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ΕΙς τον αϊωνα ού μή έπιλάθωμαι των 

δικαιωμάτων σον, ότι εν αντοίς έζησάς με. 

Ψαλμός 118, 93. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ιερά μονή του όρους Σινά αποτελούσε μια μοναστική κοινότητα, η οποία ιδρύθηκε 

στο μέρος όπου ο προφήτης Μωυσής είδε τη φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο. Η 

ιερότητα του τόπου προσέλκυε μοναχούς και προσκυνητές από διαφορετικά μέρη της 

μεσαιωνικής Οικουμένης, παρόλο που το μοναστήρι βρισκόταν στην έρημο. 

Συγκεκριμένα από τα τέλη του 11ου αιώνα έως τις αρχές του 13ου αιώνα η μονή 

δέχτηκε δωρεές εικόνων και χειρογράφων από Βυζαντινούς, Γεωργιανούς και 

Μελκίτες αφιερωτές. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μοναχοί, ιερομόναχοι ή 

ηγούμενοι του μοναστηριού, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την περίπτωση 

δωρεών από κοσμικούς αφιερωτές. Παρόλο που, την ίδια περίοδο, υπήρχαν στη 

Συρία και την Παλαιστίνη τα Σταυροφορικά κράτη παρατηρούμε ότι οι σιναϊτικές 

εικόνες παριστάνουν εικονογραφικά θέματα που προέρχονταν από την 

Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα δεν είναι τόσο έντονη η 

παρουσία αγίων προσώπων και παραστάσεων που συνδέονται άμεσα με τη μονή 

Σινά, όπως επί παραδείγματι, η αγία Αικατερίνη και η Παναγία της Βάτου. Η σκηνή, 

βέβαια, του Μωυσή μπροστά από τη Βάτο, η οποία θα αποτελέσει ένα αγαπημένο 

θέμα της περιόδου, προέρχεται και αυτή από την Κωνσταντινούπολη. Επίσης η 

τεχνοτροπία των εικόνων θυμίζει έντονα έργα τέχνης που προέρχονται από την 

πρωτεύουσα και τις επαρχίες, όπως για παράδειγμα αυτή της Κύπρου, της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Επομένως, εφόσον αυτές οι εικόνες συνδέονται με το Βυζάντιο θα 

πρέπει να υποθέσουμε ότι φιλοτεχνήθηκαν από Βυζαντινούς ζωγράφους, οι οποίοι 

είτε εργάζονταν επί τόπου στη μονή, είτε φιλοτέχνησαν τις εικόνες στο Βυζάντιο και 

έπειτα αυτές μεταφέρθηκαν στο Σινά από προσκυνητές ή μοναχούς. Η απουσία 

εντοίχιων διακόσμων στο μοναστήρι, παράλληλα με το θεματολόγιο και την 

τεχνοτροπία που συνδέονται με το Βυζάντιο, καθώς και το γεγονός ότι τα χειρόγραφα 

που αντιγράφτηκαν στο Σινά δεν φέρουν μικρογραφίες, είναι κάποιοι από τους 

λόγους που μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι οι εικόνες μεταφέρονταν στο 

μοναστήρι από το Βυζάντιο μέσω των θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών της 

περιόδου. Μάλιστα η μονή κατείχε μετόχια σε κομβικά σημεία αυτών των αξόνων. 
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Εισαγωγή 

Όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Προκόπιος ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' (527-

565) αποφάσισε να οικοδομήσει στους πρόποδες του όρους Σινά ένα μοναστήρι1. Με 

την οικονομική συνδρομή του αυτοκράτορα ανεγέρθηκε ένα οχυρό το οποίο 

προστάτευε την εκκλησία της μονής που ήταν αφιερωμένη στη Θεοτόκο2. Περίπου 

έναν αιώνα αργότερα, δηλαδή στα μέσα του 7ου αιώνα, η Αίγυπτος, η Παλαιστίνη, η 

Συρία και η χερσόνησος του Σινά κατακτήθηκαν από τους Άραβες. Στη 

Συροπαλαιστίνη, όπως και στην Αίγυπτο, ζούσαν πολυπληθείς ομάδες Χριστιανών, 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν οι Μελκίτες, δηλαδή οι Ορθόδοξοι 

χριστιανοί. Αυτές οι περιοχές ανήκαν μέχρι τα τέλη του 11"" αιώνα στους 

Μουσουλμάνους. Την ίδια εποχή οι Σταυροφόροι έφτασαν στην περιοχή της Συρίας 

και της Παλαιστίνης και δημιούργησαν, όπως είναι γνωστό, μια σειρά από 

χριστιανικά κράτη σε περιοχές που επί αιώνες διοικούνταν από Μουσουλμάνους. 

Παράλληλα την ίδια σχεδόν εποχή με τη δημιουργία των Σταυροφορικών κρατών οι 

κτήσεις των Βυζαντινών στη Μικρά Ασία περιορίστηκαν στις παράκτιες περιοχές και 

σε τμήμα της δυτικής πλευράς της μικρασιατικής ενδοχώρας, ενώ το εσωτερικό της 

χερσονήσου καταλήφθηκε από μουσουλμάνους. Παρόλο που οι Σταυροφόροι 

κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Συροπαλαιστίνης δεν προχώρησαν ποτέ ως τη 

μονή Σινά, η οποία εξακολουθούσε να ανήκει στο μουσουλμανικό κράτος της 

Αιγύπτου, που μέχρι το 1171 διοικούνταν από τους Φατιμίδες και έπειτα από τους 

Αγιουβίδες. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην 

Αίγυπτο και την Συροπαλαιστίνη δεν επηρέασε δραματικά τη ζωή των μοναχών του 

Σινά, αφού το μοναστήρι όπου ασκήτευαν βρισκόταν απομονωμένο σχεδόν στη μέση 

μιας πετρώδους ερήμου όπου δεν υπήρχαν σημαντικά αστικά κέντρα. Όμως ανάμεσα 

στα πολλά κειμήλια που σώζονται στο μοναστήρι συγκαταλέγονται εικόνες και 

χειρόγραφα διαφορετικών περιόδων που αποδεικνύουν την επικοινωνία των μοναχών 

με άλλες περιοχές. Βέβαια στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε την έρευνα σε 

εικόνες και χειρόγραφα που χρονολογούνται από το τέλος του 11ου μέχρι τις αρχές 

του 13ου αιώνα. Με βάση ιστορικά κριτήρια πρόκειται για την εποχή των Κομνηνών 

και των Αγγέλων, η οποία ξεκινά στο β' μισό του 11ου αιώνα και συγκεκριμένα το 

1 Haury, Wirth (επιμ.), Procopii, τ. 4, 167-168. 
2 Ο.π., 168. 
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1081 με την άνοδο του Αλέξιου Α' Κομνηνού στον θρόνο (1081-1118) και τελειώνει 

το 1204 με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Ωστόσο, 

όσον αφορά στην ιστορία της τέχνης δεν είναι δυνατό να προκύψουν αυστηρά 

διακριτές περίοδοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνοτροπία δεν αλλάζει 

αυτόματα με την αλλαγή των πολιτικών συνθηκών και μάλιστα ορισμένες φορές δεν 

ακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα. Άλλωστε μόνο λίγες από τις σιναϊτικές εικόνες 

μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια, αφού στις περισσότερες από αυτές δεν 

σώζονται ή δεν υπήρχαν εξαρχής επιγραφές που να δίνουν την ακριβή χρονολογία 

φιλοτέχνησής τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις εικόνες που 

χρονολογούνται στο διάστημα που μελετούμε. Από την άλλη οι κολοφώνες και οι 

σημειώσεις των σιναϊτικών χειρογράφων παρέχουν πιο σαφείς ενδείξεις σχετικά με 

την χρονολογία παραγωγής τους και το πρόσωπο του δωρητή ή του αντιγραφέα. 

Η παρούσα έρευνα δεν σκοπεύει να καταγράψει το σύνολο των εικόνων και 

των χειρογράφων αυτής της περιόδου. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν έχουμε την 

πρόθεση να συντάξουμε έναν εκτενή κατάλογο αντικειμένων που θα 

συμπεριλαμβάνει όσες εικόνες και όσα χειρόγραφα φυλάσσονται αυτή τη στιγμή στη 
ο 

μονή Σινά . Αντίθετα καθώς η πλειονότητα των σιναϊτικών έργων τέχνης έχει ήδη 

δημοσιευθεί σποραδικά και κατά τμήματα σε διάφορα συγγράμματα θα καταβάλουμε 

προσπάθεια να αναδείξουμε νέες πλευρές ζητημάτων που συνδέονται με αυτά. Το 

κυρίαρχο ζήτημα που μας απασχολεί και το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι 

ποιά στοιχεία μπορούν να μας προσφέρουν οι εικόνες και τα χειρόγραφα του Σινά για 

τη ζωή στο ίδιο το μοναστήρι. Πιστεύουμε ότι η επιρροή της τέχνης του Βυζαντίου 

στο Σινά θα μας βοηθήσει να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για την καλλιτεχνική 

παραγωγή της εποχής εν γένει καθώς και για τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές 

και πολιτιστικές επαφές της μονής Σινά με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Στην 

πραγματικότητα στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε την 

ιστορία της μονής Σινά στην περίοδο από τα τέλη του 11ου μέχρι τις αρχές του 13ου 

αιώνα μέσα από τις πληροφορίες που αντλούμε από τις εικόνες, τα χειρόγραφα και τις 

γραπτές μαρτυρίες της εποχής. Σχετικά με τις γραπτές πηγές θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι τα κείμενα που αφορούν αποκλειστικά το Σινά είναι ελάχιστα. 

Πρόκειται κυρίως για Βίους σιναϊτών αγίων που σώζονται σε μηνολόγια, καθώς και 

'' Πρόκειται για άποψη που έχουν διατυπώσει και άλλοι μελετητές βλ. για παράδειγμα: "Ignoring the 
Utopian dream of describing and cataloguing everything at the monastery, the papers instead analyse 
the varieties of evidence that the monastery offers, creating broader overviews or focusing on a single 
object or performance", Nelson, "Sinai Studies", 14. 
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για έγγραφα προστασίας που εξέδωσαν οι Φατιμίδες και ο Πάπας για το Σινά. 

Σημαντική πηγή αποτελεί επίσης το Τυπικό της μονής του Σινά που συντάχθηκε το 

1214 από τον σινάί'τη ηγούμενο Συμεών (1203-1217). Λόγω της έλειψης γραπτών 

πηγών, όταν αναζητούμε στοιχεία για το μοναστήρι του Σινά είμαστε σχεδόν 

αναγκασμένοι να εξετάσουμε βυζαντινές, γεωργιανές, μελκιτικές και λατινικές 

γραπτές πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε ως συγκριτικό υλικό. Αυτές οι πηγές 

αφορούν τόσο στα μοναστήρια του Βυζαντίου και κυρίως της Κωνσταντινούπολης 

όσο και σε σημαντικούς ναούς-προσκυνήματα και μοναστικά κέντρα των 

Ιεροσολύμων. Επιπροσθέτως οι κολοφώνες και τα σημειώματα των σιναϊτικών 

χειρογράφων διαφωτίζουν ιδιαίτερα το θέμα που μελετούμε αφού παρέχουν σαφείς 

πληροφορίες για το χρόνο συγγραφής, τους δωρητές και τους αντιγραφείς καθώς 

επίσης και για τη λειτουργική πρακτική του μοναστηριού. Επίσης δεν θα αναλωθούμε 

σε αναλυτικές περιγραφές του θέματος και της κατάστασης διατήρησης της κάθε 

εικόνας και του κάθε χειρογράφου παρά μόνο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στην 

πραγμάτευση ορισμένων ζητημάτων τα οποία μας απασχολούν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τους δωρητές εικόνων και 

χειρογράφων και στηριχθήκαμε κυρίως σε επιγραφές και απεικονίσεις δωρητών που 

σώζονται σε σιναϊτικές εικόνες, καθώς και σε κολοφώνες και σημειώματα των 

σιναϊτικών χειρογράφων. Για να συμπληρώσουμε κάπως την αποσπασματική εικόνα, 

που προσφέρουν οι αφιερωματικές επιγραφές και οι απεικονίσεις δωρητών, 

προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε στις αγιογραφικές πηγές καθώς και σε άλλα κείμενα 

Βυζαντινούς δωρητές που αφιέρωσαν εικόνες και χειρόγραφα σε ναούς της 

Κωνσταντινούπολης και των επαρχιών του Βυζαντίου. Φάνηκε λοιπόν θεμιτό να 

συνδυάσουμε τα δεδομένα από τις ίδιες τις φορητές εικόνες του Σινά με αυτά που 

προσφέρουν οι γραπτές πηγές. Πιστεύουμε ότι κατά τη μεσοβυζαντινή εποχή οι 

μοναστικές κοινότητες των Αγίων Τόπων και του Σινά είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά 

οργάνωσης με τα μοναστήρια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήταν δηλαδή κοινόβια 

με οργανωμένο τυπικό (άγραφο ή έγγραφο) και με κοινές λειτουργικές πρακτικές. 

Επίσης οι επιδράσεις από το Βυζάντιο ήταν ισχυρές και οφείλονταν κατά κύριο λόγο 

στους Βυζαντινούς μοναχούς, που φαίνεται ότι ασκήτευαν στα μοναστήρια των 

Αγίων Τόπων καθώς και στη μονή Σινά. Επίσης με βάση τις επιγραφές και τις 

απεικονίσεις δωρητών διαπιστώνουμε ότι στο Σινά ασκήτευαν μοναχοί που 

προέρχονταν από άλλα κράτη με Ορθόδοξους πληθυσμούς, όπως η Γεωργία. 

Σημαντική, όπως θα δούμε στο ίδιο κεφάλαιο, ήταν η παρουσία Ορθόδοξων 
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χριστιανών της Συροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου, οι οποίοι την συγκεκριμένη 

εποχή μιλούσαν και έγραφαν στα αραβικά, αλλά στις εικόνες χρησιμοποιούν 

ελληνικές επιγραφές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με το ιδεολογικό περιεχόμενο των 

σιναϊτικών εικόνων και διαπιστώσαμε ότι αυτό επηρεάζεται από τις θεολογικές 

απόψεις του Βυζαντίου. Όπως θα δούμε η εικονογραφία τους προέρχεται από 

πρότυπα της Κωνσταντινούπολης. Στο ίδιο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη σύνδεση 

των διάφορων θεμάτων των εικόνων με το Σινά και θα προτείνουμε για κάθε μια από 

αυτές έναν χώρο του μοναστηριού όπου υποθέτουμε ότι φυλάσσονταν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής θα αναζητήσουμε τον τόπο στον οποίο 

φιλοτεχνήθηκαν οι σιναϊτικές εικόνες. Εδώ θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι οι 

εικόνες που χρονολογούνται από τα τέλη του 11 μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα 

φιλοτεχνήθηκαν από Βυζαντινούς ζωγράφους εκτός Σινά. Θεωρούμε ότι οι 

περισσότερες είναι έργα καλλιτεχνών της Κωνσταντινούπολης και της Κύπρου και 

μεταφέρθηκαν στο Σινά από τις διαδρομές που χρησιμοποιούσαν οι προσκυνητές της 

εποχής. Η θεματική του τέταρτου κεφαλαίου μας επιτρέπει να γνωρίσουμε με ποιους 

τρόπους και από ποιους δρόμους ταξίδευαν μοναχοί και προσκυνητές, οι οποίοι 

μετέφεραν μαζί τους εικόνες, από και προς το Σινά. 

Όταν το 2009 ξεκίνησα την εκπόνηση της διατριβής που ακολουθεί βρήκα 

θερμή στήριξη από την καθηγήτρια και κύρια επιβλέπουσα της διατριβής Μαρία 

Βασιλάκη. Σε αυτήν οφείλω θερμές ευχαριστίες για την ουσιαστική στήριξη στη 

διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής, που είχε να κάνει με υποδείξεις επί του 

θέματος, αφού πάντοτε παρακολουθούσε την πορεία της διατριβής από κοντά και με 

μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά κυρίως με ηθική συμπαράσταση, όταν η ολοκλήρωση του 

πονήματος παρουσίαζε δυσκολίες. Για τις πάντα εύστοχες παρατηρήσεις του, οι 

οποίες οδηγούν πάντοτε σε προβληματισμό και περαιτέρω εξέταση των ζητημάτων, 

ευχαριστώ θερμά τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη Βαραλή. Ομοίως θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και τον καθηγητή Παρασκευά Γουναρίδη. Επίσης πρέπει να προσθέτω 

εδώ ότι δέχτηκα την πολύτιμη βοήθεια του καθηγητή αρχιτεκτονικής Σταύρου 

Μαμαλούκου. Είχα την τύχη να συζητήσω μαζί του πολλούς από τους 

προβληματισμούς μου σχετικά με θεματικές της διδακτορικής διατριβής καθώς και να 

συμβουλευτώ τα συγγράμματα που φυλάσσει στην προσωπική του βιβλιοθήκη, στην 

οποία μπόρεσα να μελετήσω. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον αρχαιολόγο 

του Ιδρύματος Όρους Σινά Νικόλαο Φύσσα με τον οποίο είχα την ευκαιρία να 
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συνομιλήσω για ζητήματα της διατριβής. Ευχαριστώ επίσης τον Zaza Skhirtladze, ο 

οποίος με μεγάλη προθυμία θέλησε να μεταφράσει στα αγγλικά την αφιερωματική 

επιγραφή του Γεωργιανού δωρητή Ιωάννη που αφιέρωσε στη μονή Σινά εξάπτυχο. 

Δεν θα πρέπει επίσης να παραλείψω να μνημονεύσω τον Sasha Treiger, ο οποίος 

θέλησε να με βοηθήσει σχετικά με τη χρονολόγηση ενός μελκιτικού χειρογράφου. 

Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου και τους φίλους μου για τη συνδρομή τους. 

Οφείλω επίσης να τονίσω ότι δεν θα είχα κατορθώσει να εκπονήσω τη 

διδακτορική διατριβή χωρίς την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Ευχαριστώ ιδαίτερα και από καρδιάς τον πρόεδρο 

και τα μέλη του Ιδρύματος για την χορήγηση υποτροφίας από τον Οκτώβριο του 2009 

έως τον Οκτώβριο του 2013, μέσω της οποίας καλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος των 

δαπανών της διατριβής, καθώς και τα μέλη της γραμματείας του Ιδρύματος για την 

ευγένεια που επιδείκνυαν κάθε φορά που επικοινωνούσα μαζί τους. 

Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον πνευματικό μου πατέρα ιερομόναχο 

Ονούφριο καθώς και σε όλη τη μοναστική αδελφότητα του κελιού του Τιμίου 

Προδρόμου στη Σκήτη της Αγίας Άννης του Αγίου Όρους και στον γέροντά τους 

πατέρα Θεόληπτο. Ο πατέρας Ονούφριος με την χαρακτηριστική αυταπάρνηση των 

ασκητών ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να απαντήσει στα θεολογικά ερωτήματα που 

του έθετα στην προσπάθειά μου να κατανοήσω το θεολογικό νόημα και τη 

λειτουργική χρήση των σιναϊτικών εικόνων. 

Κλείνοντας πιστεύω ότι οι αδιάλειπτες προσευχές των σιναϊτών 

πατέρων, που βρίσκονται υπό την πνευματική καθοδήγηση του αρχιεπισκόπου και 

ποιμενάρχη της μονής κ. Δαμιανού, ήταν αυτές που επέτρεψαν, συν Θεώ, να 

ολοκληρωθεί η παρούσα διδακτορική διατριβή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον 

Σκευοφύλακα πατέρα Πορφύριο καθώς και στον Βιβλιοθηκάριο πατέρα Ιουστίνο. 
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Κεφάλαιο A' 

Δωρητές εικόνων και χειρογράφων στο Σινά 

Α.1 Δωρητές και δωρεές σε εκκλησίες και μονές των Αγίων Τόπων 

Κατά τον 11° αιώνα ο Φατιμίδης χαλίφης Αλ-Χακίμ (Hakem bi-amr Illah, 996-1021) 

εξαπέλυσε διωγμούς εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών της χώρας του. Οι 

διωγμοί αυτοί ξεκίνησαν το 1004 και σταμάτησαν το 1014. Σε αυτό το χρονικό 

διάστημα καταστράφηκαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονταν και ο ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, που κατεδαφίστηκε 

το 10094. Αυτό το μεγάλο πλήγμα για την χριστιανοσύνη δεν άφησε αδιάφορους τους 

Βυζαντινούς. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός Γ' Αργυρός (1028-1034) υπέγραψε το 1030 

συμφωνία με τον χαλίφη Αλ-Ζ(Δ)αχίρ (1021-1036), η οποία όριζε ότι οι Βυζαντινοί 

αναλάμβαναν την ανοικοδόμηση του ναού της Αναστάσεως". Η συμφωνία 

ανανεώθηκε το 1036 επί Μιχαήλ Δ' του Παφλαγόνα (1034-1041), εντούτοις το έργο 

της αποκατάστασης του ναού ολοκληρώθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' 

Μονομάχο (1042-1055)6. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος χρηματοδότησε εξολοκλήρου 

την ανέγερση του ναού, όμως δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομική ενίσχυση, 

αλλά επιπλέον έστειλε στα Ιεροσόλυμα Βυζαντινούς οικοδόμους και τεχνίτες. Ο 

Λατίνος ιστορικός Γουλιέλμος της Τύρου (1130-1186) μνημονεύει στο χρονικό του 

ότι η αυτοκρατορική χορηγία δόθηκε μετά από παρότρυνση ενός Βυζαντινού 

αριστοκράτη από την Κωνσταντινούπολη, του Ιωάννη Καριανίτη, που είχε 

εγκατασταθεί και διαβιούσε στην Ιερουσαλήμ . Παράλληλα οι Βυζαντινοί 

αξιωματούχοι που επέβλεπαν τις εργασίες είχαν το δικαίωμα να ταξιδέψουν ελεύθερα 
8 ' στην Ιερουσαλήμ . Είναι επομένο)ς λογικό να υποθέσουμε ότι η ανοικοδόμιση του 

ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, η οποία πραγματοποιήθηκε με την 

οικονομική συνδρομή του Βυζαντίου, ενίσχυσε τους δεσμούς των Βυζαντινών με 

4 Canard, "La destruction de l'eglise de la Resurrection", 16-43. Kennedy, Prophet, 329-337, 379-380. 
Pratsch (επιμ.), Zerstorung der Grabeskirche. 
5 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 533. 
6 Vincent, Abel, Jerusalem, τ. II. 1-2, 4, 248-259, 942-943. Harvey, Holy Sepulchre. Wilkinson, "Tomb 
of Christ", 83-97. Couasnon, Holy Sepulchre, 19-20, 54-57. Corbo, Santo Sepolcro. Ousterhout, 
"Rebuilding the Temple", 66-78. Biddle, Grab Christi, 93-104. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 3, 
10-11. 
7 Willermus Tyrensis Archiepiscopo, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. A tempore 
successorum Mahumeth usque ad Annum Domini MCLXXXIV. RCH, Occidentaux, τ. 1, 20. 
8 RCH, Occidentaux, τ. 1, 20. Runciman, Histoiy of the Crusades, τ. 1, 36. 
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τους Ορθόδοξους πληθυσμούς των Αγίων Τόπων. Όπως θα δούμε στους επόμενους 

αιώνες δόθηκαν και άλλες αυτοκρατορικές χορηγίες στο ναό της Αναστάσεως. 

Σύμφωνα με τον Γουλιέλμο της Τύρου, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β' 

Κομνηνός (1118-1143) εξέφρασε την επιθυμία να μεταβεί για προσκύνημα στα 

Ιεροσόλυμα και για το λόγο αυτό, ενώ βρισκόταν σε εκστρατεία στην περιοχή της 

Αντιόχειας στη βόρεια Συρία, ζήτησε από το βασιλιά της Ιερουσαλήμ Φούλκωνα 

(Foulque) Ανδεγαβηνό (1131-1143) την άδεια να επισκεφθεί τους ιερούς τόπους με 

τη συνοδεία όλου του στρατού του9. Ωστόσο επειδή ο Φούλκων πίστευε ότι υπήρχε 

κίνδυνος για την εξουσία του, εάν ένας τόσο μεγάλος στρατός κατέρχονταν στα 

Ιεροσόλυμα, παρακάλεσε τον αυτοκράτορα να έχει μαζί του μόνο μια μικρή 

στρατιωτική δύναμη. Όπως ήταν φυσικό, ο αυτοκράτορας Ιωάννης από φόβο για την 

προσωπική του ασφάλεια εγκατέλειψε την ιδέα του προσκυνήματος. Η επιθυμία του 

αυτοκράτορα Ιωάννη να προσκυνήσει στους τόπους στους οποίους έζησε ο Χριστός 

πιθανότατα αποτελούσε αφορμή, ώστε να μπορέσει να εμπλακεί στην άσκηση της 

εξουσίας των Σταυροφορικών κρατών. Πράγματι γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννης 

κατέστησε υποτελές το κράτος της Αντιόχειας το 1137 και σχεδίαζε να φέρει στη 

σφαίρα της βυζαντινής επιρροής τα υπόλοιπα Σταυροφορικά κράτη, κυρίως το 

Βασίλειο της Ιερουσαλήμ10. Επίσης τόσο ο Ιωάννης όσο και ο γιός του Μανουήλ 

απαιτούσαν να επιστρέψει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης και οι επίσκοποι στην Αντιόχεια 

από όπου είχαν εκδιωχθεί από τους Σταυροφόρους και είχαν αντικατασταθεί από 

Λατίνους11. Ωστόσο οι Βυζαντινοί δεν ασκούσαν τις ίδιες πιέσεις για την επιστροφή 

του Ορθόδοξου Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα, παρόλο που και εκεί είχε 
r r r 19 

αντικατασταθεί από Λατίνο ιεράρχη . Ανεξάρτητα όμως από τα πολιτικά κίνητρα 

του αυτοκράτορα γεγονός παραμένει ότι πρόθεσή του ήταν να προσκυνήσει στους 

Αγίους Τόπους και να δηλώσει με αυτόν τον τρόπο ότι ήταν τόσο πρότυπο 

9 RCH, Occidentaux, τ. 1, 691-693. 
10 Πα την ιστορία της περιόδου της βασιλείας του Ιωάννη Κομνηνού βλ. Chalandon, Les Comnenes, τ. 
2, 1-193. Angold, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 293-308. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ 
Κομνηνού, 77-86. Η ιδέα της πολιτικής υπεροχής του Βυζαντίου έναντι των κρατών των Σταυροφόρων 
εκφράζεται καθαρά σε ρητορικά κείμενα που εξυμνούν τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό ως ηγεμόνα 
της Συρίας και της Παλαιστίνης, γεγονός που υποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Βυζαντινών για 
την περιοχή, όπως ο «Λόγος βασιλικός εις τον αυτοκράτορα Ίωάννην τον Κομνηνόν και 
πορφνρογέΐ'ΐ'ητο\' επί τοις κατά Σνρίαν άγώσιν αυτού» του Μιχαήλ Ιταλικού (αρχές 12ου 

αιώνα;-πριν από το 1157), ρήτορα και μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως, Gautier (επιμ.), Michel Italikos. 
Lettres, 239-270, (η αναφορά στην υποταγή των Λατινικών χωρών) 260-261. 
" Hamilton, Latin Church, 172-179. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 85. 
12 Hamilton, Latin Church, 179-182. 
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χριστιανού μονάρχη, όσο και προστάτης του χριστιανικού κόσμουlj. Ταυτόχρονα 

μέσω του προσκυνήματος θα καθιστούσε σαφές ότι εξασφάλιζε την ασφαλή 

πρόσβαση και διαμονή των χριστιανών στην Παλαιστίνη14. Ο Ιωάννης σχεδίαζε 

μάλιστα να προσφέρει πλουσιοπάροχη δωρεά στο ναό της Αναστάσεως στην 

Ιερουσαλήμ1". Η χορηγία του ήταν μία μεγάλη χρυσή κανδήλα που θα τοποθετούνταν 

στο κιβώριο του Παναγίου Τάφου16. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να αφιερώσει στο ναό τη 

δωρεά του λόγω του αιφνίδιου θανάτου του το 1143. Έτσι το έργο αυτό ανέλαβε να 

φέρει εις πέρας ο γιος του Ιωάννη, ο Μανουήλ Α' Κομνηνός (1143-1180), ο οποίος 

δώρησε τελικά το χρυσό κανδήλι στο ναό της Αναστάσεως, όπως πληροφορούμαστε 

13 Στο έργο «Λογος βασιλικός είς τον βασιλέα κυρ Μανουήλ τον Κομνηνόν και 
πορφυρογέννητο ν» ο Μιχαήλ Ιταλικός αναφέρει ότι ο Ιωάννης «Μάλλον δε ήπείλει μεν τοις 
βαρβάροις, έποθει δε τάς τού Σωτήρος διατριβάς, την Βηθλεέμ έκείνην, την Ναζαρέτ, την 
Καπερναούμ, την ιερά ν Βηθανίαν, αφ' ής είς ουρανούς άνεληλυθε, μηδέ κατά μικροί· των 
ούρα\·ώι· άποστας• έπόθει τό όρος το θείοι·, εν ώ μικρού στερροτερας άφήκε των όψεων 
άστραπας• έποθει προσουδίσαι τω τάφω την κεφαλήν, όπου ως λέων ό Λόγος κατακλιθείς 
άνεπαύσατο και ώς σκύμινς άνέθορεν έπόθει τού θεού τά ίχνη καταμαθείν τά ώς όντως 
ανεξιχνίαστα, όπου των κριμάτων αύτού τάς άβυσσους άπέρρευσεν. Άλλ' ουδέν τής 
επιθυμίας άπώνατο- φθα:·ει γάρ τού πόθου τό τέλος έτερον τέλος ό θάνατος.», Gautier 
(επιμ.), Michel Italikos. Lettres, 271-294, εδώ 289. Την πρόθεση του Ιωάννη Κομνηνού να ταξιδέψει 
οις τα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα βεβαιώνουν οι ιστορικοί Ιωάννης Κίνναμος (πριν το 1143-μετά το 
1185) και Νικήτας Χωνιάτης (1155/57-1217) στα έργα τους «.Επίτομη των κατορθωμάτων τώ 
μακαρίτη βασιλεί και πορφυρογέννητα) κυρίω Ιωάννη τω Κομνηνώ και άφηγησις των 
πραχθέντων τω άοιδίμω υίώ αύτού τω βασιλεί και πορφυρογεν\·ητω κυρω Μαχνυήλ τω 
Κομνηνώ πονηθείσα Ιωάννη βασιλικά) γραμματικά) τω Κινναμω» και «Νικήτα τού Χωνιάτου 
Ιστορία αρχομένη άπό τής βασιλείας τού βασιλέως κυρίου Ιωάννου τού Κομηνού τού υιού 
κυρίου Αλέξιου η Χρονική διήγησις τού Χω\·ιατου κύρ Νικήτα άρχομένη άπο τής βασιλείας 
Ίωάν\·ου τού Κομνηνού και λήγουσα μέχρι τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως», βλ. 
αντίστοιχα Meineke (επιμ.), Epitome, 25. van Dieten (επιμ.), Historia, 39, 42. 
14 Ο «Λογος εις τον άοιδιμον βασιλέα κύρ Ίωάιτην τον Κομνηνόν» που αποδίδεται στον 
Νικηφόρο Βασιλάκη αναφέρει: «Θαρσείτε, ώ φιλόχριστοι και όσοι διά Χριστό\· ένοδιοι και 
απόδημοι, μηκετι φονώσαν χείρα δεδιτε· βασιλεύς φιλόχριστος ταύτην είς δεσμά παρήξε 
και ξίφος κατέαξεν άδικον. Άλλά γαρ έκείνοις μεν, άλ>.ά γάρ έκείνοιςμέν, ώ βασιλεύ, την έπί 
τήν κάτω ταύτην και φαινομένην Ιερουσαλήμ άκριβώς έξελέανας, σαυτώ δ'έτέραν 
θειοτεραν όδόν και μάλα εύρείαν άνέωξας, τήν είς Ιερουσαλήμ δηλαδή τήν άνω και ίεράν, 
άφ' ής και καθ' ην τον γλυκύν Ίησούν όπτανόμενος καταγλυκαζεις σου τήν ψυχή\', και 
άποπληροις σου τον έρωτα, και χαίρεις τά άρρητα». Regel, Novosadskij (επιμ.), Fontes, τ. 2, 
330-361, το παρόν απόσπασμα 338-339. 
15 Πρβλ. χωρίο από το έργο «Λόγος βασιλικός είς τον βασιλέα κύρ Μανονήλ τον Κομνηνόν και 
πορφυρογέλ'λ'ητοί'» του Μιχαήλ Ιταλικού, που αναφέρει: «Ό Γολγοθά και τόπος Κρα\·ιου και 
Ιερουσαλήμ, θείον έδαφος, οίας ύμίν τάς τιμάς ό αυτοκράτωρ έταμιευετο.», Gautier (επιμ.), 
Michel Italikos. Lettres, 290. Επίσης, την πρόθεσή του επιβεβαιώνει και ο Νικήτας Χωνιάτης: 
«...δώροις μέν καταστέψαι τον τού Κυρίου τάφοι· τον ίωοπαροχον,...». van Dieten (επιμ.), 
Historia, 39. 
16 Κατά τον Κίνναμο το κανδήλι ζύγιζε 20 τάλαντα χρυσού: «...είκοσι ταλάντων άπο χρυσού 
λυχνίαν είργασμενο ς έτυχεν, ά\·αθημα τω τήδε ν αφ κατασκευαζόμενος». Meineke (επιμ.), 
Epitome, 25. 

12 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



από επίγραμμα που υπήρχε χαραγμένο πάνω σε αυτό και σίόζεται στο Μαρκιανό 

κώδικα 52417. Η χορηγία του Μανουήλ Κομνηνού δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το 

χρυσό σκεύος, αλλά συμπεριλάμβανε τη διακόσμηση ενός τμήματος του Παναγίου 

Τάφου. Πολύτιμη πηγή για τις δωρεές του Μανουήλ στο ναό της Αναστάσεως καθώς 

και σε μονές των Αγίων Τόπων αποτελεί το έργο του Ιωάννη Φωκά «Έκφρασις έν 

συνάψει των άπ' Αντιοχείας μέχρις Ιεροσολύμων κάστρων, και χωρών, 

Συρίας, Φοινίκης, και των κατά Παλαιστίνην Αγίων Τόπων». Ο Φωκάς 

σημειώνει: «Τό δε είς τάφον χρηματίσαν σπήλαιον τοϋ Δεσποτικού σώματος 

έστιν διπλούν, και έν μεν τω ένί έπίκειται ό άποκυλισθείς λίθος, λευκο'ις 

μαρμάροις περιφρουρούμενος, έν δέ τω έτέρω μέρει τό περί τό άρκτώον ό 

λίθος λελάξευται τοϋ ίσοπέδου πάτου ύπερανέχων ώσεί πήχυν ένα, έν ώ 

νεκρός και γυμνός ό τής ζωής άνετέθη δοτήρ, ός έκ χρυσού καθαρού 

ένδεδυμένος όράται έκ πόθου και πίστεως τοϋ έμοϋ δεσπότου και βασιλέως 
\ ~ ~ 18 Μανουήλ του Πορφυρογγενήτου και Κομηνου» . Όπως θα αναφέρουμε 

παρακάτω, ο Μανουήλ Κομνηνός έκανε σημαντικές δωρεές σε ναούς και μοναστήρια 

των Αγίων Τόπων. Ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνηγορούν στην άποψη 

ότι η μονή του Σινά δέχτηκε οποιαδήποτε μορφής αυτοκρατορική χορηγία. 

Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι τα περισσότερα μοναστήρια 

των Αγίων Τόπων εγκαταλείφθηκαν τον 9° αιώνα. Η λανθασμένη αυτή εντύπωση 

πιθανώς να οφείλεται στην απουσία σαφών αναφορών γι' αυτά στις βυζαντινές πηγές 

που χρονολογούνται από τον 9° μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα. Ωστόσο η μελέτη 

αραβικών χειρογράφων και αραβικών γραπτών πηγών αποδεικνύει ότι κάποια από 

αυτά τα μοναστήρια, όπως επί παραδείγματι η μονή του Αγίου Σάββα και η μονή του 

17 Για το επίγραμμα της κανδήλας βλ. Λάμπρος, "Μαρκιανός Κώδιξ", αρ. 266, 157. Δυστυχώς δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε εάν στη δωρεά του Ιωάννη συμπεριλαμβανόταν και άλλα αντικείμενα, όπως 
εικόνες. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Ιωάννης Κομνηνός σχεδίαζε να 
προσφέρει χορηγίες σε ναούς και μοναστήρια των Αγίων Τόπων, αλλά όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι ρήτορες της εποχής δεν πραγματοποίησε αυτό το σχέδιο γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος. 
Έτσι κατά πάσα πιθανότητα ο Μανουήλ Κομνηνός συνέχισε ή καλύτερα υλοποίησε τη χορηγική 
πολιτική που είχε εγκαινιάσει ο πατέρας του. 
18 Ιωάννου του Φωκά, Έκφρασις έν συνάψει των άπ' Αντιοχείας μέχρις 'Ιεροσολύμων 
κάστρων, και χωρών, Συρίας, Φοινίκης, και τών κατά Παλαιστίνην Αγίων Τόπων ", PG 133, 
927-962. Για το συγκεκριμένο χωρίο με την αναφορά στη δωρεά του διακόσμου του Παναγίου Τάφου, 
βλ. PG 133, 943Α. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία συγγραφής του έργου του Φωκά. 
Πιθανότερα συγγράφθηκε το 1177, PG 133, 925-926. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον 
συγγραφέα και το έτος συγγραφής στο Κεφάλαιο Δ', σσ. 211-212, όπου σημειώνονται και άλλες 
εκδόσεις του κειμένου. Βλ. επίσης Kiilzer, Peregrinatio graeca, 20-21. Kiilzer, "Reisende", 77-93. 
Kiilzer, "Manasses und Phokas", 185-209. Fadi, Ιωάννου του Φωκά έκφρασις. 
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Αγίου Χαρίτωνος, επανδρώνονταν κυρίως με μοναχούς που κατάγονταν από την 

Συροπαλαιστίνη, ένα μεγάλο μέρος από τους οποίους μιλούσε αραβικά19. Αυτές οι 

μονές είχαν ιδρυθεί στην πλειονότητά τους κατά την Πρώιμη Βυζαντινή εποχή, όταν 

ακόμη η Συρία, η Παλαιστίνη και η χερσόνησος του Σινά αποτελούσαν επαρχίες της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας, και φαίνεται ότι αναβίωσαν κατά το 12° αιώνα, εποχή 

κατά την οποία απολάμβαναν της προστασίας των Σταυροφόρων και διατηρούσαν 

ιδιαίτερους δεσμούς με το Βυζάντιο20. Αναφέρουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της μονής του Αγίου Ευθυμίου η οποία πιθανώς ανοικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 

1106/7 και 1177. Η παραπάνω υπόθεση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ηγούμενος 

Δανιήλ από τη Ρωσία αναφέρει ότι κατά το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους το 

1106/7 πέρασε από το συγκεκριμένο μοναστήρι το οποίο κείτονταν σε ερείπια λόγω 

επιδρομής μουσουλμάνων, ωστόσο μπόρεσε να προσκυνήσει τον τάφο του αγίου στο 

καθολικό, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι είχαν παραμείνει εκεί 
9 1 ορισμένοι έστω μοναχοί . Επίσης ο Ιωάννης Φωκάς, που βρισκόταν στην περιοχή 

περί το 1177, περιγράφει τη μονή και αναφέρει ότι ήταν οχυρωμένη με ψηλούς 
22 

πύργους και μεγάλες επάλξεις . Στη μονή του Σινά σώζεται εικόνα του αγίου 

Ευθυμίου που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα (Εικ. Ι)2 '. Ο άγιος εικονίζεται 

ολόσωμος να στρέφεται στα δεξιά, με τα χέρια απλωμένα σε δέηση προς την προτομή 

της Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η οποία παριστάνεται στο άνω δεξιό άκρο της 

19 Griffith, "Stephen of Ramlah", 23-45. Griffith, "Greek into Arabic", 117-138. Griffith, "Monks of 
Palestine", 1-28. Griffith, "Anthony David of Baghdad", 7-19. Griffith, "From Aramaic to Arabic", 11-
31. Αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα ενός αραβικού ευαγγελιστάριου που σώζεται στη μονή Σινά και 
χρονολογείται το 901 το οποίο, σύμφωνα με τον κολοφώνα του, αντιγράφηκε στη μονή του αγίου 
Χαρίτωνος: «...αντιγράφηκε το ιερό αυτό Ευαγγέλιο στη λαύρα του αγίου Χαρίτωνος. Το έγραψε ο 
αμαρτωλός διάκονος Μιχαήλ, μαθητής του Ταμπαράνι αδελφού του Μπασιλίκα (Βασιλικού) ... το έτος 
289 (901 μ.Χ.) κατά τους Άραβες...», Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 7, 23. 
20 Ο S. Vailhe σύνταξε έναν κατάλογο με τις μονές της Παλαιστίνης, αλλά μελετά την ιστορία τους 
μόνο μέχρι το 10° αιώνα. Ωστόσο κάνει σποραδικές αναφορές για την αναβίωση μερικών από αυτών 
κατά το 12° αιώνα, Vailhe, "Repertoire (α)", 512-542. Vailhe, "Repertoire (β)", 19-48, 272-292. Βλ. 
επίσης Chitty, The Desert a City. Ovadiah, Corpus of Byzantine Churches, 46-47, 103-104, για τις 
μονές του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Ευθυμίου αντίστοιχα. Meinardus, Laurae and Monasteries 
of Judea. 
: l Είναι λιγοστές οι πληροφορίες για τον ηγούμενο Δανιήλ. Δεν γνωρίζουμε καν σε ποια μονή ήταν 
ηγούμενος, αν και έχει υποτεθεί ότι ήταν επίσκοπος του Jur'ev (1114-1122). Το ταξίδι του 
χρονολογείται το 1106-1107, αλλά ίσως στο έργο του περιγράφει γεγονότα μεταξύ 1104 και 1109. 
Έχουν εκδοθεί δύο μεταφράσεις του έργου του Δανιήλ. Η πρώτη είναι γαλλική στο Khitrowo (επιμ.), 
Itineraires russes. Η άλλη αγγλική στο Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage. Για την αναφορά στη 
μονή του αγίου Ευθυμίου, βλ. Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 141. 
22 PG 133, 949. Κατάλοιπα αρχιτεκτονικών μελών που χρονολογούνται στο 12° αιώνα αποδεικνύουν 
ότι το καθολικό της μονής του Αγίου Ευθυμίου ανοικοδομήθηκε την ίδια εποχή, Kasteren, "Umgebung 
von Jerusalem", 90. Riess, "Euthymiuskloster", 225. Meimaris, Monastery of Saint Euthymios. Pringle, 
Churches of Jerusalem, τ. 2, 229-237. 
23 Stubblebine, "Byzantine Influence", 90, εικ. 5. Weitzmann κ.ά.. Icons, 14, εικ. 24. Parpulov, "Mural 
and Icon Painting", 382, XII.35. 
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εικόνας. Η εικόνα φέρει την παρακάτω επιγραφή: «Ό όσ(ι)ος πατήρ ήμών 

Ευθύμιος». Η φράση « π α τ ή ρ ήμών» θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η 

εικόνα προοριζόταν για κάποια μοναστική κοινότητα, επειδή ο άγιος Ευθύμιος 

αποτελούσε πρότυπο μοναχικού βίου. Πιστεύουμε ότι η εικόνα θα πρέπει να 

αποτελούσε δωρεά προς τη μονή Σινά και ότι δεν προοριζόταν για τη μονή του Αγίου 

Ευθυμίου. Ένα ακόμη παράδειγμα αναβίωσης μοναστικής κοινότητας απαντά σε 

χειρόγραφο που ανήκει σήμερα στη Βιβλιοθήκη του Σινά. Πρόκειται για τον 

σιναϊτικό κώδικα 232 που χρονολογείται το 1174. Ο Κολοφώνας του χειρογράφου μάς 

πληροφορεί ότι η αντιγραφή του έγινε μετά από παραγγελία του ιερομόναχου 

Παύλου ο οποίος ήταν κτήτορας της μονής του Αγίου Γεωργίου24. Όμως ο 

Κολοφώνας δεν αναφέρει σε ποια περιοχή βρισκόταν το μοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου. Από μια άλλη βιβλιογραφική σημείωση στον σιναϊτικό κώδικα 220, που 

χρονολογείται το 1167, μαθαίνουμε ότι ο αντιγραφέας και των δύο χειρογράφων ήταν 

μοναχός στη μονή των Αγίων Κελλίων στην Βηθλεέμ . Παράλληλα ο τύπος της 

κυπριο-παλαιστινιακής γραφής των δύο χειρογράφων επιβεβαιώνει ότι αυτά 

αντιγράφηκαν στην περιοχή των Αγίων Τόπων" . Συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι η μονή του Αγίου Γεωργίου βρισκόταν στην Παλαιστίνη. Μάλιστα έχει ταυτιστεί 

με τη μονή Dair al-Hadr που βρίσκεται δυτικά της Βηθλεέμ27. Την ίδια σχεδόν 

περίοδο και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 1172 με 1177, δηλαδή την ίδια σχεδόν 

εποχή που αντιγράφηκε ο κώδικας 232 (1174), ανοικοδομήθηκε η μονή του Αγίου 

Γεωργίου στη Βερσεβά μετά από δωρεά του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομηνού και 

του επισκόπου Γάζας Μελετίου28. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρουμε τα 

συγκεκριμένα παραδείγματα είναι επειδή αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις 

πολιτιστικές και θρησκευτικές συνθήκες που επικρατούσαν στους Αγίους Τόπους τον 

"4 «ΙΤελ(ος) εϊληφεν τον άγ(ίον) εύαγγελ(ιον) έκ προστάξεως τον τιμιωτ(ά)τ(ον) 
ιερο(μον)αχ(ον) κν(ρον) Παύλ(ον) κ(α'ι) κτήτωρος τον άγ(ίον) μεγ(α)λ(ο)μ(α)ρ(τνρος) 
Γε(ωργιον). Διά χειρός εμού Βασιλ(ειον) νοταρίον τού Σκψνύρι• κ(αί) ή τις τούτ(ο) 
άναγινώσκη, ενχεσθ(ε) κ(αί) τον (μο\·)αχ(ό\·) κύ(ρ) Παύλ(ον), κ(αί) έμέ τον αμαρτωλών, 
ψνχικόν σας- έτελειωθ(η), μη(νί) Μαρτ(ιω) ϊνδικτιώνος η' τού ,ςχπβ' έτονς». Harlfinger, 
Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 29, 51. 
25 «Έπληρωθη τό παρόν άγ(ιον) εύαγγέλ(ιο\·) διά χειρός Βασιλειον άμαρτ(ω)λ(ού) νοταρίον 
τον Σκψνύ(ρη) και ή τις τω άναγινώσκη ενχεσθαί μοι ψνχικόν σας έμοί τω άμαρτωλώ 'ίνα 
εν ρω έλεος έν τή ήμέ(ρα) τής κρίσεως- όμοιως και οι άναγινώσκοντ(ες) αντώ- σνν τω 
ανθεντη τού τό τιμιωτάτω καθηγονμέ\·ω τής έν τή άγ(ία) Βηθλεέμ έν τή σεβασμια μονή τώ\· 
άγ(ιων) Κελλίω\- μη(νί) Φεβροναριω ίνδικτιώνος ιε' τού ,ςχοε' έτονςί». Ο.π., αρ. 28, 50. 
26 Ο.π., 50, 52. 
27 Ο.π., 52. 
28 Delaville Le Roulx (επιμ.), Cartulaire, αρ. 443. 

15 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



12° αιώνα. Μέσα από το παράδειγμα του χειρογράφου 232 βλέπουμε ότι ένας 

Ορθόδοξος ιερομόναχος φρόντισε να καλύψει τα έξοδα ή μέρος των εξόδων για την 

ανοικοδόμιση της μονής του Αγίου Γεωργίου και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 

της σε μια εποχή που παρατηρείται ανοικοδόμηση πολλών μοναστηριών στην 

Παλαιστίνη. Όπως μάλιστα θα διαπιστώσουμε παρακάτω αρκετοί από τους δωρητές 

εικόνων και χειρογράφων στο Σινά ήταν ιερομόναχοι ή μοναχοί. 

Κατά την περίοδο της βασιλείας του Μανουήλ Α' Κομνηνού φαίνεται ότι 

σημειώθηκε ιδιαίτερη άνθηση των Ορθόδοξων μοναστικών κοινοτήτων της 

Παλαιστίνης. Η εξωτερική πολιτική του Μανουήλ Κομνηνού θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μεγαλόπνοη, ειδικά σε ό,τι αφορά στις σχέσεις του με τα 

Σταυροφορικά κράτη και, πιο συγκεκριμένα με το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Ο 

Μανουήλ προσπαθούσε να σφυρηλατήσει συμμαχικούς δεσμούς με το συγκεκριμένο 

κράτος και το σχέδιο του βρήκε ανταπόκριση από την πλευρά των Λατίνων 
' 29 

βασιλέων" . Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια σειρά συνθηκών στρατιωτικής και 

οικονομικής φύσης"'0. Επιπροσθέτως ο Μανουήλ ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την 

ανέγερση και διακόσμηση ναών και μονών των Αγίων Τόπων, ελπίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο να δικαιολογήσει το προσωνύμιο Νέος Κωνσταντίνος31. Ως ένας 

καινούργιος Κωνσταντίνος, και επομένως προστάτης της Ορθοδοξίας, δεν είχε μόνο 

την υποχρέωση να υπερασπιστεί το Βυζαντινό κράτος, αλλά ταυτόχρονα να 

μεριμνήσει για την ανοικοδόμηση ναών, σε όποιο σημείο του μεσαιωνικού κόσμου 

υπήρχαν πληθυσμοί Ορθόδοξων χριστιανών. Πιθανότατα οι συγκεκριμένες χορηγίες 

να έγιναν στα πλαίσια των προσπαθειών του Μανουήλ να παρέμβει στις υποθέσεις 

των Λατινικών κρατών της Συροπαλαιστίνης, όμως γεγονός παραμένει ότι από το 

χρονικό διάστημα που ξεκινά λίγο μετά τα μέσα του 12ου αιώνα και κλείνει με το 

θάνατο του Μανουήλ διασώζεται ικανός αριθμός μαρτυριών για τη δραστηριότητα 

των Βυζαντινών στην περιοχή των Αγίων Τόπων. 

29 La Monte, "Byzantine Empire Suzerain of the Latin Crusading States?", 253-264, και ιδιαίτερα για 
τις σχέσεις του Βυζαντίου με το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ, 257-264. Baldwin, "Decline and Fall of 
Jerusalem", τ. 1, 595. Lilie, Kreuzfahrerstaaten, 205-208. Hamilton, "Manuel I Comnenus and 
Baldwin IV of Jerusalem", 353-375. Angold, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 346-354. Magdalino, Η 
Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 87-90, 125-141. 
,0 Οι βασικότερες ήταν η συνθήκη του 1159 με το Βαλδουίνο Γ' και αυτή του 1171 με τον Αμάλριχο. 
La Monte, "Byzantine Empire Suzerain of the Latin Crusading States?", 258. 

Mango, "Conciliar Edict", 317-330, ειδ. 324, 330. Magdalino, "Manuel Komnenos and the Great 
Palace", 101-114, ειδ. 112. Magdalino, Nelson, "The Emperor in Byzantine Art", 123-183. 
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Μία από τις χορηγίες του Μανουήλ Κομηνού, που σώζεται έως σήμερα, είναι 
32 

ο ψηφιδωτός διάκοσμος του ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ . Οι ψηφιδωτές 

κτητορικές επιγραφές του ναού, μια εκ των οποίων έχει συνταχθεί στα ελληνικά και η 

άλλη στα λατινικά, αναφέρουν ότι δωρητές ήταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορα 

Μανουήλ Κομνηνός, ο βασιλιάς των Ιεροσολύμων Αμάλριχος (.Αμμερίγος) Α' (1163-

1174) και ο επίσκοπος της Βηθλεέμ Radulphus (1155/6-1174) (Εικ. 2)33. Η χορηγία 

του Μανουήλ προς την εκκλησία της Γεννήσεως επιμαρτυρείται στο έργο του Ιωάννη 

Φωκά, που σημειώνει χαρακτηριστικά, υπερτονίζοντας την ευσέβεια του Μανουήλ: 

«Αλλά και τούτον τον περικαλλέστατον ναόν και πάμμεγαν ή τού 

κοσμιωτάτον μου βασιλέως ανήγειρε φιλότιμος χειρ, και ψηφισι 

κεχρυσωμένοις όλον τον ναόν κατεκόσμησεν, έφ' όν ό των έν τή χώρα 

παρένθετος Λατίνων τιοιμήν, τον αυτοκράτορα τάχα τής μεγαλοψυχίας 

άμειβόμενος, έν διαφόροις τότιοις και έν αύτω τω θυσιαστηρίω τού άγιου 

2 Βιβλιογραφία για την ιστορία του οικοδομήματος: Vogue, Eglises de la Terre Sainte, 47, 56, 116. 
Harvey, Lethaby, Dalton, Cruso, Headlam, Church of the Nativity. Weigand, Geburtskirche von 
Bethlehem. Vincent, Abel, Bethleem. Weigand, "'Geburtskirche von Bethlehem", 89-135. Hamilton, 
"Excavations in the Church of the Nativity", 1-8. Richmond, "Basilica of the Nativity (a)", 75-81. 
Vincent, "Bethleem (a)", 544-574. Vincent, "Bethleem (β)", 93-121. Richmond, "Basilica of the 
Nativity (β)", 224-228. Vionet, "Nativite a Bethleem", 91-128. Kiihnel, Wall Painting, 1-5. Διατηρείται 
κυρίως το άνω τμήμα των ψηφιδωτών παραστάσεων. Για τα ψηφιδωτά βλ. Harvey, Lethaby, Dalton, 
Cruso, Headlam, Church of the Nativity, 31-51. Vincent, Abel, Bethleem, 143-168. Stern, "Les 
Conciles dans l'Eglise de la Nativite (a)", 101-152. Stern, "Les Conciles dans l'Eglise de la Nativite 
(β)", 415-459. Stern, "Images des Conciles dans l'Eglise de la Nativite", 82-105. Bellarmino Bagatti, 
Betlemme, 58-68. Stern, "Les mosaiques de l'Eglise de la Nativite", 141-145. Tzaferis, "Mosaics in the 
Church of the Nativity", 891-900. Cutler, "Ephraim, Mosaicist of Bethlehem", 179-183. Kiihnel, Wall 
Painting, 141-142. Hunt, "Mosaics of the Church of the Nativity", 69-85. Jotischky, "Mosaics in the 
Church of the Nativity", 207-223. Folda, Art of the Crusaders, 371-378. Folda, Crusader Art, 50-54. 
33 Ο διάκοσμος φέρει δύο επιγραφές, μία ελληνική και μία λατινική, που παραδίδουν περίπου τα ίδια 
στοιχεία. Η λατινική επιγραφή σώζεται εν μέρει αλλά μπορεί να συμπληρωθεί βάσει αναφορών σε 
γραπτές πηγές: "Rex Amalricus, custos virtutis, amicus / largus, honestatis comes, hostis et impietatis / 
justicie, cult or pietatis, criminis ultor / quintus regnabat; et Grecis imperitabat / Emmanuel que, dator 
largus, pius imperitator / presul vivebat, hie, ecclesiamque regebat / Pontificis dignus Radulphus 
honore, benignus, / cum manus his Effrem fertur fecisse suavem / (picturam)...", Vincent, Abel, 
Bethliem, 157, σημ. 3. Μια ελεύθερη μετάφραση της επιγραφής είναι η εξής: "Ο βασιλιάς Αμμερίγος, 
φύλακας της αρετής, πιστός φίλος, σύμμαχος της εντιμότητας και εχθρός της ασέβειας, δίκαιος και 
ευσεβής, πολέμιος των κακουργημάτων, βασιλεύει ως πέμπτος βασιλιάς. Ο Εμμανουήλ, γενναιόδωρος 
δωρητής και ευσεβής αυτοκράτορας, βασιλεύει στους Έλληνες. Εδώ ζει ως ιερέας Kat κυβερνήτης της 
Εκκλησίας ο αγαθός Ραούλ, έχει άξια το θρόνο του επισκόπου, όταν το χέρι του Εφραίμ, το οποίο 
διαβεβαιώνει, φιλοτέχνησε για αυτούς την όμορφη (απεικόνιση)". Η ελληνική επιγραφή σώζεται σε 
μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με τη λατινική και είναι η παρακάτω: "Έτεληώθη τό παρόν έργον 
δίά χειρός Έφραίμ μοναχού ήστοριογράφου και μουσιάτορος, επί τής βασιλείας Μανουήλ 
μεγάλου βασιλέως ΠορφυρογείΎήτου τού Κομηνού και έπ'ι τάς ημέρας τού μεγάλου ρηγός 
'Ιεροσολύμων κυρού Άμμορί και τοϋ τής άγιας Βηθλεέμ άγιωτάτου έπισκόπου κυρού "Ραούλ, 
έν έτει ,ςχοί' ίνδικτηώνος β'", Vincent, Abel, Bethleem, 158, σημ. 1. Το έτος 6677 από κτίσεως 
κόσμου, δηλαδή το 1169, αντιστοιχεί πράγματι με τη β' ινδικτιώνα, Grumel, Chronologie, 257. Βλ. 
επίσης: Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 154. 
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ύττερθεν σπηλαίου τήν ώραίαν έκείνου μορφήν άνεστήλωσε»~ι4. Είναι πιθανό 

ότι ο Ιωάννης Φωκάς μνημονεύει σκόπιμα μόνο το όνομα του αυτοκράτορα 

Μανουήλ. Επίσης κάνει μια μικρή αναφορά στον Λατίνο επίσκοπο της Βηθλεέμ, 

χωρίς να τον κατονομάζει, και επιπλέον θεωρεί ότι ήταν παρένθετος στην έδρα του, 

δηλαδή δεν κατείχε την επισκοπή δικαιωματικά μέσω εκλογής, αλλά είχε διοριστεί σε 

αυτή με την απομάκρυνση του Ορθόδοξου ποιμενάρχη. Με αυτόν τον τρόπο εξαίρει 

τη συμβολή του Μανουήλ στον εξωραϊσμό της εκκλησίας και υπερασπίζεται τις 

απόψεις των Ορθοδόξων. Ο Φωκάς αναφέρει επίσης ότι την ίδια εποχή 

φιλοτεχνήθηκε και το πορτραίτο του Μανουήλ στον ίδιο ναό. Η πληροφορία δε 

φαίνεται να είναι ψευδής, καθώς επαληθεύεται από το οδοιπορικό του Δανιήλ της 

Εφέσου, περιηγητή του τέλους του 15ου αιώνα, ο οποίος αναφέρει: "Καθίστόρηται 

δε τά υψηλά του άγίου ναού τούτου υπό τοϋ έν βασιλεϋσιν άοιδίμου κυρού 

Μανουήλ τοϋ Κομνηνού διά ψήφων λεπτών, ώς έκ τής εικόνος έκείνου 

έκεϊσε ούσης και τών περί αύτήν γραμμάτων μανθάνομεν"35. 

Επιπροσθέτως ο Ιωάννης Φωκάς περιγράφει πολλά από τα μοναστήρια των 

Αγίων Τόπων, όπως, επί παραδείγματι, τη μονή της Μεταμορφώσεως στο όρος 

Θαβώρ, τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Σεβαστή, τη λαύρα του 

Αγίου Σάββα, τη μονή του Αγίου Ευθυμίου, τη μονή του Αγίου Θεοδοσίου, τη μονή 

του Χοζιβά (ή Χοζεβά) και τη μονή του Αγίου Γερασίμου, ωστόσο δε διευκρινίζει 

εάν όλα αυτά τα μοναστήρια έλαβαν δωρεές από τον αυτοκράτορα Μανουήλ36. Ο 

Φωκάς αναφέρει μόνο ότι η μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Ιορδάνη, η 

μονή Καλαμώνος και η μονή του Προφήτη Ηλία ανοικοδομήθηκαν με χορηγία του 
-27 

αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού . 

Τα παραδείγματα που αναφέραμε αφορούν σε δωρεές που έγιναν στο ναό της 

Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, στο ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, καθώς και σε 

μονές της Παλαιστίνης. Αυτές οι δωρεές έγιναν κυρίως με αυτοκρατορικές χορηγίες. 

Όμως σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις δωρεές που 

έγιναν στη μονή του Σινά στο διάστημα από τα τέλη του 11ου μέχρι τις αρχές του 13ου 

αιώνα. Ποιοι ήταν λοιπόν οι δωρητές που ευεργέτησαν τη μονή του Σινά και τι είδους 

δωρεές αφιέρωναν σε αυτήν; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να 
Μ PG 133,957. 
,5 Κοικυλίδης, Φωκυλίδης (επιμ.), Οδοιπορικά, 529. 
36 Βλ. αντίστοιχα: PG 133, 935D-937D, 940A-C, 948A-C, 949Α-Β, 948C-949A, 949B-C, 952C-953B. 
37 PG 133, 952Β, 953C, 956C-D. 
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μελετήσουμε όσες εικόνες φέρουν αφιερωματικές επιγραφές ή απεικονίσεις δωρητών. 

Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν αυτές οι δωρεές, καθώς και για να τοποθετήσουμε το 

φαινόμενο της αφιέρωσης εικόνων στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής του, θα πρέπει 

να εξετάσουμε παράλληλα γραπτές πηγές καθώς και επιγραφές ή παραστάσεις από 

άλλα μνημεία ή έργα τέχνης. Επιπροσθέτως οι κολοφώνες και οι σημειώσεις των 

σιναϊτικών χειρογράφων περιέχουν πολλές φορές πολύτιμα στοιχεία για τα πρόσωπα 

των δωρητών. 

Η μονή του όρους Σινά υπαγόταν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Σε σιναϊτικό 

δίπτυχο, που χρονολογείται περί το 1166, μνημονεύονται οι ευρισκόμενοι, τότε, εν 

ζωή Πατριάρχες. Η σειρά με την οποία μνημονεύονται τα ονόματα των ιεραρχών δεν 

είναι βέβαια τυχαία, αλλά καθορίζεται από το Πατριαρχείο στο οποίο υπαγόταν ο 

ναός ή το μοναστήρι όπου διαβαζόταν το δίπτυχο. Στο δίπτυχο μνημονεύεται πρώτος 

στη σειρά ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νικηφόρος Β' (περί το 1166-περί το 1173), 

που βρισκόταν σε υπερορία στην Κωνσταντινούπολη, και ακολουθούν τα ονόματα 

του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Λουκά Χρυσοβέργη (1157-1169), του 

Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρόνιου Γ' (1137-1169) και του Πατριάρχη Αντιοχείας 

Αθανάσιου Γ' (1157-1170), ο οποίος ήταν επίσης υπερόριος Πατριάρχης38. Από την 

ίδια πηγή διαπιστώνουμε και τον πνευματικό δεσμό της μονής με την 

Κωνσταντινούπολη, στον οποίο θα αναφερθούμε πολλές φορές στη συνέχεια. 

Παρατηρούμε επίσης ότι οι σινάί'τες δεν μνημόνευαν τους Καθολικούς Πατριάρχες 

των Ιεροσολύμων και της Αντιόχειας. Δεν θα πρέπει βέβαια να λησμονήσουμε ότι 

στις Πατριαρχικές έδρες της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων είχαν ενθρονιστεί 

Καθολικοί ιεράρχες, ενώ οι Ορθόδοξοι ποιμενάρχες κατείχαν μόνο κατ' όνομα την 

εκκλησιαστική εξουσία και παρέμεναν στην Κωνσταντινούπολη39. Επί παραδείγματι 

τρεις Πατριάρχες Ιεροσολύμων, συγκεκριμένα ο Νικόλαος (1122-1156), ο Ιωάννης 

Θ' (1157-1165;) και ο Νικηφόρος Β' (1166-1171/3;), διέμεναν στην 

Κωνσταντινούπολη, όπως πληροφορούμαστε από τα πρακτικά τριών Συνόδων, που 

8 Brightman, Hammond (επιμ.), Liturgies, 501. Άμαντος, Ιστορία του Σινά, 25-26. Hamilton, Latin 
Church, 185. Taft, Diptychs, 61-65. 
39 Cahen, La Syrie du Nord, 561-678. Smail, Crusading Warfare, 40-63. Hamilton, Latin Church, 159-
211. Prawer, "Social Classes", 59-116. Hamilton, "Latin Church", 1-20. Παπαδάκης, Meyendorff, 
Χριστιανική Ανατολή, 139-153. Η έδρα του Πατριάρχη της Αντιόχειας μεταφέρθηκε στη μονή των 
Οδηγών στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Grumel, Regestes, τ. 1.2-3, αρ. 986 [987], 445. Επίσης, Janin, 
Geographie ecclesiastique, 208-216. Πιτσάκης, "Η έκταση της εξουσίας ενός υπερόριου πατριάρχη", 
91-139. Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων είχε δοθεί η μονή του Αγίου Διομήδη κοντά στη Χρυσή Πύλη, 
Grumel, Regestes, τ. 1.2-3, αρ. 981 [986], 443. 
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έλαβαν χώρα το 1156, 1157 και 1166 αντίστοιχα στην Αγία Σοφία, τις Βλαχέρνες και 

το Μεγάλο Παλάτιο40. Εφόσον οι Πατριάρχες της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων 

έδρευαν στην Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι μοναστικές 

κοινότητες των Αγίων Τόπων ανέλαβαν να διαδραματίσουν ποιμαντικό ρόλο στους 

Ορθόδοξους πληθυσμούς41. Σύμφωνα με τον ηγούμενο Δανιήλ κατά την εορτή της 

Ανάστασης, που τελούνταν στο ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, τον 

Ορθόδοξο κλήρο εκπροσωπούσε ο ηγούμενος της μονής του Αγίου Σάββα42. Αυτό το 

γεγονός υποδεικνύει ότι ο ηγούμενος της συγκεκριμένης μονής αντιπροσώπευε, 

πιθανότατα άτυπα, τον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε 

ότι οι μονές των Αγίων Τόπων βρίσκονταν σε άμεση επαφή με την 

Κωνσταντινούπολη, όπου έδρευε ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, με τον οποίο και 

οπωσδήποτε θα έπρεπε να επικοινωνούν. Με βάση τα παραπάνω, δηλαδή την 

διοικητική εξάρτηση του Σινά από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που συνεπάγεται 

επαφές με την Ιερουσαλήμ, εξετάζονται μαρτυρίες για δωρεές σε μονές και ναούς 

των Αγίων Τόπων, ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να 

ισχύουν και για την περίπτωση του Σινά43. Ακόμη η επιρροή των Βυζαντινών ήταν 

ιδιαίτερα αισθητή στις μοναστικές κοινότητες των περιοχών της Παλαιστίνης και του 

Σινά, ενώ εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία Ορθόδοξων μοναχών και 

προσκυνητών από άλλα Ορθόδοξα κράτη και περιοχές με Ορθόδοξους πληθυσμούς, 

όπως επί παραδείγματι η Γεωργία. 

40 Σύνοδος στην Αγία Σοφία (1156): «...προκαθημέιν ν τού άγιωτάτον ήμών δεσπότον κ αϊ 
οικουμενικού πατριαρχου Κωνσταντινουπόλεως...συνδιαγνωμονούντος αύτώ Νικολάου τού 
ιερωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων,...». Σύνοδος Βλαχερνών (1157): «και συνδιαιτώντων τή 
υποθέσει...τού Ιεροσολύμων μοναχού Ιωάννου. ... Ό ταπεινός μοναχός Ιωάννης και έλέω 
Θεού πατριάρχης τής μητρός πασών τών Εκκλησιών άγιας Σ ιών πόλεως Ιερουσαλήμ 
όρίσας υπέγραψα». Σύνοδος Ιερού Παλατιού (1166): «Συνεδριαζόντων...τού άγιωτάτου 
πατριάρχουΊεροσολνμων κυρού Νικηφόρου». Βλ. αντίστοιχα: PG 140, 148D, 180Β, 197C, 237Α. 
41 Το ζήτημα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, υπάρχουν ωστόσο σαφείς ενδείξεις για να στηριχθεί η 
παραπάνω υπόθεση, Hamilton, Latin Church, 181-183. Jotischky, "Greek Orthodox and Latin 
Monasticism", 90-92. 
42 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 168. 
43 Για τις διαδρομές από και προς το Σινά βλ. Κεφάλαιο Δ', ενότητα Δ.2, σσ. 210-222. 
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Α.2 Σιναΐτες δωρητές στο Βυζάντιο 

Οι βυζαντινές γραπτές πηγές προσφέρουν σχεδόν πάντοτε φειδωλά πληροφορίες που 

σχετίζονται με δωρεές εικόνων και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάθε σχετική 

αναφορά είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Σε επίγραμμα, που κάποτε συνόδευε εικόνα της 

Παναγίας, που σήμερα δε σώζεται, αναφέρονται τα εξής: «Έκ μαργαριτών, έκ 

λίθων, έκ χρυσίου, κοσμώ τύπον σον, ζώσα χρυσή λυχνία, Νικηφόρος σος 

οίκέτης Σιναΐτης»44. Ο τίτλος του επιγράμματος, «Εις εικόνα τής Τ π ε ρ α γ ί α ς 

Θεοτόκου κοσμηθεισαν παρά τοϋ Σιναΐτου», δηλώνει απερίφραστα ότι 

επρόκειτο για εικόνα της Παναγίας που είχε φιλοτεχνηθεί με χρυσό και πολύτιμους 

λίθους και αποτελούσε δωρεά του Νικηφόρου Σιναΐτη. Εντούτοις ούτε στον τίτλο 

ούτε στο επίγραμμα αναφέρεται η εκκλησία ή η μονή για την οποία προοριζόταν η 

συγκεκριμένη εικόνα. Δεν διαθέτουμε καμία απολύτως ένδειξη ότι η εικόνα 

προοριζόταν για τη μονή του Σινά, παρόλο που, όπως υποδηλώνει το επώνυμο του, ο 

Νικηφόρος προερχόταν από το συγκεκριμένο μοναστήρι. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό 

να αποκλείσουμε ότι στο Σινά υπήρχαν εικόνες κατασκευασμένες ή διακοσμημένες 

με πολύτιμα υλικά. Πράγματι ο Γερμανός προσκυνητής Thietmarus, που επισκέφθηκε 

το Σινά το έτος 1217, έχει αφήσει την περιγραφή μιας εικόνας της Βάτου, 

κατασκευασμένης από χρυσό, στην οποία απεικονιζόταν ο Χριστός. Εκατέρωθεν της 

Βάτου υπήρχε η διπλή απεικόνιση του προφήτη Μωυσή: στα αριστερά ο προφήτης 

έλυνε τα υποδήματά του για να πλησιάσει στον ιερό τόπο, ενώ στα δεξιά κρατούσε τη 

ράβδο που μεταμορφώθηκε σε φίδι45. Το συγκεκριμένο εικονογραφικό θέμα απαντά 

σε δύο χειρόγραφα με τις Ομιλίες του Ιακώβου του Κοκκινοβάφου, που 

διακοσμήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και χρονολογούνται στο β' μισό του 12ου 

αιώνα (Εικ. 3)46. Η ομοιότητα του θέματος των μικρογραφιών των χειρογράφων και 

44 Λάμπρος, "Μαρκιανός Κώδιξ", 153, αρ. 251. 
45 «Rubus quidem sublatus est et inter Christianos pro reliquiis distractus, ad instar autem illius rubi 
factus est aureus rubus ex laminis aureis, et ymago Domini aurea super rubum, et ymago Moysi aurea 
stans ad dexteram rubi, discalcians se. Stat et alia ymago Moysi aurea in sinistra parte rubi tamquam 
discalciata et nudis pedibus. Ubi Dominus dedit ei legationem ad Pharaonem, regem Egypti, de 
educendo populo suo.», Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 42. Τμήμα του κειμένου έχει 
μεταφραστεί στα αγγλικά στο Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 52. Μετάφραση ολόκληρου του 
κειμένου στα αγγλικά υπάρχει στο Pringle, Pilgrimage, 95-133. 
4" Πρόκειται για τους κώδικες Par. gr. 1208 και Vat. gr. 1162 που φυλάσσονται αντίστοιχα στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι και στο Βατικανό, Anderson, "Illustrated Sermons of James the 
Monk", 69-120. Hutter, Canart, Das Marienhomiliar des Monchs Jakobos von Kokkinobaphos. 
Linardou, Kokkinobaphos Manuscripts. Drandaki, "Through Pilgrims' Eyes", 496-499. Linardou, 
"Depicting the Salvation", 139-142, εικ. 9.3. 
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της σιναϊτικής εικόνας, η οποία ωστόσο δεν σώζεται, αποτελεί ένδειξη για την 

προέλευση του εικονογραφικού της θέματος. Επίσης μια εικόνα από πολύτιμα υλικά 

δεν θα μπορούσε να είχε κατασκευαστεί στο Σινά παρά μόνο σε εργαστήριο της 

Κωνσταντινούπολης. Σημειώνουμε εδώ ότι στο Μουσείο του Πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων σώζεται σήμερα εικόνα, που χρονολογείται στο β' μισό του 12° αιώνα, 

η οποία είναι κατασκευασμένη από χρυσό, σμάλτο, μαργαριτάρια και πολύτιμους 

λίθους (Εικ. 4)47. Στο κεντρικό πλαίσιο εικονίζεται, σύμφωνα με τη σωζόμενη 

επιγραφή, ο Βασιλεύς της Δόξης, αλλά η μορφή του Χριστού είναι επιζωγραφισμένη, 
48 

ενώ το πλαίσιο κοσμείται περιμετρικά με πλακίδια από σμάλτο . Στις άκρες της άνω 

πλευράς του πλαισίου εικονίζονται δύο ορθογώνια διάχωρα με ομίλους αγγέλων. Στο 

μέσο υπάρχει κυκλικό μετάλλιο από σμάλτο με την Ετοιμασία του Θρόνου, ενώ 

ενδιάμεσα φαίνεται ότι υπήρχαν ακόμη δύο κυκλικά πλακίδια τα οποία δεν σώζονται 

σήμερα. Στην αριστερή πλευρά εικονίζεται σε ορθογώνιο διάχωρο η Παναγία 

δεόμενη προς τον Χριστό, από κάτω ένα ορθογοόνιο διάχωρο με τις Μυροφόρες και 

στο άκρο ένα ακόμη ορθογώνιο πλακίδιο με τους δικαίους Ιωσήφ και Νικόδημο. Στη 

δεξιά πλευρά του πλαισίου παριστάνεται, επίσης σε ορθογώνιο πλαίσιο ο άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος, ακριβώς από κάτω ο Λογγίνος και ένα ακόμη διάχωρο με δύο 

αδιάγνωστες ανδρικές μορφές που μοιάζουν με ποιμένες, αλλά θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν με κατοίκους της Ιερουσαλήμ που σπεύδουν να δουν τον Κύριο. Τέλος η 

κάτω ζώνη του πλαισίου κοσμείται με πέντε κυκλικά μετάλλια στα οποία 

απεικονίζονται, από αριστερά προς δεξιά, οι Μυροφόρες, ένας αρχάγγελος, ο ναός 

της Αναστάσεως ή αγία τράπεζα στο κέντρο, ένας ακόμη αρχάγγελος και όμιλος 

στρατιωτών. Με βάση τις ομοιότητες στην κατασκευή με έργα μεταλλοτεχνίας της 

ίδιας περιόδου, όπως την μεταλλική εικόνα του αρχάγγελου Μιχαήλ, που σήμερα 

φυλάσσεται στο θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη εικόνα φιλοτεχνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη49. Σε 

αυτήν την περίπτωση η εικόνα θα πρέπει να αποτέλεσε δωρεά κάποιου άγνωστου 

σήμερα προσώπου από το Βυζάντιο, ο οποίος φυσικά είχε την οικονομική 

δυνατότητα να προσφέρει μια τόσο πολύτιμη εικόνα σε μονή των Αγίων Τόπων ή στο 

47 Hetherington, "Who is this King of Glory?", 25-38, με την προηγούμενη βιβλιογραφία. 
481 Ο BACIAEYC THC AOEHC (ό βασιλεύς της δόξης) σε σμάλτο καθώς και το IC XC (7(ησον)ς 
Χ(ριστό)ς). 
49 Pasini. Tesoro di San Marco, αρ. 2, 72. Molinier, Tresor de saint Marc, 43-45, αρ. 2, 79. Gallo, 
Tesoro di San Marco, αρ. 8, 279. Hahnloser (επιμ.), Tesoro di San Marco, λήμμα 16, 23-25, (A. 
Grabar). Hetherington, "Who is this King of Glory?", 25-38. Marcon, "Tesoro di San Marco", 131-165. 
Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, λήμμα 58, 395, (Μ. De Villa Urbani). 
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Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων50. Δωρητές, όπως ο Νικηφόρος Σιναΐτης, είχαν 

σίγουρα την οικονομική άνεση να προσφέρουν πολύτιμες εικόνες σε μοναστήρια και 

εκκλησίες. Επίσης δε φαίνεται να είναι τυχαίο το γεγονός ότι κατά τον 12° αιώνα οι 

μονές των Αγίων Τόπων και του Σινά απέκτησαν πολύτιμες μεταλλικές εικόνες. 

Πιθανότατα οι αριστοκράτες και οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Κωνσταντινούπολης 

να μιμούνταν το παράδειγμα των αυτοκρατόρων, ιδιαίτερα του Μανουήλ Κομνηνού, 

οι οποίοι φαίνεται ότι ευεργετούσαν τα προσκυνήματα της Παλαιστίνης με διάφορες 

δωρεές. 

Επιπλέον φαίνεται ότι ο Νικηφόρος Σιναΐτης κατείχε κάποια θέση στις 

κρατικές υπηρεσίες της αυτοκρατορίας την εποχή που στο θρόνο είχε ανέλθει ο 

Μανουήλ Κομνηνός. Περαιτέρω στοιχεία για το Νικηφόρο αντλούμε από το 

σύγραμμα του Μιχαήλ Γλυκά (α' τριακονταετία 12ου αιώνα-τέλη 12ου αιώνα) «Είς 

τάς άπορίας τής Θείας Γραφής κεφάλαια», που συντάχθηκε περί τα τέλη της 

βασιλείας του Μανουήλ και περιλαμβάνει απαντήσεις του συγγραφέα σε θεολογικά 

ερωτήματα που απασχολούσαν τους πιστούς51. Μία από αυτές τις θεολογικής φύσεως 

απαντήσεις απευθύνεται στον Νικηφόρο Σινάί'τη και έχει τίτλο: «Τω οίκειοτάτω 

άνθρώπω τον κραταιού και άγιου ήμών αύθέντον και βασιλέως κνρώ 

Νικηφόρω τω Σιναΐτη. Εί χρή προσέχειν τοις λέγονσιν ότι τό διδόναι 

πτωχοϊς τών λοιπών εύποιϊών και προσφορών κρεϊττόν έστυ και ότι τους 

έλεημοσύνην ποιονντας ον χρή κατά τι παρατηρεισθαι, ώς έκείνοί φασιν.»52. 

Ο οίκειότατος, όπως χαρακτηρίζει ο Μιχαήλ Γλυκάς τον Νικηφόρο, προσέφερε τις 

υπηρεσίες του επί πληρωμή στον αυτοκράτορα'3. Από τα παραπάνω γίνεται 

κατανοητό ότι ο Νικηφόρος διέθετε οικονομική ευρωστία, επειδή συνδεόταν με το 

παλάτι. Βέβαια, το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι εάν σε κάποια περίοδο της ζθ)ής 

του υπήρξε μοναστής στο Σινά. Το επίθετο Σιναΐτης υποδηλώνει ότι είχε ενδυθεί το 

μοναστικό σχήμα, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν άλλοι Ορθόδοξοι πληθυσμοί 

στην περιοχή του Σινά, πέρα από τους μοναχούς που ζούσαν εκεί και ταυτόχρονα 

50 Ο P. Hetherington θεωρεί την εικόνα μέρος της προίκας της Βυζαντινής πριγκίπισσας Θεοδώρας που 
παντρεύτηκε το βασιλιά της Ιερουσαλήμ Βαλδουίνο Γ', Hetherington, "Who is this King of Glory?", 
37. 
51 Ευστρατιάδης (επιμ.), Εις τας απορίας. 
52 Ευστρατιάδης (επιμ.), Εις τας απορίας, τ. 1, αρ. 26, 281-286. 
5 ' Το οφφίκιο του οικείου δεν αντιστοιχούσε την εποχή του Μανουήλ Κομνηνού σε κάποιο 
συγκεκριμένο κρατικό αξίωμα, αλλά φαίνεται ότι αποτελούσε περισσότερο τιμητικό τίτλο, Verpeaux, 
"Les oikeioi", 89-99. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 402. 
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αφήνει ελάχιστες αμφιβολίες για τον τόπο στον οποίο επέλεξε να ασκητέψει54. 

Επιπλέον, εάν ο Νικηφόρος Σιναΐτης ήταν οικείος μοναχός θα ανήκε σε εκείνη τη 

μερίδα των μοναζόντων που απολάμβανε την αυτοκρατορική εύνοια. Για παράδειγμα 

ο Νικόλαος Μεσαρίτης (περί το 1163/4-μετά το 1214) στον επιτάφιο λόγο του 

αδελφού του Ιωάννη, τον οποίο εκφώνησε το 1207, περιγράφει μοναχούς που ήταν 

σύμβουλοι του αυτοκράτορα, καθώς αναφέρει: «ούχ όράς τους κατά σέ 

Ναζιραίονς όπως πρωίθεν αί άνακτορικαί σκηναί ενδιατρίβοντας έχονσι και 

φιλοφρονούνται και δεξιοϋνται και θρόνοι τούτοις και σκίμποδες τίθενται 

και παρά παντός είσί δι' αίδοϋς; Πώς ίκετικώς πρεσβεύονσι και 

παρρησιάζονται πατρικώς, ών ή κυρία ούκ έκ δοράτων και όπλων καί 

πολέμου παρασκευής; Πώς τά καταθύμια δρώσι, δυναστών θράσος 

έξημερούσι, κραταιών πιέζουσι δύναμιν;»55. Μάλιστα σε αμέσως προηγούμενο 

χωρίο του επιταφίου, ο πατέρας του Ιωάννη προσπαθούσε να τον πείσει ότι εάν μείνει 

στην Κωνσταντινούπολη, αντί να μονάσει στους Αγίους Τόπους, τον περίμενε μια 

λαμπρή σταδιοδρομία στην αυλή, καθώς κάποια μέρα θα γινόταν οικείος του 

αυτοκράτορα56. Ο διορισμός μοναχών σε κρατικές θέσεις δεν αποτελεί ρητορική 

επινόηση του Νικόλαου Μεσαρίτη. Από τα σχόλια του Θεοδώρου Βαλσαμώνος (περί 

το 1130/40-μετά το 1195) στους Κανόνες της Συνόδου της Καρχηδόνας, καθώς και 

σε αυτές της Δ' Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα πληροφορούμαστε ότι ο 

αυτοκράτορας είχε το δικαίωμα να παραχωρήσει κοσμικές αρμοδιότητες σε 

κληρικούς και μοναχούς, παρόλο που αυτή η πρακτική δεν αποτελούσε τον κανόνα57. 

54 Άλλωστε η μοναχική του ιδιότητα υποδηλώνεται στο πόνημα του Μιχαήλ Γλυκά. Η απάντηση προς 
τον Νικηφόρο συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά 47 επιστολών οι περισσότερες από τις οποίες 
απευθύνονταν σε μοναχούς. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά οι μοναχοί λάμβαναν το επίθετο 
τους από το όνομα του τόπου όπου είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα. Έτσι στο Βίο του αγίου 
Λαζάρου του Γαλήσιου όρους συναντάμε τον μοναχό Κοσμά Ιεροσολυμίτη: «Κοσμά τού λεγομένου 
Ίεροσολνμίτου», AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 535, 575. Αλλά και ο ίδιος ο άγιος Λάζαρος έλαβε την 
προσωνυμία του από το όρος Γαλήσιο όπου ίδρυσε μονή. Επίσης σε κολοφώνα κώδικα αναφέρεται το 
όνομα του καλλιγράφου Βασιλείου Αγιοπολίτη, που ήταν αναγνώστης στο ναό της Αναστάσεως στα 
Ιεροσόλυμα, Ευαγγελάτου-Νοταρά, Σημειώματα ελληνικών κωδίκων, 99, 261. 
55 Με αυτά τα λόγια ένας συγγενής του Ιωάννη, που ήταν ιατρός του αυτοκράτορα και των αυλικών, 
προσπάθησε να τον πείσει να δεχτεί την πρόσκληση του αυτοκράτορα να μεταβεί στην αυλή, 
Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, τ. 1, 37-38. 
56 Ο.π., 27. 
57 «Έμοί δε δοκει, ώς από τον δ'. Κανόνος τής £ΐ' Χαλκηδο\Ί σννόδον και μαλιστα έ\τδοθη τω 
βασιλεί, άνατιθέναι κοσμικών δουλειών έ\·εργείας ίερωμενοις και μοναχοϊς, κατα λογοί' 
οικονομίας δοκονσης αύτώ», Κανών Ις', Κανόνες των εν Καρθαγένη συνελθόντων ΣΙΖ' μακαρίων 
Πατέρων. Ράλλης, Ποτλής, Σύνταγμα, τ. 3, 350. «Σημείωσαι, ότι έφείται τοις έπισκοποις τό 
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Ακόμη θα πρέπει να προστεθεί εδώ ότι ο Γεώργιος Σινάί'της, οικείος 

(.imperialis aulae familiaris) του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού, σύμφωνα με τον 

Γουλιέλμο της Τύρου, συμπεριλαμβανόταν στα μέλη ενός εκστρατευτικού σώματος, 

που στάλθηκε στα Ιεροσόλυμα το 1177, με σκοπό να συνδράμει στην εκστρατεία των 

Σταυροφόρων στην Αίγυπτο, η οποία είχε σχεδιαστεί όταν ήταν βασιλιάς των 

Ιεροσολύμων ο Αμάλριχος Α' και πραγματοποιήθηκε από τον βασιλιά Βαλδουίνο Δ' 

(1 174-1185)58. Εφόσον ο Γεώργιος Σινάί'της ήταν ένας από τους οικείους του 

αυτοκράτορα πιθανότατα ασχολιόταν με τα διοικητικά ζητήματα της εκστρατείας. 

Ίσως συμμετείχε σε αυτήν ως διπλωμάτης ή μπορεί να είχε τον έλεγχο των 

οικονομικών του στρατεύματος. Τα παραπάνω μάς κάνουν να υποθέσουμε ότι θα 

μπορούσε να είναι μοναχός που υπηρετούσε στην αυλή του Μανουήλ, όπως οι 

ασκητές που, όπως είδαμε, αναφέρονται στον επιτάφιο του Νικόλαου Μεσαρίτη. Οι 

μοναχοί ίσως όφειλαν τις πολιτικές τους θέσεις κυρίως στην μόρφωσή τους και 

δευτερευόντως στην πνευματικότητά τους. Ειδικά οι σιναΐτες μοναχοί πιθανότατα 

γνώριζαν περισσότερες από μία γλώσσες, γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να 

αναλάβουν καθήκοντα σε πολιτικές ή διπλωματικές αποστολές. Για παράδειγμα, 

γνωρίζουμε ότι ο σινάίτης μοναχός Συμεών (απεβίωσε το 1035), είχε μορφωθεί στην 

Κωνσταντινούπολη την εποχή της νεότητάς του και μιλούσε πέντε γλώσσες, και 

συγκεκριμένα Αιγυπτιακά, Συριακά, Αραβικά, Ελληνικά και Λατινικά, γι'αυτό και 

στάλθηκε από τον ηγούμενο της μονής Σινά στη βόρεια Γαλλία για να συλλέξει 

δωρεές από τους ηγεμόνες της Νορμανδίας59. 

έπιτρέπειν μοναχοίς διοίκησιν πολιτικών πραγμάτων• καί εάν τοις έπισκόποις τούτο 
ένεδόθη, πολλώ πλέον τοις βασιλεύσιν έκκεχώρηται.,.καί ότι, κατ'έπιτροπήν τού 
επισκόπου, δύνανται μοναχοί διοικεϊν ού μόνον έκκλησιαστικά πράγματα, άλλά καί 
βιωτικά, τουτέστι πολιτικά• ει δέ δύναται τούτο ποιειν ή επισκοπική έπιτροπή, πολλώ 
πλέον ποιήσει ή βασιλική εξουσία, ή προβαλλομένη καί έπισκόπους», Κανών Δ', Κανόνες της 
εν Χαλκηδόνι Αγίας και Οικουμενικής τετάρτης Συνόδου. Ράλλης, Ποτλής, Σύνταγμα, τ. 2, 228-229. 
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. επίσης Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 488-
492. 
58 Γουλιέλμος της Τύρου: RCH, Occidentaux, τ. 1, 1031. Τα άλλα μέλη της αποστολής ήταν ο 
Ανδρόνικος Αγγελος, ο μέγας εταιριάρχης Ιωάννης Δούκας Καματηρός και ο κόμης Αλέξανδρος 
Γραβίνης από την Cosenza της Απουλίας, Dolger, Regesten, τ. 2, αρ. 1526, 271. Βλ. επίσης Hamilton, 
"Manuel I Comnenus and Baldwin IV of Jerusalem", 363. Ο Ιωάννης Δούκας Καματηρός και ο 
Αλέξανδρος Γραβίνης συμμετείχαν στην εκστρατεία των Βυζαντινών στη νότια Ιταλία σύμφωνα με 
τον Ιωάννη Κίνναμο, βλ. Meineke (επιμ.), Epitome, 135. 
59 «Cum vero bonae indolis puerseptem annorum esset, a patre, qui militaturus erat, Constantinopolim 
deducitur; ibique eruditissimus viris sacris inbuendus litteris Iradilur.», «Instructus enim Aegyptiaca, 
Syriaca, Arabica, Graeca, et Romana eloquentia...», AASS, Ιούνιος, τ. 1, 89, 91. Να σημειώσουμε 
επίσης ότι ο Συμεών αγιοποιήθηκε από τους Καθολικούς λίγο μετά την κοίμησή του στην πόλη των 
Τρεβίρων (Τρίερ), όπου μόνασε στο τέλος της ζωής του. Λίγο μετά το θάνατο του το 1035 γράφτηκε ο 
Βίος του στα λατινικά βλ. AASS, Ιούνιος, τ. 1, 87-104. 
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Δίπλα στα παραδείγματα σιναϊτών που κατείχαν αξιώματα στο βυζαντινό 

κράτος θα πρέπει να προστεθεί αυτό του Λέοντα Σινάΐτη, ο οποίος ήταν βεστιαρίτης 

στην υπηρεσία του αυτοκράτορα Αλέξιου Γ' Αγγέλου (1195-1203). Σύμφωνα με 

χρυσόβουλο σιγίλλιο, που εξέδωσε ο τελευταίος για τη μονή Χελανδαρίου το 1199, ο 

Λέοντας μαζί με τον επίσκοπο Ιερισσού Νικόλαο είχαν επιφορτιστεί να παραδώσουν 

το σιγίλλιο στον μοναχό Σάββα της μονής Χελανδαρίου60. Επομένως εξετάζουμε εδώ 

μια ακόμη περίπτωση ενός σινάΐτη μοναχού που εμπλεκόταν στη διοίκηση της 

αυτοκρατορίας. Σε αντίθεση με τους άλλους σιναΐτες μοναχούς που αναφέραμε 

γνωρίζουμε το αξίωμα που κατείχε ο Λέοντας, το οποίο συνδεόταν με την 

διεκπεραίωση διοικητικών αποστολών που είχαν πολιτικό και οικονομικό 

χαρακτήρα61. 

Το γεγονός ότι μοναχοί συμμετείχαν σε στρατιωτικές ή διπλωματικές 

αποστολές δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει62. Ακόμη και οι μουσουλμάνοι 

χρησιμοποιούσαν χριστιανούς στις διμερείς επαφές τους. Για παράδειγμα ο χαλίφης 

της Αιγύπτου Αλ-Ζ(Δ)αχίρ έστειλε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νικηφόρο Α' (1020-

άγνωστη ημερομηνία, ίσως λίγο αργότερα από το 1021) στην αυλή του αυτοκράτορα 

Βασιλείου Β' (976-1025) για να συνάψει εμπορική συνθήκη μεταξύ της Αιγύπτου και 
/ΤΟ 

του Βυζαντίου . Επίσης ο μουσουλμάνος ιστορικός Ibn al-Athir (1160-1233) 

αναφέρει ότι μοναχοί και οι ιερείς από τους Αγίους Τόπους αποστέλλονταν σε 

περιοχές με χριστιανούς ηγεμόνες, όπως στα Σταυροφορικά κράτη της Τρίπολης και 

της Αντιόχειας, στην Αρμενία και τη Γεωργία, για να αναζητήσουν συμμάχους που 

θα υποστήριζαν το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ στη διαμάχη του με τον αταβέγο της 

Μοσούλης Ζενγκί (1 127-1146)64. Μάλιστα οι διπλωματικές αποστολές των μοναχών 

και ιερέων έφτασαν μέχρι το Βυζάντιο. Όπως διαπιστώσαμε στο ίδιο το Βυζάντιο το 

φαινόμενο δεν ήταν άγνωστο. Προς ενίσχυση των όσων είπαμε αναφέρουμε ότι 

Πατριάρχης της Αντιόχειας Ιωάννης Ε' Οξείτης (περί το 1089-1100) στο έργο του 

«Περί τής φυγής» ασκεί αυστηρή κριτική στους μοναχούς της μονής των Οδηγών 

στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι ασχολούνταν με κοσμικά ζητήματα και σύχναζαν 

60 «...τον βεστιαρίτον τής βασιλείας μου Λέοντος τού Σιναΐτον...», Chilandar, αρ. 5, 115. 
Επίσης Dolger, Regesten, τ. 2, αρ. 1652, 331. 
61 Για το αξίωμα του βεστιαρίτη, βλ. Oikonomides, "L'evolution", 129-130. 
62 Φαίνεται ότι αρκετοί μοναχοί ασχολούνταν με κοσμικές υποθέσεις, φαινόμενο που παρατηρείται 
καθόλη τη διάρκεια του 11ου και 12ου αιώνα και πολλές φορές προκαλούσε την κριτική και τα 
καυστικά σχόλια συγγραφέων εκείνης της εποχής, Angold, "Monastic Satire", 86-102. 
6 j Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 469. 
64 RCH. Orientaux, τ. 1, 422. 
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στις οικίες των πλουσίων και των κρατικών αξιωματούχων65. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ιωάννης, ίσως με μια δόση υπερβολής, οι μοναχοί έφταναν στο σημείο να 

συγκαλούν καθημερινά κονσίλιον (consilium ή consist or ium), το οποίο ήταν κρατικό 

συμβούλιο στο οποίο λάμβανε μέρος ο αυτοκράτορας και οι σύμβουλοι του66. 

Πιθανότερο είναι όμως ότι ο Ιωάννης αναφερόταν στην ανάληψη κρατικών 

καθηκόντων από μοναχούς. 

Επιπροσθέτως αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι δύο επιστολές του Μιχαήλ 

Γλυκά, που συμπεριλαμβάνονται στο έργο που προαναφέραμε, απευθύνονται στον 

στυλίτη μοναχό Ιωάννη Σινάΐτη. Και στις δύο επιστολές ο Γλυκάς δίνει απαντήσεις 

σε ερωτήματα που έχει θέσει ο Ιωάννης σχετικά με ένα σημαντικό θεολογικό ζήτημα 

της εποχής, που αφορούσε τη φράση του Χριστού «ότι ό πατήρ μου μείζων μου 

εστίν» (Ιωάν. ιδ', 28)67. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ο μοναχός Ιωάννης 

ασκήτευε στο Σινά ή στο Βυζάντιο κατά την εποχή που συντάχθηκαν οι επιστολές 

του Γλυκά. Βέβαια το προσωνύμιο Σινάί'της καταδεικνύει ότι υπήρξε μέλος της 

σιναϊτικής μοναστικής κοινότητας. Μέσα από αυτές τις επιστολές διαπιστώνουμε 

επίσης το ενδιαφέρον των σιναϊτών πατέρων για θεολογικά ζητήματα που 

απασχολούσαν το Βυζάντιο68. Βέβαια αυτό το ενδιαφέρον δεν οφειλόταν μόνο στο 

διερευνητικό πνεύμα των σιναϊτών μοναχών. Ο Paul Magdalino έχει μιλήσει για την 

«θεολογική διπλωματία», μέσω της οποίας ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός 

65 «...μοναστάς παρεδρεύοντας δυναστών πνλαις καί επί τραπέζας εισωθου μένους», Gautier, 
"Jean V l'Oxite", 148. 
66 «...συγκροτονσιν εκάστης σχεδόν ημέρας κονσίλιον...», Gautier, "Jean V l'Oxite", 150. Ενώ 
προηγουμένως έχει αναφέρει ότι βλέπει κανείς τους «μοναστάς παρεδρεύοντας δυναστών πνλαις 
καί έπί τραπέζας είσωθουμέλνυς», ο.π., 148. Παρατήρηση που ταιριάζει με όσα αναφέρει ο 
Νικόλαος Μεσαρίτης. Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, τ. 1, 37-38. 
67 Και οι δύο επιστολές πρέπει να συντάχθηκαν πριν από τη Σύνοδο του 1166, και έχουν τους εξής 
τίτλους: η πρώτη «Τω τιμιωτάτω μοναχω καί στυλίτη κυρώ Ιωάννη τω Σινάΐτη. Ει χρή 
συγκαταβαίνειν τοις πταίουσι καί μή κατά λόγον αΰτοίς έπιτιμάν τον προσήκοντα.» και η 
δεύτερη «Τω τιμιωτάτω μοναχω καί στυλίτη κυρώ Ιωάννη τω Σινάΐτη. Εί χρή προσέχειν τοις 
λέγονσιν ότι τήν εύαγγελικήΐ' φωνήν τήν ούτω λέγονσαν 'ό πατήρ μον μείζων μού έστιν' ού 
δέον έκλαμβάνεσθαι καί κατ'αύτό του Χριστού τό άνθρώπινον, μιάς ούσης τής 
ύποστάσεως.», Ευστρατιάδης (επιμ.), Εις τας απορίας, τ. 1, αρ. 3, 1-10, τ. 2, αρ. 80. Για το 
«Συνοδικόν Έδικτον» του 1166 βλ. Mango, "Conciliar Edict", 317-330. Magdalino, Η Αυτοκρατορία 
του Μανουήλ Κομνηνού, 460-464. 
68 Η μετακίνηση μοναχών από την Παλαιστίνη και το Σινά προς το Βυζάντιο δεν ήταν φαινόμενο του 
12ου αιώνα. Κατά τον 9° αιώνα οι άγιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης, οι επονομαζόμενοι Γραπτοί, ο 
Μιχαήλ και Γεώργιος Σύγκελλος και ο άγιος Αντώνιος ο Νέος εγκατέλειψαν τα Ιεροσόλυμα και 
εγκαταστάθηκαν στην Κ(υνσταντινούπολη και μάλιστα έλαβαν ενεργό μέρος στις θεολογικές διαμάχες 
της εποχής, βλ. Vailhe, "Saint Michel le syncelle et les freres Grapti", 313-332, 610-642. Halkin, 
"Saint Antoine le jeune", 187-225. Gouillard, "Un 'quartier' d'emigres palestiniens", 73-76. Sevcenko, 
"Hagiography", 112-118. Griffith, "Greek into Arabic", 117-138. 
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ασκούσε εξωτερική πολιτική69. Ο Μανουήλ στην προσπάθειά του να έρθει σε επαφή 

με άλλα κράτη καλούσε στην αυλή του επισκόπους, ιερείς και μοναχούς, πολλές 

φορές διαφορετικών δογμάτων, που συμμετείχαν σε συζητήσεις για την ενότητα της 

χριστιανοσύνης70. Ίσως οι επιστολές προς τον Ιωάννη Σινάΐτη να μπορούν να 

ενταχθούν στα ευρύτερα πλαίσια αυτών των επαφών, ίσως πάλι να πρόκειται για 

εκφράσεις γνήσιου ενδιαφέροντος πάνω σε πνευματικά ζητήματα. Ούτως ή άλλως 

γίνεται κατανοητό ότι οι ασκητές του Σινά επικοινωνούσαν με τους Βυζαντινούς και 

ενημερώνονταν για τις θεολογικές συζητήσεις της εποχής τους. Όπως θα 

διαπιστώσουμε, ανάλογο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι σινάΐτες για την τέχνη της 

εποχής τους, αφού οι σιναϊτικές εικόνες συχνά αναπαράγουν θέματα που είχαν 

διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπως για παράδειγμα η χρυσή εικόνα της 

Βάτου. 

Πληροφορίες για τους προαναφερθέντες σινάΐτες μοναχούς λαμβάνουμε μόνο 

από γραπτές πηγές. Επιπλέον δεν μπορούμε να τους συνδέσουμε άμεσα με 

συγκεκριμένες δωρεές που έγιναν προς το Σινά. Όμως πολύ πιθανώς μας βοηθούν να 

καταλάβουμε με ποιους τρόπους σινάΐτες μοναχοί μπορούσαν να εξοικονομήσουν 

προσόδους για να κάνουν δωρεές στο Σινά ή με ποιόν τρόπο μια εικόνα μπορούσε να 

φτάσει από την Κωνσταντινούπολη στο Σινά. Μέσω των παραδειγμάτων των 

«ασκητικών μορφών» του Νικηφόρου, του Λέοντα, του Γεώργιου και του Ιωάννη 

είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα χαρακτηριστικά των σιναϊτών μοναχών του 12ου 

αιώνα, οι οποίοι, όπως θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε παρακάτω, υπήρξαν οι 

βασικοί δωρητές εικόνων και χειρογράφων. Πρόκειται μάλλον για μορφωμένους 

μοναχούς που, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, χειρίζονταν άνετα πάνω από μία 

γλώσσες, δίνοντας όμως πρωταρχική σημασία στην χρήση της Ελληνικής, τη γλώσσα 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, και οι οποίοι συχνά μετακινούνταν πέρα από το Σινά 

και παρακολουθούσαν από κοντά, αν δεν συμμετείχαν ενεργά, στις θεολογικές 

συζητήσεις της εποχής τους. 

Από όσα αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι ορισμένοι τουλάχιστον μοναχοί 

ασκούσαν επιρροή στην αυλή της αυτοκρατορίας και αναλάμβαναν πολιτικά 

καθήκοντα. Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητό ότι μοναχοί, όπως ο Νικηφόρος 

Σινάΐτης, εξεύρισκαν πόρους για την αφιέρωση εικόνων και χειρογράφων προς 

μοναστήρια είτε από το αυτοκρατορικό ταμείο είτε από τα προσωπικά εισοδήματα 

69 Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 464-465. 
70 Ο.π., 465. 
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που πιθανότατα λάμβαναν για τη συμμετοχή τους στις διάφορες κρατικές υποθέσεις. 

Σύμφωνα επομένως με όσα διατυπώθηκαν, φαίνεται πιθανό ότι κάποιοι μοναχοί είχαν 

την ευχέρεια να προσφέρουν εικόνες και χειρόγραφα σε μοναστήρια. Η παραπάνω 

υπόθεση ενισχύεται από ποίημα του Θεόδωρου Προδρόμου (περί το 1100-περί το 

1170), γνωστού και ως Πτωχοπρόδρομου, στο οποίο περιγράφεται η καθημερινή ζωή 

ενός φτωχού μοναχού. Στην προσπάθειά του να δείξει την ένδεια στην οποία 

βρίσκεται ο μοναχός, ο ποιητής τον συγκρίνει με έναν ευπορότερο μοναχό του ίδιου 

κοινοβίου και αναφέρει: «Αυτός ψηφίζει ύπέρπυρα καί γράφει καί στρογγυλά, 

σύ δε ψηφίζεις φάβατα καί γράφεις κονιδάτα,... Αυτόν τον βλέπεις εδωκεν 

είς τήν μονήν είκόναν καί σαραντάσημον βλαττίν καί δυο 

κυθροκαντήλας,...»71. Ο Θεόδωρος Πρόδρομος δηλώνει εδώ απερίφραστα ότι ο 

εύπορος μοναχός ήταν σε θέση να δωρίσει στη μονή μιαν εικόνα, ένα πολύτιμο 
' ' 72 r r 

(μεταξωτό) ύφασμα και δύο κανδήλια ή μάλλον μανουάλια . Στα Τυπικά μονών 

απαντούν συχνά αναφορές για μανουάλια δωδεκαφώτια, δηλαδή για ζεύγη 

μεταλλικών κηροπηγίων, στα οποία τοποθετούνταν 12 κεριά73. Στη μονή του Σινά 

σώζεται μεταλλικό μανουάλι, παρόμοιο με αυτά που περιγράφονται στα Τυπικά, που 

φέρει παραστάσεις αγίων και μυθολογικών πλασμάτων και χρονολογείται μεταξύ του 

11ου και 12ου αιώνα, το οποίο, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Πτωχοπρόδρομος, θα 

μπορούσε να αποτελεί δωρεά κάποιου μοναχού του μοναστηριού74. Εξάλλου στο ίδιο 

μοναστήρι υπάρχει ζεύγος μεταλλικών λυχνοστατών με ανεικονικό διάκοσμο, ένας εκ 

71 Eideneier (επιμ.), Ptochoprodromos, αρ. 4, 144, στιχ. 85-86, 98-99. 
72 Διαπιστώνουμε ότι στο ίδιο μοναστήρι μπορούσαν να συμβιώνουν φτωχοί και εύποροι μοναχοί. 
Επιπροσθέκος είναι πιθανό ότι ορισμένες μονές ήταν οικονομικά πιο εύρωστες σε σύγκριση με άλλες. 
Όπως είναι φυσικό οι μοναχοί των πρώτων διήγαν πιο άνετο βίο σε σύγκριση με αυτούς φτωχότερων 
μονών. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος ζωής των μοναχών καθοριζόταν από τον ηγούμενο της 
μονής, καθώς και από το τυπικό της, βλ. επί παραδείγματι το Βίο του αγίου Λαζάρου του Γαλήσιου 
όρους: «οί των λοιπών μοναστηριών μοναχοί, οι ου ταύτα μόνον (ούδαμινά καί εντελή 
πράγματα) άλλά καί νπονργονς νομίσματά τε καί ήμιόνονς καί σνναλλάγματα καί λοιπάς 
απολαύσεις έχονσι,...», AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 552. 

Επί παραδείγματι αναφορές υπάρχουν στο Τυπικό της Παναγίας Κεχαριτωμένης και σε αυτό της 
μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη, Gautier, "Typikon de la Theotokos Kecharitomene", 
108-109. Gautier, "Typikon du Christ Saveur Pantocrator", 38-39. Thomas, Constantinides-Hero, 
Monastic Foundation Documents, τ. 2, αρ. 27, 697, αρ. 28, 741. Αυτά τα κηροπήγια τοποθετούνταν 
συνήθως μπροστά από εικόνες κατά τη διάρκεια σημαντικών εορτών. 
74 Το κηροπήγιο διακοσμείται με τις προτομές τεσσάρων στρατιωτικών αγίων, του αγίου Γεωργίου, 
του αγίου Θεοδώρου, του αγίου Δημητρίου και του αγίου Προκοπίου. Bouras, "Bronze Candelabra", 
19-26. Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, "Εκκλησιαστική μεταλλοτεχνία", 266, εικ. 5. Nelson, Collins 
(επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 39, 220-221, (R. S. Nelson). 
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των οποίων φέρει επιγραφή στα αραβικά75. Η επιγραφή δεν μνημονεύει το όνομα του 

δωρητή παρά μόνο την ευχή «Ευλογία στον ιδιοκτήτη του». Αν λάβουμε υπόψη τη 

γλώσσα της επιγραφής θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο δωρητής αυτών των 

λυχνοστατών ήταν κάποιος αραβόφωνος μοναχός. Θα μπορούσε ωστόσο να αποτελεί 

δωρεά προσκυνητή ή μοναχού που αγόρασε τον λυχνοστάτη από αγορά της περιοχής 

των Αγίων Τόπων. Επί παραδείγματι, ο Ρωσικής καταγωγής ηγούμενος Δανιήλ 

αναφέρει ότι πρόσφερε κανδήλα στον Πανάγιο Τάφο του ναού της Αναστάσεως, την 

οποία δεν έφερε μαζί του από την πατρίδα του, αλλά την αγόρασε από την 

Ιερουσαλήμ'6. Είναι επίσης εξίσου πιθανό ότι η δωρεά έγινε από κάποιον 

μουσουλμάνο. Η υπόθεση αυτή, όσο παράδοξη και αν φαίνεται, στηρίζεται σε 

αναφορά που συναντούμε στο έργο του αραβόφωνου χριστιανού ιστορικού Yahya 

ibn Sa'id al-AntakT (αρχές 11ου αιώνα-περί το 1066) σύμφοκνα με τον οποίο η Α1-

Sayyida, αδελφή του Φατιμίδη χαλίφη της Αιγύπτου Αλ-Χακίμ, δώρησε στον 

Πατριάρχη Αλεξανδρείας Γεώργιο Β' (1021-1052) ασημένια κανδήλια77. Επίσης το 

1106 ο μουσουλμάνος βεζίρης Abu Ali al-Mansur Anushtakin δώρησε το μινμπάρ 

στο τζαμί που σώζεται εντός των τειχών της μονής, το οποίο πιθανότατα ανεγέρθηκε 
78 

την ίδια εποχή . Επομένως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποιος 

μουσουλμάνος αξιωματούχος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του αφιέρωσε στη 

μονή του Σινά αυτούς τους λυχνοστάτες. Άλλωστε το Σινά θεωρούνταν ιερός τόπος 

για τους μουσουλμάνους και, όπως θα δούμε παρακάτω, οι ηγούμενοι του 

μοναστηριού φαίνεται ότι είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην αυλή των 

Φατιμιδών στο Κάιρο για να ζητήσουν την επίλυση όσων προβλημάτων αντιμετώπιζε 

η μονή79. Παρόλο που οι παραπάνω υποθέσεις μοιάζουν εύλογες, δεν είμαστε σε 

θέση να ταυτίσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα με τους δωρητές του μανουαλίου και 

των λυχνοστατών. 

Επίσης στο ποίημα που μνημονεύσαμε παραπάνω ο Θεόδωρος Πρόδρομος 

προσπαθεί να συγκινήσει τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό για να επέμβει στις 

υποθέσεις της εν λόγω μονής και να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 

75 Έχει δημοσιευθεί η αγγλική μετάφραση της αραβικής επιγραφής του μανουαλίου: «Perfect blessing 
and complete favor; perfect blessing and complete favor and happiness. Perfect blessing to its owner». 
Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image. Hallowed Ground, αρ. 40, 222-225, (L. Komaroff). Επίσης 
Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, πίν. 11, εικ. 1. Baer, Metalwork. 
76 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 167. 
77 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 453. Ιταλική μετάφραση του 
έργου στο: Pirone, Yahya al-Antaki. Cronache. 
78 Mouton, -'Musulmans a Sainte-Catherine", 178-179. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 51. 
79 Βλ. παρακάτω, ενότητα Α.4, σσ. 39-41. 
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μοναζόντων και έτσι συνεχίζει τις συγκρίσεις μεταξύ του φτωχού μοναχού με 

ευπορότερους μοναχούς. Από αυτό το σημείο του κειμένου διαφαίνεται ότι η 

οικονομική άνεση ορισμένων μοναχών προερχόταν είτε από τη θέση τους στο 

μοναστήρι και την εκκλησιαστική ιεραρχία, επί παραδείγματι ο πρωτοπαπάς, είτε 

από προσωπικές ενασχολήσεις, όπως η καλλιγραφία, είτε από αριστοκρατική 

καταγωγή, είτε, όπως προαναφέραμε, από την εύνοια της αυτοκρατορικής αυλής80. Ο 

εύπορος μοναχός του Πτωχοπρόδρομου αποτελεί επομένως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δωρητή του 12ου αιώνα, παρόλο που η μοναστική κοινότητα στην οποία 

ανήκε, η μονή Φιλοθέου, βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή αρκετά μακριά 

από τα μοναστικά κέντρα των Αγίων Τόπων και τη μονή Σινά. Ωστόσο 

πιθανολογούμε, χωρίς ίσως να απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα, ότι αρκετές 

από τις εικόνες που σήμερα φυλάσσονται στο Σινά προήλθαν από αφιερώσεις 

εύπορων μοναχών, όπως οι σινάί'τες μοναχοί Νικηφόρος, Γεώργιος, Λέων και 

Ιωάννης. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι δωρητές των εικόνων ήταν κυρίως 

μοναχοί και κληρικοί, χωρίς να είμαστε σε θέση να αποκλείσουμε δωρεές και από 

κρατικούς αξιωματούχους. Την υπόθεση αυτή έρχονται να ενισχύσουν ορισμένα 

επιγράμματα εικόνων, οι οποίες δυστυχώς δε σώζονται σήμερα. Σε μια σειρά από 

επιγράμματα δηλώνεται με σαφήνεια, τόσο στον τίτλο όσο και στους στίχους τους, 

ότι ο Κωνσταντίνος και η σύζυγος του Ελένη από το γένος των Αγγελόπουλων 

(πιθανώς των Αγγέλων;) δώρησαν εικόνες στη μονή του Αγίου Ιωάννη του 

80 Για όσους είχαν μοναστικό αξίωμα ή υψηλή θέση στην εκκλησιαστική ιεραρχία ο Πτωχοπρόδρομος 
σημειώνει: «εκείνος ένι πρωτοπαπάς», Eideneier (επιμ.), Ptochoprodromos, 143, στιχ. 64, 
«εκείνος ένι δομέστικος» στο ίδιο 143, στιχ. 65, «έκεϊνος ένι λογαριαστής» στο ίδιο 143, στιχ. 
66, «έκεπ'ος ένι όρρειάριος» στο ίδιο 143, στιχ. 68, «έκεϊνος οικονόμος έν» στο ίδιο 143, στιχ. 69. 
Για τα επαγγέλματα των μοναχών αναφέρει: «εκείνος έν γραμματικός, τεχνίτης αναγνώστης» 
στο ίδιο 143, στιχ. 70, «αντός ένι καλόφωχνς, τεχνίτης χειρονόμος» στο ίδιο 144, στιχ. 83, 
«γράφει καί στρογγυλά» στο ίδιο 144, στιχ. 85. Επίσης ο άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ασκούσε το 
επάγγελμα του αντιγραφέα χειρογράφων και μάλιστα αντέγραφε ένα ψαλτήριο την εβδομάδα, Noret 
(επιμ.), Vitae Duae Antiquae, 26-27. Ο Πτωχοπρόδρομος αναφέρει σχετικά με την καταγωγή: «ούκ 
είσαι σεβαστού παιδίν ούδέ κουροπαλάτη» στο ίδιο 144, στιχ. 103, «ούκ είσαι τών ένδοξων» 
στο ίδιο 144, στιχ. 113. Τέλος αναφέρει και την ύπαρξη μοναχών που συνδέονταν με την αυλή: 
«εκείνος πάντα έσέβαινεν σειστός είς τό παλάτιν» στο ίδιο 143, στιχ. 79, «εκείνος ένι 
παλατιαχνς» στο ίδιο 143, στιχ. 67. Υπάρχει ένα πόνημα για τους μοναχούς αριστοκρατικής 
καταγωγής στο Άγιον Όρος: Pavlikianov, Aristocracy on Athos. Γνωρίζουμε ωστόσο ελάχιστες 
περιπτώσεις αγιορειτών μοναχών που ταξίδεψαν στους Αγίους Τόπους και το Σινά, όπως ο Πρόχορος 
που ίδρυσε τη μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, βλ. παρακάτω ενότητα Α.5, σ. 66, υποσημ. 
222. Οι αδελφοί Ιωάννης και Μιχαήλ από την περιοχή Khakhetie της Γεωργίας μετέβησαν ως 
προσκυνητές στους Αγίους Τόπους στο β' μισό του 11ου αιώνα, βλ. Iviron, τ. 2, αρ. 30, 4-5. Ο 
Γεώργιος Αγιορείτης ή Μεταφραστής, ηγούμενος της μονής Ιβήρων (1042-1056), ταξίδεψε στα 
Ιεροσόλυμα στα 1039, βλ. Iviron, τ. 1, 50-51. Επίσης, Peeters, "Histoires", 80-92. 
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Προδρόμου στον Ιορδάνη, την οποία, σύμφωνα με τον Ιωάννη Φοοκά, είχε 

ανοικοδομήσει ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός, επειδή είχε ισοπεδωθεί από 

σεισμό81. Η πρώτη από αυτές τις εικόνες απεικόνιζε την Κοίμηση της Θεοτόκου, η 
' 82 

δεύτερη τη Βάπτιση του Χριστού και η τρίτη τον προφήτη Δανιήλ . Η δωρεά 

εικόνων από το ζεύγος του Κωνσταντίνου και της Ελένης προς τη μονή του Αγίου 

Ιωάννη του Προδρόμου την ίδια περίπου εποχή κατά την οποία το μοναστηριακό 

συγκρότημα ανοικοδομήθηκε από τον Μανουήλ Κομνηνό δεν θα μπορούσε να είναι 

τυχαία. Εξάλλου η παρέμβαση του ηγουμένου του κοινοβίου φαίνεται ότι υπήρξε 

καθοριστική (τον ταύτης καθηγητού τή άνεγέρσεί τούτον παρρησιάσαντος). 

Ο ηγούμενος της μονής είτε ήταν σε θέση να βρεθεί ο ίδιος στην αυτοκρατορική 

αυλή είτε είχε πρόσβαση σ" αυτήν μέσω κάποιου άλλου προσώπου, όπως ο 

Κωνσταντίνος. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε την περίπτωση ο ηγούμενος να 

είχε επικοινωνία με την αυτοκρατορική αυλή μέσω κάποιου μοναχού του 

μοναστηριού του που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη. Οι σιναΐτες μοναχοί που 

διέμεναν στη Βασιλεύουσα, στους οποίους αναφερθήκαμε παραπάνω, θα συνέχιζαν 

να επικοινωνούν με τη μονή του Σινά. 

Επίγραμμα κοσμούσε επίσης εγκόλπιο που ανήκε στον 

πρωτονοβελίσσιμοϋπέρτατο και Λογοθέτη τοϋ δρόμου Μιχαήλ Αγιοθεοδωρίτη 

(έλαβε το αξίωμά του περί το 1157-πέθανε μετά το 1175). Το εγκόλπιο περιείχε 

λείψανα ξύλου του Τιμίου Σταυρού, ξύλο από τον κήπο της Γεθσημανή και τμήματα 

λίθων από τον Πανάγιο Τάφο, τον Τάφο της Θεοτόκου, το όρος των Ελαιών, τον 

81 «ή μέν τον Προδρόμου μονή έκ βάθρων υπό σεισμού άναστραφείσα, νΰν υπό τής 
πλουτοδότιδος δεξιάς τού θεοστεφούς ήμών αύτοκράτορος τού Πορφυρογειτήτου καί 
Κομνηνού Μαινυήλ έκ καινής άνωκοδομήθη, τού ταντης καθηγητού τή άνεγέρσεί τοντον 
παρρησιάσαντος». PG 133, 952Β. Για την μονή βλ. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 108-109. 
S2 Την εικόνα της Κοιμήσεως συνόδευε επίγραμμα με τίτλο: «Εις είκο\·α κοιμήσεως τής νπεραγίας 
Θεοτόκου δωρηθεισαν τή έν Ιορδάνη μονή τού Προδρόμου». Τμήμα του επιγράμματος έχει ως 
εξής: «... \·έμω δέ δώρον τή μονή τού Προδρόμου τή των ροών έγγιστα Ίορδάνον,... 
Κωνσταντϊλ'ον σώίοις με σύν τή συΐνγω Άγγελοπούλων έκ γεινυς κατηγμένη». Για το 
επίγραμμα, βλ. Λάμπρος, "Μαρκιανός Κώδιξ"', αρ. 83, 45. Το επίγραμμα της εικόνας της Βαπτίσεως 
τιτλοφορείται: «Είς εικόνα τής Χριστού βαπτίσεως δοθείσαν είς τον έν τω Ιορδάνη ναόν τού 
Προδρομου παρά τού βασιλικού» και αναφέρει: «... Αϊτει παρ' αύτον ψυχικήν σωτηρίαν 
Κωνσταντίνω πληρούντι βουλήν συζυγον, Άγγελοπώλων έκ γένους κατηγμένης τής 
Ελένης, καί τόνδε τον θείον τύπον διδοντι δώρον τή μονή τού Προδρομου ταίς σαίς παρ' 
όχθαις ενσεβώς ίδρνμένη,...». Ο.π., αρ. 264, 156. Τέλος το επίγραμμα για την εικόνα του Προφήτη 
Δανιήλ αναφέρει: «... τού προφητον Δα\·ιηλ γραφωι· τνπον δώρον προσάγω τή μονή τού 
Προδρόμον, ής έγγύθει· ρούς ύδάτων Ίορδάνου... Κωνσταντινον με καί σύνευνον Έλένην καί 
παίδα φίλοι· Μανονήλ σον οίκετηχ· Άγγελοπώλων έκ φυλής κατηγμένον». Ο.π., αρ. 265, 156-
157. 
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ν — 8̂  

Γολγοθά, καθώς και λίθο από «τον ορονς τον Σίνα» . Επίσης επίγραμμα συνόδευε 

και το εγκόλπιο με θραύσμα βράχου από τον Πανάγιο Τάφο που ανήκε στον 84 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιο)άννη Η' ή Θ' (1106-1108, 1157-1165; αντίστοιχα) . Όλα 

τα παραπάνω λείψανα με εξαίρεση το Τίμιο Ξύλο θα πρέπει να μεταφέρθηκαν στην 

Κωνσταντινούπολη από τους Αγίους Τόπους και το Σινά. Δεν υπάρχει ή δεν σώζεται 

σήμερα κάποια αναφορά που να μαρτυρεί ότι ο Μιχαήλ Αγιοθεοδωρίτης επισκέφθηκε 

τους Αγίους Τόπους από όπου μετέφερε τα λείψανα. Επίσης, από την εποχή της 

Σταυροφορικής κατάκτησης των Αγίων Τόπων όλοι οι Πατριάρχες των Ιεροσολύμων, 

με εξαίρεση τον Πατριάρχη Λεόντιο Β' (1174/6-1185), που παρέμεινε στην 

Ιερουσαλήμ μόνο για 11 μήνες μεταξύ των ετών 1177-1178, είχαν την έδρα τους 

στην Κωνσταντινούπολη, οπότε δεν ήταν σε θέση να στείλουν λείψανα στο Of 

Βυζάντιο . Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατό να υποθέσουμε ότι αυτά τα λείψανα 

δεν έφτασαν στο Βυζάντιο μέσω των δωρητών, αλλά με τη διαμεσολάβηση κάποιου 

άλλου προσκυνητή που ταξίδεψε ως εκεί. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιοι 

ακριβώς ήταν αυτοί οι προσκυνητές, αλλά είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι 

προσκυνητές, όπως ο Ιωάννης Φωκάς, τα μέλη της πρεσβείας που μετέφεραν τις 

αυτοκρατορικές δωρεές στο ναό της Αναστάσεως και σε άλλες μονές, καθώς και 

μοναχοί ή εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, όπως ο Νικηφόρος Σινάί'της, δεν λάμβαναν 

λείψανα από τους τόπους που επισκέπτονταν. Είναι μάλιστα εξίσου πιθανό ότι τα ίδια 

«Εις έγκόλπίον τού Άλουσιάνου Μιχαήλ τού γραμματικού τού άττό τού κανικλείον τού 
Άγιοθεοδωρίτον έχον τίμιον ξύλον τού Σταυρού τού Χριστού• ξύλον από τού τάφου ένθα 
έποιήσατο τήν προσευχήν ό Χριστός έν τή νυκτί τού πάθους· λίθους από του άγιου τάφου 
τού Χριστού• τού τάφου τής θεοτοκου· τού όρους των Έλα ιών τού τόπου τού Γολγοθά καί 
τού όρους τού Σινά». Το επίγραμμα έχει ως εξής: «Τόπον προσευχής έκφυέν φέρων ξύλον 
Σταυρού τ ε Χριστού καί τάφου μητρός λόγον, όρους Έλαιών, Γολγοθά, Σινά λίθους.», 
Λάμπρος, "Μαρκιανός Κώδιξ", αρ. 215, 144. Στο Wurttembergisches Landesmuseum στη 
Στουτγκάρδη της Γερμανίας φυλάσσεται χρυσός σταυρός-λειψανοθήκη, που περιέχει τμήματα Τιμίου 
Ξύλου και θραύσματα λίθου από τον Πανάγιο Τάφο. Ο συγκεκριμένος σταυρός-λειψανοθήκη δείχνει 
το ενδιαφέρον των Λατίνων για λείψανα καθώς και τις κοινές λατρευτικές συνήθειες Ορθόδοξων και 
Καθολικών, Meurer, "Kreuzreliquiare", 7-17. Αναφορές για εγκόλπια με Τίμιο Ξύλο και Τίμιο Λίθο 
απαντούν σε έγγραφα μονών του Αγίου Όρους, όπως για παράδειγμα στη μονή του Ξυλουργού, στο 
ιερό της οποίας φυλάσσονταν «έγκόλπίον χαλκόν έσωθεν λίθον τίμιον καί τίμιον ξύλον 
δεδεμένον άργυρόν διάχρυσον». Panteleemon, αρ. 7, 74. 
84 Το επίγραμμα φέρει τον τίτλο: «Είς έγκόλπίον έχον λίθον άπο τού τάφου τού Κυρίου ήμών 
Ιησού Χριστού» και είναι το εξής: «Τμήματι, Σώτερ, λατομητού σου τάφου όρους, άλατόμητε 
Παρθένου λίθε, στήριγμα, δεσμός τών διεστώτων γίνου τω πατριάρχη τής Σιών Ιωάννη». 
Λάμπρος, "Μαρκιανός Κώδιξ", αρ. 255, 153. 
85 Για το Βίο του αγίου Λεοντίου, την εκλογή του στον Πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων και τη 
διαμονή του στους Αγίους Τόπους, βλ. Rose, "Vita of Saint Leontios", 238-257. Tsougarakis (μτφρ.), 
Life of Leontios, 108-109, 126-137. Kaplan, "Patriarche byzantine", τ. 2, 475-488. Επίσης Κεφάλαιο 
Δ', σσ. 208,218. 
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πρόσωπα θα φρόντιζαν να κάνουν γενναιόδωρες προσφορές στα μοναστήρια που 

επισκέπτονταν ή πιθανότατα να μεταφέρουν τις δωρεές άλλων προσώπων, όπως επί 

παραδείγματι τις εικόνες του Κωνσταντίνου και της συζύγου του Ελένης από την 

οικογένεια των Αγγελόπουλων. Ενδεικτικό είναι το επεισόδιο που περιγράφει ο 

Ρώσος προσκυνητής των Αγίων Τόπων ηγούμενος Δανιήλ, ότι μετά από ένα «ευτελές 

δώρο» απέσπασε ένα κομμάτι λίθου από τον Πανάγιο Τάφο με την άδεια του 

σκευοφύλακα του ναού, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε στην πατρίδα του86. 

86 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 170 
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Α.3 Βυζαντινοί δωρητές στο Σινά 

Η μελέτη των γραπτών πηγών προσφέρει μόνο ενδείξεις για τους αφιερωτές των 

εικόνων του Σινά. Από τα κείμενα αποσπούμε έμμεσες πληροφορίες που μας 

επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι οι δωρητές μπορούσαν να είναι κοσμικοί 

αξιωματούχοι και αριστοκράτες, καθώς και κληρικοί και μοναχοί. Ωστόσο γεγονός 

παραμένει ότι τις πιο αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες για τους δωρητές της περιόδου τις 

λαμβάνουμε από τις ίδιες τις εικόνες και τα χειρόγραφα της μονής του Σινά. 

Σε σιναϊτική εικόνα, που αποτελεί το δεξί φύλλο διπτύχου και χρονολογείται 

στα τέλη του 12ου, παριστάνεται ο Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο, ενώ πίσω του 

απεικονίζεται η Βάτος (Εικ. 5-6)87. Στα πόδια του προφήτη εικονίζεται σε 

προσκύνηση ένας μοναχός, η μορφή του οποίου συνοδεύεται από την επιγραφή: 

«άγιε τον Θεον βοήθησον τον δοϋλον σον Πέτρον μοναχόν». Η επιγραφή και η 

απεικόνιση του δωρητή βεβαιώνουν ότι το μοναστήρι του Σινά δεχόταν δωρεές από 

μοναχούς. Εντούτοις για το μοναχό Πέτρο έχουμε στη διάθεσή μας μόνο μια 

επιγραφή και την απεικόνισή του και αγνοούμε λεπτομέρειες που θα μας ενδιέφεραν, 

όπως τη θέση του στη μονή, την καταγωγή του ακόμη και την μόρφωσή του. Ωστόσο 

το γεγονός ότι η εικόνα συνοδεύεται μόνο από ελληνικές επιγραφές μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι ο Πέτρος ήταν ένας ασκητής που προερχόταν από ελληνόφωνο 

περιβάλλον, πιθανότατα από το Βυζάντιο. Και άλλοι μοναχοί υπήρξαν επίσης 

δωρητές εικόνων. Για παράδειγμα σε εικόνα με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, που 

χρονολογείται γύρω στο 1200, απεικονίζεται η μορφή του δωρητή μοναχού σε 
οο 

προσκύνηση στο κάτω δεξί τμήμα του κεντρικού διαχώρου (Εικ. 7) . Όμως η μορφή 

του δωρητή δε συνοδεύεται από επιγραφή, έτσι μόνο τα μαύρα ράσα και η καλύπτρα 

στην κεφαλή του μάς επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μοναχό. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα δωρητών χειρογράφων για 

να συμπληρώσουμε τα όσα αναφέραμε σχετικά με τους αφιερωτές εικόνων της μονής 

Σινά. Η παρουσία ελληνόφωνων, πιθανότατα Βυζαντινών, μοναχών στο Σινά δεν 

αποτελεί απλή υπόθεση που βασίζεται μόνο στις επιγραφές των εικόνων. Όπως είναι 

87 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 161, τ. 2, 141-142. Lazarev, Storia, εικ. 320. Mouriki, "Portraits 
des donateurs", 107. Etingof, Vizantiiskie ikony, εικ. 64-65. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 384, 
XII.105.1-2. 
88 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. I, εικ. 159, τ. 2, 139. Παλιούρας, Ιερά Μονή Σινά, εικ. 124. Mouriki, 
"Portraits des donateurs", 110. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 12, 150-
151, (C. Barber). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 400, (XII).70. 

35 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



γνωστό τα ελληνικά χειρόγραφα υπερτερούν αριθμητικά των χειρογράφων σε άλλες 

γλώσσες. Το γεγονός αυτό ίσως να μην οφείλεται μόνο στην καταγωγή των δωρητών. 

Πιθανώς να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πνευματική πρωτοκαθεδρία του 

Βυζαντίου. Αυτή η πρωτοκαθεδρία οδηγούσε τους μοναχούς να εντρυφήσουν στα 

ελληνικά γράμματα και γίνεται εμφανής τόσο στα θεολογικά έργα που είχαν γραφτεί 

στα Ελληνικά και αναγιγνώσκονταν από τους σινάΐτες, καθώς και στα μοναστηριακά 

έγγραφα που γράφονταν στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 

το Τυπικό που συνέταξε το 1214 ο ηγούμενος της μονής Συμεών89. Στη βιβλιοθήκη 

της μονής του Σινά φυλάσονται σήμερα ελληνικά χειρόγραφα που φέρουν κολοφώνες 

που αναφέρουν με σαφήνεια ότι αντιγράφηκαν στο Σινά ή για το Σινά, οι οποίοι 

επίσης παραθέτουν το όνομα του δωρητή. Το πρώτο παράδειγμα που θα αναφέρουμε 

προέρχεται από σημείωμα ευαγγελιστάριου (Σιν. κωδ. 257), σύμφωνα με το οποίο η 

αντιγραφή του έγινε από τον ιερομόναχο Πέτρο του αγίου όρους Σινά το έτος 1101/2 

(Εικ. 8-9)90. Από αυτή τη σημείωση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στο Σινά 

αντιγράφονταν ελληνικοί κώδικες από μοναχούς που θα πρέπει να διέθεταν 

τουλάχιστον ελληνική παιδεία. Ένα δεύτερο παράδειγμα αντιγραφής στο Σινά 

αποτελεί υμνολόγιο που σήμερα βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού (Vat. gr. 

2148). Στον κολοφώνα του μνημονεύεται το όνομα του σινάΐτη ιερομόναχου Συμεών 

που αντέγραψε τον κώδικα περί το 116891. 

Ένα ακόμη παράδειγμα προέρχεται από κολοφώνα μηναίου, το οποίο έχει 

χρονολογηθεί στις αρχές του 11ου αιώνα (Σιν. κωδ. 595, 624). Όπως διευκρινίζει ο 

Κολοφώνας, ο Παχώμιος αφιέρωσε τέσσερις τόμους μηναίων, που έκαστος περιείχε 

μηναία τριών μηνών, στο ναό της Παναγίας του αγίου όρους Σινά (Εικ. ΙΟ)92. Οι 

89 Το Τυπικό σώζεται στον σιναϊτικό κώδικα 1097 και έχουν εκδοθεί μόνο τμήματά του: Dmitrievskii, 
Opisanie liturgicheskikh, τ. 3, 394-419. Αγγλική μετάφραση των ίδιων αποσπασμάτων και σχόλια στο: 
Patterson Sevcenko, "Typikon of Symeon", 274-286. 
90 «+Άρχ(ήν) (καί) τέλος ποιου Θ(εό)ν άρχ(ήν) άπάντ(ων) (καί) τέλος έτελειοθ(η) δ(ιά) 
χειρός έΐμού] Πέτρου (μον)αχ(ού) (καί) πρεσ(βυτέρου) τού αγίου όρους Σινά έτους ,ςχι' οι 
άναγηνόσκο(ντες) εύχ(εσ)θ(ε) μοι δ(ιά) τον Κ(ύριο)ν. ώ χ(ριστ)έ μου σώσον μ(ε) ώς μονο(ς) 
έλεήμ(ον) τον Πετρ(ον)». Harlfmger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 20, 40-41, πίν. 
94. 
91 «Συμεών ταχα καί ιερομόναχος [...] Σινά όρους». Vogel, Gardthausen, Griechischen Schreiber, 
409. 
92 «Μνήσθητι Κ(υρι)ε τω σώ δουλω Παχομίω άναξιω ττροσφέρων δώρον τή πανάγνω σου 
Μ(ητ)ρί είς τό άγιον τού Σινά όρος τού όλου ένιαντον μηνέα τέσαρα τριμηνέα. ίΜνήσθητη 
Κ(υρι)ε τού δουλου σου Ζωσημα έλαχίστου και άθλιου μοναχού τού φαιρο\·τως αύτα έν τη 
άγια ταύτη μονή καί πάσει τοις έν Χ(ριστ)ω άδελφωτιτος, άμην. Οι άναγινώσκοντες 
π(ατε)ρες κ(αί) αδελφοί εύχεσθαι υπέρ έμού τού άθλιου δια τον Κ(ύριο)νί». Harlfinger, 
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κώδικες δεν μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι από τον ίδιο τον Παχώμιο, αλλά από τον 

μοναχό Ζωσιμά. Ο εν λόγω Κολοφώνας παρέχει σημαντικά στοιχεία για το ζήτημα 

της δωρεάς προς τη μονή Σινά. Καταρχάς ο Κολοφώνας δεν διευκρινίζει εάν ο 

Παχώμιος ήταν λαϊκός, μοναχός ή κληρικός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι τα χειρόγραφα μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι από τον μοναχό Ζωσιμά, ο 

οποίος πιθανότατα ήταν σινάίτης. Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι 

παραπάνω υποστηρίξαμε πως οι δωρεές μπορούσαν να μεταφερθούν στον τόπο για 

τον οποίο προορίζονταν από κάποιον μοναχό χωρίς να είναι απαραίτητο να μεταβεί 

επί τόπου και ο ίδιος ο δωρητής93. Βέβαια η ιστορία των μηναίων του Π αχώ μ ιο υ έχει 

συνέχεια. Το 1048/1049 τα τέσσερα μηναία του Παχώμιου, τα οποία παρέμεναν σε 

χρήση στη μονή, χωρίστηκαν σε δώδεκα τόμους από τον ιερομόναχο Φώτιο 

Μανοηλίτη και Ιεροσολυμίτη με τη βοήθεια των ιερομονάχων Φιλοθέου και 

Νικολάου Καλαβρού του Ασκεπάστου94. Εδώ διαπιστώνουμε ότι οι σινάί'τες μοναχοί 

έφταναν στο Σινά από διάφορες περιοχές του μεσαιωνικού κόσμου. Ο μοναχός 

Φώτιος πήγε στο Σινά από την Ιερουσαλήμ, ενώ ο μοναχός Νικόλαος κατάγονταν 

από την περιοχή της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν διαθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία για 

τους δωρητές κάποιων εικόνων της μονής Σινά. Είμαστε όμως σε θέση να 

συναγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα με βάση την εικονογραφία τους. Σε μία από 

αυτές τις εκόνες, η οποία χρονολογείται στο β' μισό του 12ου αιώνα, απεικονίζεται το 

θαύμα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώνες της Μικράς Ασίας (Εικ. II)95. Το 

Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 11, 26. Νικολόπουλος, "Συνοπτική καταγραφή", αρ. 
210, 190. 
91 Βλ. παραπάνω σσ. 32-33. 
94 Στο φύλλο 93ν του κώδικα 595: «+έτονς ,ςφνζ' ίνδ(ικτίώνος) β έγένοντ(ο) τά δ' μηναί(α) τής 
Θ(εοτό)κον τά τρίμ(ηνα) δώδεκα. Δ ιά χειρός Φωτ(ίου) (μον)αχ(ού) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) 
σννεργ(ία) Νικολά(ον) (μον)αχ(ού) καί πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου).» Φύλλο 95ν του ίδιου χειρογράφου: 
«Μ\'ήσθ(η)τ(ι) Κ(ύρι)ε τήν ψυχ(ή\·) τον δούλου σον Φιλοθέον (μον)αχ(ού) καί 
πρε(σβν)τ(έ)ρ(ου), καί Νικολά(ου) (μον)αχ(ού) καί πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) τοϋ Άσκεπάστον τών 
τά δ' μηναία ιβ άποτελεσάντων. Αμήν.». Στο φύλλο 100r του κώδικα 624: «Κ(ύρι)ε Ί(ησο)ύ 
Χ(ριστ)έ ό Θ(εό)ς ήμών, μνήσθητ(ι) τής ψυχής τού δούλου σου Φωτίου (μον)αχ(ού) 
Μανοηλίτου καί 7εροσολυμίτ(ου) πρεσβυτ(έρου) τού μετασκευάσαντος τά δ' μηναία, είς ιβ'· 
συνεργ(ία) Νικολά(ου) (μοι·)αχ(ού) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) σινάϊτου καί Καλαβρού τού 
Ασκεπάστου• όν δίδου τόν μισθόν ίωοδότα• πρεσβείαις θείαις τής άχράντου Μ(ητ)ρός σου. 
Αμήν». Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 11, 26. 
95 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 65, τ. 2, 79-81. Weitzmann, "Classical in Byzantine Art", 166-167, 
εικ. 145. Weitzmann κ.ά., Treasury of Icons, 18. Mouriki, "Stylistic Trends", 114. Weitzmann, The 
Icon, 36, 82, πίν. 22. Lazarev, Storia, εικ. 329. Weitzmann, "Icon Programs", 71. Παλιούρας, Ιερά 
Μονή Σινά, εικ. 116. Μουρίκη, "Εικόνες", 107, εικ. 23. Belting, Likeness and Presence, 272-273, 279, 
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εικονογραφικό θέμα ήταν ήδη γνωστό στη Βυζαντινή τέχνη και δεν απαντά για 

πρώτη φορά στην εικόνα του Σινά96. Είναι όμως το μοναδικό παράδειγμα στο οποίο 

το συγκεκριμένο θέμα απαντά μεμονωμένο σε εικόνα και δεν συνδυάζεται με άλλες 

παραστάσεις. Όσον αφορά στο πρόσωπο του δωρητή της εικόνας θα μπορούσαν να 

γίνουν ορισμένες μόνο παρατηρήσεις, καθώς η επιγραφή που διέτρεχε το άνω 

διάχωρο του πλαισίου της, και η οποία πιθανότατα παρείχε στοιχεία για το δωρητή, 

έχει σχεδόν σβηστεί σήμερα. Εντούτοις πιθανολογούμε ότι ο δωρητής της υπήρξε 

κάποιο πρόσωπο, πιθανότατα μοναχός, που πραγματοποίησε προσκύνημα στο ναό 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώνες. Αυτή η εικασία μπορεί εκ πρώτης όψεως να 

μοιάζει αβάσιμη, ωστόσο στηρίζεται σε τεκμήρια που χρονολογούνται από την εποχή 

των Κομνηνών. Καταρχάς ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώνες υπήρξε 

σημαντικό προσκύνημα, όπου συνέρρεε πλήθος πιστών, και μάλιστα φαίνεται ότι η 

λατρεία του αρχαγγέλου βρισκόταν σε ιδιαίτερη άνθηση κατά την περίοδο που 

φιλοτεχνήθηκε η εικόνα97. Επιπροσθέτως από εγκώμιο του Μιχαήλ Χωνιάτη (περί το 

1138-1222) με τίτλο «Έγκώμιον είς τον μακάριον μητροπολίτην Χωνών κύριον 

Νικήτα», που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος αδελφού του Νικήτα, 

μαθαίνουμε ότι στο β' τέταρτο του 12ου αιώνα, πιθανότατα λίγο πριν από το 1143, ο 

Νικήτας (1155/57-1217), που τότε ήταν επίσκοπος Χωνών, ανέλαβε να εξασφαλίσει 

οικονομική βοήθεια ώστε να ανακαινισθεί και να διακοσμηθεί εκ νέου ο ναός του 
98 

Αρχαγγέλου . Με βάση όσα μόλις αναφέρθηκαν μοιάζει πιθανό ότι δωρητής της 

εικόνας υπήρξε κάποιος μοναχός της μονής Σινά ή άλλου μοναστηριού που πέρασε 

σε κάποιο ταξίδι του από τον ιερό τόπο λατρείας του αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώνες, 

όπως έπραξε και ο άγιος Λάζαρος του Γαλησίου όρους, ο οποίος επισκέφθηκε τις 

Χώνες πριν ξεκινήσει το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους99. Επιπλέον ο 

Μιχαήλ Χωνιάτης στο ίδιο εγκώμιο, που πρέπει να συντάχθηκε αρκετά χρόνια μετά 

τη φιλοτέχνηση της εικόνας, αφού αναφέρεται σε γεγονότα περίπου των μέσων του 

304-305, 310, εικ. 166. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, 196, εικ. 21. Evans, Wixom (επιμ.), Glory 
of Byzantium, αρ. 66, 118-119, (Ν. P. Sevcenko). Parpulov, "'Mural and Icon Painting", 379, XI. 120. 
96 Για παράδειγμα το θέμα απαντά σε φύλλο Μηνολογίου εξάπτυχου της μονής Σινά, Galavaris, 
Eleventh Century Hexaptych, πίν. 154. Επίσης, ενδεικτικά βλ. Ξυγγόπουλος, "Το εν Χώναις θαύμα", 
26-39. Κουκιάρης, Θαύματα-εμφανίσεις αγγέλων, 40-41, 163-167. 
97 Το ιερό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις επιδρομές των Σελτζούκων, 
παρόλο που βρισκόταν στα σύνορα της Βυζαντινής επικράτειας και του Σελτζουκικού κράτους, 
Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 222-225. 
98 Αάμπρος (εκδ.), Μιχαήλ Ακομινάτου τα σωζόμενα, τ. 1,41. 
99 AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 511. Το πρωτότυπο κείμενο του Βίου έχει εκδοθεί στο AASS, Νοέμβριος, τ. 
3, 508-588. Επίσης έχει εκδοθεί αγγλική μετάφραση του Βίου χωρίς το πρωτότυπο κείμενο στο 
Greenfield (μτφρ.). Life of Lazaros of Mt. Galesion. 
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Που αιώνα, αναφέρει ότι από τις Χώνες περνούσαν για προσκύνημα και διέμεναν για 

να αναπαυθούν, πολλοί προσκυνητές που όδευαν προς τους Αγίους Τόπους100. 

Πιστεύουμε ότι η τελευταία ένδειξη στηρίζει την υπόθεση της δωρεάς της εικόνας 

του θαύματος του Αρχαγγέλου στις Χώνες από μοναχό, η οποία ενισχύεται από το 

γεγονός ότι ο Άρχιππος θεωρούνταν πρότυπο μοναχικού βίου λόγω των συνεχών 

ασκητικών αγώνων του, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει το αγιολογικό κείμενο του 

Συμεών του Μεταφραστή, στο οποίο εξιστορείται το θαύμα101. 

100 Κατά τον Χωνιάτη οι προσκυνητές βρίσκονταν καθοδόν «.. .προς τόν έν Παλαιστίνη τον 
Κυρίον Τάφον...». Λάμπρος (επιμ.), Μιχαήλ Ακομινάτου τα σωζόμενα, τ. 1, 47-48. 
101 Το κείμενο φέρει τον τίτλο «Διήγησις περί τού γενομένου θαύματος παρά τού 
άρχιστρατήγον Μιχαήλ έν Χώναις», Bonnet, "Narratio", 311-312. 
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Α.4 Ηγούμενοι της μονής Σινά ως δραστήριοι δωρητές 

Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω οι ηγούμενοι της μονής του Σινά ήταν 

αξιοσέβαστες προσωπικότητες τόσο μεταξύ των χριστιανών όσο και μεταξύ των 

μουσουλμάνων, οι οποίοι ασχολούνταν με τα πνευματικά ζητήματα του μοναστηριού 

τους και των χριστιανικών κοινοτήτων γειτονικών περιοχών, απεύθυναν τα αιτήματά 

τους για προστασία στις μουσουλμανικές αρχές, καθώς και στους Καθολικούς 

ιεράρχες και επίσης έκαναν δωρεές στο μοναστήρι τους. 

Σύμφωνα με τον ιστορικό του 11ου αιώνα Yahya ibn Sa'id al-Antakl ο 

ηγούμενος Σουλεϊμάν Ιμπν Ιμπραήμ, δηλαδή ο Σολομών ο γιος του Αβραάμ, ή Anba 

Salnritn, όπως τον αποκαλούσαν οι αραβόφωνοι χριστιανοί, έγινε μοναχός στο Σινά 

γύρω στο 1012, αφού εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο και τα αξιώματα που κατείχε στην 
r 1 0 2 ' 

Αίγυπτο . Αρχικά υπηρετούσε στο μοναστήρι ως γραφέας, προφανώς επειδή ήταν 

μορφωμένος, αλλά ήταν ήδη γνωστός για τη σοφία, το πνεύμα και τις ικανότητές του 

και έχαιρε σεβασμού λόγω της ηλικίας του103. Ο συγκεκριμένος ηγούμενος ζήτησε το 

1020 από το Φατιμίδη χαλίφη Αλ-Χακίμ την έκδοση διατάγματος στο οποίο θα 

οριζόταν η επιστροφή των εκκλησιών και των περιουσιών των χριστιανών και θα 

εξασφαλιζόταν η προστασία όσων από αυτούς εξισλαμίστηκαν κατά τους διωγμούς 

του χαλίφη και επιθυμούσαν να επιστρέψουν στους κόλπους της Εκκλησίας104. Ο Αλ-

Χακίμ μάλιστα επέτρεψε στον Σολομώντα να τον επισκέπτεται όποτε επιθυμούσε και 

να συζητούν μαζί τα προβλήματα των χριστιανικών κοινοτήτων. Η επιρροή του 

Σολομώντα ήταν τόσο μεγάλη ώστε πολλές ομάδες χριστιανών, καθώς και 

μουσουλμάνων, του ζητούσαν να μεσολαβήσει στο χαλίφη για δικά τους ζητήματα10^. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλ-Χακίμ επέβλεψε προσωπικά την 

ανοικοδόμηση του μοναστηριού al-Qusayr, που ήταν μετόχι της μονής Σινά κοντά 

στο Κάιρο (Φουστάτ)106. Φαίνεται ότι η μονή Σινά κατείχε το συγκεκριμένο μετόχι 

102 Kratchkovsky, Vasiliev (επιμ.), Histoire de Yahya, 513. 
103 Ο.π., 513. 
Iu4 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 433, 439, 441. 
105 Ο.π., 443. 
106 Ο.π., 443. To μοναστήρι του al-Qusayr, γνωστό και ως Deir al-Qusayr (μοναστήρι του μικρού 
κάστρου), ήταν η ορθόδοξη μονή του Αγίου Αρσενίου στο Gabal Tura ή al-Mouqattham, του Wadi al-
Tih, της Αιγύπτου, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1010 μετά από εντολή του ίδιου του Αλ-Χακίμ. 
Kratchkovsky, Vasiliev (επιμ.), Histoire de Yahya, 495. Για την ιστορία της μονής βλ. Meinardus, 
Coptic Christianity, 206-207. Επίσης, όπως αναφέραμε, η αδελφή του Αλ-Χακίμ Al-Sayyida δώρησε 
στον πατριάρχη Αλεξανδρείας Γεώργιο ασημένια κανδήλια καθώς επίσης υφάσματα και χειρόγραφα, 
ενώ χρηματοδότησε και την ανοικοδόμηση ναών. Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), 
Histoire de Yahya, 453. 
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και στους επόμενους αιώνες καθώς ένα έγγραφο προστασίας, το οποίο 

παραχωρήθηκε στο Σινά το 1134 από τον χαλίφη Αλ Χαφίζ (1132-1149), μας 

πληροφορεί ότι η μονή είχε στην κατοχή της ένα μετόχι στο Παλαιό Κάϊρο, όπου και 

θα διέμεναν οι ηγούμενοι όταν υπήρχε ανάγκη να συναντήσουν τις ανώτατες αρχές 

του χαλιφάτου107. Επιπλέον είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Αλ-Χακίμ είχε 

χρηματοδοτήσει τις εργασίες της ανοικοδόμησης του μοναστηριού al-Qusayr και 

έδωσε επίσης χρηματική χορηγία στον ηγούμενο Σολομώντα για το μοναστήρι του 
108 

Σινά. Επιπροσθέτως ο ίδιος παραχώρησε προνόμια στη μονή με διάταγμα . Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από μεταγενέστερο έγγραφο προστασίας, που εκδόθηκε 

το 1169, στο οποίο μνημονεύονται προνόμια που παραχώρησε στο μοναστήρι ο 

χαλίφης Αλ-Χακίμ109. Είναι επομένως πιθανό ότι οι ηγούμενοι της μονής Σινά είχαν 

τη δυνατότητα να απευθύνουν τις αιτήσεις τους στον Φατιμίδη χαλίφη στο Κάιρο110. 

Σε φατιμιδικό διάταγμα προστασίας, που εκδόθηκε το 1130, αναφέρεται ότι 

αντιπρόσωπος της μονής Σινά ήταν ο Abd al-Masih (Χριστόδουλος)111. Το έγγραφο 

αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ανέλαβε να καταθέσει εγγράφως τα 

προβλήματα της μονής ενώπιον της αυλής του χαλίφη στο Κάιρο, αλλά δεν 
112 

διευκρινίζει εάν επρόκειτο για τον ηγούμενο του καθιδρύματος . Ωστόσο, το 

γεγονός ότι μεταγενέστερα διατάγματα εκδόθηκαν από τους χαλίφες της Αιγύπτου 

μετά από υπομνήματα των ηγουμένων του μοναστηριού, μάς επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι ο Abd al-Masih ήταν ο ηγούμενος της μονής Σινά κατά το έτος 

1130113. Η ιδιαίτερη προστασία που απολάμβανε το μοναστήρι ίσως να οφειλόταν 

στο γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν το Σινά ιερό τόπο114. Επί παραδείγματι 

ο μουσουλάνος λόγιος al-Shabushti (πέθανε περί το 988) στο έργο του με τίτλο Kitab 

al-Diyarat περιγράφει τη μονή Σινά"5. Επίσης το μοναστήρι διέθετε τον περίφημο 

αχτιναμέ του Μωάμεθ, που αποτελούσε έγγραφο προστασίας που συντάχθηκε από 

τον ίδιο τον Προφήτη, αν και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό 
107 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 4, 50. 
1,18 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 435. 
109 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 10, 83. 
110 Για το ζήτημα της κατάθεσης αιτήσεων σχετικά με ιδιωτικές υποθέσεις στην αυλή του χαλίφη στο 
Κάιρο, βλ. Ο.π., 91-102, με βιβλιογραφία επί του θέματος. 
111 Ο.π., αρ. 3,38. 
112 Ο.π., αρ. 3,38. 
113 Βλ. τα έγγραφα αρ. 4, αρ. 6, αρ. 8, αρ. 10. Ο.π., 50, 61, 72, 82. 
114 Encyclopedia of Islam, τ. 7, 638-640. Mouton, "Musulmans a Sainte-Catherine", 177-182. Βέβαια, 
ο σεβασμός που ενέπνεε το Σινά δεν περιοροζόταν στη φατιμιδική Αίγυπτο και το Βυζάντιο. Λατινική 
πηγή του 1128-1137 για τους Αγίους Τόπους αναφέρει ότι η μοναστική κοινότητα του Σινά ήταν 
γνωστή από την Αιθιοπία έως τα βάθη της Περσίας, Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 186. 
115 'Awwad (επιμ.), Al-Shabushti, 309-310. 
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εκδόθηκε ήδη από τα μέσα του 7ου αιώνα116. Ανεξάρτητα όμως από τους λόγους για 

τους οποίους οι μουσουλμάνοι επιδείκνυαν σεβασμό στη μονή του Σινά γεγονός 

παραμένει ότι οι ηγούμενοι της είχαν τη δυνατότητα να απευθύνουν εκκλήσεις για 

προστασία στην αυλή των Φατιμιδών χαλαρών. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγούμενοι της 

μονής ήταν σε θέση να βρεθούν στην αυλή του χαλίφη της Αιγύπτου και να ζητήσουν 

αυτά τα προνόμια. 

Πέντε παραδείγματα που προέρχονται από εικόνες θα μας βοηθήσουν να 

διαφωτίσουμε το ζήτημα της προσφοράς δωρεών στο Σινά από ηγούμενους της 

μονής. Το πρώτο παράδειγμα είναι εικόνα, που χρονολογείται στις αρχές του 12ου 

αιώνα. Λόγω των επιγραφών που φέρει η εικόνα, οι σύγχρονοι μελετητές πίστεψαν 

ότι στην εικόνα παριστάνονται ο πατριάρχης Αβραάμ και ο δίκαιος Μελχισεδέκ (Εικ. 

13)117. Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, πρόκειται για τους Μελχισεδέκ και Δαβίδ 

εκατέρωθεν του Χριστού. Όμως πριν περάσουμε στην ταύτιση των μορφών θα 

αναφερθούμε στη μορφή του δωρητή. Στα πόδια του Δαβίδ (Μελχισεδέκ) 

απεικονίζεται σε προσκύνηση ο δωρητής, ο οποίος φορά ωμοφόριο με σταυρούς και 

περικάρπια. Η επιγραφή που συνοδεύει τη μορφή στην εικόνα, η οποία είναι η εξής: 

«Άβράμιος επίσκοπος το(ν) Σινά όρους (και) τής Ραϊθοϋ», μας πληροφορεί ότι 

πρόκειται για τον ηγούμενο της μονής Σινά Αβράμιο. Είναι πιθανόν, κατ' αρχάς, η 

επιγραφή να προστέθηκε ή να επαναζωγραφίστηκε τον 18° αιώνα, όπως έχει προταθεί 

με τις επωνυμίες των μορφών του Μελχισεδέκ (Αβραάμ) και του Δαβίδ 
118 , , (Μελχισεδέκ) . Βέβαια η επιγραφή του Αβράμιου είναι μικρογράμματη, ενώ των 

άλλων μορφών μεγαλογράμματη, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι 

δεν πρόκειται για μεταγενέστερη προσθήκη. Έπειτα, εάν η επιγραφή προστέθηκε τον 

18° αιώνα, ο Αβράμιος θα έπρεπε να αποκαλείται αρχιεπίσκοπος. Ο Πατριάρχης 

Ιεροσολύμων Νεκτάριος (1661-1669) στο έργο του Επιτομή τής Ίεροκοσμικής 

ιστορίας υποστηρίζει ότι ο ηγούμενος του Σινά ήταν αρχιεπίσκοπος από την εποχή 

της βασιλείας του Ιουστινιανού, γεγονός που ενισχύει την παραπάνω υπόθεση: 

«ΑΛΛ' ήμεϊς, διά νά δείξω μεν, ότι έζ άρχής τούτο τό μοναστήριον ήτον 

116 Ο αχτιναμές του Μωάμεθ που σώζεται σήμερα στο μοναστήρι αποτελεί αντίγραφο του 
πρωτότυπου, που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 16° αιώνα, Ντιγκμπασάνης, "'Αρχείο'', 
361-362. 
117 Weitzmann, "Aspects of Byzantine Influence", 4, εικ. 3. Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai 
Icons", 54-55, πίν. 21, 22a-22c. Galey, Sinai, εικ. 53. Mouriki, "Portraits des donateurs", 106, εικ. 1. 
Parpulov, "Mural and Icon Painting", 379, XI. 145. 
118 Η Ντ. Μουρίκη υποστήριξε ότι η επιγραφή χρονολογείται στον 18° αιώνα. Mouriki, "Portraits des 
donateurs", 106. 
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άρχιεπισκοπή, καθώς έτιμήθη υπό τοϋ μεγάλον Ιονστινιανοϋ, καί έκτοτε, 

καί μέχρι τον νϋν οί ηγούμενοι τούτον τοϋ μοναστηρίον ήσαν 

άρχιεπίσκοποι.. . »"9. Ωστόσο, σε σημείωση του σιναϊτικού κώδικα 339 ο 

ηγούμενος του Σινά Ευγένιος, που ηγουμένευε στο Σινά μεταξύ των ετών 1567 και 

1583, αναφέρεται ως επίσκοπος: «ό ταπεινός έπίσκοπος Εύγένιος τοϋ άγίον 

όρονς Σίνα»120. Επιπλέον η λέξη «Ραϊθοϋ» στην επιγραφή της εικόνας μας 

προβληματίζει. Καταρχάς, όπως θα δούμε παρακάτω, τον 12° και 13° αιώνα οι 

ηγούμενοι του Σινά προσαγορεύονται μόνο ως (αρχι)επίσκοποι του όρους Σινά, τόσο 

από Ορθόδοξους όσο και από Καθολικούς, ενώ η Ραϊθώ δεν έχει προστεθεί στον 

τίτλο τους. Μνεία όμως της Ραϊθού στον τίτλο του αρχιεπισκόπου υπάρχει σε 

σημείωση του κώδικα 339, στον οποίο μόλις προαναφερθήκαμε. Αυτή τη φορά ο 

ηγούμενος Λαυρέντιος, που ήταν ιεράρχης του Σινά μεταξύ 1592 και 1617, 

υπογράφει ως: «ό ταπεινός αρχιεπίσκοπος Λανρέντιος άγίον όρονς Σινά καί 

Ραϊθοϋ»]2\ Παρατηρούμε, βέβαια, την ομοιότητα μεταξύ των τίτλων της επιγραφής 

της εικόνας και της παραπάνω σημείωσης. Παρά ης αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί 

σχετικά με την χρονολόγηση της επιγραφής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι η 

μορφή του δωρητή ανήκει στην αρχική σύνθεση. Έτσι για λόγους ευκολίας θα 

συνεχίσουμε να αποκαλούμε τον δωρητή Αβράμιο. Άλλωστε ο Αβράμιος φορά 

ιερατικά άμφια, και συγκεκριμένα ωμοφόριο με σταυρούς, το οποίο αποτελεί ένδειξη 

του επισκοπικού του βαθμού122. Πρόκειται δηλαδή για κάποιον ιεράρχη. 

Εδώ όμως πρέπει να ανοίξει μια παρένθεση αναφορικά με το θέμα του τίτλου 

του (αρχι)επισκόπου του Σινά. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ακριβώς η μονή Σινά 

έγινε έδρα επισκόπου ή αρχιεπισκόπου. Πιθανότατα ο εξισλαμισμός των κατοίκων 

της χερσονήσου του Σινά και η κατάργηση της γειτονικής προς το Σινά επισκοπής 

της Φαράν να συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση123. Όπως έχει υποστηριχθεί, 

πρώτος επίσκοπος Σινά που μνημονεύεται στις γραπτές πηγές είναι ο Κωνσταντίνος, 

ο οποίος υπέγραψε τα πρακτικά της Συνόδου που συγκλήθηκε στην 

119 Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 210. 
1 0 Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 26, 47. 
121 Ο.π., αρ. 26, 47. 
122 Το ωμοφόριο αποτελεί το κατεξοχήν ένδυμα του επισκόπου, βλ. σχετικά Walter, "Pictures of the 
Clergy", 232-233. Walter, Art and Ritual, 9-13. Σχετικά με τα ιερατικά άμφια βλ. Papas, 
Messgewander. Thierry, "Costume episcopal", 308-315. 
123 Άμαντος, Ιστορία του Σινά, 20. 
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Κωνσταντινούπολη το 869124. Πιο ρητή μνεία σχετικά με το ζήτημα εντοπίζεται στο 

Τυπικό του 1214 το οποίο συντάχθηκε: «έκ προστάξεως τον έν ταύτη 

άρχίερατεύοντος τοϋ τταναγιωτάτον καί ούρανοπολίτου πατρός ήμών 
iTf 

μοναχον Συμεών» " . Οι τίτλοι με τους οποίους προσαγορεύεται ο Συμεών στο 

Τυπικό θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον τίτλο του αρχιεπισκόπου. Παράλληλα, το 
έγγραφο προστασίας που εξέδωσαν οι Βενετοί το 1212 για τις κτήσεις της μονής στην 

126 

Κρήτη ονομάζει τον Συμεών αρχιεπίσκοπο " . Εντούτοις στο έγγραφο προστασίας 

του 1217 ο Πάπας Ονώριος Γ' προσαγορεύει τον ηγούμενο Συμεών «Montis Synai 

episcopo»ul. Επίσης, όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, στην εικόνα, που 

χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα, με τον προφήτη Μωυσή που λαμβάνει το 

Νόμο μπροστά από τη Βάτο, στο πλαίσιο της οποίας απεικονίζονται σκηνές του Βίου 

του προφήτη, απεικονίζεται ο δωρητής της εικόνας και ηγούμενος της μονής Νείλος 178 

Κουερίνος (Εικ. 14-15) . Η μορφή του συνοδεύεται από την επιγραφή: «Ό 

εύτελ(ής) (μον)αχ(ός) Νε(ίλ)ο(ς) (ό) Κονερί(νος) αρχιεπίσκοπος καί 

καθη(γού)μενος τοϋ άγ(ίον) όρονς Σινά», η οποία δεν αφήνει καμία αμφιβολία 

σχετικά με τον τίτλο του ηγούμενου της μονής Σινά. Εξίσου σαφής αναφορά απαντά 

και στην επιγραφή της επιτύμβιας πλάκας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ευθυμίου Β' 

(;-1223), ο οποίος πέθανε και ετάφη στη μονή Σινά το 1223 (Εικ. 16). Όπως 

μνημονεύει η επιγραφή η ταφή του Πατριάρχη έγινε: «... έπί τοϋ όσ(ίου) π(ατ)ρ(ό)ς 

ήμ(ών) Μακαρίου άρχ(ι)επισκ(όπου) το(ϋ) άγ(ίου) όρους Σινά»129. 

124 Όπως σημειώνει ο Ν. Τωμαδάκης στον κατάλογο Σινά. Οι θησαυροί της Ιεράς μονής Αγίας 
Αικατερίνης: «Πρώτον επίσκοπο Σινά συναντούμε τον Κωνσταντίνο μετάσχοντα της κατά του Φωτίου 
Συνόδου, το 869». Τωμαδάκης, "Ιστορικό διάγραμμα", 14. Στα συγκεκριμένα πρακτικά ο 
Κωνσταντίνος υπογράφει 86ος από την αρχή και 25°s από το τέλος γεγονός που σημαίνει ότι είχε 
μάλλον χαμηλό βαθμό στην κλίμακα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Βλ. Mansi, Sacrorum 
concUiorum, τ. 16, 194, δυστυχώς μόνο σε λατινική μετάφραση: «Const antinus misericordia Dei 
episcopas Synai omnia quae in sancta et universali synodo judicata sunt et definita libenter suscipieus 
subscripsi manu propria». 
125 Dmitrievskii, Opisanie liturgicheskikh, τ. 3, 394. 
126 «Simeoni, reverendo in Christo patri, ecclesiae beatissimae Mariae semper virginis in monte Synai 
archiepiscopo». Tafel, Thomas, Urkunden zur alteren Handels, τ. 2, 146. 
127 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 35. 
128 Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, αρ. 49, αρ. 165, 62, 86, 112. Άμαντος, Σιναϊτικά μνημεία, 
53. Weitzmann, "Book Illumination", 24-25, εικ. 20, 21. Weitzmann, "Icon Programs", 97-98, εικ. 28. 
Mouriki, "Portraits des donateurs", αρ. 3, 108. Mouriki, "Moses Cycle", 531-540. Baddeley, Brunner, 
Monastery of Saint Catherine, 50. Carr, "Donors in Icons", 191. Patterson Sevcenko, "Vita Icon", 158-
159, εικ. 19. Drandaki, "Through Pilgrims' Eyes", 502-503, εικ. 9. Papamastorakis, "Pictorial Lives", 
36-40. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 385, XII.126. 
129 Tafrali, "Inscriptions du Sinai"', αρ. 2, 78-80. Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, αρ. 33-34, 
114, 27, 103. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 261, εικ. 133. 
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Είναι μάλλον σαφές ότι ο ηγούμενος της μονής Σινά έφερε τον τίτλο του 

(αρχι)επισκόπου κατά τις αρχές του 13ου αιώνα. Όμως από τις πηγές που θα 

παραθέσουμε παρακάτω θα διαφανεί ότι ο ηγούμενος της μονής ήταν 

(αρχι)επίσκοπος ήδη από τον 12° αιώνα. Περί τα μέσα του 12ου αιώνα ο μοναχός Gui 

de Blond του μοναστηριού Grandmont της περιοχής του Limousin συνέταξε μια 

επιστολή στην οποία περιέγραφε μια σειρά λειψάνων που έφερε μαζί του από τους 

Αγίους Τόπους130. Σε αυτά τα λείψανα συμπεριλαμβάνονταν μύρο που ανέβλυζε από 

το σκήνωμα της αγίας Αικατερίνης, το οποίο του έδωσε ο αρχιεπίσκοπος της μονής 
1 Τ 1 

Σινά (Archiepiscopus de Monte Sinai) . Ο Εάλλος προσκυνητής γνώριζε ότι ο 

ηγούμενος του μοναστηριού ήταν ταυτόχρονα αρχιεπίσκοπος του Σινά και φρόντισε 

να καταγράψει αυτήν την λεπτομέρεια. Επίσης, ο σιναϊτικός κώδικας 1040, που 

χρονολογείται περί το 1166, περιέχει τα διακονικά της λειτουργίας του αγίου 

Ιακώβου του Αδελφοθέου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται «τά δίπτυχα των 

ζώντων», όπου μνημονεύεται ο ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος Σινά Πέτρος132. 

Επιπροσθέτως, ο Βυζαντινός εκκλησιαστικός αξιωματούχος Νείλος Δοξοπατρής στο 

πόνημα «Τάξις τών πατριαρχικών θρόνων», που χρονολογείται το 1142/3, 

αναφέρει με σαφήνεια ότι η μονή Σινά αποτελούσε αυτοκέφαλη επισκοπή που ανήκε 

διοικητικά στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων133. Η αναφορά του Δοξοπατρή 

επιβεβαιώνεται και από τον ιστορικό Γουλιέλμο της Τύρου134. Επομένως, εφόσον 

είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον από τα μέσα του 12ου αιώνα η μονή Σινά ήταν έδρα 

(αρχι)επισκοπής, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με σχετική βεβαιότητα ότι ο 

επίσκοπος Αβράμιος, ο οποίος απεικονίζεται στη σιναϊτική εικόνα, θα μπορούσε να 

είναι ηγούμενος της μονής Σινά. 

Η θέση του Αβράμιου, που απεικονίζεται γονατιστός να δέεται προς τον 

Δαβίδ (Μελχισεδέκ), υποδεικνύει ότι πρόκειται για το δωρητή της εικόνας. Δεν είναι 

1 0 Kohler, "Documents inedits", 1-9. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 51. Ο Ch. Kohler που 
δημοσίευσε την επιστολή αναφέρει ότι ο Λατίνος μοναχός είναι ακριβής στην απόδοση των 
εκκλησιαστικών αξιωμάτων, Kohler, "Documents inedits", 3-4. 
131 «Archiepiscopus de Monte Sinai dedit mihi de oleo S. Catharinae. Abbas de Sina dedit mihi de S. 
Andrea apostolo, et de S. Thoma apostolo, et de S. Joseph, sponso beatae Mariae, et de S. Anna, et de 
vestimento S. Joannis Baptistae». Kohler, "Documents inedits", 8. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 
2, 51. 
132 «Υπέρ σωτηρίας...Πέτρου τ ε τοϋ πανοσίου πατρός ήμών καί αρχιεπισκόπου...». 
Brightman, Hammond (επιμ.), Liturgies, 501. Taft, Diptychs, 62. 

Νείλος Δοξοπατρής: «Έχει δέ καί αύτοκεφάλους έπισκοπάς εικοσιπέντε, μή έχουσας ύφ' 
έαυτάς έπισκοπάς, ύποκειμένας δέ τω θρόνω τών 'Ιεροσολύμων, ,.κε'. τήν τοϋ όρους Σινά». 
PG 132, 1093-1096. Κείμενο που έχει εκδοθεί επίσης στο Finck, Taxis. 
134 Γουλιέλμος της Τύρου: «Suffraganearum prima: ...Mons Sina». RCH, Occidentaux, τ. I, 1137. 
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καθόλου σπάνιες οι αναφορές σε ηγούμενους που πραγματοποίησαν πλουσιοπάροχες 

δωρεές στα μοναστήρια τους. Σε έγγραφο της μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, 

που συντάχθηκε περί το 1118, αναφέρεται ότι ο ηγούμενος Νεόφυτος αγόρασε με 

δικά του χρήματα κτήματα και ακίνητα και ανήγειρε κελλιά, καθώς και το καθολικό 

της μονής135. Η δωρεά του περιελάμβανε ακόμη «πέπλα πολύτιμα καί άργνρέα 

σκεύη ιερά καί εικόνας όμοιας πανσέπτους καί βίβλους άγιας»136. Δυστυχώς 

στη μονή του όρους Σινά δεν σώζονται ή δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ανάλογα 

έγγραφα, που θα μας βοηθούσαν να αναγνωρίσουμε ή ακόμη και να ταυτίσουμε 

δωρητές εικόνων. Από την άλλη, στα μοναστήρια του Αγίου Όρους σώζονται σχετικά 

έγγραφα, αλλά δεν διατηρούνται τόσες πολλές εικόνες. Όμως, δεδομένου ότι οι 

μοναχοί του Σινά είχαν αναπτύξει επαφές με το Βυζάντιο καθώς και ότι η οργάνωση 

του συγκεκριμένου μοναστηριού δε φαίνεται να διέφερε ριζικά από τα κοινόβια, που 

είχαν ιδρυθεί εντός επικράτειας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τουλάχιστον κατά 

την περίοδο που μελετάμε, είναι πιθανό ότι η εικόνα με τον Μελχισεδέκ (Αβραάμ) 

και τον Δαβίδ (Μελχισεδέκ) προήλθε από δωρεά του ηγούμενου της μονής Σινά 

Αβράμιου137. 

Ο ηγούμενος Αβράμιος ίσως να δώρησε και χειρόγραφα στη μονή, όπως 

έκανε ο ηγούμενος της μονής Δοχειαρίου Νεόφυτος. Η πρακτική της δωρεάς 

χειρογράφων ήταν γνωστή και στο Σινά. Γνωρίζουμε ότι σινάί'τες ηγούμενοι δώριζαν 

κώδικες στο μοναστήρι. Ένα χειρόγραφο (κωδ. 213), που χρονολογείται από 

κολοφώνα το έτος 967, φέρει σημείωση στο φύλλο 340ν που αναφέρει ότι αποτέλεσε 
138 

προσφορά του ηγούμενου Μακάριου στην μονή του Σινά . Η συγκεκριμένη 

σημείωση χρονολογείται στο 12° ή 13ο αιώνα, οπότε ο ηγούμενος Μακάριος είναι 

είτε ο ηγούμενος που αναφέρεται σε φατιμιδικό έγγραφο του 1169 είτε ο ηγούμενος 

Μακάριος που μνημονεύεται στην επιτύμβια πλάκα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 

135 Docheiariou, αρ. 6, 91-97. Στην πραγματικότητα το έγγραφο αποτελεί τη διαθήκη του Νεόφυτου. 
136 Ο.π., αρ. 6, 95. 
137 Το Σινά έχει κοινά χαρακτηριστικά με τις μονές του Βυζαντίου. Πρώτον οι σιναΐτες μοναχοί 
ακολουθούσαν ένα τυπικό, που από το 1214, ήταν έγγραφο. Δεύτερον το μοναστήρι διοικούνταν από 
ηγούμενο. Τρίτον το Σινά ακολουθεί το βυζαντινό εκκλησιαστικό ημερολόγιο. 
138 «-/το παρόν άγιοι· εναγγελιον της ύπεραγιας Θ(εοτο)κον τον άγιον όρονς τον Χωρήβ• 
ετέθη διά χειρός Μακαρίου τού άγιωτάτον αρχιεπισκόπου τού άγιον όρονς Σινά• και ή τις 
τό ήστερήσει τήν Θ(εοτό)κον νά έχει τάς άράς τών τιη Θεοφόρων Π(ατέ)ρων». Harlfmger, 
Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 2, 15. Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek 
Manuscripts, 35-36. 
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Ευθύμιου Β' που ενταφιάστηκε στη μονή Σινά το 1223139. Εδώ κλείνει η παρένθεση 

και επιστρέφουμε στην εικόνα του ηγούμενου Αβράμιου. 

Όποιος πρόσθεσε τις επιγραφές με τις επωνυμίες των προσώπων στην εικόνα 

τον 18° αιώνα αναγνώρισε στις δύο απεικονιζόμενες μορφές τα πρόσωπα του Αβραάμ 

και του Μελχισεδέκ. Είναι πιθανό ότι αυτή η ταύτιση βασίστηκε σε τμήμα ήδη 

υπάρχουσας επιγραφής στην οποία μνημονευόταν το όνομα του Μελχισεδέκ. Έτσι ο 

μοναχός αναγνώρισε στη μορφή του προσώπου που απεικονίζεται δεξιά και φορά 

στέμμα, χιτώνα με ταβλίο, ιμάτιο με διακοσμημένη παρυφή και προφυρά υποδήματα, 

το βασιλιά και ιερέα της Σαλήμ, τον Μελχισεδέκ. Σύμφωνα με το βιβλίο της 

Γενέσεως ο βασιλιάς Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν και « ιερεύς τού Θεού τού 

Ύψιστου», ευλόγησε τον Αβραάμ (/εν. ιδ', 18-21). Στην εικόνα η μορφή στα δεξιά 

παριστάνεται ενδεδυμένη με βασιλική περιβολή, τη στιγμή που δέεται προς το Θεό. Η 

γεροντική μορφή στα αριστερά που έχει ταυτιστεί με τον Αβραάμ, ευλογεί με το ένα 

χέρι και στο άλλο κρατά αβαθές δοχείο, το οποίο περιέχει άρτο και οίνο, τα οποία 

σύμφωνα με το κείμενο της Γενέσεως προσφέρθηκαν από τον Μελχισεδέκ ως θυσία 

στο Θεό. Ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέρειες της εικόνας θα μας βοηθήσουν να 

προσπαθήσουμε να δώσουμε μιαν άλλη ερμηνεία για το θέμα της. Σύμφωνα με το 

παλαιοδιαθηκικό κείμενο, ο Μελχισεδέκ πρόσφερε κρασί και άρτο στον Αβράαμ, 

όμως στην εικόνα η μορφή του ηλικιωμένου εικονίζεται να κρατά έναν δίσκο με 

προσφορές και να ευλογεί. Επίσης, η μορφή με τα βασιλικά ενδύματα μοιάζει να 

απευθύνει χειρονομία συνομιλίας με το Χριστό, ο οποίος εικονίζεται στηθαίος σε 

μετάλλιο στο μέσον του πάνω τμήματος της εικόνας. Επομένως η ταύτιση των δύο 

μορφών με τον Αβραάμ και τον Μελχισεδέκ κατά τη γνώμη μας δεν ευσταθεί. Θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στην εικόνα παριστάνονται ο προφήτης Δαβίδ και 

ο Μελχισεδέκ, καθώς παρόμοιο θέμα έχει αποτυπωθεί στη μικρογραφία του κώδικα 

265 που σήμερα βρίσκεται στην Πετρούπολη, αλλά γνωρίζουμε ότι προέρχεται από 

τον κώδικα 61 της μονής Παντοκράτορος που χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνα 

(Εικ. 17)140. Η μικρογραφία διακοσμεί το περιθώριο του Ψαλμού ρθ', ο 4ος στίχος του 

οποίου αναφέρει: «Σύ ίερεύς εις τον αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ», 

συνεπώς κατανοούμε ότι το θέμα συνδέεται με το συμβολισμό της ιεροσύνης του 

1,9 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλεκτα, τ. 1, 125-133, τ. 2, 33. Tafrali, "Inscriptions du Sinai"', αρ. 2, 
78-80. Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, αρ. 33-34, 114, 27, 103. Stern, Fatimid Decrees, 82. 
Pahlitzsch, Graeci undSuriani, 258. 
140 Μικρογραφία στο φ. 4β, Dufrenne, Illustration des Psautiers, 34, πίν. 25. 
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Χριστού. Η μορφή του βασιλιά στα αριστερά, ο οποίος φορά τα ίδια ακριβώς 

ενδύματα και κάνει την ίδια ακριβώς κίνηση με τη μορφή της εικόνας, ταυτίζεται 

μέσω επιγραφής με τον Δαβίδ. Η δεύτερη μορφή απεικονίζεται σχεδόν όπως αυτή της 

εικόνας, φορά χιτώνα και ιμάτιο το οποίο καλύπτει τα χέρια του στα οποία κρατά 

δίσκο με άρτο και ένα δοχείο με οίνο. Η επιγραφή που συνοδεύει τη μορφή του, η 

οποία είναι: «Σύ ιερεύς είς τον αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ, ού κατά 

τήν τάξιν Ααρών, άλλά κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ», δεν αφήνει αμφιβολία 

ότι πρόκειται για τον Μελχισεδέκ. Η μόνη διαφορά της εικόνας με τη μικρογραφία 

είναι ότι στην πρώτη ο Μελχισεδέκ δεν φορά στο κεφάλι την καλύπτρα με το Νόμο 

και ευλογεί με το ένα χέρι. Είναι εμφανές ότι και οι δύο μορφές, τόσο στη 

μικρογραφία όσο και στην εικόνα, απευθύνονται στο Χριστό, ο οποίος απεικονίζεται 

σε προτομή μέσα σε μετάλλιο ανάμεσά τους. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι 

στην εικόνα απεικονίζονται ο Μελχισεδέκ, ο Δαβίδ και ο Χριστός141. 

Από την άλλη μεριά, ο άρτος και ο οίνος τα οποία προσφέρει ο Μελχισεδέκ, 

αποτελούν σύμβολα της θείας ευχαριστίας και συνεπώς της Ενσαρκώσεως του 

Λόγου, που είναι ο Χριστός, ο οποίος απεικονίζεται σε προτομή στο μέσον του άνω 

τμήματος της εικόνας. Έτσι, η εικόνα είναι πλούσια σε θεολογικούς συμβολισμούς 

και συνδέεται κυρίως με το αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερέας, ενώ η 

απεικόνιση του άρτου και του οίνου συμβολίζει τη Θεία Ευχαριστία, που τελείται 

επίσης από ιερέα142. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα 

αποτελούσε δωρεά ενός ιεράρχη, που πιθανότατα ζητούσε την πρεσβεία αυτών των 

δύο αγίων προσώπων. Έτσι το αριστερό χέρι του Δαβίδ δείχνει προς τη μορφή του 

Αβράμιου, για τον οποίο πρεσβεύει προς τον Χριστό. 

Η δεύτερη εικόνα που θα μελετήσουμε φαίνεται ότι συνδέεται τεχνοτροπικά 

με την προηγούμενη. Στο κεντρικό διάχωρο της εικόνας παριστάνεται η ένθρονη 

Βρεφοκρατούσα Παναγία (Εικ. 18)143. Προς αυτήν στρέφονται δεόμενοι ο προφήτης 

Μωυσής και ο προφήτης Ααρών. Στο πλαίσιο της εικόνας απεικονίζονται ο προφήτης 

Σαμουήλ και ο άγιος Αβράμιος, οι οποίοι επίσης δέονται προς την Παναγία. Η εικόνα 

141 Υπάρχει ακόμη μια μικρογραφία με το ίδιο θέμα στον κώδικα 20 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του 
Παρισιού, που χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνα, με τη διαφορά ότι ανάμεσα από τις δύο μορφές 
της Παλαιάς Διαθήκης δεν απεικονίζεται μετάλλιο του Χριστού αλλά η Κοινωνία των Αποστόλων, 
Dufrenne, Illustration des Psautiers, 46, πίν. 45. 
142 Βλ. παρακάτω Κεφάλαιο Β', Β.2, σσ. 132-136. 
143 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 157, τ. 2, 137. Stubblebine, "Byzantine Influence", 88, εικ. 2. 
Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 55-57, πίν. 23. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 
379, XI. 140. 
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χρονολογείται στις αρχές του 12ου αιώνα, όπως και η εικόνα με τον Δαβίδ και τον 

Μελχισεδέκ144. Σύμφωνα με τον Κ. Weitzmann η απεικόνιση του αγίου Αβράμιου σε 

αυτήν την εικόνα πιθανότατα αποτελεί επιλογή του ηγουμένου της μονής Αβράμιου, 

που παριστάνεται στην εικόνα με τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ143. Αν και η 

επιγραφή του δωρητή της τελευταίας εικόνας είναι μάλλον μεταγενέστερη, υπό το 

πρίσμα της σύνδεσης αυτών των δύο εικόνων μπορούμε να υποστηρίξουμε είτε ότι η 

επιγραφή είναι σύγχρονη με τη μορφή του δωρητή είτε ότι τον 18° αιώνα κάποιος 

ανέλαβε να ξαναγράψει την επιγραφή, που πιθανότατα είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. 

Έτσι αυτές οι δύο εικόνες θα μπορούσαν να θεωρηθούν δωρεές του ηγουμένου 

Αβράμιου προς το μοναστήρι. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος στην Επιτομή τής 

Ίεροκοσμικής Ιστορίας αναφέρει ότι σε έγγραφα της μονής εντόπισε ηγούμενο με 

το όνομα Αβρ(α)άμιο146, γεγονός που μας οδηγεί στη διατύπωση δύο υποθέσεων. Η 

μία είναι ότι ο Αβράμιος αποτελεί «δημιούργημα» του 18ου αιώνα και η απεικόνιση 

του αγίου Αβραμίου στην εικόνα με την Βρεφοκρατούσα Παναγία δεν συνδέεται με 

κάποιον συνονόματο ηγούμενο της εποχής της φιλοτέχνησής της. Η άλλη υπόθεση, 

που φαίνεται πιθανότερη, είναι ότι πράγματι υπήρξε κάποιος ηγούμενος του 12ου 

αιώνα ονόματι Αβράμιος, ο οποίος δώρησε στο μοναστήρι αυτές τις δύο εικόνες και 

ίσως η επιγραφή του Αβράμιου στην εικόνα με τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ 

αναπαράγει παλαιότερη επιγραφή που ξαναγράφτηκε το 18° αιώνα, με την ευκαιρία 

μιας συντήρησης της εικόνας. 

Θα επιμείνουμε στην υπόθεση που αναγνωρίζει τον Αβράμιο ως ιστορική 

προσωπικότητα των αρχών του 12ου αιώνα. Σε σημείωση σιναϊτικού αραβικού 

κώδικα (Εικ. 19) μνημονεύεται το όνομα του επισκόπου Αβράμιου από την 

Λαοδίκεια της Συρίας147. Το χειρόγραφο δεν έχει χρονολογηθεί, ωστόσο πρέπει να 

αντιγράφτηκε όταν ακόμη υπήρχαν τα Σταυροφορικά κράτη της Συροπαλαιστίνη, 

καθώς ένα από τα κεφάλαιά του φέρει τον τίτλο «Εορτές των δύο μερών (δογμάτων) 

των Ρωμαίων και των Φράγκων»1**. Στο ίδιο χειρόγραφο σώζεται η επιστολή της 

αδελφής του Αβράμιου, η οποία μας πληροφορεί για την καταγωγή, καθώς και για το 

αξίωμα που μόλις έλαβε ο Αβράμιος, αλλά όλως περιέργως δεν αναφέρει ρητώς σε 

144 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 55. 
145 Ο.π., 56-57. 
146 Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 212. 
147 Η σημείωση κλείνει με την εξής επίκληση στα αραβικά: «Παντοκράτορα ελέησον τον δούλο σου 
Αβράμιο». Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 23, 43. 
148 Ο.π., αρ. 23,43. 
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ποιον τόπο βρισκόταν η έδρα της επισκοπής149. Αφήνει ωστόσο να εννοηθεί ότι τόπος 

της έδρας ήταν ένα μοναστήρι13Εφόσον το μόνο μοναστήρι που ήταν ταυτόχρονα 

έδρα επισκόπου στην ευρύτερη περιοχή της Συροπαλαιστίνης ήταν η μονή του Σινά, 

δεν μένει παρά να υποθέσουμε ότι ο Αβράμιος από τη Λαοδίκεια έγινε επίσκοπος της 

μονής του όρους Σινά και θα μπορούσε ίσως να ταυτιστεί με τον ηγούμενο Αβράμιο 

ο οποίος απεικονίζεται στην εικόνα με τον Μελχισεδέκ και τον Δαβίδ. 

Επιπλέον ο Weitzmann έχει συνδέσει την τεχνοτροπία των δυο προηγούμενων 

εικόνων με τις τοιχογραφίες της εκκλησίας της Παναγίας των Φορβίων ή 

Φορβιώτισσας στην Ασίνου της Κύπρου που χρονολογούνται στα 1105/6151. 

Υποστήριξε ότι αυτές οι δύο εικόνες φιλοτεχνήθηκαν από Κύπριο καλλιτέχνη και 

συνέδεσε με αυτές επιστύλιο με το Δωδεκάορτο (Εικ. 20-23), επιστύλιο με τη Δέηση 

και θαύματα του αγίου Ευστρατίου (Εικ. 24-26), το οποίο όμως θεωρεί λίγο 

μεταγενέστερο του πρώτου, καθώς και την εικόνα των αγίων Κοσμά και Δαμιανού 

(Εικ. 27)152. Σε Κύπριο καλλιτέχνη μπορεί να αποδοθεί επίσης η εικόνα με τους 

αγίους Προκόπιο, Δημήτριο και Νέστορα με μετάλλιο του Χριστού στο άνω τμήμα 

του πλαισίου και ένα ακόμη μετάλλιο με τη μορφή του αγίου Γρηγορίου του 
1 

Θεολόγου στο κάτω τμήμα (Εικ. 28) " . Το επιστύλιο με το Δωδεκάορτο, η εικόνα με 

τους αγίους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και η εικόνα με τους αγίους Προκόπιο, 

149 Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 23, 43-44. 
150 «Τα ευλογημένα σου νέα, την καλ.ή αυτήν είδηση, μας έφεραν οι αδελφοί σου μοναχοί οι οποίοι ήλθαν 
(εδώ). ...Οι μοναχοί αυτοί περιφέρονται προκειμένου να συγκεντρώσουν (ελεημοσύνες) για το 
ευλογημένο μοναστήρι». Ο.π., αρ. 23, 43-44. 
151 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 49-50. Για τις τοιχογραφίες της Ασίνου, βλ. 
Buxton, Seymer, Buckler, Buckler, "Asinou", 327-350. Sacopoulo, Asinou. Winfield, Hawkins, 
"Asinou", 261-266. Winfield, Asinou. Stylianou, Churches of Cyprus, 114-140. Χατζηχριστοδούλου, 
Μυριανθεύς, Ασίνου. Carr, Nikolai'des (επιμ.), Asinou Across Time. 
152 Επιστύλιο με το Δωδεκάορτο: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 87-94, τ. 2, 99-104. Lazarev, 
"Fragments d'epistyles", 132-133, πίν. 36, εικ. 12. Weitzmann κ.ά., Icons, 23, εικ. 49-53. Weitzmann, 
"Early Twelfth-Century Sinai Icons", 50-51. Weitzmann, "Icon Programs", 64-67, εικ. 1-2. 
Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, 199, εικ. 33. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed 
Ground, αρ. 20, 170-173, (S. E. J. Gerstel). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 379, XI. 150.1. 
Επιστύλιο με τα θαύματα του αγίου Ευστρατίου: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 103-111, τ. 2, 109-
110. Weitzmann κ.ά., Treasury of Icons, 23, εικ. 49-53. Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai 
Icons", 52-53. Weitzmann, "Lives of the Five Martyrs", 107-110, εικ. 28-39. Weitzmann, "Icon 
Programs", 64-67, εικ. 1-2. Μουρίκη, "Εικόνες", 106, εικ. 20-22. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, 
200, εικ. 38-40. Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, 
λήμμα S61, 246-250, (Υ. A. Piatnitsky). Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 
21, 174-177, (Ν. P. Sevcenko). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 379, XI.126.1-2. Patterson 
Sevcenko, "Miracles of Saint Eustratios", 267-287. Chatterjee, Living Icon, 81-86. Εικόνα αγίων 
Αναργύρων: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 84, τ. 2, 96-97. Weitzmann, "Early Twelfth-Century 
Sinai Icons", 58-59, εικ. 24c. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 379, XI.124. 
153 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 47, τ. 2, 64. Weitzmann κ.ά., The Icon, 51. Παλιούρας, Ιερά Μονή 
Σινά, εικ. 140. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378, XI.60. Αναλυτικότερα βλ. Κεφάλαιο Γ', σσ. 
189-190. 
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Δημήτριο και Νέστορα μπορούν να αποδοθούν στον ίδιο ζωγράφο που φιλοτέχνησε 

τις εικόνες του Δαβίδ και του Μελχισεδέκ καθώς και της Παναγίας ένθρονης 

Βρεφοκρατούσας μεταξύ τριών προφητών και ενός αγίου. Πιστεύουμε ότι αυτό το 

σύνολο των ζωγραφικών έργων θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα δωρεάς του 

ηγούμενου Αβράμιου προς τη μονή Σινά. 

Το τρίτο παράδειγμα που θα μελετήσουμε είναι μια εικόνα με παράσταση της 

Ουρανοδρόμου Κλίμακας που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα (Εικ. 29-30)154. 

Στην κορυφή της σκάλας, που έχει τριάντα σκαλοπάτια, όσα και τα κεφάλαια της 

Ουρανδρόμου Κλίμακας, και ταυτόχρονα όσα και τα στάδια που πρέπει να περάσει 

ένας μοναχός για να φθάσει στην εν Χριστώ ζωή, εξ' ού και η απεικόνιση του 

Χριστού σε δόξα στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας, απεικονίζεται ο σινάί'της άγιος 

Ιωάννης της Κλίμακος, συγγραφέας του ομώνυμου έργου. Τον ακολουθεί η μορφή 

ενός άνδρα προχωρημένης ηλικίας που φορά αρχιερατικά άμφια. Η επιγραφή πάνω 

από τη μορφή του αναφέρει ότι απεικονίζεται ο άγιος αρχιεπίσκοπος Αντώνιος. Οι 

βυζαντινολόγοι που έχουν μελετήσει την εικόνα έχουν προτείνει διαφορετικές 

υποθέσεις σχετικά με τον δωρητή της. Η Ντούλα Μουρίκη υπέθεσε ότι η εικόνα 

αποτέλεσε δωρεά κάποιου τρίτου προσώπου προς τον αρχιεπίσκοπο του Σινά 

Αντώνιο155. Ο Hans Belting αντιπρότεινε, ωστόσο, ότι η εικόνα αφιερώθηκε στη 

μονή από τον ίδιο τον Αντώνιο, ο οποίος ήταν μεν αρχιεπίσκοπος του Σινά, αλλά 

προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη1"6. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο 

υποθέσεις θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια τρίτη ερμηνεία για τον 

αρχιεπίσκοπο Αντώνιο και τον δωρητή της εικόνας, που όπως θα προσπαθήσουμε να 

αποδείξουμε, δεν πρέπει να ταυτίζονται. Αρχικά θα πρέπει να διερευνήσουμε εάν ο 

154 Ουρανοδρόμος Κλίμαξ είναι ο τίτλος της γνωστής θεολογικής πραγματείας του σινάΐτη μοναχού 
και ηγουμένου του Σινά αγίου Ιωάννη της Κλίμακος (πριν το 579-γύρω στο 650): PG 88, 632-1209. 
Αγγλική μετάφραση: Luibheid, Russell (μτφρ.), Ladder of Divine Ascent. Επίσης, Nau, "Mort de Saint 
Jean Climaque", 35-37. Volker, Scala Paradisi. Ivanka, "Aufstieg", 141-152. Hausherr, "Monastic 
Theology", 381-407. Βιβλιογραφία για την εικόνα: Weitzmann κ.ά., Icons, 13, πίν. 19. Weitzmann, 
The Icon, πίν. 25. Παλιούρας, Ιερά Μονή Σινά, εικ. 144. Μουρίκη, "Εικόνες", 107, εικ. 24. Belting, 
Likeness and Presence, 272-273, εικ. 165. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 198, εικ. 28. Corrigan, 
"The Making of the Heavenly Ladder", 61-93. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 247, 
376-377, (Κ. Corrigan). Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 48, 244-247, (Β. 
Pentcheva). Cormack, Icons, 18-20, εικ. II. Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, αρ. 322, 462, (Μ. 
Vassilaki). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 383, XII.92. Επίσης ο J. R. Martin μελέτησε τις 
μικρογραφίες της Κλίμακας στα βυζαντινά χειρόγραφα όπου η πραγματεία εικονογραφήθηκε: Martin, 
Illustration of the Heavenly Ladder. 
155 Μουρίκη. "Εικόνες", 107, υποσημ. 35. 
156 Belting, Likeness and Presence, 272. 
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Αντώνιος, που απεικονίζεται στην εικόνα, υπήρξε ηγούμενος της μονής του όρους 

Σινά και έπειτα θα εξετάσουμε αν ταυτίζεται με τον δωρητή της137. 

Η αμφίεση του Αντωνίου, δηλαδή το ωμοφόριο με σταυρούς, τα περικάρπια 

και το επιτραχήλιο, υποδεικνύει ότι πρόκειται για υψηλόβαθμο εκκλησιαστικό 

αξιωματούχο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιγραφή που συνοδεύει τη 

μορφή του, η οποία είναι «ό ά(γως) Άντώνως αρχιεπίσκοπος». Όπως είδαμε 

παραπάνω ο ηγούμενος του Σινά ήταν επίσκοπος, και μάλιστα ίσως να έφερε και τον 

τίτλο του αρχιεπισκόπου, οπότε ο άγιος Αντώνιος της εικόνας θα μπορούσε να ήταν 

ένας ηγούμενος που αγιοποιήθηκε. Η επιγραφή της εικόνας δεν αναφέρει μόνο το 

αξίωμα του Αντωνίου, αλλά μας πληροφορεί επίσης ότι ο Αντώνιος είχε ανακηρυχθεί 

άγιος. Αυτό σημαίνει ότι ο άγιος Αντώνιος πιθανώς να έκοιμήθη πριν από τη 

φιλοτέχνηση της εικόνας. Τα δεδομένα συνηγορούν με την παραπάνω υπόθεση, η 

οποία ενισχύεται από την απεικόνιση του οσίου Αντωνίου στα ανώτερα σκαλοπάτια 

της κλίμακας, ακριβώς πίσω από τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Ένας χριστιανός που 

βρισκόταν ακόμη εν ζωή δεν ήταν δυνατό να λάβει τη συγκεκριμένη θέση πίσω από 

τον άγιο Ιωάννη, αλλά και τον συγκεκριμένο τίτλο του αγίου. Ο Αντώνιος 

παρουσιάζεται να ακολουθεί τα βήματα του αγίου Ιωάννη στο μοναχικό βίο, ενώ την 

ίδια στιγμή η θέση του καταδεικνύει επίσης ότι ολοκλήρωσε την άνοδο της κλίμακας 

και έφτασε στην ηθική τελειότητα και την αρετή. Επομένως, εάν γίνει αποδεκτό ότι ο 

Αντώνιος δεν βρισκόταν στη ζωή την εποχή που φιλοτεχνήθηκε η εικόνα, τότε 

κατανοούμε ότι δεν υπήρξε ο δωρητής της. Η αφιέρωση της εικόνας θα πρέπει να 

έγινε από κάποιο άλλο πρόσωπο. Επίσης εάν αποδεχτούμε ότι ο άγιος Αντώνιος της 

εικόνας είναι ένας σινάί'της ηγούμενος θα πρέπει να τον ταυτίσουμε με τον ηγούμενο 

Αντώνιο, το όνομα του οποίου αναφέρεται σε φατιμιδικό έγγραφο των μέσων του 

12ου αιώνα158. Ο σινάί'της ηγούμενος Αντώνιος μνημονεύεται σε έγγραφο που 

εξέδωσε ο βεζύρης Tala'i' το 1156, την εποχή που χαλίφης της Αιγύπτου ήταν ο Αλ-

Φάί'ζ (1154-1160). Το έγγραφο αναφέρει ότι ο Αντώνιος ήταν ηγούμενος του Σινά, ο 

οποίος ζήτησε από τον χαλίφη και έλαβε την απαλλαγή του μοναστηριού από φόρο 

10 δηναρίων και δύο χαλιών που αξίωναν οι τοπικοί κυβερνήτες της επαρχίας al-Tur 

(πρόκειται για την αραβική ονομασία της Ρα'ΐθού)159. Το ίδιο έγγραφο όριζε ότι ο 

157 Η επιγραφή αναφέρει μόνο ότι ο Αντώνιος ήταν αρχιεπίσκοπος αλλά δεν αναφέρει την έδρα της 
αρχιεπισκοπής. 
158 Stern. Fatimid Decrees, αρ. 8, 70-75. 
159 Ο.π., αρ. 8, 72-73. 
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ηγούμενος έπρεπε να προστατεύεται, να απολαμβάνει ιδιαίτερης τιμής και να του 

παρέχεται βοήθεια στην διεκπεραίωση των εργασιών του, ενώ επίσης τόσο αυτός όσο 

και οι μοναχοί δεν θα πλήρωναν κανενός είδους πρόστιμο ή επιπλέον φόρο160. Χωρίς 

αμφιβολία ηγούμενος του Σινά ήταν ακόμη ο Αντώνιος όταν εκδόθηκε ένα ακόμη 

έγγραφο προστασίας, δύο χρόνια μετά από το προαναφερθέν έγγραφο, δηλαδή το 

έτος 1158, από τον ίδιο βεζύρη161. Το όνομα του ηγούμενου δεν παραδίδεται, αλλά 
r r 162 ' , 

στο κείμενο αναφέρεται ως ο «ηγούμενος που προαναφέραμε» . Αυτό πιθανότατα 

σημαίνει ότι πρόκειται για τον ίδιο ηγούμενο για τον οποίο εκδόθηκε προηγούμενο 

έγγραφο. Η υπόθεση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το έγγραφο ορίζει τα ίδια 

ακριβώς προνόμια, στα οποία προσθέτει μερικά επιπλέον, όπως η προστασία των 

κήπων με φοίνικες που κατείχε το μοναστήρι163. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε 

ότι ο Αντώνιος δεν ήταν ένας αφανής ηγούμενος του Σινά. Η προσωπικότητά του 

μπορεί να συγκριθεί με αυτή του ηγούμενου των αρχών του 11011 αιώνα Σολομώντα, ο 

οποίος εξασφάλισε την χορήγηση προνομίων από τον χαλίφη Αλ-Χακίμ164. 

Σημαντικοί ηγούμενοι, όπως ο Σολομώντας και ο Αντώνιος, σίγουρα προκαλούσαν 

το σεβασμό των σιναϊτών πατέρων. Ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές ούτε 

ενδείξεις που να αποδεικνύουν ότι αυτοί οι δύο ηγούμενοι αγιοποιήθηκαν. Καμία 

σύγχρονη με τα γεγονότα ή μεταγενέστερη γραπτή πηγή του Σινά δεν μνημονεύει την 

αγιοποίηση του Αντώνιου, ενώ είναι γνωστό από σιναϊτικά αραβικά συναξάρια ότι 

άλλοι σινάί'τες ηγούμενοι αγιοποιήθηκαν163. Άλλωστε το όνομά του παραδίδεται μόνο 

στο φατιμιδικό έγγραφο. Επιπλέον, ο Αντώνιος δεν έχει απεικονιστεί σε καμία 

μεταγενέστερη σιναϊτική εικόνα. 

Εάν αποδεχτούμε ότι στην εικόνα της Κλίμακας δεν απεικονίζεται ένας 

σινάί'της ηγούμενος θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιός θα μπορούσε να είναι ο άγιος 

αρχιεπίσκοπος Αντώνιος. Το γεγονός ότι ο διάκοσμος της πίσως πλευράς της εικόνας 

συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη (Εικ. 30) παρέχει ένα πρώτο στοιχείο για να 
160 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 8, 73. 
161 Ο.π., αρ. 9, 76-79. 
162 Ο.π., αρ. 9, 79. 
163 Ο.π., αρ. 9, 79. 
164 Βλ. παραπάνω σ. 39. 
163 Γνωρίζουμε τρεις τουλάχιστον αγίους ηγούμενους του Σινά από τη μεσοβυζαντινή εποχή. Ο 
ηγούμενος Abd al-Masih (Χριστόδουλος) μαρτύρησε τον 9° αιώνα στην Ράμλα, βλ. Sauget, Synaxaires 
Melkites, 366-367. Griffith, '"Abd al-Masih an-Nagrani al-Ghassani", 331-374. Swanson, "Martyrdom 
of Abd al-Masih", 107-129. Ο ηγούμενος Ιωάννης μαρτύρησε στο Σινά το 1091 και αγιοποιήθηκε, βλ. 
Sauget, Synaxaires Melkites, 352-356. Επίσης γνωρίζουμε τον άγιο Μακάριο επίσκοπο του όρους Σινά. 
Η ακριβής χρονολογία της ηγουμενίας του δεν είναι ακόμη γνωστή, όμως ο τίτλος του επισκόπου 
δείχνει ότι πρόκειται για ηγούμενο της μέσης Βυζαντινής περιόδου, βλ. Sauget, Synaxaires Melkites, 
331-332. 
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ταυτίσουμε τη μορφή του αρχιεπισκόπου166. Θα πρέπει συνεπώς να σκεφτούμε μήπως 

ο άγιος συνδέεται επίσης με την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

μπορούσαμε να ταυτίσουμε τον άγιο με τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης 

Αντώνιο Β' τον Καυλέα (893-901 )167. Ο άγιος Αντώνιος ήταν ο ιδρυτής της μονής 
' ' 168 του Καλέα ή του Καλέως ή του Καλλίου ή του Καυλέα . Δεν γνωρίζουμε με 

βεβαιότητα σε ποιο άγιο πρόσωπο ήταν αρχικά αφιερωμένη η μονή, όμως φαίνεται 

ότι κάποια στιγμή μετά το θάνατο του Αντωνίου, ο οποίος εν τω μεταξύ 

αγιοποιήθηκε, μετονομάστηκε σε μονή του Αγίου Αντωνίου169. Στα τέλη του 12ου 

αιώνα, την εποχή δηλαδή που χρονολογείται η σιναϊτική εικόνα της Κλίμακας, η 

μονή ήταν γνωστή ως «άγιος Αντώνιος» ή «ή μονή τον κυρ Άντωνίον», που 

μνημονεύεται σε έγγραφο του αυτοκράτορα Ισαάκιου Β' Αγγέλου (1185-1195) που 
170 

χρονολογείται το 1192 . Ωστόσο, με αυτο το έγγραφο ο αυτοκρατορας ανανεωνε τα 

προνόμια της Πίζας, που είχαν εκχωρηθεί από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κομηνό 

(1081-1118), γεγονός που σημαίνει ότι η μονή του Καυλέα ήταν γνωστή με αυτήν την 

ονομασία από τα τέλη του 11ου αιώνα. Στην εικονογραφία ο άγιος Αντώνιος 

απεικονίζεται στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β' ενδεδυμένος με άμφια επισκόπου 

μπροστά από μια εκκλησία που θα μπορούσε να ταυτιστεί με το μοναστήρι που 171 

ίδρυσε"1. Η μορφή του μοιάζει με αυτή του αγίου της εικόνας της Κλίμακας. Και 

στις δύο περιπτώσεις παριστάνεται ένας ηλικιωμένος άγιος με λευκά μαλλιά και γένια 

που φορά ωμοφόριο με σταυρούς. Ωστόσο, ένα μολυβδόβουλλο που χρονολογείται 

στο τελευταίο τέταρτο του 11ου αιώνα παρέχει πιο σαφή στοιχεία για να ταυτίσουμε 

τον άγιο Αντώνιο της εικόνας της Κλίμακας με τον Πατριάρχη Αντώνιο Καυλέα (Εικ. 172 

31) . Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται ο Πατριάρχης Αντώνιος να φορά ωμοφόριο, 

να κρατά κλειστό ευαγγέλιο και να ευλογεί. Η μορφή του συνοδεύεται από την 

επιγραφή: «ο άγ(ιος) Άντώνι(ος) άρχ(ιεπίσκοπος) Κωνστ(α)ν(τινονπόλεως)». 

lb6 Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 48, 247, (Β. Pentcheva). 
167 Εορτάζει στις 12 Φεβρουαρίου, Delehaye, Synaxariwn, 460-462. Grumel, "Chronologic du regne de 
Leon", 6-8. 
168 Janin, Geographic ecclesiastique, 44-46. Laurent, Corpus, τ. 2, 80-81. Ο αυτοκράτορας Λέων ο 
Σοφός συνέγγραψε ομιλία με αφορμή την ίδρυση της μονής του Καυλέα, Frolow, "Deux eglises", 45-
48. Mango, Art of the Empire, 203-205. Antonopoulou (επιμ.), Leonis Sapientis homiliae, 423-430. 
169 «Μηνί τω αύτώ ιβ' (Φεβρουάριου)... τή αύτή ήμερα, μνήμη τού έν άγίοις πατρός ήμών 
Αντωνίου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως. Τελείται δέ ή αύτού σύναξις έν τή αύτού 
μονή». Mateos, Typicon, τ. 1, 230. 
170 Miklosich, Mtiller, Acta et diplomata, τ. 3, 16, 20-23. 
171 PG 117, 308D-309A. Menologio, τ. 2, 393. 
172 Cotsonis, Nesbitt, "Seal of Patriarch Antony", 517-526. 
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Στην πίσω όψη υπάρχει η επιγραφή: «τής μ(ο)νής τον Καλλίον». Παρατηρούμε 

βέβαια ότι η επιγραφή της σιναϊτικής εικόνας «ό ά(γιος) Αντώνιος 

αρχιεπίσκοπος» είναι σχεδόν όμοια με αυτή του μολυβδόβουλλου «ό άγ(ιος) 

Άντώνι(ος) άρχ(ιεπίσκοπος) Κωνστ(α)ν(τινον πόλεως)». Με βάση την 

αντιστοιχία των δύο επιγραφών, καθώς και της ομοιότητας των φυσιογνωμικών 

χαρακτηριστικών του αγίου της εικόνας και του μολυβδόβουλλου, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι ο άγιος Αντώνιος που απεικονίζεται στην Κλίμακα είναι ο 

Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και δεν πρόκειται για κάποιον συνονόματο του 

ηγούμενο του Σινά. 

Όμως, τα ερώτηματα που αυτομάτως δημιουργούνται είναι για ποιό λόγο 

απεικονίζεται ένας πατριάρχης που έζησε στα τέλη του 9ου με αρχές του 10ου αιώνα 

σε μια εικόνα του τέλους του 12ου αιώνα και για ποιό λόγο μια εικόνα με την 

απεικόνιση του αγίου Αντωνίου της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στο Σινά. Σχετικά 

με το πρώτο ερώτημα σημειώνουμε εξαρχής ότι η απεικόνιση ενός άλλου αγίου, 

εκτός από τον συγγραφέα της Κλίμακος, σε θέματα που σχετίζονται με αυτήν είναι 
173 ' 

εντελώς ασυνήθιστη και δεν απαντά στην εικονογραφία . Από το Βίο του αγίου που 

συνέταξε ο Νικηφόρος Γρηγοράς (1290/3-1358/61) καθώς και από εγκώμιο του 

μοναχού Νικηφόρου, που χρονολογείται τον 10° αιώνα, μαθαίνουμε ότι ο άγιος 

Αντώνιος του Καλλίου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως μοναχός στην 

Κωνσταντινούπολη174. Μετά από μακρά άσκηση, που συνοδεύτηκε από πολλές και 

μεγάλες αγαθοεργίες, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Αλλά και ως 

πνευματικός ποιμένας πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Εκκλησία μεταξύ των 

οποίοτν συγκαταλέγεται η Ένωση των Εκκλησιών, η οποία πιθανότατα αφορά στη 

συμφιλίωση των αντιμαχόμενων πλευρών των υποστηρικτών και των αντιπάλων του 

Πατριάρχη Φωτίου (858-867, 877-886), που οδήγησε και στη βελτίωση των σχέσεων ' 175 

του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και του Πατριαρχείου της Ρώμης . 

Ωστόσο τα παραπάνω δεν εξηγούν την απεικόνιση του αγίου Αντωνίου στην εικόνα 

της Ουρανοδρόμου Κλίμακος. Θεωρούμε πιθανό ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε ειδικά 
173 Για παράδειγμα σε καμία μικρογραφία χειρογράφου της Κλίμακας δεν απαντά μορφή άλλου αγίου 
μαζί με τον άγιο Ιωάννη, παρόλο που το πορτραίτο του τελευταίου ως μεμονωμένη μορφή μπορεί να 
συνοδεύεται από άλλους αγίους είτε ολόσωμους είτε σε μετάλλια, Martin, Illustration of the Heavenly 
Ladder, 19-23. 
174 Βλ. αντίστοιχα Leone, "Vita Antonii Cauleae", 3-50. Leone, "L'encomium in Antonium Cauleam", 
404-429. Λατινική μετάφραση του εγκωμίου στο AASS Φεβρουάριος, τ. 2, 621-629. PG 106, 181-200. 
175 Grumel, "Chronologie du regne de Leon", 13-18. Leone, "L'encomium in Antonium Cauleam", 
421. 
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για τη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Κωσταντινούπολη, γεγονός που θα 

δικαιολογούσε την απεικόνισή του. Δηλαδή όπως η μορφή του αποτυπώθηκε σε ένα 

μολυβδόβουλλο που χαράχθηκε για τη μονή του, κατά ανάλογο τρόπο αυτή 

απεικονίστηκε σε μια εικόνα που πιθανώς προοριζόταν για το μοναστήρι του. Πολύ 

πιο δύσκολα μπορούμε να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα, πότε και πώς βρέθηκε 

αυτή η εικόνα στο Σινά. Δυστυχώς ο δωρητής της εικόνας της Κλίμακος δεν θέλησε 

να αφήσει επιγραφή ή απεικόνιση με το όνομα ή τη μορφή του. Σε κάθε περίπτωση 

όμως φαίνεται ότι η δωρεά του δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εικόνα, δηλαδή αυτή 

της Ουρανοδρόμου Κλίμακος, αλλά συμπεριλάμβανε σειρά εικόνων. 

Πράγματι, στη μονή Σινά σώζεται ένα σύνολο εικόνων, που χρονολογούνται 

στα τέλη του 12ου αιώνα, και διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η πίσω όψη τους 

κοσμείται με μετάλλια που περικλείουν σταυρούς. Οι παρυφές τόσο του σταυρού όσο 

και του κύκλου κοσμούνται με σειρά μαργαριταριών, ενώ ελικοειδές σχέδιο καλύπτει 

το διάστημα μεταξύ των μαργαριταριών. Σε αυτό το σύνολο ανήκουν η εικόνα του 

Ευαγγελισμού (Εικ. 32-33), η εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακας, το τετράπτυχο με 

το Δωδεκάορτο και τέσσερις προτομές ιεραρχών (Εικ. 34-38) καθώς και το 

τετράπτυχο με δύο σκηνές από το Βίο της Παναγίας, το Δωδεκάορτο, τη Δευτέρα 

Παρουσία, και μορφές αγίων (Εικ. 39-42)176. Αυτές οι εικόνες χρονολογούνται στα 

τέλη του 12ου αιώνα. Τα δύο παραπάνω στοιχεία μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι 

πρόκειται για ένα σύνολο εικόνων που πιθανότατα αποτέλεσαν αφιέρωμα του ίδιου 

δωρητή. 

Ερχόμαστε έτσι στο επόμενο παράδειγμα που είναι το τετράπτυχο με το 

Δωδεκάορτο, τη Δευτέρα Παρουσία, δύο σκηνές από το Βίο της Παναγίας και μορφές 

αγίων, στο οποίο κάναμε αναφορά μόλις παραπάνω (Εικ. 39-42). Στο κάτω τμήμα 

176 Ευαγγελισμός: Weitzmann, "Spatkomnenische Verkiindigungsikone", 299-312. Weitzmann κ.ά., 
Icons, 26, εικ. 54. Κουρκουτίδου-Νικολάΐδου, "'Παρατηρήσεις σε εικόνα του Ευαγγελισμού", 80-83. 
Weitzmann, The Icon, 19-21, πίν. 27. Maguire, Art and Eloquence, 48-51, πίν. 42. Weitzmann κ.ά., 
The Icon, 62. Maguire, "Self-Conscious Angel", 377-392. Μουρίκη, "Εικόνες", 107-108, εικ. 29. 
Belting, Likeness and Presence, 278-279, πίν. 167. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 202, εικ. 49-50. 
Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 246, 374-375, (A. W. Carr). Cormack, "Sinai", 42, εικ. 
4. Peers, Sacred Shock, 105, εικ. 67. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 13, 
152-153, (A. Labatt). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 382, XII.45. Τετράπτυχο με το 
Δωδεκάορτο: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 76-79, τ. 2, 90-92. Weitzmann, "Thirteenth-Century 
Crusader Icons", υποσημ. 105. Μουρίκη, "Εικόνες", 108, εικ. 28. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 
200, εικ. 41-42. Ασπρά-Βαρδαβάκη, "Σιναϊτικό τετράπτυχο", εικ. 6-8. Parpulov, "Mural and Icon 
Painting", 384, XII. 110.1-4. Τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο, 2 σκηνές από το Βίο της Παναγίας, τη 
Δευτέρα Παρουσία και μορφές αγίων: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 151, 180, τ. 2, 130-131, 167. 
Weitzmann, "Byzantine Miniature and Icon Painting", 304-306, εικ. 304-307. Βοκοτόπουλος, 
Βυζαντινές εικόνες, 196, εικ. 20. Ασπρά-Βαρδαβάκη, "Σιναϊτικό τετράπτυχο", 211-222. Parpulov, 
"Mural and Icon Painting", 385, XII.l 18.1-4. 
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του πλαισίου του φύλλου με τη Δευτέρα Παρουσία σώζεται τμήμα επιγραφής η οποία 

αποδίδεται με κόκκινα γράμματα και αναφέρει: «...δον[λο]ν Αβραάμ»117. Δυστυχώς 

η επιγραφή δεν σώζεται στο σύνολο της, αλλά, όπως θα δούμε, η θέση της κάτω από 

τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας θυμίζει την επίκληση του Ίβηρα ιερομόναχου 

Ιωάννη από το φύλλο με τη Δευτέρα Παρουσία στο σιναϊτικό εξάπτυχο που 

χρονολογείται στα τέλη του 11ου αιώνα178. Όπως θα δούμε το εξάπτυχο συνδέεται 

επίσης με την Κωνσταντινούπολη. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η επιγραφή 

αποτελούσε επίκληση του Αβραάμ, ο οποίος ήταν ο δωρητής του τετράπτυχου, αλλά 

δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ιδιότητά του. 

Το πέμπτο και τελευταίο παράδειγμα είναι η εικόνα με τον προφήτη Μωυσή 

που απεικονίζεται να λαμβάνει τις Πλάκες του Νόμου από το Θεό μπροστά από τη 

Βάτο, ενώ περιμετρικά του πλαισίου εικονίζονται είκοσι σκηνές του Βίου του 

προφήτη (Εικ. 14-15)179. Κάτω από τα πόδια του Μωυσή και στο πλάι από τα 

υποδήματά του παριστάνεται σε προσκύνηση η μορφή του δωρητή. Ο δωρητής έχει 

τα χέρια απλωμένα σε δέηση και φορά ιερατικά άμφια. Η διακόσμηση του φαιλονίου 

του με σταυρούς υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίσκοπο. Όπως αναφέραμε ο 

ηγούμενος της μονής Σινά έφερε τον τίτλο του αρχιεπισκόπου. Ανάλογη ενδυμασία 

φορούν επίσης ο ηγούμενος του Σινά Αβράμιος και ο άγιος αρχιεπίσκοπος Αντώνιος. 

Η ακόλουθη επιγραφή δίπλα στη μορφή του μας γνωστοποιεί ότι πρόκειται για 

ηγούμενο του Σινά: «Ό εύτελ(ής) (μον)αχ(ός) Νε(ϊλ)ο(ς) (ό) ΚοονερΙ(νος) 

άρχιεπίσκοπος καί καθη(γον)μένος τον άγ(ίον) όρονς Σινά»180. Συνεπώς 

έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη εικόνα που αποτελούσε δωρεά ηγουμένου της 

μονής Σινά. Έχει μάλιστα υποτεθεί ότι ο απεικονιζόμενος ηγούμενος Νείλος 

Κουερίνος προέρχονταν από επιφανή οικογένεια Βενετών αξιωματούχων της Κρήτης 
r · · · 181 

με το επώνυμο Quinni . Θα μπορούσε όμως ένας Λατίνος να γίνει ηγούμενος του 

Σινά; Δεν είναι δυνατό να αποκλείσουμε εξαρχής ότι ένας Λατίνος θα μπορούσε να 

γίνει καταρχήν μοναχός στο μοναστήρι εφόσον, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, 

177 Ασπρά-Βαρδαβάκη, "Σιναϊτικό τετράπτυχο", 213. 
178 Βλ. παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο σσ. 62-65. 
179 Για τη βιβλιογραφία βλ. σ. 43, υποσημείωση 128. 
180 Πρόσφατα ο G. Parpulov πρότεινε μια άλλη ανάγνωση της επιγραφής: «Νε(όφντος ) ό ήβέρι[ος], 
ευτελής μοναχός αρχιεπίσκοπος καί καθη(γού)μενος τοϋ άγίου όρονς Σινά», Parpulov, 
"Mural and Icon Painting", 402. 
181 v 

Για την Βενετική καταγωγή του ηγουμένου Νείλου βλ. Patterson Sevcenko, "Vita Icon", 158. Για 
την Βενετική οικογένεια Quirini βλ. Chojnacki, "Venetian Patriciate", 72-73. Fedalto, Chiesa latina, 
382,386,391. 
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σε αυτό ασκήτευαν μοναχοί από διάφορες περιοχές. Όμως, όπως προαναφέραμε, από 

δίπτυχο του 1166 πληροφορούμαστε ότι οι μοναχοί της μονής Σινά μνημόνευαν τον 

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Λουκά Χρυσοβέργη, καθώς και τον υπερόριο 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νικηφόρο182. Μέχρι λοιπόν τον 12° αιώνα οι σινάΐτες, ως 

Ορθόδοξοι, στρέφονταν για βοήθεια και πνευματική καθοδήγηση προς το Βυζάντιο. 

Ωστόσο είναι πιθανό ότι μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 οι 

σινάί'τες μοναχοί αναγκάστηκαν εκ των συνθηκών να αναζητήσουν προστασία από τα 

Λατινικά έθνη και την Καθολική Εκκλησία. Αυτή η αλλαγή έγινε ιδαίτερα αισθητή 

όταν ο ηγούμενος του Σινά Συμεών ζήτησε την προστασία των κτήσεων της μονής 

από την κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας, τον ίδιο τον Πάπα, καθώς και από τον 

Δόγη της Βενετίας. Οι εκκλήσεις του Συμεών οδήγησαν τελικά στην έκδοση μιας 

σειράς εγγράφων προστασίας τόσο από τον Πάπα όσο και από τους Βενετούς στο α' 

τέταρτο του 13ου αιώνα183. Στο παπικό έγγραφο προστασίας, που εκδόθηκε το 1217, 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα μετόχια του Σινά στην Κρήτη, η οποία ανήκε πλέον στους 

Βενετούς184. Μάλιστα το έγγραφο των Βενετών που εκδόθηκε το 1212 αφορά μόνο 

στα μετόχια του μοναστηριού που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο νησί. Επιπλέον το 

συγκεκριμένο έγγραφο υπογράφεται από δύο μέλη της οικογένειας των Quirino τον 

Παύλο και τον Οκταβιανό185. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι ο Παύλος Quirino ήταν 

δούκας της Κρήτης το 1217, ενώ το 1248 ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ιωάννης 
186 ' r r 

Quirino, διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Κρήτης . Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι ο Νείλος Κουερίνος, που πρέπει μάλλον να ήταν μέλος της Βενετικής 

οικογένειας Quirino, θα πρέπει να διέμενε στην Κρήτη όπου απέκτησε επαφές με το 

Σινά. Πότε ακριβώς πήγε από την Κρήτη στο Σινά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με 

βεβαιότητα. Πάντως η ηγουμενία του θα πρέπει μάλλον να έπεται αυτής του Συμεών 

μέσω του οποίου το Σινά απέκτησε πνευματικούς δεσμούς με την Καθολική 

Εκκλησία. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας Βενετός ανέλαβε το αξίωμα του ηγούμενου στη 

μονή του Σινά. Η περίπτωση του Νείλου Κουερίνου δεν αποτελεί το μοναδικό 

182 Brightman, Hammond (επιμ.), Liturgies, 501. Taft, Diptychs, 61-65. Και παραπάνω σ. 18. 
183 Tafel, Thomas, Urkunden zur dlteren Handels, τ. 2, 146-150. Tautu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 
17, 35-37. Και Hofmann, "Sinai und Rom", 218-299. Πιο αναλυτικά βλ. Κεφάλαιο Δ', Δ.3, σσ. 223-
236. 
184 Hofmann, "Lettere pontificie", 283-303. Coureas, "The Monastery of Mount Sinai and Papal 
Protection", 475-484. 
185 «Ego Paulus Quirino, consiliator, m.m.s. ...Ego Octavianus Quirino, m.m.s.». Tafel, Thomas, 
Urkunden zur dlteren Handels, τ. 2, 149. Μέλη της ίδιας οικογένειας εκλέχτηκαν podesta της 
Κωνσταντινούπολης στο α' μισό του 13ου αιώνα, όπως ο Ottaviano Quirino το 1209, ο Giovanni 
Quirino το 1228, ο Romeo Quirino το 1229 και ο Egidio Quirino το 1247, Grumel, Chronologie, 403. 
186 Fedalto, Chiesa latina, 382, 386, 391. 
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παράδειγμα ενός Βενετού που έγινε ιεράρχης σε Ορθόδοξο ποίμνιο. Όπως μας 

πληροφορεί ο Νικήτας Χωνιάτης (1155/57-1217), ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και 

μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Δοσίθεος είχε καταγωγή από την 

Βενετία, και μάλιστα είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του από τη μονή του 

Στουδίου187. Εντούτοις η παρουσία ιεραρχών από τη Βενετία στον ηγουμενικό θρόνο 

του Σινά περιορίζεται μάλλον στο παράδειγμα του Νείλου. Το 1223 ο Ορθόδοξος 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ευθύμιος Β' κοιμήθηκε και ετάφη στο Σινά, όταν 

ηγούμενος της μονής ήταν ο Μακάριος188. Επομένως η ηγουμενία του Νείλου μπορεί 

να τοποθετηθεί μετά το 1217 και προ του 1223. 

Δυστυχώς δεν παρέχουν όλες οι εικόνες άμεσες πληροφορίες για το πρόσωπο 

του δωρητή. Οι περισσότερες εικόνες δεν φέρουν επιγραφές και απεικονίσεις 

δωρητών και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να διατυπώσουμε μόνο υποθέσεις σχετικά 

με τους δωρητές με βάση την μελέτη εικονογραφικών λεπτομερειών. Επί 

παραδείγματι θα αναφερθούμε εδώ σε εικόνα, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 

11ου αιώνα, με τη Δέηση στο κεντρικό διάχωρο και στο πλαίσιο μετάλλια με την 

Ετοιμασία του Θρόνου, αρχαγγέλους και δύο ολόσωμους αγίους (Εικ. 43)189. Οι 

άγιοι, οι οποίοι παριστάνονται κατενώπιον εκατέρωθεν της Δέησης, είναι ο Ιωάννης ο 

Ελεήμων και ο Ιωάννης της Κλίμακος. Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων υπήρξε 

Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας από το 610, αλλά μετά την Περσική εισβολή 

αναγκάστηκε να γυρίσει στην Κύπρο από όπου και καταγόταν190. Στην εικόνα, όπως 

είναι φυσικό, απεικονίζεται με αρχιερατικά άμφια. Η απεικόνιση του αγίου Ιωάννη 

του Ελεήμονα παρέχει μια πρώτη ένδειξη ότι ο δωρητής της εικόνας ήταν πιθανότατα 

κάποιος ηγούμενος της μονής Σινά, που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έφερε τον 

τίτλο του αρχιεπισκόπου, πιθανότατα συνονόματος με τον συγκεκριμένο άγιο. Η 

παραπάνω υπόθεση ενισχύεται από την απεικόνιση του σινάΐτη αγίου Ιωάννη της 

Κλίμακος, ο οποίος μόνασε για πολλά χρόνια στο Σινά και τελικά μετά από 

μακροχρόνια άσκηση έγινε ηγούμενος του μοναστηριού191. Επιπλέον από το έργο του 

Επιφάνιου του Αγιοπολίτη μαθαίνουμε ότι στην Αλεξάνδρεια υπήρχε ναός επονόματι 

του αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος καθώς και ότι στη μονή Σινά ο άγιος Ιωάννης της 

187 van Dieten (επιμ.), Historia, 405. 
188 Όπου υπάρχει και ο τάφος του με επιτύμβια πλάκα. Βλ. παραπάνω σ. 43. 
189 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. I, εικ. 83, τ. 2, 95-96. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, 195, εικ. 15. 
Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378, XI.20. 
190 Delehaye, Synaxarium, 215-217. 
191 Ο.π., 571-574. 
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Κλίμακας έχαιρε εξαιρετικής τιμής192. Η αναφορά αυτή από μόνη της δεν αποτελεί 

απόδειξη για να συνδέσουμε την εικόνα με το Σινά. Όμως με βάση τις απεικονίσεις 

των δύο αγίων στο πλαίσιο της εικόνας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η τελευταία 

αποτέλεσε δωρεά ηγούμενου της μονής Σινά, ο οποίος πιθανότατα ήταν υπεύθυνος 

για την επιλογή των συγκεκριμένων μορφών, που δεν φαίνεται να συνδέονται για 

κάποιο συγκεκριμένο θεολογικό λόγο με την παράσταση της Δέησης. Για να το 

διατυπώσουμε πιο απλά, ο δωρητής ζήτησε από τον καλλιτέχνη να διακοσμήσει το 

πλαίσιο με τις μορφές των δύο αγίων πιθανότατα επειδή επιζητούσε τη μεσολάβησή 

τους στο Χριστό που απεικονίζεται στο κέντρο της εικόνας. Αναφέρουμε επίσης ότι ο 

δωρητής θα μπορούσε να έχει το ίδιο όνομα με τους δύο απεικονιζόμενους αγίους, 

δηλαδή το όνομα Ιωάννης. Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς 

εποχή κατά την οποία φιλοτεχνήθηκε η εικόνα, δηλαδή στα τέλη του 11ου αιώνα, 

ηγούμενος της μονής Σινά ήταν ο Ιωάννης ο Αθηναίος (1071-1091), ο οποίος θα 

μπορούσε να είναι ο δωρητής της παραπάνω εικόνας193. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε επίσης και σε δίπτυχο που δεν 

αποτέλεσε δωρεά ηγούμενου του Σινά, αλλά ενός ιεράρχη από τα Ιεροσόλυμα. Στο 

Σινά φυλάσσεται σήμερα το αριστερό φύλλο διπτύχου στο κέντρο του οποίου 

απεικονίζεται η Γέννηση του Χριστού (Εικ. 44-46)194. Περιμετρικά αυτής της 

παράστασης αναπτύσσονται σκηνές που σχετίζονται με το γεγονός της Γέννησης, 

όπως η εμφάνιση του αγγέλου στον ύπνο του δίκαιου Ιωσήφ, η προσκύνηση των 

ποιμένων και των Αγγέλων, η σφαγή των Νηπίων από τον Ηρώδη, η σωτηρία της 

Ελισάβετ και του βρέφους αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και η φυγή στην Αίγυπτο. 

Το δεξί φύλλο του διπτύχου δε βρίσκεται σήμερα στο Σινά γιατί μεταφέρθηκε στο 

Κίεβο από τον Πορφύριο Ουσπένσκι193. Σε αυτό παριστάνεται η Βάπτιση και 

γεγονότα που σχετίζονται με αυτήν. Εικονίζεται ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος να 

κηρύττει την έλευση του Χριστού και να βαπτίζει τα πλήθη καθώς επίσης ο 

πειρασμός του Χριστού. Το δεξί φύλλο φέρει στο κάτω τμήμα του πλαισίου του 

192 PG 120, 265, 268. Άλλες εκδόσεις: Vasilevskij, "Povest". Donner, "Palastina-Beschreibung", 42-
91. Βλ. Schneider, "ItinerariurrT, 143-154. Kiilzer, Peregrinatio graeca, 14-17. 
191 Η μνήμη του εορταζόταν στις 12 Φεβρουαρίου σύμφωνα με αραβικό συναξάριο. Μαρτύρησε στο 
Σινά το 1091, Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. Sauget, Synaxaires Melkites, 352-356. 
194 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 43-45, τ. 2, 59-62. Weitzmann κ.ά., Treasury of Icons, 13, πίν. 23. 
Weitzmann, Studies, annotations to no. VIII, 21, v. 5, 431. Γαλάβαρης, "Πρώιμες εικόνες", 100-101, 
εικ. 18. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 195-196, εικ. 19. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 
Hallowed Ground, αρ. 14, 154-155, (G. Peers). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 383, XII.70.1. 
195 Petrov, Al'bom dostoprimachatel', 13, αρ. 20. Weitzmann, Studies, annotations to no. VIII, 21, αρ. 
5, 431. Etingof, Vizantiiskie ikony, 645-648, εικ. 52. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 383, 
XII.70.2. 

60 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



αφιερωματική επιγραφή η οποία μνημονεύει το όνομα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 

Σωφρόνιου196. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια το δίπτυχο έχει χρονολογηθεί στα 

τέλη του 11ου με αρχές του 12ου αιώνα. Όμως η αναφορά του ονόματος του 

Πατριάρχη Σωφρόνιου στην επιγραφή μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη χρονική 

περίοδο που φιλοτεχνήθηκε το δίπτυχο και να το τοποθετήσουμε χρονολογικά στα 

τέλη του 11ου αιώνα. Οι ιστορικές πληροφορίες για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 

Σωφρόνιο Β' (μετά το 1048-1076 ή 1083) είναι ελάχιστες197. Ωστόσο από το Τυπικό 

της μονής του Πετριτζού του Γρηγορίου Πακουριανού μαθαίνουμε ότι το 1084 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Ευθύμιος Α' (1084) οπότε είμαστε σε θέση να 

υποστηρίξουμε ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε πριν από αυτήν την ημερομηνία198. 

Επομένως μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγεται ο Πατριάρχης Σωφρόνιος ο οποίος 

στο β' μισό του 11ου αιώνα αφιέρωσε στο Σινά ένα δίπτυχο. Είναι πιθανό ότι δεν θα 

μάθουμε ποτέ τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η δωρεά, εφόσον δεν 

διαθέτουμε γραπτές πηγές στις οποίες να αναφέρονται αυτοί. Είναι όμως εξίσου 

πιθανό ότι η μονή του Σινά αποτελούσε καταφύγιο για τους Πατριάρχες των 

Ιεροσολύμων σε εποχές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην Ιερουσαλήμ. Δεν 

χρειάζεται βέβαια να αναφέρουμε και πάλι εδώ ότι η μονή ήταν υποκείμενη στον 

πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων, οπότε μπορούσε να την επισκεφθεί ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων199. Επίσης στο Σινά σώζεται ο τάφος του Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων Ευθύμιου Β' γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι διέμενε στο 

Σινά200. Ακόμη από τα δίπτυχα της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι 

συντάχθηκαν γύρω στα τέλη του Που αιώνα, πληροφορούμαστε ότι ο Πατριάρχης 

Ηλίας Γ' (878-907) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έδρα του και να καταφύγει στο 
201 

Σινά . Στο β' μισό του 11ου αιώνα η Παλαιστίνη δεχόταν συνεχείς επιδρομές από 

τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι κατέλαβαν δύο φορές την Ιερουσαλήμ το 
7Π7 

1070/1 και το 1076' . Επομένως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι λόγω των 

συνεχών συρράξεων και του κλίματος ανασφάλειας που επικρατούσε στους Αγίους 

196 «...ό πατριάρχης Ίεροσολύμ(ων) Σωφρόν(ιος)...». Etingof, Vizantiiskie ikony, 646-647. 
197 Grierson, "Dates of the Patriarch Sophronius", 231-235. 
198 Gautier, "Typikon du sebaste Gregoire Pakourianos", 131-133. 
199 Βλ. σσ. 18,44. 
200 Βλ. παραπάνω σ. 43. 
201 «Ηλίου τού Θεσβίτου τον ύπέρ τής πίστεως ζήλον έπλούτησας, Ηλία παμμάκαρ, 
έκβληθείς παρανόμως τού θρόνου σου καί τής θεοπτείας αξιωθείς έν εξορία, ώς έκείνος έν 
Σιι·ά ήξίωτο». Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλχκτα, τ. 1, 129, στ. 24-28. 
202 Σύμφωνα με τον μουσουλμάνο ιστορικό Ibn al-Athir, Tornberg (επιμ.), Chronicon, τ. 10, 46, 70. 
Βλ. επίσης Runciman, History of the Crusades, τ. 1, 75-76. Cahen, "Turkish Invasion", 148-151. 
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Τόπους ο Σωφρόνιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ. Το Σινά ίσως 

ήταν ένας ασφαλής τόπος στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει και στον οποίο 

αποφάσισε να αφιερώσει το δίπτυχο. 
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Α.5 Γεωργιανοί δωρητές 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις δωρεών που αφιερώθηκαν στο 

Σινά από Γεωργιανούς μοναχούς και ηγεμόνες203. 

Στο Σινά σώζεται σήμερα εξάπτυχο που χρονολογείται στο β' μισό του 11ου 

αιώνα (Εικ. 47-59)204. Επιγραφές, που διατηρούνται στην πίσω όψη των φύλλων του 

εξαπτύχου, μας πληροφορούν ότι δωρητής του υπήρξε ο Γεωργιανός ιερομόναχος 
205 

Ιωάννης . Η αποσπασματική εικόνα που προσφέρουν οι επιγραφές για το πρόσωπο 

του Ιωάννη συμπληρώνεται ως ένα βαθμό από την απεικόνισή του. Ο Ιωάννης 

παριστάνεται σε προσκύνηση ακριβώς μπροστά από τα πόδια της ένθρονης 

Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η οποία κοσμεί το κέντρο της πρώτης ζώνης του πρώτου 

φύλλου του εξαπτύχου, που κοσμείται με πέντε απεικονίσεις της Παναγίας. Όπως θα 

διαπιστώσουμε, οι επιγραφές, όπως και η εικονογραφία, του εξαπτύχου παρέχουν 

τόσο άμεσα όσο και έμμεσα στοιχεία για τον Ιωάννη, τα οποία θα μας βοηθήσουν να 

διαφωτίσουμε ζητήματα που αφορούν στους δωρητές εικόνων του Σινά, όπως η 

κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και οι δεσμοί τους με την ίδια τη 

μονή του Σινά, τη Γεωργία και το Βυζάντιο. Αξίζει εξαρχής να σημειωθεί ότι όλες 

σχεδόν οι επιγραφές του εξαπτύχου έχουν γραφτεί στα Ελληνικά, αλλά αποδίδονται 

και στα Ιβηρικά με μικρότερα γράμματα. Οι επιγραφές της πίσω όψης του κάθε 

203 Chichinadze, "Georgian Icons", 3-9. 
204 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 146-149, τ. 2, 125-130. Weitzmann, "Byzantine Miniature and 
Icon Painting", 297-306. Μουρίκη, "Εικόνες", 99-100, εικ. 16. Kalopissi-Verti, "Painters' Portraits", 
134-136. Mouriki, "Presence georgienne au Sinai"', 39-40. Lidova, "Six Icons", 77-98. Μπαλτογιάννη, 
"Η Παναγία στις εικόνες", 144, 147, πίν. 87-88, 90. Trahoulia, "Thruth in Painting", 271-285. 
Angelidi, Papamastorakis, "Picturing the Spiritual Protector", 214-215, 220. Kalomoirakis, "Icon 
Depicting Miraculous Icons of the Virgin", 215-217. Galavaris, Eleventh Century Hexaptych. 
Parpulov, "Mural and Icon Painting", 383, XII.75.1-6. 
205 Πρώτο φύλλο με τις εικόνες της Παναγίας και σκηνές από τη ζωή του Χριστού: «ω.,.ασης 
εύτε(λής) Ίω(άννης). Τάς ί(ε)ράς έγραψε ταντ(α)ς είκ(ό\·α)ς κ(αί) δόμω δέδωκε ...π.,.μν... 
άνεξάλειπτον έν τούτω χάριν. Τ(ήν μητ)ρικήν έντενξιν ... τεκ(ονσης) κ(αί) παντελή 
λύτρωσιν άμπλακημ(ά)τ(ων) (δεο)μένω βράβενσον οίκτρώ πρεσβύτ(η)», «f Τά 
κοσμοσωτήρια σου πάθ(η) Λόγε, συν τοις υπέρ νούν κ(αί) λόγον τερα(στι)οις [γράψας] 
μοναχό(ς) εύφυώς Ίω(άννης) έρυθροβαφή πταισμάτων αιτεί λύ(σιν)». Τέσσερα φύλλα με 
εικόνες Μηνολογίου: «f Τετραμερή φάλαγγ(α κ)λεινών μαρτύρων συν τώ(ν) προφητών καί 
θεηγόρων στίφει [τών] θη[...υ] ...οπολ(ων)... τ ε κ(αί) μονοτρό πων στυλογραφησ(ας) 
εύστόχως Ίω(άννης)», «Τό λύτρον ώνπ(ε)ρ έσφάλη τούτου έλάβειν άφήκε προς τον 
Δεσπότ(ην) πρέσβεις ταχείς». Φύλλο με τη Δευτέρα Παρουσία: « / Ώς Δανιήλ προείδε φρικώδη 
κρ(ίσιν), ώ Παν(τά)ναξ, ά(β)υσσε τ(ής) εύσπλαχνίας είς νούν βαλών γράψ(ας) τ ε πλαξί 
καρδ(ίας), Ίω(άννης) δύστηνος έν μονοτρόποις», «Σεπτώς άνιστόρισε σήν Παρουσίαν», 
«Λύτών δυσωπ(ών) σου τυχεϊν παντεργάτα, οίκτίρμονο(ς) μάλιστα μή κριτού τότε», 
Galavaris, Eleventh Century Hexaptych, 137-138. Για τις επιγραφές βλ. επίσης Rhoby, Horandner, 
"Beobachtungen", 162-167. 
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φύλλου είναι επίσης γραμμένες στα Ελληνικά. Όμως στο κέντρο του φύλλου με την 

παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, υπάρχει ιβηρική επιγραφή, που αποτελεί ικεσία 
' 206 για άφεση αμαρτιών του ιερομόναχου Ιωάννη προς τον Χριστό' . Αυτή η επιγραφή 

αναφέρει ότι το επώνυμο του Ιωάννη ήταν Tokhabi. Από τα παραπάνω κατανοούμε 

ότι ο Ιωάννης ήταν ένας Ορθόδοξος μοναχός και ιερέας, με καταγωγή από την 

Γεωργία, ο οποίος πιθανότατα μιλούσε και έγραφε Ελληνικά. Δεν θα συγκρίνουμε 

τον σινάΐτη μοναχό Ιωάννη με τις μορφές Ιβηριτών μοναχών που εγκαταστάθηκαν 

στο Άγιον Όρος στο β' μισό του 10ου αιώνα, όπως αυτές του αγίου Ιωάννη του Ίβηρα 

και του γιού του Ευθύμιου, παρόλο που κατανοούμε ότι τόσο ο σινάΐτης Ιωάννης όσο 

και ο Ιωάννης και ο Ευθύμιος από τον Άθω είχαν εντρυφήσει στα ελληνικά 
207 

γράμματα' . Μια περίπτωση μοναχού, που θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή του 

Ιωάννη, αποτελεί ο Ίβηρας μοναχός Ιερεμίας, ο οποίος μόναζε αρχικά στην 

Παλαιστίνη και στην πορεία του προς την Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε τη 

μοναστική κοινότητα, που είχε ιδρύσει ο άγιος Λάζαρος του Γαλησίου όρους, 

σύμφωνα με αναφορά που απαντά στο Βίο του τελευταίου που συντάχθηκε στο β' 

μισό του 11ου αιώνα208. Μάλιστα θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι ο Ιωάννης 

Tokhabi, ο δωρητής της σιναϊτικής εικόνας, είχε περάσει ορισμένο διάστημα της 

ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Η υπόθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη 

τεσσάρων απεικονίσεων της Θεοτόκου στο άνω διάχωρο του πρώτου φύλλου του 

εξαπτύχου, οι οποίες φαίνεται ότι αναπαριστούν εικονογραφικούς τύπους της 

Παναγίας από εικόνες που φυλάσσονταν σε σημαντικά προσκυνήματά της στην 

Κωνσταντινούπολη209. Θα ήταν μάλιστα δυνατό και η απεικόνιση της ένθρονης 

206 Η επιγραφή έχει δημοσιευθεί και μελετηθεί από τον Zaza Skhirtladze, στον οποίο οφείλω θερμές 
ευχαριστίες καθώς είχε την ευγενή καλοσύνη να μεταφράσει το γεωργιανό κείμενο στα αγγλικά το 
οποίο και παραθέτω: «Lord Jesus Christ, at Your Second Coming in Glory, allow me to stay at Your 
right hand, donor with desire of an icon of Your Second Coming and all Saints, humble Hieromonk 
Ioane Tokhabi. Amen», Skhirtladze, "loane Tokhabi", 61-72. Επίσης βλ. σχετικά Mouriki, "Presence 
georgienne au Sinai"', 39-40. 
2117 Peeters, "Histoires", 8-68. Iviron, τ. 1, 1-13. Martin-Hisard, "Vie de Jean et Euthyme", 67-142. 
Παπαχρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, 226-232. 
208 «Μοναχός δε τις εξ' 7βηρων έλκων τό γεινς, τήν κλήσιι· Ιερεμίας, τον ερημικοί' βίον έν 
τοϊς Παλαιστίνης έξασκών μέρεσιν, άρτι τής έρημου... έξελθών καί προς τήν 
Κω\·σταντί\·ου στελλομενος, έπεί και έν Έφεσω κατά πάροδοι' γέγονεν...», AASS Νοέμβριος, 
τ. 3, 542. 
2υ9 Μόνο οι τέσσερις εικόνες της Παναγίας φέρουν επιγραφές που είναι οι εξής: Μ(ητη)ρ Θ(εο)ϋ ή 
Βλαχερ\·ητισα, η οποία ήταν εικόνα που φυλάσσονταν στη μονή των Βλαχερνών, Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ύ ή 
Όδη[γήτρια], που φυλάσσονταν στη μονή των Οδηγών, Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ύ η Άγιοσωριτισα, η οποία 
κοσμούσε το ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατείων, Μ(ητη)ρ Θ(εο)ν ή Χειμεύτησα, για την οποία 
δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά έχει υποτεθεί ότι μάλλον ήταν εικόνα από σμάλτα 
τοποθετημένη σε παρεκκλήσιο του Ιερού Παλατιού σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
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Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου στο μέσον της άνω ζώνης, που δεν φέρει κάποια 

επιγραφή πέρα από την καθιερωμένη συντομογραφία Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Υ, να 

αναπαριστά το ψηφιδωτό της ένθρονης Βρεφοκρατούσας Παναγίας που κοσμεί την 

αψίδα του ιερού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη210. Άλλωστε, η επιλογή 

του θεματολογίου του εξαπτύχου φαίνεται ότι καθορίστηκε από το 

Κωνσταντινουπολίτικο εορτολόγιο, εφόσον οι απεικονίσεις της Παναγίας 

αντιγράφουν παραστάσεις της από την Κωνσταντινούπολη και οι σκηνές από τα 

θαύματα και τα Πάθη του Χριστού πιθανότατα αναπαράγουν διευρυμένο κύκλο 
211 

Δωδεκαόρτου που διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο . 

Ακόμη τα τέσσερα φύλλα Μηνολογίου, το οποίο ως είδος εικόνας φαίνεται ότι 

διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συμβάλει στην 

ομοιόμορφη ρύθμιση των εκκλησιαστικών εορτών σε όλη την αυτοκρατορία και 

κατ'επέκταση σε όλους τους Ορθοδόξους πληθυσμούς, φέρουν επιγράμματα που 

συντάχθηκαν με βάση τις διδασκαλίες, δηλαδή τους στίχους που συνέγραψε ο 

Χριστόφορος Μυτιληναίος (περί το ΙΟΟΘ-περί το 1050 ή 1068) για κάθε εορτή του 

μηνολογίου στα μέσα του 11ου αιώνα212. Τέλος η παράσταση της Δευτέρας 

Παρουσίας αποτελεί επίσης Κωνσταντινουπολίτικο θέμα που διαμορφώθηκε κατά 

τον 11° αιώνα και εξαπλώθηκε από εκεί σε άλλες περιοχές με Ορθόδοξους 
7 1 ^ 

πληθυσμούς . Επιπροσθέτως με βάση την τεχνοτροπία των παραστάσεων του 

εξαπτύχου είναι δυνατό να υποθέσουμε ότι ο Ιωάννης ανέθεσε την κατασκευή του σε 

Πορφυρογέννητος. Η κεντρική μορφή της ένθρονης Βρεφοκρατούσας Παναγίας φέρει μόνο τη 
συντομογραφία Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ν. Βλ. σχετικά Vogt, Ceremonies, τ. 1, 158. Μπαλτογιάννη, "Η 
Παναγία στις εικόνες", 144, 147, πίν. 87-88, 90. Galavaris, Eleventh Century Hexaptych, 25-27. Βλ. 
και Κεφάλαιο Β', Β.3, σσ. 158-161. 
210 Στο β' μισό του 11ου αιώνα, εποχή κατά την οποία φιλοτεχνήθηκε το εξάπτυχο, οι αψίδες των 
βυζαντινών εκκλησιών διακοσμούνταν κατά κανόνα με την απεικόνιση της Παναγίας 
Βρεφοκρατούσας, Cormack, "Η Παναγία στα ψηφιδωτά", 103. Έχει μάλιστα υποτεθεί ότι η 
απεικόνιση της ένθρονης Παναγίας στο εξάπτυχο αναπαριστά τη Θεοτόκο της Βάτου, Kalomoirakis, 
"Icon Depicting Miraculous Icons of the Virgin", 215-217. Για το ψηφιδωτό της κόγχης της Αγίας 
Σοφίας βλ. Λαούρδας, Φωτίου Ομιλίαι. Mango, Homilies of Photios. Mango, Materials. Mango, 
Hawkins, "Apse Mosaics of St Sophia", 115-151. Cormack, "Mosaics of St. Sophia", 313-349. 
Cormack, Writing in Gold, 141-169. Oikonomides, "Remarks on the Apse Mosaics of St Sophia", 111-
115. James, Webb, "To Understand Ultimate Things", 1-17. Cormack, Byzantine Art. Cormack, "H 
Παναγία στα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας", 108-112. Teteriatnikov, Mosaics of Hagia Sophia. 
211 Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Weitzmann, "Loca Sancta", 31-55. Kitzinger, "Reflections 
on Feast Cycle", 51-73. Mathews, "Sequel to Nicaea II", 11-21. Maguire, "Mosaics o f N e a Moni", 
205-214. James, "Monks, Monastic Art, the Sanctoral Cycle", 162-175. 

12 Για τις εικόνες Μηνολογίου βλ. Patterson Sevcenko, Illustrated Manuscripts of the Menologion. 
Patterson Sevcenko, "Marking Holy Time", 51-62. To πόνημα του Χριστόφορου Μυτιληναίου έχει 
εκδοθεί στο Follieri (επιμ.), / calendar/ in metro. 
213 Voss, Das Jiingste Gericht. Milosevic, Das Jungste Gericht. Benk, "Weltgerichtsdarstellung", 106-
126. Benk, Weltgerichtsbildes. Kartsonis, Anastasis. Christe, Jugements derniers. Angheben, 
"Jugements derniers", 105-134. 
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214 κάποιον ζωγράφο της Βασιλεύουσας" . Στο εξάπτυχο αποκρυσταλλώνονται 

θεμελιώδη δόγματα της Ορθοδοξίας. Αυτά συνδέονται με την Ενσάρκωση μέσω των 

απεικονίσεων της Παναγίας και του Χριστού, με τα Πάθη και την Ανάσταση λόγω 

των σκηνών των θαυμάτων, του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, με το 

εκκλησιαστικό ημερολόγιο μέσω των μορφών των αγίων και των μαρτύρων των 

Μηνολογίων που εορτάζονται από την Εκκλησία καθόλη τη διάρκεια του έτους και 

τέλος με την Εσχατολογία λόγω της σκηνής της Δευτέρας Παρουσίας. Επομένως, 

μέσω της προσφοράς του ο μοναχός Ιωάννης μεταλαμπάδευσε στο Σινά ένα 

εικονογραφικό σχήμα που περιείχε σχεδόν όλες τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης 

πίστης, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη μετά τα μέσα του 

11ου αιώνα. Ωστόσο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ο Ιωάννης κατείχε κάποιο 

αξίωμα στο Βυζάντιο, ούτε πότε ακριβώς, ούτε κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε 

στη Βασιλεύουσα, ούτε μάλιστα και το λόγο για τον οποίο μετέβη στο Σινά. Πάντως 

γνωρίζουμε με σχετική βεβαιότητα ότι όλα αυτά έγιναν στο β' μισό του 11ου αιώνα. 

Επιπλέον η δωρεά του υποδεικνύει ότι επρόκειτο για έναν μοναχό με αρκετές 

προσόδους από πηγή που δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε. Ο μοναχός 

Ιωάννης πιθανότατα δεν δώρισε στη μονή μόνο το εξάπτυχο. Όπως είδαμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο Πτωχοπρόδρομος περιγράφει τη δωρεά ενός μοναχού στη 

μονή Φιλοθέου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία συμπεριλάμβανε, εκτός από μια 
' 215 εικόνα, υφάσματα και μεταλλικά κηροπήγια . Είναι επομένως πιθανό ότι ο Ιωάννης 

έδωσε και άλλα εκκλησιαστικά είδη στο Σινά, γεγονός που σημαίνει ότι διέθετε 
216 

σημαντικά εισοδήματα" . 

Οι Γεωργιανοί, όπως ο ιερομόναχος Ιωάννης, μετακινούνταν από την πατρίδα 

τους στις περιοχές των Αγίων Τόπων και του Σινά και επειδή ήταν Ορθόδοξοι, όπως 

και οι Βυζαντινοί, μπορούσαν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε Ορθόδοξη 

214 Πρώτο το ζεύγος των Σωτηρίου διαπίστωσε ότι οι παραστάσεις του εξαπτύχου θυμίζουν έντονα 
μικρογραφίες χειρογράφων, γεγονός που οδήγησε τον Kurt Weitzmann να υποθέσει ότι η εικόνα 
φιλοτεχνήθηκε από μικρογράφο χειρογράφων της Κωνσταντινούπολης που εργαζόταν και ως 
ζωγράφος, Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 2, 126-127. Weitzmann, '"Byzantine Miniature and Icon 
Painting", 301-304. 
21:> Βλ. παραπάνω σσ. 28-29. 
216 Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την πηγή των εισοδημάτων του Ιωάννη, πάντως την ίδια 
περίπου εποχή Ίβηρες αριστοκρατικής καταγωγής έγιναν ηγούμενοι στη μονή Ιβήρων, στην οποία 
έκαναν σημαντικές δωρεές. Οι σχετικές αναφορές έχουν συγκεντρωθεί από τον Κύριλλο Pavlikianov 
στο Pavlikianov, Aristocracy on Athos, 51 -76. 
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r ' 217 

μοναστική κοινότητα . Μάλιστα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ζ' 

Πορφυρογέννητος (945-959) στο έργο του «Προς τον ίδιον νίόν Ρωμανόν», οι 

Ίβηρες πίστευαν ότι κατάγονταν από τη γενιά του προφήτη Δαβίδ και της γυναίκας 

του Ουρία, καθώς και ότι μετοίκησαν στην περιοχή της Γεωργίας από τα 718 

Ιεροσόλυμα . Στο ίδιο έργο ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρει ότι οι 

Ίβηρες φρόντιζαν να κάνουν μεγάλες δωρεές στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, 

στην εκκλησία της Αναστάσεως και στους χριστιανούς που ζούσαν εκεί219. Γίνεται 

επομένως κατανοητό ότι οι Γεωργιανοί θα είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με τους Αγίους 

Τόπους. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι οι Γεωργιανοί συνήθιζαν να μεταβαίνουν για 220 προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ . Είναι επίσης γνωστό ότι κατά το διάστημα 1038-

1040 Γεωργιανοί ίδρυσαν -ή μάλλον ανοικοδόμησαν- το μοναστήρι του Τιμίου 
221 Σταυρού στην Ιερουσαλήμ . Σύμφωνα με κολοφώνες χειρογράφων ιδρυτής της 

μονής ήταν ο μοναχός Πρόχορος, που μετέβει στους Αγίους Τόπους από το Άγιον 
r * r 222 

Όρος, όπου ασκήτευε προηγουμένως . Το καθολικό της μονής ήταν διακοσμημένο 

με ψηφιδοπά και τοιχογραφίες, που σήμερα δεν σώζονται, και τα οποία πιθανόν να 

χρονολογούνταν στην εποχή των Κομηνών223. Ακόμη ο Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι 

σε μοναστήρια της Παλαιστίνης συνάντησε μοναχούς με καταγωγή από την Ιβηρία, 

ενώ μνημονεύει και την «τών Ιβήρων μονή» του Τιμίου Σταυρού στην 

Ιερουσαλήμ"4. Με βάση εγχάρακτες επιγραφές στην γεωργιανή γλώσσα που έχουν 

βρεθεί στο Σινά είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η παρουσία Γεωργιανών μοναχών 

217 Cowe, "Pilgrimage to Jerusalem", 316-330. Επίσης έντονη ήταν η παρουσία των Γεωργιανών στο 
Αγιον Όρος, όπου ίδρυσαν τη μονή Ιβήρων, Iviron, τ. 1, 19-38. Παπαχρυσάνθου, Αθωνικός 
μοναχισμός, 226-232. 
218 Jenkins, Moravcsik (επιμ.), De administrando imperio, 204. Φυσικά οι ίδιοι οι Γεωργιανοί 
υποστήριζαν την παραπάνω ιδέα. Για παράδειγμα στο Χρονικό της Γεωργίας ο Γεωργιανός βασιλιάς 
Γεώργιος (1156-1184) αναφέρεται ως απόγονος του Δαβίδ. Qaukhchishvili, Vivian (επιμ.), Georgian 
Chronicle, 55. 

Jenkins, Moravcsik (επιμ.), De administrando imperio, 206. 
220 Janin, "Georgiens a Jerusalem", 32-38, 211-219. Esbroeck, "Eglise georgiennne", 186-199. 
221 Baumstark, "Wandgemalde in der Kirche des Kreuzesklosters", 771 κεξ. Dowling, "Georgian 
Church", 181-187. Vincent, Abel, Jerusalem, τ. 11.3, 552-553, τ. II.4, 942-943. Prawer, "Armenians in 
Jerusalem", 222-235. Narkiss, Armenian Art, 121 κεξ. Pringle, "Church-Building", 7, 12-13, 27. 
Mitropoulos, "Monastery of the Holy Cross", 140-141. 
222 Dowling, "Georgian Church", 181-187. Peeters, "De codice hiberico", 301-304. Mitropoulos, 
"Monastery of the Holy Cross", 140-141. 
223 Οι γραπτές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη τοιχογραφιών. Ίχνη ψηφιδωτών σώζονταν μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα, βλ. την αναφορά του al-'Umari στο έργο Masalik al-abjar στο Zayat, Les couvents 
chretiens, 18. Ο ηγούμενος Δανιήλ από τη Ρωσία αναφέρει ότι το καθολικό της μονής ήταν 
διακοσμημένο με εντοίχιο διάκοσμο, Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 150. Επίσης Baumstark, 
"Wandgemalde in der Kirche des Kreuzesklosters", 771 κ.εξ. Vincent, Abel, Jerusalem, τ. II.4, 943. 
2-4 Ίβηρες μοναχοί υπήρχαν στη μονή του Αγίου Γερασίμου και στη μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου, PG 133, 952D, 953D. Για τη Μονή του Τιμίου Σταυρού βλ. PG 133, 956Α-Β. 
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στην περιοχή ανάγεται από τον 7° αιώνα"7. Από γεωργιανές ιστορικές πηγές 

αντλούμε την πληροφορία ότι ο βασιλιάς της Ιβηρίας Γεώργιος Β' (915-959) ζήτησε 

από το Γεωργιανό μοναχό Ιωάννη Min(t)ch(k)i, ο οποίος ασκήτευε στο Σινά, να του 

συνθέσει θεολογικά έργα και συγκεκριμένα ύμνους και ομιλίες226. Επίσης κατά το 10° 

αιώνα οι Γεωργιανοί κατείχαν στο Σινά τις εξής μονές: τη μονή του Αγίου Ιωάννη 

των Ιβήρων, τη μονή της Θεοτόκου κοντά στο όρος Χωρήβ (ή μονή Makvlovani) και 
227 

τη μονή του Προφήτη Μωυσή (ή μονή του αγίου όρους Σινά)" . Ωστόσο θα πρέπει 

να υποθέσουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αληθινά μοναστήρια, αλλά με 

παρεκκλήσια που κατείχαν οι Γεωργιανοί μοναχοί εντός του μοναστηριού, καθώς και 

στα περίχωρά του. 

Σε χειρόγραφο που αντιγράφτηκε στο Σινά και χρονολογείται το 1075, στην 

ίδια περίοδο περίπου με το εξάπτυχο, βρίσκουμε σαφή στοιχεία για την σιναϊτική 

κοινότητα των Γεωργιανών. Πρόκειται για ένα τετραευάγγελο (Σιν.γεω.Ν.12) που 228 

φέρει κολοφώνες στο τέλος κάθε ευαγγελίου (Εικ. 60-61) " . Σε κάθε έναν από 

αυτούς τους κολοφώνες επαναλαμβάνονται τα ονόματα ορισμένων μοναχών ως εξής: 

«Χριστέ ελέησον τον γέροντά μας Δαβίδ και τον Μιχαήλ τον Mtskhrekali (γραφέα), τον 

Μωυσή και τον Μιχαήλ, τον Cita, τον Συμεών και τον Γεράσιμο και τον 
97Q 

Γρηγόριο...» " . Αυτή η ομάδα Γεωργιανών μοναχών αποτελούνταν από οκτώ μέλη, 

που θα πρέπει να αποτελούσαν τον πυρήνα ή ίσως και το σύνολο της Ιβηρικής 

κοινότητας της μονής Σινά περί το 1075. Οι ενδείξεις που μας οδηγούν σε αυτήν την 

υπόθεση είναι το γεγονός ότι η κοινότητα ήταν οργανωμένη γύρω από τον γέροντα 

Δαβίδ, καθώς και ότι διέθετε έναν αντιγραφέα χειρογράφων (τον Μιχαήλ 

Mtskhrekali), ο οποίος θα φρόντιζε να την προμηθεύει με λειτουργικά και αγιολογικά 

κείμενα και πιθανώς να συντάσσει την αλληλογραφία και τα έγγραφά της για την 

επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Από την ομάδα αυτή απουσιάζει το όνομα Ιωάννης, 

δηλαδή του δωρητή του εξαπτύχου, γεγονός που σημαίνει ότι είτε αυτός έφτασε στο 

Σινά μετά την αντιγραφή του κώδικα είτε έστειλε το εξάπτυχο στο Σινά ως δώρο 

χωρίς ο ίδιος να πάει ποτέ εκεί. Σε προγενέστερο χειρόγραφο (Σιν.γεω.Ν.15), που 

χρονολογείται στον 10° αιώνα, μνημονεύονται σε κολοφώνα συνταγμένο στα 

Γεωργιανά, μαζί με τον αντιγραφέα έξι μοναχοί: «Χριστέ ελέησον τον Μιχαήλ 

225 Esbroeck, "Georgian Inscriptions", 171-179. 
226 Tarchnisvili, Geschichte, 115-116. Schrade, "Byzantium and its Eastern Barbarians", 173. 
227 Salia, "Moines et monasteres georgiens", 40-42. 
228 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 64-68. 
229 Ο.π., 66-67. 
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(δεκανό), τον μοναχό Μιχαήλ και τον Στέφανο και τον Ησαΐα και τον Ηλία και όλη την 

αδελφότητα των Σιναϊτών...», «Εγράφη το ιερό τούτο Ψαλτήριο στο Όρος Σινά, το 

περιβόλι της αγίας Θεοτόκου, δια χειρός εμού του αμαρτωλού Ιωάννη Oshkeli.» (Εικ. 

62) . Ίσως 

«η αδελφότητα των σιναϊτών», η οποία αναφέρεται στον κολοφώνα 

αυτού του χειρογράφου, να συμπεριλάμβανε και άλλους Γεωργιανούς μοναχούς, και 

ο Κολοφώνας να αναφέρει μόνο όσους συνεισέφεραν στην αντιγραφή του. Ωστόσο ο 

Κολοφώνας διευκρινίζει ότι δωρητής ήταν ο δεκανός Μιχαήλ: «... αξιώθηκα και 

απέκτησα αυτό το βιβλίο των Ψαλμών, ωφέλεια για την ψυχή μου, εγώ ο ανάξιος 
9"} ι 

δεκανός Μιχαήλ...» . Οπότε είμαστε σε θέση να υποθέσουμε ότι στον κολοφώνα 

μνημονεύεται η σιναϊτική κοινότητα των Γεωργιανών καθώς και ότι «η αδελφότητα 

των σιναϊτών» αποτελούνταν από τους υπόλοιπους σινάί'τες μοναχούς που δεν ήταν 

Γεωργιανοί. Η σημασία των δύο κολοφώνων γίνεται κατανοητή μόνο όταν 

αναλογιστούμε ότι μας παρέχουν μια από τις πιο σπάνιες ενδείξεις για να 

υπολογίσουμε κατά προσέγγιση τον αριθμό των μελών μιας ομάδας μοναχών στο 

Σινά κατά την εποχή που μελετούμε. 

Η παρουσία Γεωργιανών μοναχών στο θεοβάδιστο όρος του Σινά μαρτυρείται 

και από άλλες εικόνες που απεικονίζουν Ίβηρες ή φέρουν επιγραφές σε δύο γλώσσες, 

δηλαδή στα Ελληνικά και στα Ιβηρικά. Εκτός από το εξάπτυχο, στο οποίο 

αναφερθήκαμε, σε μια ακόμη εικόνα με επιγραφές στα Ελληνικά και στα Ιβηρικά 232 

απεικονίζεται ο άγιος Γεώργιος και ένας βασιλιάς της Γεωργίας (Εικ. 63) . Ο ι 

παλαιότεροι ερευνητές τον έχουν ταυτίσει με τον Γεώργιο Β'/Δ' τον Παγκρατουνιανό 

(1184-1213) ή τον Γεώργιο Lasha (1207-1222), αλλά η ανάγνωση από νεότερους 

μελετητές της ελληνικής και της γεωργιανής επιγραφής, που έχουν τοποθετηθεί 

ανάμεσα στις μορφές του αγίου Γεωργίου και του Δαβίδ, επέτρεψε να τον 

ταυτίσουμε, με σχετική βεβαιότητα, με τον Δαβίδ Β' τον Θεμελιωτή 

(Aghmashenebeli) (1089-1125) . Το Σινά δέχτηκε πράγματι επανειλημμένα 
1,0 Blake, "Georgian Scribes", 273-276. Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), 
Κατάλογος, 75. 
231 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 75. Υπάρχουν και άλλοι γεωργιανοί 
κώδικες με μνείες ομάδων Γεωργιανών μοναχών του Σινά, όπως ο Σιν.γεω.Ν.19 του 980 και ο 
Σιν.γεω.Ν.20 του 986, βλ. αντίστοιχα ο.π., 82, 85. 
2,2 Benesevic, "Izobrazenie gruzinskogo carja Davida", 62-64. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 152, 
τ. 2, 131-132. K'ldiasvili, "Icone de Saint Georges", 107-128. Mouriki, "Presence georgienne au 
Sinai"', 39-40. Constantinides, "Une icone historiee de saint Georges", 177, εικ. 6.36. Eastmond, Royal 
Imagery, 67-71, εικ. 43. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 381, XII.1.1. 

Η Ντούλα Μουρίκη ταυτίζει τον εικονιζόμενο βασιλιά με τον Γεώργιο Lasha, Mouriki, "Presence 
georgienne au Sinai"', 40. To ζεύγος Σωτηρίου ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για τον Γεώργιο Β'/Δ' τον 
Παγκρατουνιανό, Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 2, 132. Μεταγενέστεροι ερευνητές μετέφρασαν τις 
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χορηγίες από τη βασιλική αυλή της Γεωργίας. Στο Χρονικό της Γεωργίας (Kartlis 

Tskhovreba) υπάρχει αναφορά σε μια γενναιόδωρη χορηγία του βασιλιά Δαβίδ Β' 

προς τη μονή του Σινά, όπου, όπως είναι λογικό να υποθέσουμε, θα είχαν 

εγκατασταθεί αρκετοί Ίβηρες μοναχοί, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα διατηρούσαν 

άρρηκτους δεσμούς με τη Γεωργία234. Σύμφωνα με το Χρονικό ο βασιλιάς Δαβίδ 

ίδρυσε ευκτήριο οίκο στο Σινά, πιθανότατα παρεκκλήσιο, στο οποίο δώρησε μεγάλες 

ποσότητες χρυσών νομισμάτων, μεταξωτά υφάσματα, λειτουργικά και εκκλησιαστικά 

βιβλία και χρυσά λειτουργικά σκεύη . Ορισμένα από τα χειρόγραφα, που δώρησε ο 

Δαβίδ στο μοναστήρι, σώζονται έως σήμερα και φέρουν μάλιστα κολοφώνες, στους 
λιζ: 

οποίους αναφέρεται το όνομα του Γεωργιανού βασιλέα . Παρότι η συγκεκριμένη 

πηγή δεν αναφέρει εάν ο Δαβίδ δώρησε εικόνες στη μονή Σινά, είναι απόλυτα λογικό 

να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη εικόνα αποτελούσε μέρος της δωρεάς του. Θα 

προχωρήσουμε λίγο ακόμη το συλλογισμό μας για να υποστηρίξουμε ότι το κλειστό 

ειλητάριο που κρατά ο Δαβίδ στο χέρι του αποτελεί έγγραφο δωρεάς προς τη μονή 

Σινά. Το εικονογραφικό θέμα της εικόνας προέρχεται από τη Βυζαντινή 
r r 

αυτοκρατορική εικονογραφία" . Όπως σ' αυτήν υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες ο 

αυτοκράτορας ή η αυτοκράτειρα κρατά κλειστό ειλητάριο, στο οποίο προφανώς θα 

αναγράφονταν η δωρεά του ή η δωρεά της, το ίδιο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

και για το ειλητό του Γεωργιανού βασιλιά. Πολύ γνωστά παραδείγματα αποτελούν οι 

δύο ψηφιδωτές παραστάσεις στα υπερώα του ναού της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη: στην πρώτη ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος 

(1042-1055) και η αυτοκράτειρα Ζωή παρουσιάζουν τις δωρεές τους στον ένθρονο 

γεωργιανές επιγραφές και καταλάβαν ότι απεικονίζεται ο βασιλιάς Δαβίδ Β'. Αυτό σημαίνει ότι η 
ανάγνωση του γράμματος «Ω» στην ελληνική επιγραφή που συνοδεύει τη μορφή του βασιλιά και 
οδήγησε στην αποκατάσταση του ονόματος Γεώργιος δεν ισχύει. K'ldiasvili, "Icone de Saint 
Georges", 107-128. Eastmond, Royal Imagery, 67-71. Schrade, "Byzantium and its Eastern 
Barbarians", 176. Η Ιβηρική επιγραφή είναι η εξής: «/ Prie, ό saint Georges martyr, 2 3 pour 
D[a\'it, des Abkhazes], des Georgiens, 4 des Ranes, [des Kakhetiens monarque], 5 Que Dieu lui 
pardonne sespeches. Amen.» και η ελληνική η εξής: «/ ..., 2 ..., 3 ..., 4 [—] ά(γί)ονς (τόπ)ους, 5 [—] 
στηρ[~] Δα(νί)δ (άν)ακτι Χ(ριστ)έ [τω] σώ λατρίι] βρά[β]ενσον [αν]τω καί [...]ών το 
[κρ]άτος.», K'ldiasvili, "Icdne de Saint Georges", 110 Kat 114 αντίστοιχα. 
2,4 Qaukhchishvili, Vivian (επιμ.), Georgian Chronicle, 36. 
235 Ο.π., 36. Υπήρχαν και άλλα παρεκκλήσια που ανήκαν στους Γεωργιανούς και τα οποία ήταν 
αφιερωμένα στους προφήτες Ηλία και Δαβίδ, στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο και στους αγίους 
Τεσσαράκοντα μάρτυρες της Σεβάστειας, Brosset, Histoire de Georgie, 374. 
236 Όπως το χειρόγραφο Σιν. 10 και Σιν. 70, K'ldiasvili, "Icone de Saint Georges", 116. 
237 Grabar, L'empereur dans I'art, 106-111, 153-155. 
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Χριστό238. Στη δεύτερη ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κομνηνός και η σύζυγος του 
239 

Ειρήνη προτείνουν τα δώρα τους μπροστά στην Βρεφοκρατούσα Παναγία . Και 

στις δύο περιπτώσεις το αυτοκρατορικό ζεύγος παρουσιάζει τη δωρεά, την οποία 

αφιέρωσε στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ο ίδιος βασιλιάς Δαβίδ Β' φρόντισε να 

κάνει αφιερώσεις σε καθιδρύματα της χώρας του, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

(Άγιον Όρος) και των Ιεροσολύμων240. Έτσι το ζήτημα της δωρεάς εικόνων στη μονή 

Σινά δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά το Σινά. 

Αντιθέτως φαίνεται ότι συνδέεται με ό,τι συνέβαινε σε άλλα κέντρα, στα οποία άνθιζε 

ο μοναχισμός, όπως το Άγιον Όρος και οι Άγιοι Τόποι. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε 

ότι μπορούμε να συγκρίνουμε αναφορές για δωρεές σε άλλα μοναστήρια με 

αναφορές για δωρεές προς το Σινά. Όταν μάλιστα αυτά τα μοναστήρια βρίσκονται σε 

γειτονικές με το Σινά περιοχές, όπως οι Άγιοι Τόποι, τότε μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι δικαιούμαστε να μιλάμε για κοινές χορηγικές πρακτικές. 

Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απεικόνιση του αγίου Γεωργίου, ο οποίος 

μεσολαβεί στο Χριστό για χάρη του Δαβίδ Β', εξηγείται εύκολα, καθώς ο 

συγκεκριμένος άγιος θεωρούνταν προστάτης του στρατού και του κράτους της 

Γεωργίας, ενώ σε ιβηρικό χρονικό αναφέρεται ότι οδήγησε σε νίκη τα γεωργιανά 

στρατεύματα στη μάχη του Ντιντγκόρι το 1121241. Φαίνεται μάλιστα πιθανό ότι η 

εικόνα προοριζόταν για παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον άγιο Γεώργιο, το οποίο ανήκε 

στους Γεωργιανούς μοναχούς242. Δεν είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε εάν 

πρόκειται για το παρεκκλήσιο που ανεγέρθηκε από τον βασιλιά Δαβίδ ή αν 

προϋπήρχε. 

Εκτός από τον βασιλιά Δαβίδ Β' σύμφωνα με το Χρονικό της Γεωργίας γύρω 

στο 1187 και η βασίλισσα Θάμαρ (1184-1207 ή 1212/13) έστειλε απεσταλμένους, 

που μετέφεραν δά>ρα στο Σινά243. Επομένως, η αφιέρωση του Δαβίδ Β' δεν αποτελεί 

καθόλου μεμονωμένη περίπτωση. 

2 ,8 Whittemore, Mosaics of Hagia Sophia. Whittemore, "Portrait of the Empress Zoe and Constantine", 
223-227. Mango, Materials, 27-29. Oikonomides, "Mosaic Panel of Constantine and Zoe", 219-232. 
Cormack, "Η Παναγία στα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας", 118. 

59 Whittemore, Mosaics of Hagia Sophia. Mango, Materials, 27-29. Cormack, "Η Παναγία στα 
ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας", 118-120. 
~4" Brosset, Histoire de Georgie, 374. Qaukhchishvili, Vivian (επιμ.), Georgian Chronicle, 36. 
241 Eastmond, Royal Imagery, 70. Schrade, "Byzantium and its Eastern Barbarians", 176. 
242 K'ldiasvili, "Icone de Saint Georges", 118-120. Constantinides, "Une icone historiee de saint 
Georges", 99. 
24, Qaukhchishvili, Vivian (επιμ.), Georgian Chronicle, 85-86. 
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Επίσης στη μονή του Σινά σώζεται εικόνα του αγίου Γεωργίου με σκηνές του 

Βίου και του μαρτυρίου του, που χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα (Εικ. 

64)244. Στο κεντρικό διάχωρο, στα αριστερά της επιβλητικής ολόσωμης μορφής του 

αγίου Γεωργίου, απεικονίζεται σε δέηση ο δωρητής της εικόνας και η επιγραφή, που 

συνοδεύει την απεικόνισή του, βεβαιώνει ότι ο αφιερωτής, ο οποίος ονομαζόταν 

Ιωάννης, ήταν Γεωργιανός: «ίάγιε τον Θ(εο)ν βοήθί τον σών δονλον Ίω(άννην) 

μ(ονα)χ(όν) κ(αί) ήερέαν τον έκ πόθον κτίσαντα τήν σιν ήκόνα τον Ήβερον». 

Αυτή η επίκληση προς τον άγιο Γεώργιο καταδεικνύει επίσης ότι ο Ιωάννης ήταν 

ιερομόναχος, γεγονός που υποδηλώνεται και από το μαύρο μοναστικό 

κεφαλοκάλυμμα καθώς και από τα ιερατικά άμφια, δηλαδή τα λευκά ενδύματα, το 

επιτραχήλιο, τη ζώνη και τα περικάρπια των μανικιών (επιμανίκια). Επιπλέον τα 

ενδύματά του δεν κοσμούνται με σταυρούς, όπα>ς ταιριάζει σε άμφια πρεσβυτέρου243. 

Η εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με σκηνές του Βίου του στο 

πλαίσιο ίσως επίσης να συνδέεται με Γεωργιανό δωρητή (Εικ. 65)246. Η απεικόνιση 

του δωρητή, ο οποίος παριστάνεται γονυπετής στα δεξιά του αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, δεν συνοδεύεται από επιγραφή. Φορά μόνο ένα λευκό χιτώνα, ενώ 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα μακριά μαλλιά με την παπαλήθρα (tonsura). Εάν 

αποδεχτούμε ότι η απεικόνιση του δωρητή ανταποκρίνεται εν μέρει τουλάχιστον στην 

πραγματική μορφή του, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτός ήταν μάλλον ένας 

Γεωργιανός μοναχός καθώς, όπως μας πληροφορεί ο λατίνος προσκυνητής 

Thietmarus, ο οποίος επισκέφθηκε το Σινά περί το 1217, οι Γεωργιανοί μοναχοί είχαν 

244 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 167, τ. 2, 149-151. Mark-Weiner, Narrative Cycles, 32-33, 77-78, 
αρ. 81, πίν. 48. Weitzmann, The Icon, 11, πίν. 34. Vieillard-Troiekouroff, "Saint Georges", 100-101, 
εικ. 5. Weitzmann, "Crusader Icons", 157, εικ. 19. Weitzmann, "Icon Programs", 98-99. Mouriki, 
"Presence georgienne au Sinai"', 40. Patterson Sevcenko, "Representation of Donors", 157, εικ. 2. 
Mouriki, "Portraits des donateurs", 112, αρ. 7. Maguire, Icons of Their Bodies, 188-192, εικ. 163. 
Constantinides, "Une icone historiee de saint Georges", 77-104. Patterson Sevcenko, "Vita Icon", 151, 
εικ. 2. Hahn κ.ά. (επιμ.), Sanct Georg, 51-52, εικ. 12. Walter, Warrior Saints, 137. Evans (επιμ.), Faith 
and Power, αρ. 228, 372-373, (Ν. P. Sevcenko). Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, αρ. 315, 366-
367, 460, (Μ. Vassilaki). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 386, XII.165. Chatterjee, Living Icon, 
103-112. 
245 Walter, "Pictures of the Clergy", 233-234. Walter, Art and Ritual, 9-25. 
246 Χρονολογείται στις αρχές του 13ου ακόνα. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 168, τ. 2, 152-154. 
Weitzmann, "Icon Programs", 99-100. Μουρίκη, "Εικόνες", 116, εικ. 52. Belting, Likeness and 
Presence, 289, εικ. 160. Mouriki, "Portraits des donateurs", 109. Κατσιο'πη, Σκηνές ζωής του αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου, 25, 40, 49, 199, 173, εικ. 113. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 384, 
XII.113. Chatterjee, Living Icon, 113-123. 
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μακριά γένια και μαλλιά και μάλιστα διέθεταν όλοι την χαρακτηριστική κυκλική 
247 

κούρα . 

Διαπιστώνουμε ότι δύο τουλάχιστον δωρητές εικόνων του Σινά, και 

συγκεκριμένα ο Ιωάννης που αφιέρωσε το εξάπτυχο στο β' μισό του 11ου αιώνα 

καθώς και ο Ιωάννης που δώρησε τη βιογραφική εικόνα του αγίου Γεωργίου στις 

αρχές του 13ου αιώνα, διαθέτουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Αμφότεροι είχαν 

καταγωγή από την Γεωργία, αλλά φαίνεται ότι γνώριζαν Ελληνικά, εάν κρίνουμε με 

βάση τις ελληνικές επιγραφές των εικόνων. Επίσης, ήταν και οι δύο ιερομόναχοι, 

γεγονός που υποδηλώνει εμμέσως πλην σαφώς ότι ίσως κατείχαν εκκλησιαστικό 

αξίωμα, που θα τους επέτρεπε να προσφέρουν τη χορηγία τους για τη δημιουργία των 

εικόνων. Ακόμη υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο πρώτος διέμενε στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν γνωρίζουμε την πορεία του δεύτερου πριν φθάσει στο 

Σινά. 

Το εξάπτυχο, όπως και η εικόνα με τον άγιο Γεώργιο και τον βασιλιά Δαβίδ 

φέρουν επιγραφές που έχουν συνταχθεί στα Ελληνικά και στα Γεωργιανά. Ποιος 

όμως μπορούσε να έχει συντάξει αυτές ης επιγραφές; Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

μοναχοί που είχαν εξαιρετική μόρφωση είχαν την δυνατότητα να γράφουν και στις 

δύο γλώσσες. Αναφερθήκαμε παραπάνω επιγραμματικά σε Ίβηρες μοναχούς που 

έζησαν στο Άγιον Όρος στο β' μισό του 10ου αιώνα248. Όμως εγγράμματοι 

Γεωργιανοί μοναχοί απαντούν και σε μεταγενέστερους αιώνες. Για παράδειγμα, ο 

μοναχός Αρσένιος του Iqaltho, ο οποίος έλαβε μέρος στη Σύνοδο του Ρουίσι-

Ουρμπνίσι, που συγκάλεσε το 1103 ο βασιλιάς Δαβίδ Β', χαρακτηρίζεται στο 

Χρονικό της Γεωργίας ως φωστήρας της Εκκλησίας, ο οποίος γνώριζε να μιλά και να 

γράφει Ελληνικά και Γεωργιανά249. 

Και άλλες σιναϊτικές εικόνες φέρουν επιγραφές στα Ελληνικά και στα 

Γεωργιανά. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αποτελεί μια σειρά δώδεκα 

εικόνων Μηνολογίου, που χρονολογούνται γύρω στο 1200, σε κάθε μία από τις 

οποίες απεικονίζονται οι άγιοι και οι εορτές του εκάστοτε μήνα (Εικ. 66-72)2"0. 

247 «Barbam nutriunt et comam. Omnes habent coronas, tam laid quam clerici: laid quadratas, clerici 
rotundas». Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 51. 
248 Βλ. παραπάνω σ. 63. 
249 Salia, "Moines et monasteres georgiens", 51. Qaukhchishvili, Vivian (επιμ.), Georgian Chronicle, 
40. 
2'° Έχουν δημοσιευθεί μόνο οι 6 από τις 12 εικόνες, αυτές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, 
Μαρτίου, Μαΐου, Ιουνίου και Αυγούστου. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 126-130, τ. 2, 117-119. 
Weitzmann, "Icon Programs", 108, εικ. 37. Μουρίκη, "Εικόνες", 108, εικ. 30. Βοκοτόπουλος, 
Βυζαντινές εικόνες, 202, εικ. 51. Patterson Sevcenko, "Marking Holy Time", 51-62. Nelson, Collins 
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Δυστυχώς δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πρόσωπο του δωρητή 

αυτών των δώδεκα εικόνων, αλλά μπορούμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι ο δωρητής 

τους προέρχονταν από την Γεωργία γι'αυτό επέλεξε να συμπεριληφθούν επιγραφές 

στα Ιβηρικά. Την ίδια ακριβώς υπόθεση μπορούμε να διατυπώσουμε για 

προγενέστερο δίπτυχο, του β' μισού του 11ου αιώνα, που αποτελεί Μηνολόγιο 

ολόκληρου του ενιαυτού (Εικ. 73-75)251. Κατά ατυχή σύμπτωση η επιγραφή της πίσω 

όψης του δεξιού φύλλου του διπτύχου, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία 

για τον δωρητή, έχει πλέον σβηστεί, αλλά οι επιγραφές σε Ελληνικά και Ιβηρικά, μας 

επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι ο τόπος καταγωγής του ήταν η Γεωργία. 

Η παρουσία Γεωργιανών μοναχών στο Σινά επιβεβαιο')νεται από την ύπαρξη 

κωδίκων που φέρουν κείμενα στα Ιβηρικά. Αρκετοί από αυτούς τους κώδικες φέρουν 

κολοφώνες ή βιβλιογραφικά σημειώματα όπου δίδονται στοιχεία για την σιναϊτική 

ιβηρική κοινότητα. Ο γεωργιανός κώδικας Ν.2, κάπως προγενέστερος από την εποχή 

που μελετούμε, καθ(ός χρονολογείται μετά το 987, φέρει στα φφ. 20r-20v κολοφώνα 

(Εικ. Ί6)2:>2. Όσα αναφέρονται σε αυτόν από τον αντιγραφέα και τον δωρητή του 

χειρογράφου, που δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τους 

Ίβηρες δωρητές και μας προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να μάθουμε τον τρόπο 

ζοοής τους στο Σινά. Παραθέτουμε το κείμενο σε μετάφραση: «Εν ονόματι του Θεού, 

εγώ ο ιερομόναχος Ιωάννης, ο αμαρτωλός, έγραψα το Iadgari (ανθολόγιο 

υμνογραφικών κειμένων, τροπολόγιον) αυτό το Μέγα με τους ύμνους των μαρτύρων, 

εγώ αφ' εαυτού μου, χωρίς ανταμοιβή, κατά την προσταγή του ιερέα Κυρίκου του 

Διδασκάλου [...] σε καινούργια περγαμηνή που δωρήθηκε από τον Κωνστάντιο, 

άνθρωπο ευσεβή και λαϊκό, Ελληνικής καταγωγής. Επίσης και ένα Μικρό Iadgari 

(κατ'εκλογή) και μία μικρή Παρακλητική σε τέσσερα κεφάλαια και άλλο. (βιβλία;) τα 

οποία απέκτησα γεγραμμένα γραφής Mrglovani για την ψυχή μου και τις ψυχές των 

τεθνεώτων μου και του ευσεβούς Κηρύκου και Κωνσταντίου και άλλων. Ικετεύω όλους 

τους ευσεβείς ιερείς, όσοι θα αξιωθείτε να διακονίσετε με τα βιβλία αυτά, να 

μνημονεύσετε, εμένα τον Ιωάννη τον γραφέα αυτού του βιβλίου, του αμαρτωλού και 

ταπεινού, στις άγιες προσευχές σας, και επίσης τους γονείς και αδελφούς μου, τους 

(επιμ.). Holy Image, Hallowed Ground, λήμμα 31, 196-199, (Ν. P. Sevcenko). Parpulov, "Mural and 
Icon Painting", 384, XII.100.1-12. 
251 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 131-135, τ. 2, 119-120. Γαλάβαρης, "Πρώιμες εικόνες", 100, εικ. 
17. Belting, Likeness and Presence, 252-253. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 195, εικ. 16-17. 
Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image. Hallowed Ground, αρ. 30, 194-195, (R. S. Nelson). Parpulov, 
"Mural and Icon Painting", 380, XI.210.1-2. 
252 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.). Κατάλογος, 50-53. 
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τεθλ'εώτες, και ο Θεός νας σας συγχωρήσει και να σας ελεήσει, Αμήν. Συγχωρέστε με, 

για όλα τα λάθη, όσα θα βρείτε, λόγω της αμάθειας μου και να τα διορθώσετε εσείς, 

όσοι μπορείτε.» και «Εν ονόματι του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος, ταις πρεσβείαις της Υπεραγίας Θεοτόκου, των αγγέλων και αρχαγγέλων, 

χάριτι και πρεσβείαις του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, των ενδόξων αγίων 

πατριαρχών και προφητών, των αγίων Οικουμενικών διδασκάλων, αποστόλων και 

αγίων Πατέρων, χάριτι και βοηθεία του αγίου και μεγάλου πατρός ημών του προφήτου 

Μωυσέως του Θεότττου, εγώ ο Κήρυκος ο Midznadzoreli και μαθητής του ιερ[έα του 

Thuai (Τουάι) ο αμαρτ]ωλός και πτωχός [...] απομακρύνθηκα από την χώρα μου λόγω 

των πολλών μου αμαρτιών. Και με το θέλημα του Θεού ήλθα στο άγιο αυτό όρος, τον 

λιμένα των ψυχών, και με αξίωσε ο Θεός να υπηρετώ την εκκλησία αυτού του αγίου 

όρους από τα νεανικά μου χρόνια έως τα γεράματά μου. Και με το έλεος του Θεού 

ανοικοδόμησα [μικρή] εκκλησία έξω από την θύρα της μεγάλης εκκλησίας και έκτισα 

ξενώνες για τους Άραβες για προσευχή της ψυχής μου [...] και για διανυκτέρευση 

υπήρχε μόνο η αγία εκκλησία [...] και είχε [βεβηλωθεί] από τη δυσοσμία τους και εγώ 

μετέφερα έξω το διαμονητήριο της νύχτας. Κατ' εντολή του Θεού απέκτησα γι' αυτό το 

άγιο όρος [...] και με τις προσπάθειες μου και την υποστήριξη των ευσεβών και τιμίων 

ιερέων απέκτησα τα βιβλία: ευαγγέλιον πλήρες, επιστολές του αποστόλου Παύλου και 

των αποστόλων πλήρεις. Εκλογή Νομοκάνονος, Iadgari το Μέγα σε δύο τόμους, και 

εκλογή από Iadgari, μία μικρή Οκτώηχο σε τέσσερις ενότητες, γραμμένη με τον ίδιο 

γραφικό χαρακτήρα, ένα άλλο Iadgari Μέγα, γραμμένο με μικρά γράμματα, το 

Ευχολόγιο το Μέγα, τη θεία λειτουργία, ένα μικρό ευαγγέλιο του Όρθρου για την 

προσευχή και λύτρωση της αμαρτωλής ψυχής μου, των ψυχών των γενέων μου, των 

αδελφών και όλων των οικείων μου τεθνεώτων και όλων εκείνων όσοι εργάστηκαν και 
r r r r r r 253 ' 

προσέφεραν, [ο Θεός] να τους ανταμείψει κατά το έλεός Του ...» . 0 γραφέας 

Ιωάννης επιτέλεσε το έργο της αντιγραφής με εντολή του ομοεθνούς του 

ιερομόναχου Κηρύκου και γράφει σε περγαμηνή που δώρησε ο Κωνστάντιος ένας 

λαϊκός Βυζαντινός234. Ο Κήρυκος φρόντισε επίσης για την διαμονή των Αράβων 

(χριστιανών;) που περνούσαν από εκεί μάλλον ως προσκυνητές χτίζοντας ξενώνες, 

καθώς αναφέρει ότι αυτοί ήταν αναγκασμένοι να διανυκτερεύουν μέσα στο καθολικό. 

Επιπλέον ο Κήρυκος δώρησε στη μονή μια σειρά από χειρόγραφα, ενώ ταυτόχρονα 

253 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 51-53. 
254 Παραπάνω αναφέραμε ότι κοσμικοί Βυζαντινοί έκαναν δωρεές σε μονές των Αγίων Τόπων και 
ίσως ο Κωνστάντιος να αποτελεί μια ανάλογη περίπτωση. Βλ. σσ. 30-31. 
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φρόντισε να ανοικοδομήσει παρεκκλήσιο. Υπήρξε μάλλον ένας ιδιαίτερα δραστήριος 

δωρητής, αφού πέρασε όλη τη ζωή του στο Σινά. Για τη μορφή του Κηρύκου 

λαμβάνουμε στοιχεία από έναν άλλο κώδικα (Σιν.γεω.Ν.8) που μνημονεύεται στον 

κολοφώνα του κώδικα Ν.2 ως «επιστολές του αποστόλου Παύλου και των αποστόλων 

πλήρεις»255. Πράγματι ο κώδικας Ν.8 χρονολογείται το 977, είναι δηλαδή 

προγενέστερος του Ν.2, και ο Κολοφώνας του αναφέρει: «[...] Αξιώθηκα να 

αποκτήσω αυτό το βιβλίο των επιστολών του αποστόλου Παύλου και των άλλ.ων 

αποστόλων εγώ ο Κήρυκος, ιερέας του όρους, και το πρόσφερα στο άγιο όρος του Σινά 

[...] Πρθα στο άγιο όρος του Σινά εγώ ο Κήρυκος ο αμαρτωλός ο Sokhastreli 

(Ησυχαστής) [...] και έγραψα αυτό το ιερό βιβλίο δια χειρός εμού του αμαρτωλού για 

τον πνευματικό μου αδελφό Κήρυκο Midznadzoreli ιερέα του Thuai (Τουάι), ο οποίος 

ήταν δεκανός στο άγιο όρος του Σινά [...] Από κτίσεως κόσμου έτη 6581, χρονικόν 

297°ν» (Εικ. 77)2"6. Σημειώνουμε εδώ μόνο ότι ο Κήρυκος ήταν δεκανός, δηλαδή 

επικεφαλής μιας μικρής ομάδας μοναχών, όπως ο μοναχός Δαβίδ, ο οποίος, όπως 
7S7 

αναφέραμε, ήταν το 1075 ο γέροντας μιας ομάδας οκτώ μοναχών" . Για τον αριθμό 

των μοναχών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Κήρυκο λαμβάνουμε 

πληροφορίες από τον κολοφώνα του κώδικα Ν.20 που χρονολογείται το 986: «.Χριστέ 

ελέησον τον Γαβριήλ, τον Γεώργιο, τον Μιχαήλ, τον Κήρυκο, τον Ιωάννη, τον Βασίλειο 

και όλους τους αδελφούς και χριστιανούς. Αμήν>Γ?8. Δεδομένου ότι ο Κήρυκος ζούσε 

στο Σινά από τη νεανική του ηλικία και είχε περάσει εκεί όλα τα χρόνια της 

ασκητικής του ζωής είναι δυνατό να υποθέσουμε ότι, όπως ο Δαβίδ, θα ήταν ο 

επικεφαλής της ομάδας των Γεωργιανών μοναχών. Διαπιστώνουμε επιπλέον ότι η 

κοινότητα των Γεωργιανών μοναχών αποτελούνταν από ομάδες των έξι με οκτώ 

ατόμων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτός ο αριθμός μοναχών πρέπει να βρίσκεται 

κοντά στην πραγματικότητα. Η υπόθεση μπορεί να ενισχυθεί από το γεγονός ότι σε 

κείμενο ανώνυμου Λατίνου προσκυνητή των αρχών του 9ου αιώνα αναφέρεται ότι η 
259 μοναστική κοινότητα του Σινά αριθμούσε μόλις τριάντα μέλη" . Επίσης ο Ρώσος 

253 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 60-61. 
256 Ο.π., 61. 
257 Βλ. παραπάνω, σ. 67. 
258 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 85. 
259 Το κείμενο έχει τίτλο Commemoratorium de casis Dei vel monasteries, στο Tobler, Molinier (επιμ.), 
Itinera Hierosolymitana, 304. Ωστόσο μεταγενέστερο παπικό έγγραφο του 1334 που εξέδωσε ο Πάπας 
Ιωάννης KB' αναφέρει ότι η μονή Σινά είχε 200 μοναχούς, Hofmann, "Sinai und Rom", 230. 
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προσκυνητής Δανιήλ αναφέρει ότι η μονή Καλαμώνος είχε είκοσι μοναχούς, ενώ ο 

Ιωάννης Φωκάς μέτρησε σαράντα μοναχούς στη μονή του Αγίου Σάββα260. 

2<'° Μονή Καλαμώνος: Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 138. Μονή Αγίου Σάββα: PG 133, 948. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Α.6 Μελκίτες δωρητές 

Οι Ορθόδοξοι χριστιανικοί πληθυσμοί της Συροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου, οι 

οποίοι ήταν γνωστοί με την ονομασία Μελκίτες, παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό 

ελληνόφωνοι τουλάχιστον μέχρι τον 8° αιώνα, δηλαδή για έναν περίπου αιώνα μετά 

την Αραβική κατάκτηση261. Σταδιακά όμως από τον 9° αιώνα και έπειτα τα Αραβικά 

άρχισαν να αντικαθιστούν τα Ελληνικά, τόσο στη διοίκηση όσο και στις καθημερινές 

δραστηριότητες, ενώ αλλαγές επήλθαν και στον χώρο της Εκκλησίας, όπου σταδιακά 

στις λειτουργίες τα Αραβικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα 

Ελληνικά, αν και ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν η θεία λειτουργία τελούνταν 

εξολοκλήρου στα Αραβικά πριν από τον 13° αιώνα262. Επί παραδείγματι οι 

Ορθόδοξοι κάτοικοι της πόλης της Αντιόχειας φαίνεται ότι στην πλειονότητά τους 

ήταν ελληνόφωνοι ή τουλάχιστον γνώριζαν Ελληνικά, αλλά στις περιοχές γύρω από 

αυτήν θα πρέπει να μιλούσαν Συριακά και Αραβικά. Οι Ορθόδοξοι της υπόλοιπης 

Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου πιθανότατα μιλούσαν κυρίως Αραβικά και 

χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό τα Ελληνικά263. Σαν αποτέλεσμα του 

"εξαραβισμού" των χριστιανικών κοινοτήτων δημιουργήθηκε η ανάγκη να 

μεταφραστούν θεολογικά κείμενα στην αραβική γλώσσα, φαινόμενο που ξεκίνησε 

ήδη από τον 9° αιώνα και συνεχίστηκε τον 10° και 11° αιώνα264. Μάλιστα στο β' μισό 

του 12ου αιώνα ο Παύλος al-Rahib, μοναχός από την Αντιόχεια, ο οποίος ήταν 

επίσκοπος Σιδώνος, συνέταξε πέντε θεολογικές πραγματείες στα Αραβικά, ενώ έναν 

261 Hasluck, Christianity and Islam. Bulliet, "Process and Staus", 1-12. Cragg, Arab Christian. Gutas, 
Greek Thought, Arabic Culture. Griffith, Church in the Shadow, 137-139. Επίσης οι χριστιανοί της 
Συρίας χρησιμοποιούσαν τα Συριακά, βλ. Every, "Syrian Christians", 363-372. 
262 Le Strange, Palestine. Nasrallah, "Liturgie des Patriarcats melchites", 159-160. Leeming, "Adoption 
of Arabic", 239-246. Griffith, "Church of Jerusalem", 175-204. Pahlitzsch, "Griechisch, Syrisch, 
Arabisch", 37-47. Griffith, Church in the Shadow, 92-99, 137-139. Galadza, "Sources", 85-86. 
263 Hamilton, Latin Church, 159-187. Hamilton, "Latin Church", 8-11. Micheau, "Eastern 
Christianities", 390. 
264 Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραψε όλα τα θεολογικά έργα του στα Ελληνικά, αλλά ο 
Θεόδωρος Abu-Qurra (περί το 740/750-820/825) συνέταξε τις περισσότερες θεολογικές πραγματείες 
του στα Αραβικά, γεγονός που δείχνει ότι πιθανώς οι χριστιανικοί πληθυσμοί δεν κατανοούσαν πια τα 
Ελληνικά μετά τα μέσα του 8ου αιώνα. Σχετική βιβλιογραφία: Vollers, "Religionsgesprach von 
Jerusalem", 29-71, 197-221. Every, "Syriac and Arabic", 230-239. Every, "Syrian Christians", 363-
372. Nasrallah, Saint Jean de Damas. Beck, Kirche, 476-486. Dick, "Theodore Abuqurra (a)", 209-
223, 319-332. Dick, "Theodore Abuqurra (β)", 114-129. Blau, Grammar of Christian Arabic. Haddad, 
Theologiens arabes. Griffith, "Greek into Arabic", 117-138. Noble, "John Damascene", 95-116. 
Griffith, "Monks of Palestine", 1-28. Griffith, "Anthony David of Baghdad", 7-19. Griffith, Theodore 
Abu Qurrah. Lamoreaux, "Theodore Abu Qurrah", 361-386. Louth, "John of Damascus", 301-304. 
Lamoreaux, "Biography of Theodore Abu Qurrah", 25-40. Louth, Saint John Damascene. Samir, Abu 
Qurrah. Griffith, "Giovanni di Damasco", 21-52. Micheau, "Eastern Christianities", 373-403. Griffith, 
Church in the Shadow, 59-91. Griffith, "John of Damascus", 207-237. Noble, "Between Baghdad and 
Byzantium", 46-47. 
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αιώνα νωρίτερα ο διάκονος 'Abdallah ibn Fadl, επίσης από την Αντιόχεια, μετέφρασε 

τις Ομιλίες του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στα Αραβικά265. Επιπλέον στις 

χριστιανικές κοινότητες αυτών των περιοχών στην περίοδο που εξετάζουμε η 

λειτουργία τελούνταν κατά το Ορθόδοξο τυπικό της Κωνσταντινούπολης266. Βέβαια, 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα της θείας λειτουργίας, η διακόσμηση των ναών με 

εικόνες αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της λατρευτικής πρακτικής των Ορθόδοξων 

που ζούσαν σε μουσουλμανικές χώρες. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

καθιέρωση της λατρείας των εικόνων στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στους 

θρησκευτικούς αγώνες αγίων της Συροπαλαιστίνης, όπως του αγίου Ιωάννη του 

Δαμασκηνού (περί το 675-749/753-4), ο οποίος, έχοντας ως έδρα του τη Λαύρα του 

Αγίου Σάββα, συνέταξε κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας πολλές θεολογικές 
967 

πραγματείες, στις οποίες υπερασπίζονταν τις θέσεις των Εικονολατρών . 

Συνεχίζοντας την έρευνα για τους δθ)ρητές εικόνων είναι δυνατό να 

υποθέσουμε ότι μοναχοί και κληρικοί με καταγωγή από την Συροπαλαιστίνη και την 

Αίγυπτο θα μπορούσαν να έχουν κάνει δωρεές εικόνων στο Σινά. Στις πηγές γίνονται 

αναφορές σε μοναχούς, που έφτασαν στο Βυζάντιο από την περιοχή των Αγίων 
λ/- ο 

Τόπων όπου αρχικά διέμεναν" . Ο Βίος του αγίου Λάζαρου του Γαλησίου όρους μας 

πληροφορεί ότι ο μοναχός Φώτιος από τα Ιεροσόλυμα πέρασε από το μοναστήρι που 

είχε ιδρύσει ο άγιος κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, αφού είχε ταξιδέψει 

265 Khoury (επιμ.), Paul d'Antioche. Ebied, Thomas (επιμ.), Muslim-Christian Polemic, 55-147. 
Micheau, "Eastern Christianities", 393, 395. Noble, Between Baghdad and Byzantium. Για την 
περίπτωση του Παύλου και τον τρόπο με τον οποίο τα έργα του επηρέασαν την καλλιτεχνική 
παραγωγή της περιοχής της Συροπαλαιστίνης, βλ. Carr, "Reading Styles of Use", 247-254. 
266 Charon, "Rite byzantin", 477-484. Sauget, Synaxaires Melkites, 181-182. Nasrallah, "Liturgie des 
Patriarcats melchites", 156-181. Galadza, "Liturgical Byzantinization", 69-85. Galadza, Liturgical 
Byzantinization. Galadza, "Sources", 75-94. 
267 Menges, Bilderlehre. Nasrallah, Saint Jean de Damas. Fazzo, "Rifiuto delle icone", 25-45. Auzepy, 
"Etienne le Sabai'te et Jean Damascene", 183-218. Auzepy, "Sabai'tes et l'iconoclasme", 305-314. 
Louth, "John of Damascus", 301-304. Griffith, "Christians, Muslims and the Image", 347-380. Noble, 
"John Damascene", 95-116. Signes Codoner, "Melkites and Icon Worship", 135-187. Επίσης και ο 
Θεόδωρος Abu-Qurra υπερασπίστηκε τη λατρεία των εικόνων σε γραπτά του, βλ. Griffith, "Theodore 
Abu Qurrah's Tract", 53-73. Griffith, Treatise on the Veneration. 
268 Δεν είμαστε φυσικά σε θέση να γνωρίζουμε το ποσοστό Μελκιτών (αραβόφωνων) και Βυζαντινών 
μοναχών, αφού δε σώζεται αρχειακό υλικό, που να καταγράφει την προέλευση των μοναχών. Ακόμη 
και ο αριθμός των μοναχών σε κάθε μονή μας διαφεύγει. Σχετική μνεία υπάρχει σε λατινικό κείμενο 
του 9ου αιώνα, στο οποίο καταγράφεται ο αριθός των μοναχών κάθε μοναστηριού των Αγίων Τόπων. 
Σύμφωνα με αυτό το κείμενο η μονή του Αγίου Θεοδοσίου είχε εβδομήντα μοναχούς, η μονή του 
Αγίου Σάββα εκατόν πενήντα, η μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Ιορδάνη (στον τόπο της 
Βαπτίσεως) τριάντα πέντε, η μονή του Αγίου Ευθυμίου τριάντα μοναχούς, η μονή του Αγίου 
Χαρίτωνος τριάντα και η μονή Σινά τριάντα μοναχούς, βλ. "Commemoratorium de casis Dei vel 
monasteriis", στο Tobler, Molinier (επιμ.), Itinera Hierosolymitana, 301-305, συγκεκριμένα για το 
Σινά 304. Αγγλική μετάφραση στο Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 137-138. 
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προηγουμένως στην Κωνσταντινούπολη269. Στο ίδιο σημείο του κειμένου υπάρχει 

αναφορά και στον μοναχό Κοσμά Ιεροσολυμίτη καθώς και σε κάποιον άλλο μοναχό, 

που είχε γυρίσει από τα Ιεροσόλυμα, όπου είχε μείνει επί μακρόν και ο οποίος εκείνη 
270 

την εποχή μόναζε στη μονή του Αγίου Θεοφυλάκτου στη Λυδία" . Επίσης, ο 

Ιωάννης Κίνναμος (πριν το 1143-μετά το 1185) κάνει αναφορά σε μοναχό, που 

καταγόταν από την περιοχή της Γαλιλαίας, ο οποίος μάλιστα προφήτευσε την άνοδο 

του Μανουήλ στο θρόνο271. Επίσης από το Βίο του αγίου Παύλου του Νεότερου, που 

χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα, πληροφορούμαστε ότι σινάΐτες μοναχοί 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Σινά μετά από αραβική επιδρομή και να 

εγκατασταθούν τελικά στο όρος Λάτρος, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους 

Βίους άλλων αγίων272. Εντούτοις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής 

αυτών των ασκητών, οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν Βυζαντινοί που 

μόνασαν στους Αγίους Τόπους και έπειτα επέστρεψαν στο Βυζάντιο. 

Η πιο σαφής αναφορά για την καταγωγή σινάΐτη μοναχού απαντά στην 

ιστορική πραγματεία του Yahya ibn Sa'id al-AntakT. Ο Yahya αναφέρεται στον 

μοναχό Γεώργιο, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Δαμιέττης της Αιγύπτου, που 

βρισκόταν στο δέλτα του Νείλου. Ο Γεώργιος έγινε μοναχός στο Σινά και έπειτα 

μετέβη στο Βυζάντιο, για να επιστρέψει κάποια χρόνια αργότερα στο Σινά και να 
273 

γίνει ιερέας, πριν τελικά εκλεγεί Πατριάρχης Αλεξανδρείας το 1021" . Ο Γεώργιος 

δεν ήταν ο μόνος σιναΐτης μοναχός που εκλέχτηκε Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Το 941 

στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας ενθρονίστηκε ο σινάΐτης μοναχός Ισαάκ 

(941-954), ο οποίος ήταν ασκητική μορφή και ιδιαίτερα μορφωμένος274. 

Σημειώνουμε εδώ επίσης ότι σε φατιμιδικό έγγραφο προστασίας του 1130, που 

εξέδωσε ο χαλίφης Αλ-Χαφίζ (1132-1149), αναφέρεται ότι το μοναστήρι του Σινά 

διέθετε μετόχι στη Δαμιέττη, όπου ενδεχομένως ο Γεώργιος ήρθε για πρώτη φορά σε 

269 AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 535. 
270 Ο.π., τ. 3, 535. Σε άλλο σημείο του Βίου αναφέρεται ότι ο άγιος Λάζαρος έστειλε το μοναχό Κοσμά 
στην Κωνσταντινούπολη για να παραδώσει επιστολή στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' Μονομάχο 
(1042-1055), στο ίδιο 575. 
271 «Ήν τις μοναχών πατρίς αύτώ Γαλιλαία,...». Meineke (επιμ.), Epitome, 23. 
272 Βίος αγίου Παύλου του Νεότερου που μόνασε στο όρος Λάτρος στο β' μισό του 10ου αιώνα: 
Delehaye, "Vita sancti Pauli", 33. To γεγονός μνημονεύεται και στο Βίο του αγίου Νικηφόρου 
επισκόπου Μιλήτου καθώς και στην Ύποτνπωση του αγίου Χριστοδούλου της Πάτμου, βλ. 
αντίστοιχα: Delehaye, "Vita sancti Nicephori", 145-146. Miklosich, Miiller, Acta et diplomata, τ. 6, 60. 
273 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 451-453. Πρόκειται για τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Γεώργιο Β' (1021-1052). 
274 Ο.π., Histoire de Yahya, 726. 

80 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



77S 

επαφή με σιναΐτες μοναχούς" . Όπως είναι φυσικό μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

αραβόφωνοι μοναχοί έκαναν δωρεές στο Σινά. Η παραπάνω πρόταση δεν αποτελεί 

υπόθεση εργασίας, αλλά τεκμηριώνεται από τον κολοφώνα του σιναϊτικού κώδικα 

αραβ. 116. Πρόκειται για δίγλωσσο Ευαγγελιστάριο με τα κείμενά του γραμμένα στα 776 

Ελληνικά και τα Αραβικά . Στο φύλλο 205 β σώζεται ένας επίσης δίγλωσσος 

Κολοφώνας (Εικ. 78). Το τμήμα του που έχει γραφτεί στα Ελληνικά αναφέρει: 

«Μνήσθητη Κ(ύρι)ε τοϋ δούλου σου Iω(άννου) πρεσβυτέρου όρ(ο)υς Σινά, 

ν(ίό)ς Βίκτωρος Ταμιαθέου, άμήν γένυτο», ενώ το αραβικό κείμενο, το οποίο 

παραθέτουμε εδώ σε μετάφραση, είναι το εξής: «Μνήσθητι Κύριε τον δούλο σου 

Ιωάννη, πρεσβύτερο του όρους Σινά, τον υιό του Βίκτωρα blmla(;) από τη Δαμιέττη. 

Έγραψε τον κώδικα γι' αυτόν και για όσους θα τον διαβάσουν μετά από αυτόν. Και 

εύχεται όσοι τον διαβάζουν να τον μνημονεύουν. Τον έγραψε το έτος 385 των Αράβων 

(995/996). Και έγινε μοναχός σε αυτόν τον τόπο το έτος 374 των Αράβων 

(984/985)»217. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντιγραφέας και πιθανότατα δωρητής του 

χειρογράφου ήταν ο ιερομόναχος Ιωάννης από την Δαμιέττη, που γνώριζε να γράφει 

Ελληνικά και Αραβικά, ο οποίος μοιράζεται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τον 

Γεώργιο, τα οποία είναι η καταγωγή, ο τόπος όπου ασκήτεψαν, το ιερατικό αξίωμα, 

και η παιδεία. 

Το μοναστήρι του Σινά διέθετε μετόχια σε περιοχές του φατιμιδικού 

χαλιφάτου της Αιγύπτου με Ορθόδοξο πληθυσμό. Συγκεκριμένα το έγγραφο 

προστασίας του 1130, στο οποίο προαναφερθήκαμε μόλις παραπάνω, βεβαιώνει ότι η 

μονή κατείχε ακίνητη περιουσία στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στη Δαμιέττη και 

στην Τάνιδα, καθώς και σε άλλες επαρχίες που δεν προσδιορίζονται στο κείμενο, 

αλλά πιθανότατα πρόκειται για μετόχια στη χερσόνησο του Σινά ή στην 
978 

Παλαιστίνη . Αυτό σημαίνει ότι το μοναστήρι επανδρώνονταν και με μοναχούς, 

όπως ο Γεώργιος και ο Ιωάννης στους οποίους προαναφερθήκαμε, που προέρχονταν 

από τις συγκεκριμένες περιοχές. Εντούτοις είναι αρκετά δύσκολο να διαπιστωθεί ο 

275 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 4, 51. 
~76 Λατινική μετάφραση: «Memento, ο Dornine, servi tui peccatoris Iohannis presbyteri in Monte Sina, 
filii Victoris blmla(;) Damiatensis; scripsit eum pro se ipso et pro eis qui legent in eo post eum; et ille 
rogat omnes qui legent in eo ut misereantur super eum. Et scripsit in anno trecentesimo octogesimo 
quinto ex annis Arabum (995/996). Et monachus-factus-est in hoc loco in anno trecentesimo 
septuagesimo quarto ex annis Arabum (984/985)». Garitte, "Evangeliaire grec-arabe", 207-225. 
Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 4, 17-18. Hoffmann, "Manuscrits grecs", 
351. Αγγλική μετάφραση στο: Galadza, "Sources", 80. 
277 Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, αρ. 4, 17. 
278 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 4, 50-51. 
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τόπος καταγωγής των μοναχών, εκτός φυσικά και αν αυτός αναφέρεται ρητά σε 

γραπτή πηγή. Άλλωστε οι μοναχοί βρίσκονταν σε διαρκή μετακίνηση, δηλαδή 

μετακινούνταν από μονή σε μονή ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

που επικρατούσαν στην περιοχή όπου βρισκόταν το μοναστήρι στο οποίο 

ασκήτευαν279. Ακόμη και η προσωνυμία Ιεροσολυμίτης, που συνδέει άμεσα ένα 

πρόσωπο με την περιοχή των Ιεροσολύμων, δεν επαρκεί για να αποδείξει τον τόπο 

καταγωγής ενός μοναχού, αλλά μάλλον δηλώνει τον τόπο προέλευσής του. Εξάλλου 

φαίνεται ότι η θέση ενός μοναχού στη μονή καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από την 

παιδεία του. Για παράδειγμα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Γεώργιος καταγόταν από 

την Δαμιέττη. Όμως η καταγωγή του δεν τον εμπόδισε να γίνει μοναχός στο Σινά, 

έπειτα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι λογικό να υποτεθεί ότι διεύρυνε 

την ελληνική του παιδεία, και μετά να επιστρέψει στο Σινά όπου έγινε ιερέας. 

Μάλιστα φαίνεται ότι Μελκίτες μοναχοί εκλέχτηκαν ως και ηγούμενοι στο Σινά. Από 

αραβικό αγιολογικό κείμενο, που χρονολογείται στον 9° αιώνα και σώζεται σε 

χειρόγραφο του Σινά (Σιναϊτ. αραβ. κωδ. 542), μαθαίνουμε ότι ηγούμενος της μονής 

κατά τον 9° αιώνα διετέλεσε ο Abd al-Masih (Χριστόδουλος), ο οποίος ήταν 
2 8 0 r ' ' αραβόφωνος χριστιανός από την Υεμένη" . Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να προκαλεί 

ερωτήματα. Σε ένα περιβάλλον όπου η Αραβική είχε γίνει η επίσημη γλώσσα 

διεκπεραίωσης των κρατικών υποθέσεων, στο οποίο ολοένα και περισσότεροι 

πληθυσμοί μιλούσαν αραβικά, πολλοί μοναχοί θα ήταν σίγουρα Άραβες χριστιανοί 

και δεν έχουμε λόγο να μην αποδεχτούμε το γεγονός ότι κάποιος από αυτούς έγινε 

ηγούμενος του Σινά281. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι οι μελκίτες ιεράρχες θα 

πρέπει να ταξίδευαν συχνά προς το Βυζάντιο, με το οποίο θα δημιουργούσαν 

πνευματικούς δεσμούς, καθώς εκτός από το παράδειγμα του Πατριάρχη Γεώργιου 

διαθέτουμε και αυτό του επισκόπου Σιδώνας Παύλου, ο οποίος μας πληροφορεί ότι 

279 Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του μοναχού Παύλου, που μόναζε στη λαύρα του Αγίου 
Σάββα στην Παλαιστίνη μαζί με τον άγιο Λάζαρο του Γαλησίου όρους. Κατά τη διάρκεια των διωγμών 
κατά των χριστιανών του χαλίφη της Αιγύπτου Αλ-Χακίμ το 1009, οι δύο μοναχοί εγκατέλειψαν τα 
Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος επέλεξε τότε να ασκητέψει στην περιοχή της Λαοδίκειας της Συρίας και κατά 
πάσα πιθανότητα αργότερα μόνασε στη μονή της Αναστάσεως πριν εγκατασταθεί τελικά στη μονή του 
Αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα, AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 515. Αλλά και ο άγιος Λάζαρος επέλεγε να 
μετακινείται πολύ συχνά σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι πολιτικές συνθήκες οδηγούσαν 
συχνά στη μετακίνηση των μοναχών. Το καλοκαίρι του 1187 μια επιδρομή μουσουλμάνων πολεμιστών 
ανάγκασε τους μοναχούς της μονής του Αγίου Ευθυμίου να εγκαταλείψουν τον τόπο άσκησής τους και 
να κατευθυνθούν προς τη μονή του Αγίου Σάββα σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου. Βλ. Delehaye, 
"Narratio", 162-175. Επίσης, Kaplan, "Choix du lieu saint", 183-198. 
280 Έχουν γίνει δύο μεταφράσεις του κειμένου: Griffith, '"Abd al-Masih an-Nagrani al-Ghassani", 331-
374. Swanson, "Martyrdom of Abd al-Masih", 107-129. Μελκιτικό συναξάριο: Sauget, Synaxaires 
Melkites. 366-367. 
281 Griffith, Church in the Shadow, 137-139. 

82 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη, όπου συνάντησε μορφωμένους 
989 ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησε για θεολογικά ζητήματα . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα παρουσιάζει αφιερωματική επιγραφή από 
ΤΟ ο 

τη μονή Καλαμώνος . Ο Ιωάννης Φωκάς, το πόνημα του οποίου αποτελεί πολύτιμη 

πηγή πληροφοριών για τη δραστηριότητα των Βυζαντινών στους Αγίους Τόπους την 

εποχή της βασιλείας του Μανουήλ Α' Κομνηνού, αναφέρει ότι: «...ή τον 

Καλαμώνος μονή,..., άπο τετραγώνου λαξευτού λίθον άνωκοδόμηται, καί ό 

ναός μέσον αύτής έγχόρηγος τρονλλωτός ϊδρνται έν κυλινδρωτοίς θόλοις 

έπικαθήμενος»2ΗΑ. Εντούτοις δεν αναφέρει τα ονόματα των δωρητών. Εφόσον ο 

Φωκάς περιγράφει τις δωρεές του Μανουήλ στους Αγίους Τόπους δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα να δόθηκε χορηγία για την ανοικοδόμηση της 

συγκεκριμένης μονής από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Η μονή Καλαμώνος έχει 

ταυτιστεί με το σημερινό μοναστήρι Kasr Hadjla ή Dair Hajla, που σήμερα τιμάται 
ΛΟΓ 

στη μνήμη του Αγίου Γερασίμου . Σε αυτό το μοναστήρι βρέθηκε αφιερωματική 

επιγραφή, ένα τμήμα της οποίας έχει γραφτεί στα Ελληνικά και ένα στα Αραβικά. Η 

επιγραφή στα Ελληνικά είναι η εξής: «(Άνε)κενήσθε(ί) (ή) νερά μο(ν)ή ταντι έν 

ίμέρες τον Ι(ωάνν)ον π(ατ)ρ(ι)άρχου (καί) Ιακόβου του ίγουμ(ένον)», ενώ η 

επιγραφή στα Αραβικά αναφέρει: «Εις το όνομα του Πατρός. Αυτό το έργο 

ολοκληρώθηκε από τον κύριο (μαΐστορα) ... και τον κύριο (μαϊ'στορα) ... Ο Θεός να 

τους συγχωρήσει»286. Εάν η ανοικοδόμηση της μονής έγινε επί της βασιλείας του 

Μανουήλ Κομηνού, τότε ο Πατριάρχης Ιωάννης της επιγραφής μπορεί να ταυτιστεί 

με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη Θ' (1157). Εάν όμως η ανοικοδόμηση δεν 

έγινε στα χρόνια του Μανουήλ Κομηνού, τότε ο Ιωάννης θα μπορούσε να ταυτιστεί 

με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη Η' (1106-1108). Πάντως τα κτίσματα της 

μονής έχουν στοιχεία λατινικής αρχιτεκτονικής, γεγονός που σημαίνει ότι η 

ανοικοδόμηση του μοναστηριακού συγκροτήματος έλαβε χώρα την εποχή που η 

282 Για το πρόσωπο του επισκόπου Παύλου, βλ. παραπάνω σ. 77. Για τη συγκεκριμένη αναφορά, βλ. 
Khoury (επιμ.), Paul d'Antioche, 13. 
283 Vailhe, "Laures de St. Gerasimos et de Calamon", 106-119. 
284 PG 133, 953C. 
285 Conder, Kitchener, Survey, τ. 3, 213-217. Lagrange, "Chronique", 440-441. Pringle, Churches of 
Jerusalem, τ. 1, 197-202. 
286 Lagrange, "Chronique", 440. Η μεταγραφή της αραβικής επιγραφής είναι ελεύθερη απόδοση της 
γαλλικής μετάφρασης: «Αu nom de Dieu. Cette auvre a etc achevee par le maitre...et par le 
maitre...Dieu leur pardonne». 
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περιοχή ανήκε στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ . Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει και 

την ταύτιση του Πατριάρχη Ιωάννη με έναν από τους δύο προαναφερθέντες ιεράρχες, 

καθώς δεν υπήρξε άλλος Πατριάρχης με το όνομα Ιωάννης κατά το 12° αιώνα. 

Επιπροσθέτως Ορθόδοξοι Χριστιανοί των Αγίων Τόπων ανέλαβαν την 

ανέγερση ενός ακόμη μοναστηριού της περιοχής στα τέλη του 12ου αιώνα. Πρόκειται 
r r r788 ' ' 

για το Deir Wadi el Kelt, δηλαδή τη μονή Χοζιβά . Η κτητορικη επιγραφή του 

μοναστηριού έχει συνταχθεί, όπως στην περίπτωση της μονής Καλαμώνος, στα 

Ελληνικά και στα Αραβικά. Η ελληνική επιγραφή αναφέρει: «Άνεκενίσθη ή 

παρ(ονσα) μο(νή) διά χ(ε)ιρός Ίβραχίμ (και) τους αδελφούς αντον. Έ(τει) 

,ςπχζ' (ί)ν(δικτιώνος) ιβ Μ(αρ)τ(ίον) τ(ον) ήγονμέ(νον) Γερασ(ί)μ(ον)»289. Η 

αραβική επιγραφή δίνει περίπου τα ίδια στοιχεία: «Αυτό το έργο αποπερατώθηκε από 

τον Ιμπραήμ και τους αδελφούς του, τους γιους του Μωυσή από την Jifna. Είθε ο Θεός 

να τους δείξει έλεος, και να δώσει έλεος σε όποιον διαβάσει την επιγραφή και πεί 

Αμήν»290. 

Εφόσον οι ιδρυτικές επιγραφές των μονών Καλαμώνος και Χοζιβά έχουν 

γραφτεί στα Αραβικά και στα Ελληνικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένα τμήμα των 

μοναχών τους θα πρέπει να ήταν γηγενείς Ορθόδοξοι κάτοικοι της Συροπαλαιστίνης 

και της Αιγύπτου οι οποίοι μιλούσαν αραβικά. Όπως είναι λογικό να υποτεθεί 

επιγραφές σε δύο γλώσσες μπορούν να εντοπιστούν σε περιοχές στις οποίες οι 

πληθυσμοί μιλούσαν δύο διαφορετικές γλώσσες ή τουλάχιστον έχει καθιερωθεί η 

χρήση δύο επισήμων γλωσσών, έστω και αν οι τοπικοί πληθυσμοί μιλούν 

περισσότερες γλώσσες. Η χρήση Ελληνικών και Αραβικών διαπιστώνεται και σε 

άλλες περιοχές στις οποίες συνυπήρχαν αραβόφωνοι και ελληνόφωνοι πληθυσμοί και 

287 Conder, Kitchener, Survey, τ. 3, 213, 216. 
288 Conder, Kitchener, Survey, τ. 3, 192, pi. 193, 197. Αθανασιάδης, Μονή Χοζεβά. Schneider, "Das 
Kloster der Theotokos zu Choziba", 297-332. Ovadiah, Corpus of Byzantine Churches, 50. Pringle, 
Churches of Jerusalem, τ. 1, 183-192. 
289 Ο Μ. J. Lagrange θεωρούσε ότι η αναγραφόμενη ημερομηνία είναι το 1234, αλλά τμήματα των 
κτισμάτων της μονής ανάγονται στην εποχή κατά την οποία οι Σταυροφόροι ήταν κύριοι της περιοχής. 
Για τις επιγραφές και τη χρονολόγηση βλ. Lagrange, "Chronique", 442-443. Αλλοι μελετητές 
χρονολογούν την ανοικοδόμιση του μοναστηριακού συγκροτήματος στο 12° αιώνα και συγκεκριμένα 
το 1179, βλ. Schneider, "Das Kloster der Theotokos zu Choziba", 307-309. Για το ζήτημα βλ. Pringle, 
Churches of Jerusalem, τ. 1, 190-191. Πάντως το έτος 6687, δηλαδή το 1179, αντιστοιχεί με τη 12 
ινδικτιώνα, Grumel, Chronologie, 257. 
290 Lagrange, "Chronique", 442-443. To χωριό Jifna κατοικείται ακόμη και σήμερα από χριστιανούς, 
οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και οι μαΐστορες, που μνημονεύονται στην επιγραφή, ήταν 
χριστιανοί. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 279-280. 
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9Q1 

συγκεκριμένα στην Σικελία . Η Αδελασία, η μητέρα του Ρογήρου Β' (1130-1154), 

που από το 1101-1112 υπήρξε αντιβασίλισσα του Νορμανδικού βασιλείου της 

Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, εξέδωσε διατάγματα τα οποία έχουν συνταχθεί στα 

Αραβικά και στα Ελληνικά, πιθανότατα επειδή απευθύνονταν στους αραβόφωνους 

και τους ελληνόφωνους κατοίκους της Σικελίας292. Κατά συνέπεια μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η ύπαρξη επιγραφών σε αυτές τις δύο γλώσσες μπορεί να 

αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για την παρουσία αραβόφωνων και ελληνόφωνων 

μοναχών στα μοναστήρια των Αγίων Τόπων. Μάλιστα στο Σινά σώζονται δίγλωσσα 

χειρόγραφα σε ελληνικά και αραβικά, δηλαδή κώδικες στους οποίους το κείμενο 

αντιγράφεται στα ελληνικά και δίπλα επαναλαμβάνεται η αραβική απόδοση. Τα 

παραδείγματα είναι αρκετά, αλλά εδώ θα περιοριστούμε στην παράθεση μόνο 

ορισμένων από αυτά, όπως ειλητάριο του 12ου-13ου αιώνα με τις εκφωνήσεις του 

όρθρου, καθώς και κώδικας του 13ου αιώνα που περιέχει τα αναγνώσματα της 
293 , 

Παλαιάς Διαθήκης, Ευαγγελιστάριο, καθώς και τον Απόστολο" . Το ειλητάριο και ο 

κώδικας περιέχουν κείμενα που διαβάζονται κατά τη διάρκεια του όρθρου και της 

θείας λειτουργίας εντός της εκκλησίας. Πρόκειται δηλαδή για αναγνώσματα που δεν 

προορίζονταν για προσωπική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι τα κείμενα έχουν γραφτεί σε 

δύο γλώσσες για να διαβάζονται πρώτα στη μία γλώσσα και έπειτα στην άλλη κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας για να γίνονται κατανοητά από όλα τα μέλη του 

μοναστηριού που δεν μιλούσαν κατ'ανάγκην μία μόνο γλώσσα. 

Επίσης στη μονή του Σινά σώζονται δύο εικόνες με αφιερωματικές επιγραφές 

στα Ελληνικά και στα Αραβικά. Στη μία εξ αυτών απεικονίζεται ολόσωμος ο 

προφήτης Ηλίας με τα χέρια υψωμένα σε δέηση, να κοιτά προς τα δεξιά, όπου 

παριστάνεται το χέρι του Θεού να ευλογεί, ενώ ακριβώς από κάτω ένα κοράκι 

μεταφέρει τροφή στον προφήτη (Εικ. 79-80)294. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου της 

2<" Είναι γνωστό ότι στο Νορμανδικό βασίλειο της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας διαβιούσαν 
ελληνόφωνοι, αραβόφωνοι και λατινόφωνοι πληθυσμοί. Επίσης ιδιαίτερα στην Καλαβρία και στη 
Σικελία είχαν ιδρυθεί πολλά Ορθόδοξα μοναστήρια κυρίως κατά τον 10°-11° αιώνα. Βλ. ενδεικτικά, 
White, Latin Monasticism. Borsari, Monachesimo bizantino nella Sicilia. Giunta, Bizantini e 
bizantinismo. Cataudella, "Cultura bizantina in Sicilia", 1-56. Varvaro, Lingua e storia. Falkenhausen, 
"Monachesimo in Sicilia", 135-174. Johns, "Greek Church in Sicily", 133-157. 
292 Πρόκειται για διατάγματα που διευθετούν ζητήματα ακίνητης περιουσίας μονών και ιδιωτών, 
Falkenhausen, "Regentschaft der Grafin Adelasia", 108-111. 
291 Ειλητάριο: Νικολόπουλος, "Συνοπτική καταγραφή", αρ. 59, 261. Κώδικας: Νικολόπουλος, 
"Συνοπτική καταγραφή", αρ. 10, 192. 

94 Rabino, "Souvenirs epigraphiques", 48, 99. Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, αρ. 145, 146, 
59-60, 115. Άμαντος, Σιναϊτικά μνημεία, 45. Σωτηρίου, "Ελληνο-αραβικαί εικόνες", 154-155. 
Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 74, τ. 2, 88-89. Weitzmann, "Classical in Byzantine Art", 172-174, 
εικ. 135. Weitzmann, "Icon Programs", 102-106. Weitzmann, The Icon, 36, 96-97, πίν. 29. Μουρίκη, 
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εικόνας υπάρχει επιγραφή στα ελληνικά, που επαναλαμβάνεται στα αραβικά, η οποία 

μας πληροφορεί ότι η εικόνα αποτέλεσε δωρεά του Στέφανου29". Στη δεύτερη εικόνα 

παριστάνεται ολόσωμος ο προφήτης Μωυσής μπροστά από τη Βάτο να λαμβάνει το 
296 Νόμο (Εικ. 81-82)" . Σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή της εικόνας 

δωρητής ήταν ο Στέφανος, δηλαδή το ίδιο πρόσωπο που αφιέρωσε την εικόνα του 
' 297 

προφήτη Ηλία στο Σινά . Οι επιγραφές των δύο αυτών εικόνων παραδίδουν μόνο το 

όνομα του δωρητή και δεν αναφέρουν την ιδιότητά του. 

Στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, οι αφιερωματικές επιγραφές 

συνήθως παραθέτουν την ιδιότητα του δωρητή. Ο Ιωάννης, που δώρησε το εξάπτυχο 

στη μονή Σινά, ήταν ιερομόναχος, όπως και ο Ιωάννης, που απεικονίζεται στην 

εικόνα με τον άγιο Γεώργιο και τις σκηνές του βίου του. Στην εικόνα με τον Δαβίδ 

και τον Μελχισεδέκ ο δωρητής είναι ο ηγούμενος Αβράμιος. Επομένως εφόσον οι 

επιγραφές των δύο εικόνων με τους προφήτες Μωυσή και Ηλία δεν αναφέρουν την 

ιδιότητα του δωρητή είναι δυνατό να ισχυριστούμε ότι ο Στέφανος δεν ήταν μοναχός 

ή κληρικός, αλλά κοσμικός αφιερωτής. Σε προηγούμενη ενότητα αυτού του 

κεφαλαίου αναφερθήκαμε σε εικόνες που δώρησαν στη μονή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου στον Ιορδάνη ο Κωνσταντίνος και η σύζυγος του Ελένη από το 

Βυζάντιο298. Στα επιγράμματα των αφιερωμένων εικόνων τους αναφέρεται μόνο το 

όνομα του Κωνσταντίνου, ενώ παραλείπονται το επώνυμο και η ιδιότητά του. 

"Εικόνες", 109-110, εικ. 34. Thon, Prophet Elija, 27-28, εικ. 19. Mouriki, "Portraits des donateurs", 
120. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 203, εικ. 56. Lidov, Ikony Sinaiia, 92-93, αρ. 26. Piatnitsky, 
Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, λήμμα S58, 242-244, (Υ. Α. 
Piatnitsky). Piatnitsky, "Dve sinaiskie ikony", 134-139, 161. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 
Hallowed Ground, αρ. 28, 190-191, (G. R. Parpulov). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 380, 
XI.200.1. 
295 Η ελληνική επιγραφή είναι η εξής: «Μορφονντι , Θεσβίτα, σέ [Στε]φανω δίδον τοις σοις 
ίλασμοϊς πτεσμάτων άμνηστίαν». Η αραβική επιγραφή επαναλαμβάνει τα εξής: «Παρέσχε 
συγχώρεση προφήτη Ηλία στον Στέφανο, που απέδωσε/ζωγράφισε τη μορφή σου. Είθε ο Θεός να τον 
συγχωρήσει για τις αμαρτίες του». 
296 Rabino, "Souvenirs epigraphiques", 48, 98. Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, αρ. 142, 59, 
115. Άμαντος, Σιναϊτικά μνημεία, 44-45. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 75, τ. 2, 89-90. Σωτηρίου, 
"Ελληνο-αραβικαί εικόνες", 153-154. Weitzmann, "Classical in Byzantine Art", 172-174, εικ. 136. 
Weitzmann, "Icon Programs", 102-106. Μουρίκη, "Εικόνες", 110, εικ. 44. Γαρίδης, "Αραβοορθόδοξες 
εικόνες", 370-371. Mouriki, "Portraits des donateurs", 121. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 204, 
εικ. 57-58. Patterson Sevcenko, "Vita Icon", 159, εικ. 23. Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell 
Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, αρ. S59, 242-244, (Υ. A. Piatnitsky). Piatnitsky, "Dve 
sinaiskie ikony", 134-139, 161. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 29, 192-
193, (G. R. Parpulov). Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, αρ. 316, 367, 460-461 (Μ. Vassilaki). 
Parpulov, "Mural and Icon Painting", 380, XI.200.2. 
297 Ελληνική επιγραφή: «.t Ός ιστορήσει1, ώ Θεοτιτα, σον τνπον [αϊτ]ει Στεφαινς λνσην 
άμπλακημά(τω\·)»· Αραβική επιγραφή: «Παρέσχε συγχώρεση στον Στέφανο, ω Θεότπα, που 
ζωγράφισε τις αρετές σου». 
298 Βλ. παραπάνω σσ. 30-31. 
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Επιπροσθέτως, στην κτητορική επιγραφή της μονής Χοζιβά, για την οποία έγινε 

λόγος παραπάνω, παρατίθενται τα ονόματα του ηγουμένου της μονής Γεράσιμου 

καθώς και του Ιβραχίμ (Αβραάμ) και των αδελφών του που ανέλαβαν το έργο της 

ανοικοδόμησης. Η επιγραφή δεν δίνει κανένα στοιχείο που να φανερώνει ότι ο 

Αβραάμ και τα αδέλφια του ήταν μοναχοί ή κληρικοί, ίσως επειδή αυτοί ήταν οι 

οικοδόμοι που ανέλαβαν το έργο της ανοικοδόμησης. Με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώσαμε μέχρι τώρα η πιο πιθανή εξήγηση για το πρόσωπο του δωρητή των 

εικόνων με τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή είναι ότι ο Στέφανος ήταν 

ένας κοσμικός Μελκίτης με καταγωγή από την Συροπαλαιστίνη ή την Αίγυπτο. 

Μια ακόμη περίπτωση Μελκίτη δωρητή εντοπίζουμε σε εικόνα, που επίσης 

χρονολογείται στις αρχές του 13 ου αιώνα, με τον προφήτη Μωυσή να λύνει τα 

υποδήματά του μπροστά από τη Βάτο (Εικ. 83-84)299. Στο κάτω αριστερό άκρο του 

πλαισίου της εικόνας απεικονίζεται σε προσκύνηση η μορφή του δωρητή. Φορά 

σκουρόχρωμα ενδύματα και φέρει τουρμπάνι. Η μορφή του δεν συνοδεύεται από 

επιγραφή και έτσι δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδιότητά του. Το 

γεγονός ότι δεν φορά ιερατικά άμφια θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα 

ότι είναι λαϊκός, εντύπωση που ισχυροποιείται από το γεγονός ότι δεν φέρει 

μοναστικά ενδύματα^00. Επίσης το γεγονός ότι φορά σαρίκι στο κεφάλι αποτελεί 

σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για κάποιον αραβόφωνο χριστιανό301. Το ίδιο πρόσωπο 

πιθανώς να αφιέρωσε στη μονή Σινά μία ακόμη εικόνα στην οποία παριστάνεται ο 
302 r 

προφήτης Μωυσής να λαμβάνει τις Δέκα Εντολές από το Θεό (Εικ. 85γ υ \ Οι δύο 

εικόνες πρέπει να αποτελούν τμήμα της ίδιας δωρεάς, εφόσον η τεχνοτροπία τους 

δείχνει ότι έχουν φιλοτεχνηθεί από τον ίδιο καλλιτέχνη. Επιπροσθέτως το θέμα της 

μιας εικόνας συμπληρώνει αυτό της άλλης. Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στην 

υπόθεση ότι ο αφιερωτής των δύο εικόνων ήταν εύπορο μέλος των τοπικών 

Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 160, τ. 2, 140-141. Weitzmann, The Icon, 36, πίν. 18. Μουρίκη, 
"Εικόνες", 110-111, εικ. 36. Mouriki, "Pair of Moses Icons", 171-184. Γαρίδης, "Αραβοορθόδοξες 
εικόνες", 371. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 203, εικ. 55. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of 
Byzantium, αρ. 250, 379-380, (Ν. P. Sevcenko). Carr, "Donors in Icons", 191, εικ. 3. Nelson, Collins 
(επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 51, 254-255, (S. E. J. Gerstel). Parpulov, "Mural and Icon 
Painting", 379, XI.90.1. 
110 Ανάλογη ασάφεια ως προς την ιδιότητα του δωρητή εντοπίζεται στο κεντρικό φύλο τριπτύχου του 

β' μισού του 13ου αιώνα, στο οποίο ο δωρητής απεικονίζεται γονατιστός μπροστά από την ένθρονη 
Παναγία Βρεφοκρατούσα. Φορά μαύρο χιτώνα και φέρει σαρίκι, σαφή ένδειξη της καταγωγής του. 
Όμως δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για μοναχό ή λαϊκό. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 171, τ. 
2, 157-158. Weitzmann, "Thirteenth Century Crusader Icons", 198-199. 

01 Mouriki, "PairofMoses Icons", 184. Γαρίδης, "Αραβοορθόδοξες εικόνες", 371. 
',02 Μουρίκη, "Εικόνες", 111, εικ. 37. Mouriki, "Pair of Moses Icons", 171-184. Nelson, Collins (επιμ.), 
Holy Image, Hallowed Ground, εικ. 131. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 379, XI.90.2. 
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χριστιανικών κοινοτήτων της Συροπαλαιστίνης ή της Αιγύπτου. Επιπλέον φαίνεται 

ότι από την μεσοβυζαντινή περίοδο οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες απέδιδαν τους 

Μελκίτες ενδεδυμένους με μακριά ποδήρη ενδύματα και σαρίκια στην κεφαλή. Αυτές 

οι ενδυματολογικές λεπτομέρειες πιθανότατα αναπαράγουν πραγματολογικά στοιχεία 

της συγκεκριμένης εποχής. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την απεικόνιση κατοίκων της 

περιοχής της Αντιόχειας, που βρίσκονται συγκεντρωμένοι γύρω από τον κίονα του 

αγίου Συμεών του Στυλίτη, σε μικρογραφία του Μηνολογίου του Βασιλείου Β' (976-
303 

1025) (Εικ. 86) . Ο καλλιτέχνης του Μηνολογίου απεικονίζει τους κατοίκους της 

Αντιόχειας με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Άραγε ο καλλιτέχνης της σιναϊτικής 

εικόνας με τον προφήτη Μωυσή απεικόνισε τον δωρητή όπως τον έβλεπε την εποχή 

που τη ζωγράφισε ή απέδωσε τη μορφή με βάση τα εικονογραφικά πρότυπα που είχε 

στο ρεπερτόριο του; Όπως και να έχει, παρόλο που έχουμε να κάνουμε με έναν 

Μελκίτη δωρητή, η επιγραφή της εικόνας, η οποία αποτελεί χωρίο από την Έξοδο της 

Παλαιάς Διαθήκης (Έξοδ. γ', 5-6), έχει συνταχθεί μόνο στην ελληνική γλώσσα. Η 

απουσία αραβικής επιγραφής, έστω και συμπληρωματικής ως προς την Ελληνική, μας 

προβληματίζει. Εντούτοις το παράδειγμα της εικόνας του Μωυσή και της Βάτου δεν 

αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Στο Σινά σώζεται εικόνα με τις σκηνές του 

Δωδεκαόρτου, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αιώνα (Εικ. 

87-88)304. Στην πίσω όψη σώζεται η εξής αφιερωματική επιγραφή: «Δέ(ησις) 

Μονσελέμ άναγνόστον κε παντ(ός) τον λαού αύτού. Άμή(ν)». Πρόκειται 

εμφανώς για Μελκίτη δωρητή που έφερε τον εκκλησιαστικό βαθμό του αναγνώστη. 

Η φράση «κέ παντ(ός) τού λαού αύτού» δείχνει ότι η εικόνα αποτελούσε 

αφιέρωμα του ίδιου και κάποιας χριστιανικής κοινότητας, η οποία ωστόσο δεν 

αναφέρεται. Η περίπτωση δωρεάς από εκκλησιαστικούς αξιωματούχους των Αγίων 

Τόπων δεν περιορίζεται στην παραπάνω εικόνα. Σύμφωνα με αραβικό συναξάριο 

(αραβ. 420) που σώζεται στο Σινά και χρονολογείται το 1287 μετά τον σεισμό που 

έγινε την 1η Μαΐου 1212, ο ανατολικός πύργος του περιβόλου και πολλά από τα 

κελλιά του μοναστηριού γκρεμίστηκαν305. Έξι μέρες μετά έφτασε στη μονή ένα 

303 Μικρογραφία στο φ. 2β. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 55, 100-101, (D. 
Katsarelias). Επίσης Nersessian, "Remarks", 104-125. Frolow, "Menologue du Vatican", 29-42. 
Sevcenko, "Menologium", 245-276. 
304 Weitzmann, "Icon Painting", 53-54, εικ. 5. Mouriki, "Portraits des donateurs", 125, αρ. 20. Folda, 
Art of the Crusaders, 406-408. Folda, Crusader Art in the Holy Land, 555-556, εικ. 409. Parpulov, 
"Mural and Icon Painting", 400, (XII). 1. 
',05 Sauget, Synaxaires Melkites, 372-377. Ο σεισμός περιγράφεται επίσης στο Τυπικό του 1214, 
Dmitrievskii, Opisanie liturgicheskikh, τ. 3, 415-416. 
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καραβάνι με έξι μοναχούς από την πόλη της Πέτρας (Σομπάκ) της Ιορδανίας. Οι 

μοναχοί είχαν σταλεί εκεί από τον επίσκοπο της Πέτρας Γαβριήλ για να 

ανοικοδομήσουν το ναό που βρισκόταν στην κορυφή του όρους του Μωυσή, αλλά 

βοήθησαν επίσης και στην ανοικοδόμηση του τείχους και των κτισμάτων του 
ιλ/· 

μοναστηριού που είχαν πάθει ζημίες κατά το σεισμό . Από την παραπάνω 

εξιστόρηση διαπιστώνουμε ότι η μονή Σινά δεχόταν δωρεές από εκκλησιαστικούς 

αξιωματούχους κοντινών περιοχών. Σχετικά με την εικόνα που αφιέρωσε στη μονή ο 

Μουσελέμ θα σημειώσουμε επίσης ότι παρόλο που το όνομα υποδεικνύει αραβόφωνο 

δωρητή, η επιγραφή είναι ελληνική. 

Από όσα αναφέραμε παραπάνω φαίνεται ότι οι Ορθόδοξες πληθυσμοί της 

Συροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου, μιλούσαν Αραβικά, αλλά εξακολουθούσαν να 

χρησιμοποιούν και την ελληνική γλώσσα, παράλληλα με την αραβική, στις 

κτητορικές επιγραφές, καθώς και στις αφιερωματικές επιγραφές των εικόνων, ενώ 

είναι πιθανό ότι τα Ελληνικά χρησιμοποιούνταν στις λειτουργίες, ιδιαίτερα στις 
-3 AT 

μοναστικές κοινότητες της Παλαιστίνης . Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τη φαινομενικά παράδοξη διαπίστωση του Λατίνου 

επισκόπου της Άκρας Ιακώβου της Vitry (περί το 1160-1240), σύμφωνα με τον οποίο 

οι Σύροι (δηλαδή οι αραβόφωνοι Ορθόδοξοι χριστιανοί) χρησιμοποιούσαν τα 

Αραβικά στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ τα εκκλησιαστικά τους βιβλία 

ήταν Ελληνικά, «γι'αυτό και στη θεία λειτουργία οι κοσμικοί, που μιλούν μόνο τη 

γλώσσα των Σαρακηνών, δεν κατανοούν τις Γραφές»308. Συνεχίζει μάλιστα 

αναφέροντας ότι «Οι Σύροι ακολουθούν επακριβώς τους κανόνες και τα ήθη των 

Ελλήνων (εν. των Βυζαντινών), και τους υπακούουν ως ανώτερους»309. Με αυτόν τον 

τρόπο εξηγείται η «συνήθεια» των Μελκιτών δωρητών να τοποθετούν ελληνικές 

επιγραφές σε κτίρια και εικόνες, καθώς και η ανάγκη που προκύπτει να υπάρξει και 

μια αραβική επιγραφή, που επαναλαμβάνει εν μέρει ή εν όλω όσα λέγονται στην 

ελληνική, την οποία μπορούσαν να κατανοήσουν οι αραβόφωνοι που δεν γνώριζαν 

Ελληνικά. 

,06 Sauget, Synaxaires Melkites, 374. 
07 Δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένο εάν οι λειτουργίες τελούνταν στα Αραβικά ή στα Ελληνικά. Βλ. 

Nasrallah, "Liturgie des Patriarcats melchites", 159-160. Leeming, "Adoption of Arabic", 239-246. 
Και παραπάνω σ. 77. 
"8 Stewart (μτφρ.), Jacques de Vitry, History of Jerusalem, 68-69. Βλ. επίσης Cannuyer, "Langues", 
110-117. 
,09 Stewart (μτφρ.), Jacques de Vitry, History of Jerusalem, 68-69. 
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Κατά συνέπεια, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, κατανοούμε ότι ο 

δωρητής Στέφανος των εικόνων με τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή, αλλά 

και ο ανώνυμος δωρητής της εικόνας με τον προφήτη Μωυσή, ήταν πιθανώς μέλη 

των αραβόφωνων Ορθόδοξων κοινοτήτων της Συροπαλαιστίνης ή ίσως της Αιγύπτου. 

Δυστυχώς και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία για τα 

πρόσωπα των αφιερωτών. Οι επιγραφές αναφέρουν μόνο το όνομα του Στέφανου. Το 

γεγονός αυτό φαίνεται να υποδεικνύει ότι ο εν λόγω δωρητής δεν κατείχε κάποιο 

εκκλησιαστικό αξίωμα και δεν ήταν μοναχός. Αλλά και η μορφή του ανώνυμου 

δωρητή στην εικόνα του προφήτη Μωυσή φαίνεται ότι απεικονίζει κοσμικό 

πρόσωπο. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε δύο ακόμη παραδείγματα δωρεών από 

Μελκίτες. Από τη βιβλιογραφική σημείωση αραβικού κώδικα που αντιγράφτηκε στη 

μονή Σινά το 1262 από τον μοναχό Μωυσή μαθαίνουμε ότι δωρητής ήταν ο διάκονος 
310 

Αρσένιος . Βλέπουμε εδώ εκτός των άλλων ότι η μονή Σινά ήταν κέντρο παιδείας 

των Αράβων χριστιανών, εφόσον σε αυτήν αντιγράφονταν χειρόγραφα. Επίσης ο 

Κολοφώνας ενός αραβικού χειρογράφου, που χρονολογείται το 1256, αναφέρει ότι εν 

λόγω κώδικας αφιερώθηκε στη μονή Σινά από τον ηγούμενο της Ιωάννη7". Αυτό 

μπορεί να σημαίνει είτε ότι ο Ιωάννης είχε καταγωγή από μια αραβόφωνη περιοχή 

είτε ότι είχε εντρυφήσει στην αραβική παιδεία. Επειδή δεν διαθέτουμε αναφορές που 

να μας αποδεικνύουν ή έστω να μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι Βυζαντινοί 

μοναχοί εντρύφησαν στα αραβικά γράμματα, αλλά έχουμε ενδείξεις για το αντίθετο 

με βάση όσα είπαμε, θεωρούμε ότι η πρώτη υπόθεση είναι πιθανότερη. Ανεξάρτητα 
310 Βιβλίο του νοητού Παραδείσου και περί δένδρων και φυτών. Ο Κολοφώνας: «Το παρόν αντίγραφο 
γράφτηκε σε κρεμαστό αναλόγιο με μεγάλη φροντίδα από τον αμαρτωλό και ανάξιο ... μοναχό Μούσα 
(Μωυσή) της μονής του ευλογημένου όρους Σινά κατά την επιθυμία του δωρητή, του πνευματικού πατρός 
Αρσενίου ... (ο αντιγραφέας) ζητάει από τον (δωρητή) διάκονο αββά Αρσένιο να τον μνημονεύει στις 
προσευχές του. Ολοκληρώθηκε η αντιγραφή του νοητού Παραδείσου στις 22 του μήνα Χουζεϊράν του 
έτους (από κτίσεως κόσμου) 6770 (1262 μ.Χ.), το οποίο αντιστοιχεί στην 5η του μήνα Σααμπάν του έτους 
Εγείρας 660 ... Αντιγράφτηκε στο άγιον όρος Σινά από τον μοναχό Μούσα ίμπν Γιούσεφ αλ Κάριι ... 
Πρεσβείες της Κυρίας των πρεσβειών, Υπεραγίας Θεοτόκου, του αγίου Ιωάννου του αστέρος της Ερήμου, 
του μεγάλου προφήτου αγίου Μωϋσέως, της (αγίας) Αικατερίνης και πάντων των δικαίων και 
μαρτύρων», Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 1, 37. 
311 Πρόκειται για χειρόγραφο με το κείμενο των εκατό ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν στον άγιο 
πατέρα Καισάριο και των απαντήσεών του σε αυτά ... που μεταγλωττίσθηκε από την ελληνική στην 
αραβική γλώσσα. Ο Κολοφώνας είναι ο εξής: «Χρονολογίες του κόσμου από Αδάμ έως της έλευσης του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από Αδάμ έως του Νώε, δηλαδή του κατακλυσμού 242 έτη. Από ... έως του 
Αβραάμ 444 [έτη]. Από Αβραάμ έως του προφήτη Μωϋσή 11 ... Από Μωϋσή έως του προφήτη Δαβίδ 59 
έτη. Από Δαβίδ έως της ενσάρκωσΐ]ς [του Κυρίου] και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του αληθινού Θεού 
... 1045 έτη. Σύνολο 5500 [έτη]. Και από αυτό το σύνολο έως του Αλεξάνδρου 303 έτη. Και από της 
ενσάρκωσης του Κυρίου ημών έως αυτού του έτους 1256 έτη. Σύνολο ετών του κόσμου ... 56...», «Εγώ ο 
ταπεινός Ιωάννης επίσκοπος του όρους Σινά αφιέρωσα αυτό το βιβλίο στην εκκλησία του όρους Σινά και 
όποιος θελήσει να το αφαιρέσει από εκεί να είναι αφορισμένος», Ο.π., αρ. 25, 44. 
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όμως από την καταγωγή τους φαίνεται ότι οι ηγούμενοι του Σινά αποδέχονταν το 

γεγονός της πνευματικής πρωτοκαθεδρίας του Βυζαντίου, που εκφραζόταν καθαρά 

από την υιοθέτηση ελληνικών επιγραφών, ανεξάρτητα από την καταγωγή του 

δωρητή, καθώς και από το γεγονός ότι οι δωρητές παρήγγελναν εικόνες, όπως θα 

διαπιστώσουμε σε άλλο κεφάλαιο, από περιοχές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Επίσης τίποτε δεν αποκλείει ότι οι σινάΐτες ηγούμενοι και μοναχοί χειρίζονταν με 

άνεση μία ή και περισσότερες γλώσσες. 
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Α.7 Λατίνοι δωρητές 

Αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και στο ενδεχόμενο της ύπαρξης Λατίνων 

αφιερωτών. Οι Λατίνοι γνώριζαν φυσικά την ύπαρξη της μονής του Σινά και μάλιστα 

φαίνεται ότι το μοναστήρι αποτελούσε γι' αυτούς αγαπητό τόπο προσκυνήματος, 

επειδή εκεί φυλασσόταν το λείψανο της αγίας Αικατερίνης312. Από τα τέλη του 11ου 

αιώνα μέχρι και τα τέλη του 12ου αιώνα στις σιναϊτικές εικόνες δεν απαντά συχνά η 

μορφή της αγίας. Εξαίρεση αποτελεί εικόνα με την αγία Αικατερίνη και την αγία 

Μαρίνα που χρονολογείται στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα (Εικ. 

89)313. Η μορφή της αγίας Αικατερίνης αρχίζει να παριστάνεται ολοένα και 

συχνότερα σε εικόνες που χρονολογούνται στις αρχές του 13 ου αιώνα και έπειτα, 

όπως επί παραδείγματι στη βιογραφική εικόνα της αγίας Αικατερίνης (Εικ. 90) καθώς 

και στην εικόνα με την Παναγία της Βάτου, τον Προφήτη Μωυσή και την αγία 

Αικατερίνη (Εικ. 91)314. Άλλωστε την ίδια εποχή απαντά και η πρώτη αναφορά για τη 

φύλαξη της λάρνακας με λείψανα της αγίας εντός του καθολικού της μονής3'7. 

Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη της μορφής της αγίας Αικατερίνης οφείλεται στο γεγονός 

ότι το Σινά έχασε τους παραδοσιακούς του προστάτες, δηλαδή τους Βυζαντινούς, 

μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και τον επακόλουθο διαμελισμό 

της αυτοκρατορίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο ηγούμενος της μονής Συμεών 

ζήτησε την προστασία της ακίνητης περιουσίας του μοναστηριού από τον Πάπα της 

Ρώμης316. Ωστόσο φαίνεται ότι πριν από το 1204 οι σχέσεις του Σινά με τους 

Καθολικούς δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένες. Όπως είναι ήδη γνωστό, σε δίπτυχο 

312 Patterson Sevcenko, "St. Catherine", 129-143. Walsh, "Cult of Saint Catherine", 19-35. 
313 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 50, τ. 2, 68. Weitzmann, "Halberstadter Schrankes", 263, εικ. 11. 
Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 104, εικ. 83. Parpulov, "Mural and Icon 
Painting", 378, XI.65. 

14 Βιογραφική εικόνα της αγίας Αικατερίνης: Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 166, τ. 2, 147-149. 
Μουρίκη, "Εικόνες", 112-113, εικ. 48. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 204, εικ. 61. Piatnitsky, 
Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, αρ. S60, 244-246, (Υ. Α. 
Piatnitsky). Evans (επιμ.), Faith and Power, αρ. 201, 341-343, (Ν. P. Sevcenko). Patterson Sevcenko 
"St. Catherine", 136. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 55, 264-265, (P. 
Chatterjee). Papamastorakis, "Pictorial Lives", 34-36. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 385, 
XII. 128. Εικόνα με την Παναγία της Βάτου, τον προφήτη Μωυσή και την αγία Αικατερίνη: 
Weitzmann, "Loca Sancta", 54, εικ. 51. Tzvetkova-Ivanova, "Virgin Mary", 7-26. Δρανδάκη, "Μονή 
Σινά", 37, εικ. 2.3. Patterson Sevcenko "St. Catherine", 140-141. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 
Hallowed Ground, αρ. 56, 265-267, (Κ. Collins). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 387, XII.193. 
315 Στο Τυπικό του 1214 του ηγούμενου Συμεών, Dmitrievskii, Opisanie liturgicheskikh, τ. 3, 409, 411. 
316 Για το Παπικό έγγραφο προστασίας βλ. Tautu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 17, 35-37. Επίσης βλ. 
Hofmann, "Sinai und Rom", 218-299. Coureas, "The Monastery of Mount Sinai and Papal Protection", 
475-484. Για το Παπικό έγγραφο και τα μετόχια του Σινά βλ. πιο αναλυτικά Κεφάλαιο Δ', Δ.3, σσ. 
223-224. 
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του μοναστηριού, που χρονολογείται περί το 1166, μνημονεύονται οι Ορθόδοξοι 

Πατριάρχες των Ιεροσολύμων και της Αντιόχειας, παρόλο που βρίσκονταν στην 

Κωνσταντινούπολη και οι θρόνοι τους κατέχονταν από Καθολικούς ιεράρχες, καθώς 

και ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης317. Δεν υποστηρίζουμε βέβαια ότι το Σινά 

δεν είχε επαφές με τους Καθολικούς. Λατίνοι προσκυνητές επισκέπτονταν τη μονή, 

όπως για παράδειγμα ο μεγάλος μάγιστρος των Ναϊτών ιπποτών του Μόντρεαλ της 

Ιορδανίας Φίλιππος του Milly (1161-1169) ο οποίος πήγε ως προσκυνητής στο Σινά 

και έλαβε ως δώρο τμήμα λειψάνου της αγίας Αικατερίνης318. Εντούτοις μία μόνο 

εικόνα μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια αφιέρωμα Λατίνου δωρητή. Πρόκειται για 

εικόνα με τους αγίους Παύλο, Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, Στέφανο, Λαυρέντιο, Μαρτίνο 

της Τουρ και Λεονάρδο της Νομπλά, η οποία χρονολογείται στο β' μισό του 12ου 

αιώνα και μάλλον φιλοτεχνήθηκε στο Λατινικό Βασίλειο της Ιερουσαλήμ ή 

πιθανότερα στην Καλαβρία (Εικ. 92)319. Ο Φίλιππος του Milly αποτελεί 

χαρακτηριστική περίπτωση ενδεχόμενου δωρητή, καθώς επισκέφθηκε το Σινά ως 

προσκυνητής το 1169 και επιπλέον ήταν διοικητής της πόλης του Μοντρεάλ στην 

οποία το Σινά διέθετε μετόχι320. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 

τεκμηριώνει την άποψη ότι η συγκεκριμένη εικόνα αποτέλεσε δωρεά του Φίλιππου 
321 του Milly. Επίσης φαίνεται ότι στη μονή δεν υπήρχε παρεκκλήσιο για Λατίνους . 

317 Hamilton, Latin Church, 182, 185. 
18 Ο Φίλιππος περιγράφει ότι πήρε τμήμα λειψάνου της αγίας Αικατερίνης σε επιστολή του προς τον 

Μαυρίκιο Β' του Craon (1150-1196) στον οποίο έδωσε ένα κομμάτι του λειψάνου, Broussillon, 
Maison de Craon, τ. 1, αρ. 138, 101. Hamilton, Latin Church, 169. 
319 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. I, εικ. 202, τ. 2, 182-184. Weitzmann κ.ά., The Icon, 202, 209. 
Weitzmann, "Icon Painting", 54-56, εικ. 8. Folda, Art of the Crusaders, 461-463, πίν. 10.19, έγχρωμος 
πίν. 41. Evans (επιμ.), Faith and Power, αρ. 233, 378, (Β. D. Boehm). Parpulov, "Mural and Icon 
Painting", 387, XII.900. 
''20 Για το μετόχι στο Μοντρεάλ βλ. παρακάτω Κεφάλαιο Δ', Δ.3, σσ. 223, 226. 
321 Drandaki, "Through Pilgrims' Eyes", 495. 
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Α.8 Μερικές παρατηρήσεις για τους δωρητές 

Από τα παραδείγματα εικόνων και χειρογράφων που μελετήσαμε παραπάνω 

διαπιστώσαμε ότι οι δωρητές ήταν Βυζαντινοί, Γεωργιανοί και Μελκίτες. Ωστόσο 

παρόλο που οι δωρητές κατάγονταν από διαφορετικές περιοχές διαπιστώνουμε ότι οι 

επιγραφές των εικόνων γράφονταν κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Οι σινάί'τες 

ηγούμενοι αφιέρωναν εικόνες οι οποίες έφεραν επιγραφές σε ελληνική γλώσσα. Οι 

εικόνες των Γεωργιανοί δωρητών φέρουν επιγραφές στα Ελληνικά, ενώ οι επιγραφές 

στα Γεωργιανά γράφονται κατά κανόνα με μικρότερα γράμματα. Οι επιγραφές των 

εικόνων που αφιερώθηκαν από Μελκίτες δωρητές συντάσονταν επίσης στα Ελληνικά 

και ορισμένες φορές υπήρχε επιγραφή στα Αραβικά. Δύο λόγοι θα μπορούσαν να 

εξηγήσουν την επιμονή των δωρητών στην επιλογή ελληνικών επιγραφών. Ο πρώτος 

θα μπορούσε να είναι καθαρά πρακτικός. Εάν οι σιναϊτικές εικόνες φιλοτεχνούνταν 

σε περιοχές του Βυζαντίου, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Κύπρος, και 

μεταφέρονταν έπειτα στο Σινά, θα είχαν επιγραφές στην ελληνική γλώσσα εφόσον 

γράφονταν από Βυζαντινούς καλλιτέχνες. Σε αυτήν την περίπτωση οι γεωργιανές και 

αραβικές επιγραφές είτε αποδίδονταν από τον ίδιο τον καλλιτέχνη με βάση κείμενο 

που θα του είχε δώσει ο δωρητής είτε μπορούσαν να προστεθούν αργότερα από τον 

ίδιο τον δωρητή. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την επιρροή του Βυζαντινού 

πολιτισμού επί των Ορθόδοξων πληθυσμών. Για παράδειγμα ένα τμήμα του 

σιναϊτικού κώδικα Ν. 12, στον οποίο κάναμε αναφορά παραπάνω, περιέχει τις 

«Διατάξεις και οδηγίες των ευαγγελικών αναγνωσμάτων κατά το ελληνικό (βυζαντινό) 
r 322 , 

τυπικό» . Επιπλέον ο Γεωργιανός αντιγραφέας σημειώνει ότι: «Αντιγράψαμε (το 

ευαγγέλιο) από την καινούργια μετάφραση και είναι ακριβές ως προς το πρωτότυπο. Να 

είστε βέβαιοι διότι το αναφέρουν και οι ευαγγελιστές ότι το ευαγγέλιο που έχει γραφτεί 

από τα χέρια, των ίδιων των ευαγγελιστών διατηρείται στην Κωνσταντινούπολη στο 

βασιλικό σκευοφυλάκιο μαζί με το Τίμιο Ξύλο και από αυτό μεταφράστηκε»*23. Το 

γεγονός ότι το χειρόγραφο αντιγράφτηκε «στο Άγιο Όρος Σινά, στον τόπο του 

προφήτη και Θεόπτη Μωυσή», δείχνει ότι οι Γεωργιανοί μοναχοί του Σινά βρίσκονταν 

υπό την άμεση επίδραση του Βυζαντινού πολιτισμού " . Επίσης οι Μελκίτες, οι 

οποίοι ζούσαν σε μουσουλμανικά κράτη, ίσως να ήταν αναγκασμένοι να 

~'22 Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 68. 
323 Ο.π., 67. 
324 Ο.π., 67. 
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αναζητήσουν πρότυπα στο Βυζάντιο, όπου λάμβαναν χώρα θεολογικές συζητήσεις 

και πολιτιστικές ζυμώσεις. Μιλήσαμε παραπάνω για τον Λατίνο επίσκοπο Ιάκωβο 

της Vitry, ο οποίος αναφέρει ότι οι Μελκίτες ακολουθούσαν οικειοθελώς τα ήθη και 
' 325 

τις πρακτικές των Βυζαντινών . Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο Τυπικό της 

λαύρας του Αγίου Σάββα που είναι ένα κείμενο που συντάχθηκε τον 5° ή 6° αιώνα, 

αλλά αντιγράφτηκε ξανά μετά το 11Θ0326. Το Τυπικό καθορίζει ότι οι Ίβηρες 

(Γεωργιανοί), οι Σύροι (οι αραβόφωνοι Ορθόδοξοι χριστιανοί) και οι Φράγκοι 

μοναχοί δεν μπορούσαν να τελούν τη θεία λειτουργία στα παρεκκλήσιά τους. Τους 

επιτρέπονταν μόνο να ψάλλουν ένα μέρος της στη δική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη 

λειτουργία ήταν υποχρεωμένοι να την παρακολουθούν στο καθολικό του 

μοναστηριού μαζί με τους υπόλοιπους μοναχούς " . Σε μία από τις επόμενες διατάξεις 

του Τυπικού καθορίζεται ότι μόνο ένας «Τωμαιος», πιθανότατα ένας ελληνόφωνος 

μοναχός, ήταν δυνατό να γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, ενώ αποκλείονταν από τη 

θέση αυτή οι Σύροι, δηλαδή οι αραβόφωνοι, οι οποίοι προορίζονταν για άλλα 

μοναστικά αξιώματα, όπως αυτό του οικονόμου και του δοχειαρίου, επειδή 

γνώριζαν τη γλώσσα των γηγενών χριστιανών της Παλαιστίνης328. Από τα παραπάνω 

325 Βλ. παραπάνω σ. 88. 
326 «Τύπος καί παράδοσις καί νόμος τής σεβασμίας λαύρας τού άγιον Σαββα». Εδώ αξίζει να 
προστεθεί ότι το Τυπικό έχει εκδοθεί με βάση το κείμενο ελληνικού χειρογράφου του 13ου αιώνα που 
σήμερα φυλάσσεται στο Σινά (Σιναϊτικός κώδικας 1096). Το πρωτότυπο κείμενο έχει εκδοθεί από τον 
Ed. Kurtz: Kurtz, "Klosterregeln des hi. Sabbas", 167-170. Πιο πρόσφατα έχει γίνει αγγλική 
μετάφραση του Τυπικού, στην οποία υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για τις προηγούμενες 
εκδόσεις και μεταφράσεις του κειμένου: Thomas, Constantinides-Hero, Monastic Foundation 
Documents, τ. 4, αρ. 42, 1311-1318. Για το μοναστηριακό συγκρότημα της μονής του Αγίου Σάββα και 
την ιστορία της βλ. Ehrhard, "Das Kloster Mar-Saba", 32-79. Vailhe, "Ecrivains de Mar Saba", 1-11, 
33-47. Vailhe, "Saint-Sabas (α)", 332-341. Vailhe, "Saint-Sabas (β)", 18-28, 168-177. Chitty, The 
Desert a City. Meinardus, "Historical Notes", 392-401. Hirschfeld, Judean Desert Monasteries. 
Patrich, Sabas. Patrich (επιμ.), Sabaite Heritage. 
327 «Μή έχειν δέ έξουσίαν μήτε τονς Ίβηρας μήτε τονς Σύρονς ή τούς Φράγκονς 
λειτονργίαν τελείαν ποιείν έν ταίς έκκλησίαις αύτών, αλλά σνι·αθροιζ.ομέλ'ονς έν ανταίς 
ψαλλεη· τάς ώρας καί τά τνπικα, ά\'αγι\·ώσκει\· τον Άποστολον καί τό Εύαγγέλιο\' τή ιδία 
διαλέκτω καί μετά ταύτα είσερχεσθαι είς τήν μεγάλψ' έκκλησίαν καί μεταλαμβάνειν μετά 
πάσης τής άδελφότητος τών θείων καί άχράντων καί ζωοποιών μνστηριων». Kurtz, 
"Klosterregeln des hi. Sabbas", 169. 
j28 «Έπεί δέ φθοροποιοί δαίμονες έν ταίς προχειρισεσι τών ήγονμένων είώθασιν διχονοίας 
καί στάσεις άχ'αρρίπτειν τών δύο γλωσσών μεταξύ, Τωμαιων τέ φημι καί Σύρων, έκ μέσου 
το σκανδαλον έξελαύνοντες διοριζόμεθα μηδεί'α τών Σνρωι· άπό γε τού νύν τής ήγονμένον 
έπιβένειν άρχής- οίκονόμονς δέ καί δοχειαρίονς καί είς τάς λοιπάς διακοΐ'ίας προτιμάσθαι 
τούς Σνρονς καί διαταττόμεθα καί άποδεχομεθα, ώς ά\Ί>στικωτέρονς όντας καί δραστικούς 
έν ταις πατρίσιν αύτών». Kurtz, "Klosterregeln des hi. Sabbas", 170. Όπως διαπιστώνουμε το 
Τυπικό αναφέρει ότι κατά την εκλογή του ηγουμένου ανακύπτουν διαφωνίες μεταξύ των δύο 
γλωσσών, δηλαδή μεταξύ των Ρωμαίων (Βυζαντινών-ελληνόφωνων) και των Συρίων (ντόπιων-
αραβόφωνων) μοναχών. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν αυτή η διάταξη ίσχυε και για 
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συνάγουμε το συμπέρασμα ότι στη μονή του Αγίου Σάββα συνυπήρχαν μοναστές από 

διάφορετικές περιοχές του Μεσαιωνικού κόσμου, όπως Βυζαντινοί, Γεωργιανοί, 

Άραβες και Λατίνοι. Μπορούμε άραγε να υποθέσουμε ότι επικρατούσαν ανάλογες 

συνθήκες στη μονή του Σινά; Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα διαπιστώσαμε την 

παρουσία Βυζαντινών, Γεωργιανών και Μελκιτών μοναχών στο Σινά. Λατινική πηγή, 

που χρονολογείται στο διάστημα 1128 με 1137, αφήνει να εννοηθεί ότι στο 

μοναστήρι ασκήτευαν μοναχοί από διαφορετικές περιοχές εφόσον αναφέρει ότι οι 

μοναχοί του μιλούσαν διαφορετικές «ανατολικές γλώσσες» . Εντούτοις το 1214 ο 

ηγούμενος της μονής Σινά Συμεών συνέταξε στα Ελληνικά το Τυπικό της σιναϊτικής 

μοναστικής κοινότητας, το οποίο βασιζόταν στο Τυπικό της μονής του Αγίου 

Σάββα" . Δεν πρόκειται όμως για το ίδιο τυπικό, καθώς το μεν Τυπικό της μονής του 

Αγίου Σάββα καθορίζει μόνο διοικητικά ζητήματα, το δε Τυπικό της μονής Σινά είναι 

λειτουργικό τυπικό, καθορίζει δηλαδή τον τρόπο τέλεσης της θείας λειτουργίας και 

των διάφορων ακολουθιών. Κατά τη γνώμη μας ένα από τα κριτήρια για να εκλεγεί 

ένας μοναχός ηγούμενος του Σινά ήταν, πέρα βέβαια από τα πνευματικά του 

χαρίσματα, η παιδεία του. Φαίνεται ότι η καταγωγή δεν επηρέαζε την εκλογή 

ηγούμενου στο Σινά. Παραπάνω αναφερθήκαμε στα παραδείγματα του ηγούμενου 

του 9° αιώνα Abd al-Masih (Χριστόδουλου) που καταγόταν από την Υεμένη, του 

ηγούμενου των αρχών του 11ου αιώνα Σολομώντα, ο οποίος ήταν από την Αίγυπτο, 

καθώς και του ηγούμενου των αρχών του 12ου αιώνα Αβράμιου, που πιστεύουμε ότι 
331 

προερχόταν από τη Λαοδίκεια της Συρίας . Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε επίσης τον 

ηγούμενο των αρχών του 13ου αιώνα Νείλο Κουερίνο, που φαίνεται ότι η καταγωγή 

άλλα μοναστήρια των Αγίων Τόπων ή για τη μονή Σινά. Πάντως στο Τυπικό της μονής του Πετριτζού 
(Backovo), το οποίο συνέταξε ο ιδρυτής του μοναστηριού Γρηγόριος Πακουριανός στα τέλη του 11ου 

αιώνα, αναφέρεται ότι οι μοναχοί του μοναστηριού θα πρέπει να είναι αποκλειστικά Ίβηρες, ενώ 
επιτρέπονταν μόνο ένας νοτάριος μοναχός που θα γνώριζε Ελληνικά για να τελεί τα διοικητικά 
καθήκοντα. Gautier, "Typikon du sebaste Gregoire Pakourianos", 105. 
,29 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 186. 

Υπάρχουν μόνο εκδόσεις τμημάτων του σιναϊτικού Τυπικού το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί 
ολόκληρο μέχρι σήμερα. Το πρωτότυπο κείμενο έχει δημοσιευθεί στο εξής: Dmitrievskii, Opisanie 
liturgieheskikh, τ. 3, 394-418. Αγγλική μετάφραση: Patterson Sevcenko, "Typikon of Symeon", 274-
286. Παραθέτουμε εδώ το πρωτότυπο κείμενο του προλόγου του Τυπικού, όπου ρητά αναφέρεται: 
«Τυπικόν κατά τον τύπον τής λαύρας τού όσιου πατρός ήμών Σάββα τής έν Ίεροσολύμοις 
μονής,...», Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 394. Η λαύρα του Αγίου Σάββα υπήρξε 
πνευματικός φάρος για την ευρύτερη περιοχή των Αγίων Τόπων καθώς και για το Βυζάντιο. Για το 
ζήτημα της επιρροής του Τυπικού της μονής του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη και στο Βυζάντιο βλ. 
Taft, "Mount Athos", 179-194. Patrich, Sabas, 272-273. Thomas, "Imprint of Sabaitic Monasticism", 
73-83. 
131 Βλ. παραπάνω σσ. 41, 48-49. 
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της οικογένειας του ήταν από τη Βενετία332. Πάντως το γεγονός ότι το σιναϊτικό 

Τυπικό του 1214 συντάχθηκε στα Ελληνικά υποδηλώνει ότι η ελληνική γλώσσα 

χρησιμοποιούνταν στη θεία λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Εντούτοις η ύπαρξη 

κωδίκων που περιέχουν λειτουργικά κείμενα σε άλλες γλώσσες πέραν των 

ελληνικών, όπως αραβικά και ιβηρικά, δείχνει ότι οι μοναχοί είχαν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν να μιλούν και να μελετούν στις δικές τους γλώσσες. Όπως γίνεται 

κατανοητό, δεν θα προσπαθήσουμε εδώ να απαντήσουμε στο ζήτημα της γλώσσας 

που χρησιμοποιόταν στη θεία λειτουργία. Σημειώνουμε όμως ότι εάν αποδεχτούμε 

ότι η μονή Σινά είχε επηρεαστεί από το Τυπικό της μονής του Αγίου Σάββα τότε 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα Αραβικά και τα Γεωργιανά χρησιμοποιούνταν σε 

ορισμένα μόνο τμήματα κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, όπως π.χ. ο όρθρος. 

Ίσως πάλι σε αντίθεση με τη μονή του Αγίου Σάββα, οι Γεωργιανοί και οι Μελκίτες 

μοναχοί να τελούσαν τη θεία λειτουργία στα δικά τους παρεκκλήσια. Η τελευταία 

όμως υπόθεση δε φαίνεται να ευσταθεί, καθώς ο προσκυνητής Thietmarus αναφέρει 

ότι οι μοναχοί του Σινά ήταν Βυζαντινοί και Σύροι (Μελκίτες) και είχαν έναν 

επίσκοπο (ηγούμενο) και ότι παρόλο που υπήρχαν πολλά παρεκκλήσια, όλοι οι 

μοναχοί συγκεντρώνονταν στο καθολικό της μονής για να τελέσουν τη θεία 
ο o-j 

λειτουργία . Οι λόγοι για τους οποίους οι μοναχοί επέλεγαν τα Ελληνικά έναντι των 

άλλων γλωσσών δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα. Δεν θα πρέπει όμως να 

ξεχνάμε ότι οι Ορθόδοξοι σιναΐτες πατέρες, που βρίσκονταν απομονωμένοι στο 

κέντρο μιας περιοχής όπου ζούσαν μόνο μουσουλμάνοι, ήταν φυσικό να αναζητούν 

πνευματική καθοδήγηση από το Βυζάντιο, δηλαδή από μια περιοχή όπου μπορούσε 

να αναπτυχθεί ελεύθερα η Ορθόδοξη πνευματικότητα, όπως αυτή εκφραζόταν μέσα 

από θεολογικές πραγματείες και από έργα τέχνης. Είδαμε παραπάνω ότι λόγιοι 

Άραβες Ορθόδοξοι χριστιανοί του 12ου αιώνα, όπως ο επίσκοπος της Σιδώνας Παύλος 

και ο 'Abdallah ibn Fadl, μετέφρασαν χριστιανικά θεολογικά κείμενα από τα 

Ελληνικά στα Αραβικά, διαδικασία που απαιτεί άριστη γνώση και των δύο αυτών 

γλωσσών. Άλλοι αραβόφωνοι χριστιανοί, όπως ο μοναχός Γεώργιος από τη Δαμιέττη 

και μετέπειτα ιερέας στο Σινά καθώς και ο λόγιος Yahya από την Αίγυπτο βρέθηκαν 

σε ελληνόφωνα περιβάλλοντα, συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη ο πρώτος, 

332 Βλ. σσ. 56-58. 
«Ecclesia ista habet episcopum et monachos, ..., Grecos et Surianos, quibus preest episcopus in 

temporalibus et spiritualibus. ... Singula habent cubicula, altaria singular, oratoria singular, sed 
communem habent ecclesiam magnam et principalem, ad quam noctibus ad mattutinas dato signo, ..., 
omnes simul conueniunt». Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 41-42. 
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στην Αντιόχεια ο δεύτερος, όπου σίγουρα διδάχτηκαν και χρησιμοποίησαν τα 

Ελληνικά. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν για Γεωργιανούς μοναχούς. Ο μοναχός 

Αρσένιος του Iqaltho γνώριζε να μιλά και να γράφει Ελληνικά και είναι σχεδόν 

σίγουρο ότι ο ιερομόναχος Ιωάννης που δώρησε το εξάπτυχο είχε εντρυφήσει στα 

ελληνικά γράμματα και οπωσδήποτε είχε έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό του 

Βυζαντίου. Έτσι οι πνευματικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις των Βυζαντινών, 

επηρέαζαν καθώς φαίνεται, τους μη ελληνόγλωσσους μοναχούς του Σινά. Οι σιναΐτες 

μοναχοί μεταλαμπάδευαν την παιδεία του Βυζαντίου σε όλες τις γειτονικές περιοχές, 

τους Αγίους Τόπους, την Αίγυπτο και την καθ" ημάς Ανατολή. 
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Κεφάλαιο Β' Το θεολογικό περιεχόμενο των σιναϊτικών εικόνων και η θέση τους 

στο καθολικό και τα παρεκκλήσια 

Πρωτού προχωρήσουμε στη μελέτη του θεολογικού περιεχομένου που εμπεριέχεται 

στην εικονογραφία των σιναϊτικών εικόνων καθώς και στη θέση όπου αυτές 

τοποθετούνταν θεωρούμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε μια μικρή εισαγωγή για το 

θέμα. Όπως γίνεται αμέσως κατανοητό δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι 

για την ακριβή θέση μιας εικόνας, εκτός και αν αυτή αναφέρεται με σαφήνεια σε 

κάποια γραπτή πηγή. Αλλά ακόμη και όταν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά πρέπει 

να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ της φιλοτέχνησης της 

εικόνας και της συγγραφής της πηγής, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για 

συγκεκριμένη θέση της εικόνας μόνο για την περίοδο κατά την οποία συντάχθηκε η 

σχετική πηγή. Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι η θέση μιας εικόνας μπορούσε να 

αλλάξει ανά πάσα στιγμή, αφού οι εικόνες είναι φορητά αντικείμενα. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των εικόνων του Σινά φυλάσσονταν, όπως είναι λογικό να υποτεθεί, είτε στο 

καθολικό είτε σε κάποιο από τα πολυάριθμα παρεκκλήσια της μονής334. Δεν είναι 

εύκολο να δεχτούμε ότι οι μοναχοί φύλασσαν εικόνες στα κελιά τους, επειδή κατά 

κανόνα οι ηγούμενοι των βυζαντινών μοναστηριών τους συμβούλευαν να μην τις 

κρατούν εκεί. Άλλωστε οι εικόνες χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή λατρεία και 

είναι μάλλον δύσκολο να αποδεχτούμε ότι σε ένα τόσο απομονωμένο μοναστήρι, 

όπως αυτό του Σινά, οι εικόνες κρατούνταν σε ιδιωτικούς χώρους όπου δεν μπορούσε 

να τις δει και να τις ασπαστεί κάθε μοναχός. Ενδεικτικά, προς επίρρωση των όσων 

αναφέραμε, σταχυολογούμε ορισμένα μόνο αποσπάσματα από βυζαντινά κείμενα. 

Στο Βίο του αγίου Αάζαρου του Γαλησίου όρους αναφέρεται ότι ο άγιος απέτρεπε 

τους μοναχούς από το να έχουν εικόνες στα κελλιά τους335. Από άλλο χωρίο του ίδιου 

Βίου πληροφορούμαστε ότι ένας μοναχός από τα Ιεροσόλυμα τιμούσε ιδιαίτερα την 

Παναγία και σε κάθε ευκαιρία έκαιγε λιβάνι και άναβε καντήλια και κεριά μπροστά 

στις εικόνες της, γεγονός που αποδεικνύει ότι κοινές λατρευτικές πρακτικές 

334 Patterson Sevcenko, "Icons", 45-57. 
«...ει δέ καί εικόνα τις έχει, έν τή έκκλησία ταύτην άπαγαγέτω· ... Ταύτα δέ ό πατήρ 

έλεγεν, ον νομοθετών, ώς αν τις φαίη, καί οριζόμενος μη έχειν τινά έν τή ιδία κέλλη εικόνα, 
άλλά προς άκτημοσύνην ενάγων καί τό άπερίσπαστον εντεύθεν τοις τούτω πειθομένοις 
περιποιούμένος», AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 549. 
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εφαρμόζονταν τόσο στο Βυζάντιο όσο και στην περιοχή των Αγίων Τόπων3 ,6. Επίσης 

ο Βίος του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, έργο των αρχών του 110,) αιώνα, αναφέρει 

ότι ο άγιος δεν διατηρούσε στο κελί του μέσα φωτισμού και επίσης δεν είχε σε αυτό 

εικόνες337. Επίσης η εικονογραφία παρέχει στοιχεία για τις λατρευτικές πρακτικές. Αν 

θέλουμε να οπτικοποιήσουμε την προσευχή των σιναϊτών πατέρων μπορστά σε 

εικόνες, μπορούμε να κοιτάξουμε τη μικρογραφία στο φ. 269α του σιναϊτικού κώδικα 

418 που χρονολογείται στο 12ο αιώνα και περιέχει την Ουρανοδρόμο Κλίμακα. Εκεί 
ΤΤΟ 

απεικονίζονται μοναχοί την ώρα που προσεύχονται (Εικ. 93) . Στη μικρογραφία 

ένας μοναχός διαβάζει κάτω από ένα κιβώριο. Δεξιά και αριστερά από το κιβώριο 

απεικονίζονται αντίστοιχα μία εικόνα του Χριστού και μία της Παναγίας προς τις 

οποίες στρέφονται δεόμενοι δύο μοναχοί. Επίσης δύο γέροντες κάθονται δεξιά και 

άλλοι δύο μοναχοί εικονίζονται σε προσκύνηση στα αριστερά. Ίδιο τρόπο προσευχής 

βλέπουμε και σε Κωνσταντινουπολίτικα μοναστικά περιβάλλοντα, όπως στο φ. 196β 

του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου, που χρονολογείται στο 1066 και σήμερα φυλάσσεται 

στην Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου (Add. 19.352), στο οποίο απεικονίζονται 

τέσσερις άνθρωποι να προσεύχονται κάτω από μια εικόνα του Χριστού (Εικ. 94)3"19. 

Επίσης η θέση κάθε εικόνας εξαρτάται, όπως είναι φυσικό, από το θέμα που 

παριστάνει. Εδώ παράλληλα με το ζήτημα της θέσης των εικόνων στο ναό θα 

καταβληθεί προσπάθεια να αναλυθεί το θεολογικό περιεχόμενο ορισμένων εικόνων 

για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται με το Σινά, 

αλλά κυρίως για να ενισχύσουμε την άποψη, που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο των 

δωρητών εικόνων και χειρογράφων, για την ύπαρξη ισχυρών πνευματικών δεσμών 

του Σινά με το Βυζάντιο. Στο μοναστήρι του Σινά ασκήτευαν Ορθόδοξοι μοναχοί που 

προέρχονταν από διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά, φυλετικά και πολιτιστικά 

περιβάλλοντα, αλλά ως Ορθόδοξοι ακολουθούσαν πιστά τις θεολογικές απόψεις της 

Κωνσταντινούπολης. Η θεολογική «ορθότητα» του Βυζαντίου δεν επηρέαζε μόνο τον 

336 «Αλλά καί έτερος τις ένΊεροσολύμοις αδελφός ήν καί τοσαύτην είς τήν Θεοτόκον έτρεφε 
τήν άγάπην, ώστε, όπου αν εύρε τήν ίεράν αυτής εικόνα τετυπωμένην, κηρούς τε καί 
θυμίαμα, καί έλαιον έκεί κομίζων έτίθει καί πλείστον ότι σέβας έδείκνυεν.», AASS, 
Νοέμβριος, τ. 3, 548. 
337 «...ούκ εϊχομεν γάρ φώτα έν τω κελλίω, ..., άλλ' ούδέ εικόνας διά τό άπερίσπαστον.», 
Noret (επιμ.), Vitae Duae Antiquae, 179, κεφ. 44, 38-40. 
338 Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 159-160, εικ. 628, πίν. XXVI. Nelson, 
Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 33, 204-207, (R. S. Nelson). 

Nersessian, Illustration des psautiers, τ. 2, 60, εικ. 310. Barber, Theodore Psalter, f. 196v. To 
Ψαλτήριο του Θεοδώρου περιέχει πολλές μικρογραφίες που δείχνουν αγίους και πιστούς να 
προσεύχονται μπροστά από εικόνες. 
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τρόπο τέλεσης της θείας λειτουργίας στο Σινά. Οι σιναϊτικές εικόνες φέρουν 

θεολογικό περιεχόμενο που απηχεί άμεσα τις θεολογικές απόψεις που την ίδια εποχή 

κυριαρχούσαν στους πνευματικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης. 
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Β.1 Εικόνες της Παναγίας και του προφήτη Μωυσή 

Η Παναγία και ο προφήτης Μωυσής ήταν τα δύο άγια πρόσωπα στα οποία ήταν 

αφιερωμένη η μονή του Σινά σύμφωνα με το Τυπικό που συνέταξε το 1214ο σινάί'της 

ηγούμενος Συμεών το οποίο αναφέρει: «Τυπικόν... οίκονομηθέν καί άφιερωθέν 

τή πανσέπτω καί αγία μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής έν τω άγίω όρει 

Σινά ιδρυμένης, έν ή τετίμηται καί ό θεόπτης μέγας προφήτης Μωϋσής»340. 

Όπως είδαμε σε πολλές από τις σιναϊτικές εικόνες απεικονίζονται αυτά τα δύο άγια 

πρόσωπα. Ένα από τα παραδείγματα που αξίζει την προσοχή μας, στο οποίο 

απεικονίζεται η Παναγία, είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού, που χρονολογείται στα 

τέλη του 12ου αιώνα. Η εικόνα αυτή έχει μελετηθεί διεξοδικά ως προς την 

εικονογραφία και την τεχνοτροπία της από παλαιούς και νεότερους μελετητές (Εικ. 

32-33)341. 

Η μορφή του Χριστού Βρέφους μέσα σε αμυγδαλωτή δόξα διαγράφεται με 

μονοχρωμία πάνω στο μαφόριο της Παναγίας, στο σημείο όπου απολήγει η ακτίνα 

φωτός που εκπηγάζει από την περιστερά του Αγίου Πνεύματος που κατέρχεται λοξά 

προς τη Θεοτόκο από τμήμα κύκλου που συμβολίζει τον Ουρανό. Αυτή η 

εικονογραφική λεπτομέρεια δεν απαντά συχνά στις παραστάσεις του Ευαγγελισμού. 

Ο Cyril Mango προσπάθησε να αποδείξει ότι το χαρακτηριστικό αυτό απεικονίστηκε 

για πρώτη φορά στην παράσταση του Ευαγγελισμού που κοσμούσε την αψίδα του 

ιερού βήματος του ναού της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων στην 

Κωνσταντινούπολη342. Η παράσταση στο ναό των Χαλκοπρατείων δεν σώζεται 

σήμερα, αλλά παρόμοιες παραστάσεις με αυτές της σιναϊτικής εικόνας υπάρχουν σε 

άλλες φορητές εικόνες. Ένα ακόμη παράδειγμα προέρχεται και πάλι από το Σινά. 

Πρόκειται για την απόληξη φύλλου τριπτύχου, που χρονολογείται στον 11° αιώνα, 

στο οποίο απεικονίζονται η ένθρονη Παναγία από την παράσταση του Ευαγγελισμού 

'40 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 394. Για το θέμα της αφιέρωσης του μοναστηριού στη 
Θεοτόκο και στον προφήτη Μωυσή βλ. επίσης Guillou, "Monastere", 217-258. Fyssas, "Moses", 243-
255. 
j41 Για τη βιβλιογραφία βλ. Κεφάλαιο Α', Α.4, σ. 55, υποσημ. 176. 
,42 Mango, "Chalkoprateia Annunciation", 165-170. Πιο πρόσφατα ο Ιωάννης Βαραλής πρότεινε 
επίσης ότι η αψίδα του ναού των Χαλκοπρατείων ήταν διακοσμημένη με την παράσταση του 
Ευαγγελισμού, βλ. Βαραλής, "Παρατηρήσεις", 216. 
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καθώς και δύο σκηνές του βίου του αγίου Νικολάου (Εικ. 95-96)343. Σε αυτήν την 

περίπτωση απεικονίζεται η κεφαλή του Χριστού μέχρι το λαιμό σε μονοχρωμία πάνω 

στο μαφόριο της Παναγίας. Η τρίτη εικόνα στην οποία απαντά το ίδιο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα φυλάσσεται σήμερα στην Πινακοθήκη Tretjakov της 

Μόσχας και χρονολογείται στο α' ή β' μισό του 12ου αιώνα (Εικ. 97)344. Πρόκειται 

πάλι για εικόνα του Ευαγγελισμού στην οποία ο Χριστός εικονίζεται ολόσωμος ως 

Βρέφος στο μαφόριο της Παναγίας, στον οποίο απολήγει ακτίνα φωτός από 

ημικυκλική δόξα, στην οποία απεικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών. Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι το θέμα του Ευαγγελισμού με το Χριστό σε μονοχρωμία στο μαφόριο της 

Παναγίας στον οποίο απολήγει δέσμη φωτός υπήρχε τουλάχιστον από τον 11° αιώνα 

και πιθανότατα είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη. 

Ο C. Mango πρότεινε ότι η απεικόνιση του Χριστού πάνω στο σώμα της 

Παναγίας συμβολίζει τον Προαιώνιο Λόγο34". Εάν η υπόθεση του ευσταθεί πρέπει να 

αναρωτηθούμε για ποιό λόγο αυτή η λεπτομέρεια απαντά σε δύο εικόνες του Σινά, οι 

οποίες, όπως αναφέραμε, συνδέονται με την Κωνσταντινούπολη. Μπορούμε κατ' 

αρχάς να υποθέσουμε ότι πρόκειται για την υιοθέτηση μιας παράστασης από την 

Κωνσταντινούπολη, την οποία θέλησε να συμπεριλάβει στην εικόνα ο δωρητής, όπως 

ο ιερομόναχος Ιωάννης από την Ιβηρία θέλησε να συμπεριλάβει τις πέντε 

απεικονίσεις ονομαστών εικόνων της Παναγίας από ναούς της Βασιλεύουσας στο 

εξάπτυχο που δώρησε στο Σινά. Ωστόσο, κάθε βυζαντινή παράσταση έχει θεολογικό 

περιεχόμενο. Εάν αποδεχτούμε ότι η μορφή του Χριστού στην παράσταση του 

Ευαγγελισμού συμβολίζει τον Προαιώνιο Λόγο τότε αυτή συνδέεται άμεσα με την 

Βάτο. Η Βάτος αποτελούσε προεικόνιση του Ενσαρκωμένου Χριστού. Στη Βάτο, την 

προτύπωση της Παναγίας, ο Χριστός είναι ο Προαιώνιος Λόγος που δεν έχει ακόμη 

ενσαρκωθεί, αλλά πρόκειται να σαρκωθεί346. Επίσης στον Ακάθιστο Ύμνο, ο οποίος, 

όπως μας πληροφορεί το Τυπικό του ηγούμενου Συμεών, ψάλλονταν κατά την ημέρα 

της εορτής του Ευαγγελισμού, η Παναγία υμνείται ως Βάτος, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η προεικόνιση της Βάτου συνδέεται άρρηκτα με τον Ευαγγελισμό. 

Δύο σημεία του Ακάθιστου Ύμνου συνδέονται με τη Βάτο. Αυτά είναι ο πέμπτος 

343 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 46, τ. 2, 62-63. Weitzmann, "Fragments of a St. Nicholas 
Triptych", 1-23. Weitzmann κ.ά., Icons, 8, εικ. 17. Patterson Sevcenko, Life of St. Nicholas, 162. 
Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378-379, XI.80.1-2. Chatterjee, Living Icon, 78-81. 
44 Lazarev, Icons, πίν. 4. Smirnova, "Annonciation", 31-38. Lifsic, Iskusstvo, 79. Gladysheva, 

Nersesian, Icons, 23-27. 
45 Mango, "Chalkoprateia Annunciation", 168, 170. 

346 Eisner, "Sinai Apse", 92. 
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ειρμός της ς' ωδής «Χαίρε, ή άφλεκτος βάτος» και ο τρίτος ειρμός της η' ωδής 

«Μωσής κατενόησεν έν βάτω τό μέγα μνστήριον τον τόκον σον»347. Ακόμη 

στο Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, κείμενο του τέλους του 9ου αιώνα στο οποίο 

καθοριζόταν η διάταξη της τέλεσης των εορτών όλου του έτους στην Αγία Σοφία της 

Βασιλεύουσας, αναφέρεται ότι το απόσπασμα της Εξόδου στο οποίο καταγράφεται το 

βιβλικό γεγονός της οράσεως της Βάτου αποτελούσε ανάγνωσμα που διαβαζόταν 

κατά τη διάρκεια του εσπερινού και της θείας λειτουργίας στην εορτή του 

Ευαγγελισμού348. Δυστυχώς στο σιναϊτικό Τυπικό δεν υπάρχει αναφορά για τα 

αναγνώσματα της εορτής, αλλά αν γίνει αποδεκτό ότι οι σινάί'τες μοναχοί είχαν 

υιοθετήσει το λειτουργικό τυπικό της Κωνσταντινούπολης μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι το χωρίο της Εξόδου αναγιγνωσκόταν και στο Σινά. Επομένως, η συγκεκριμένη 

παράσταση του Ευαγγελισμού αρμόζει ιδιαίτερα στον ιερό τόπο όπου υπήρχε η 

Βάτος. Είναι όμως απορίας άξιο γιατί, σύμφωνα με το Τυπικό του ηγουμένου Συμεών 

η λειτουργία της εορτής του Ευαγγελισμού τελούνταν στον κυρίως ναό, ενώ το 

παρεκκλήσιο της Βάτου δεν αναφέρεται καθόλου349. 

Η παράσταση του Ευαγγελισμού συνδέεται με τη Βάτο σε εικόνα που σήμερα 
OCA 

φυλάσσεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Εικ. 98) . Πρόκειται για εικόνα στο 

κέντρο της οποίας απεικονίζεται η Θεοτόκος της Βάτου. Η Παναγία φέρει ένα μικρό 

μετάλλιο με την προτομή του Χριστού στο κέντρο του σώματος της. Εκατέρωθεν της 

Παναγίας εικονίζεται ο προφήτης Μωυσής δύο φορές: στη δεξιά πλευρά λύνει τα 

ενδύματά του και στην αριστερή στρέφεται προς την Παναγία με τα χέρια 

προτεταμένα σε δέηση. Η παράσταση παραπέμπει στον Ευαγγελισμό λόγω της 

χαρακτηριστικής εικονογραφικής λεπτομέρειας της ηλακάτης, την οποία κρατά η 

Παναγία στο χέρι της. Πάντως η απεικόνιση του αγγέλου στην εικόνα εξηγείται από 

την βιβλική αναφορά στον άγγελο Κυρίου που εμφανίστηκε στη Βάτο, την οποία 

δέχονταν και οι χριστιανοί συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο άγιος Θεόδωρος ο 

Στουδίτης, ο οποίος στο λόγο του «Είς τήν σύναξιν τών ονρανίων ταγμάτων» 

αναφέρει ότι: «ούτω καί Μωϋσεί τω πάνν έν πνρί φλογός άγγέλων ό πύρινος 

ποταμός όπτάνεται, τήν ποηφόρον πνράρδεντον άλνμάντως περιφλέγων 

,4 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413-414. 
348 Mateos, Typicon, τ. 1, 110. 
>w Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413-414. 
350 Huber, Heilige Berge, 184-188, πίν. 146. Μουρίκη, "Εικόνες", 103. Boespflug, "Un etrange 
spectacle", 12, εικ. 1. Collins, "Visual Piety", 108, εικ. 88. 
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βάτον, προδιαγραφών Θεού έν άκανθηφόρω τής αμαρτίας φύσει βροτών 

άσνγχντον ένωσιν»351. Άγγελος απεικονίζεται πάνω από τη Βάτο στη μικρογραφία 

του χειρογράφου του Ιακώβου του Κοκκινοβάφου (Εικ. 3), στην οποία 
' r 352 

αναφερθήκαμε παραπάνω . Είναι επομένως εμφανές ότι το θέμα προκύπτει από το 

συνδυασμό του θέματος του Ευαγγελισμού με αυτό της Βάτου. Η εικόνα αυτή ανήκει 

στη λεγόμενη «σταυροφορική» ομάδα εικόνων που χρονολογούνται στις αρχές του 

13ου αιώνα και πρέπει να φιλοτεχνήθηκε εξαρχής για τη σιναϊτική μοναστική ' 353 

κοινότητα " . Για ποιο λόγο και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ δεν 

μπορούμε να το γνωρίζουμε, ίσως όμως και να φιλοτεχνήθηκε εξαρχής για να 

κοσμήσει το μετόχι του προφήτη Μωυσή το οποίο κατείχε η μονή Σινά στην πόλη της 

Ιερουσαλήμ354. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο θέμα της Θεοτόκου της Βάτου. Αν 

προσέξουμε λίγο περισσότερο τον εικονογραφικό τύπο της Θεοτόκου Κυριώτισσας, 

θα διαπιστώσουμε το στενό θεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο τύπος αυτός 

φαίνεται ότι έχει ερμηνευτεί ειδικά για την υιοθέτησή του από το Σινά στο θέμα της 

Βάτου. Οι σινάί'τες μοναχοί επέλεξαν τη μορφή της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στον 

τύπο της Κυριώτισσας για να απεικονίσουν τη Θεοτόκο της Βάτου. Στη μορφή της 

Κυριώτισσας η Παναγία κρατά το Χριστό μπροστά της, προβάλλοντάς Τον προς τον 

θεατή. Προφανώς δεν κυριαρχεί εδώ η ανθρώπινη φύση του Χριστού που εκφράζεται 

εναργώς στον τύπο της Κυκκώτισσας, όπου είναι εμφανής ο ανθρώπινος-

συναισθηματικός δεσμός μεταξύ της Παναγίας και του Υιού της. Η επιγραφή του 

ψηφιδωτού με την Παναγία στον τύπο της Κυριώτισσας στην αψίδα του ιερού 

βήματος του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια της Μικράς Ασίας: 

«ΕΓΓΑΣΤΡΟΣ ΠΡΟ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΓΕΓΕΝΗΚΑ ΣΕ» (παράφραση του Ψαλμού ρθ\ 3: 

έκ γαστρός προ εωσφόρου έγέννησά σε) μας βοηθά να καταλάβουμε το νόημα 

της απεικόνισης (Εικ. 99)355. Όπως στην παράσταση του Ευαγγελισμού, έτσι και εδώ 

τονίζεται ιδιαίτερα η θεϊκή φύση του ενσαρκωμένου Χριστού που προϋπήρχε ως 

Λόγος πριν από την Γέννηση. Η μετάφραση του τρίτου στίχου του εκατοστού ένατου 
351 PG 99, 733B-C. 
352 Βλ. Κεφάλαιο A', Α.2, σσ. 20-21. 
353 Μουρίκη, "Εικόνες", 103. 
j:>4 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 17, 35. Βλ. επίσης Κεφάλαιο Δ', Δ.3, σ. 224. Πάντως 
δεδομένης της χρονολόγησης της εικόνας θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε 
στην Άκρα όπου η μονή διέθετε επίσης μετόχι, Tailtu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 17, 35-36. 
355 Ο διάκοσμος χρονολογείται μετά το 843, Underwood, "Evidence of Restoration", 235-243. Schmit, 
Koimesis-Kirche. Barber, "Koimesis Church", 43-60. Barber, "Theotokos and Logos", 51-59. 
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Ψαλμού διασαφηνίζει το θέμα: «Έκ τών κόλπων μου και έξ αυτής τής ουσίας μου 

προ τών άστρων σε έγένησα»^6. Τα παραπάνω εξηγούν την επιλογή του 

εικονογραφικού τύπου της Παναγίας Κυριώτισσας για την παράσταση της Βάτου. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί εδώ ότι η επιλογή αυτού του τύπου πρέπει να έγινε 

αρκετά νωρίς καθώς στο Σινά σώζονται δύο εικόνες του α' μισού του 10ου αιώνα στις 

οποίες απεικονίζεται η Παναγία στον τύπο της Κυριώτισσας εκατέρωθεν δύο αγίων. 

Στη μία από αυτές η Παναγία Βρεφοκρατούσα πλαισιώνεται από τους αγίους 

Ερμόλαο και Παντελεήμονα (Εικ. 100) και στην άλλη από τον άγιο Ιωάννη τον 
357 

Πρόδρομο και τον άγιο Νικόλαο (Εικ. 101) . Ο συγκεκριμένος τύπος της Θεοτόκου 

απαντά σε εικόνες του 12ου αιώνα, όπως σε αυτήν με την Παναγία ένθρονη 

Βρεφοκρατούσα ανάμεσα στους προφήτες Μωυσή, Ααρών, Σαμουήλ και τον άγιο 

Αβράμιο (Εικ. 18), στην οποία ωστόσο η Θεοτόκος είναι ένθρονη, αλλά ο τρόπος με 

τον οποίο κρατά τον Χριστό είναι παρόμοιος με τον τύπο της Κυριώτισσας, στην 

εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα, τον άγιο Στέφανο και τον προφήτη Μωυσή 

(Εικ. 102) καθώς επίσης στην εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους 

αγίους Θεοδόσιο και Θεόγνιο στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω (Εικ. 103)3?8. 

Μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι αυτός ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας 

αντιστοιχεί στην Θεοτόκο της Βάτου, ωστόσο η πρώτη σαφής ταύτιση του 

συγκεκριμένου τύπου με τη Βάτο στο Σινά απαντά σε εικόνα του β' τετάρτου του 

13ου αιώνα στην οποία η μορφή της Παναγίας Κυριώτισσας, η οποία πλαισιώνεται 

από τέσσερις σινάί'τες αγίους, συνοδεύεται από την επιγραφή «Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ν ή 
" " 359 τής Βάτου» (Εικ. 104) . Λίγο προγενέστερη φαίνεται ότι είναι η εικόνα, στην 

~'56 Τρεμπέλας (μτφρ.), Ψαλτήριον, 433. Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
PG 55, 275-276. Ωστόσο ο συγκεκριμένος στίχος των Ψαλμών ψάλλεται σήμερα ως εισοδικό την 
ημέρα των Χριστουγέννων. 
357 Εικόνα με τους αγίους Ερμόλαο και Παντελεήμονα εκατέρωθεν της Παναγίας: Weitzmann, The 
Icons, Β.54., 87-88, πίν. XXXIII, CIX. Εικόνα με τους αγίους Ιωάννη τον Πρόδρομο και Νικόλαο 
εκατέρωθεν της Παναγίας: Weitzmann, The Icons, Β.53., 85-87, πίν. CIX. 

Για την εικόνα με την ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία μεταξύ των τριών προφητών και ενός 
αγίου βλ. σ. 47, υποσημ. 143. Για την εικόνα με τον προφήτη Μωυσή και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο 
βλ. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 197, τ. 2, 179-180. Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai 
Icons", 255-256, εικ. 24a-b. Παπαμαστοράκης, "«Σταυροφορικές» εικόνες", 57, εικ. 3.4. Parpulov, 
"Mural and Icon Painting", 380, XI. 155. Για την εικόνα με την Βρεφοκρατούσα Παναγία και τους 
αγίους Θεοδόσιο και Θεόγνιο βλ. Weitzmann, The Icons, εικ. 23. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 
378, XI.70. 
359 Στην εικόνα απεικονίζονται ολόσωμοι ανά δύο εκατέρωθεν της Βρεφοκρατούσας Παναγίας οι άγιοι 
Γεώργιος ο Ισλαηλίτης, Νείλος ο Σινάί'της στα αριστερά και Αναστάσιος ο Σινάί'της και Ιωάννης της 
Κλίμακος στα δεξιά. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 155-156, τ. 2, 135-137. Μουρίκη, "Εικόνες", 
εικ. 45, 113. Mouriki, "Thirteenth-Century Sinai Icons", 337-338. Collins, "Visual Piety", 99-101, εικ. 
82. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 388, XIII.21. 
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οποία αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω, που σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχείο 

Ιεροσολύμων, αλλά λόγω εικονογραφίας συνδέεται με το Σινά, στην οποία 

απεικονίζεται η Θεοτόκος με μετάλλιο του Χριστού στο στήθος να ξεπροβάλλει από 

τη Βάτο, ενώ δεξιά και αριστερά της εικονίζονται ο αρχάγγελος Γαβριήλ και ο 

προφήτης Μωυσής, η οποία επίσης φέρει την επιγραφή «ή Βάτος»360. Από όσα 

αναφέραμε παραπάνω προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε ότι θα πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί σχετικά με την ταύτιση της Παναγίας Κυριώτισσας με τη Βάτο στις 

σιναϊτικές εικόνες της πρώιμης μεσοβυζαντινής εποχής. Ασφαλώς κάθε απεικόνιση 

της Παναγίας μπορεί να ταυτιστεί με τη Βάτο, εφόσον η τελευταία αποτελεί 

προεικόνιση της πρώτης και είναι εξίσου πιθανό ότι οι σιναΐτες μοναχοί θα 

μπορούσαν να συνδέσουν πρώιμες απεικονίσεις της Παναγίας με τη Βάτο σε 

μεταγενέστερες εποχές. Άλλωστε μπορούμε να αναπτύσσουμε συνεχώς υποθέσεις σε 

έναν τόπο ο οποίος εκ των πραγμάτων συνδέεται με τη Βάτο. Εντούτοις πιστεύουμε 

ότι μπορούμε να αναφερόμαστε με ασφάλεια στην Παναγία της Βάτου μόνο όταν 

υπάρχουν επιγραφές που μνημονεύουν με σαφήνεια το όνομα της Βάτου ή μπορούν 

να συνδεθούν τεχνοτροπικά με εικόνες που φέρουν ανάλογες επιγραφές. Διαφορετικά 

είναι εύκολο να ολισθήσουμε σε σφάλματα μέσω υποθέσεων. Για παράδειγμα στην 

Πινακοθήκη Tretjakov στη Μόσχα της Ρωσίας σώζεται εικόνα, γνωστή ως Svenskaja, 

στην οποία απεικονίζονται οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος εκατέρωθεν της 

Παναγίας στον τύπο της Κυριώτισσας, η οποία χρονολογείται γύρω στο 1288 (Εικ. 
"3 s 1 

105) . Ωστόσο σε αυτήν την εικόνα ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της 

Παναγίας δεν συνδέεται με τη Βάτο, αλλά με τη Βλαχερνίτισσα καθώς κατά το 

Μεσαίωνα πίστευαν ότι η συγκεκριμένη εικόνα, που φυλασσόταν στη μονή της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, αντιγράφει την εικόνα της Παναγίας 

Βλαχερνίτισσας από την Κωνσταντινούπολη"62. Επομένως, η σύνδεση του τύπου της 

Κυριώτισσας με τη Βάτο μοιάζει να αφορά στα στενά πλαίσια της σιναϊτικής 

κοινότητας και ίσως στα πλαίσια των χριστιανικών κοινοτήτων της Παλαιστίνης. 

Είναι αρκετά ενδιαφέρον, όμως, ότι ένα εικονογραφικό θέμα φαίνεται ότι διαδίδεται 

από ένα κέντρο, προφανώς την Κωνσταντινούπολη, στην περιφέρεια, τη Ρωσία και το 

Σινά, όπου αποκτά τοπικούς θεολογικούς συμβολισμούς. 

360 Βλ. σσ. 103-104. 
,6' Lazarev, Icons, 169. Etingof, "Virgin of Vladimir", 67, εικ. 8. Lifsic, Iskusstvo, 144-145. 
Gladysheva, Nersesian, Icons, 50-51. 
362 Etingof, "Virgin of Vladimir", 67. 
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Επανερχόμαστε στο θέμα του Ευαγγελισμού στο Σινά. Θα παρατηρήσουμε 

εδώ ότι οι τρεις εικόνες που φέρουν την παράσταση του Ευαγγελισμού με την μορφή 

του Χριστού να εμφανίζεται είτε σε μονοχρωμία είτε σε μετάλλιο χρονολογούνται 

στο διάστημα από το β' μισό του 12ου έως τις αρχές του 13ου αιώνα. Το προγενέστερο 

παράδειγμα από το φύλλο τριπτύχου με σκηνές του Βίου του αγίου Νικολάου, έργο 

του 11ου αιώνα, αποδεικνύει ότι το θέμα δεν διαμορφώθηκε τον 12° αιώνα. Είναι 

πιθανό ότι πρόκειται για ήδη διαμορφωμένο εικονογραφικό θέμα που γνώρισε 

ιδιαίτερη διάδοση τη συγκεκριμένη εποχή. Η προέλευσή του θα πρέπει να αναζητηθεί 

μάλλον στην Κωνσταντινούπολη. Επί του παρόντος δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το 

πρότυπο, εφόσον ο ναός των Χαλκοπρατείων, όπου βρίσκονταν η παράσταση του 

Ευαγγελισμού που αποτελούσε το αρχέτυπο σύμφωνα με τον Mango, δεν σώζεται. 

Υπάρχει πάντως η πιθανότητα το πρότυπο να βρισκόταν στη συγκεκριμένη εκκλησία 

της Κωνσταντινούπολης, γιατί σύμφωνα με το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας ένα 

μέρος της λειτουργίας της εορτής του Ευαγγελισμού τελούνταν στα Χαλκοπρατεία763. 

Επιπλέον στη μικρογραφία στο φ. 54β του χειρογράφου Vat. gr. 1162 της 

Βατικανής βιβλιοθήκης, που περιέχει τις Ομιλίες του Ιακώβου του Κοκκινοβάφου, 

απεικονίζεται η Βάτος, στο μέσο της οποίας υπάρχει μετάλλιο με την κεφαλή του 

Χριστού Εμμανουήλ (Εικ. 3)364. Στα αριστερά της ο προφήτης Μωυσής λύνει τα 

υποδήματά του και δεξιά κρατά τη ράβδο που μεταμορφώθηκε σε δράκο. Η 

παραπάνω εικονογραφία φαίνεται ότι συνδέεται με τις εικόνες που μελετήσαμε 

παραπάνω. Καταρχάς στη Βάτο ο Χριστός απεικονίζεται στον τύπο του Εμμανουήλ, 

όπως σε κάθε περίπτωση στην οποία αναφερθήκαμε. Μπορεί βέβαια η μορφή της 

Παναγίας να παραλείπεται στη μικρογραφία, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

Βάτος προεικονίζει την ίδια την Θεοτόκο, ίσως για το λόγο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται η απεικόνισή της. Άλλωστε στο χειρόγραφο του Κοκκινοβάφου η 

μορφή της Παναγίας παραλείπεται από όλα τα Βιβλικά γεγονότα, επειδή αυτή 

συμβολίζεται μέσα από προεικονίσεις, όπως η Βάτος και η Κλίμακα, ενώ εικονίζεται 

πάντοτε η μορφή του Χριστού . Αυτή η εικονογραφική επιλογή δε φαίνεται να 

οφείλεται στο γεγονός ότι στο Βυζάντιο δεν είχε συνδεθεί η απεικόνιση της Παναγίας 

με τη Βάτο. Ήδη από τα τέλη του 11ου αιώνα στον Φυσιολόγο, χειρόγραφο που 

περιείχε την Χριστιανική Τοπογραφία του Κοσμά Ινδικοπλεύστη, το οποίο 

363 Mateos, Typicon, τ. 1, 252-259. 
,64 Βλ. παραπάνω σσ. 20-21. 
365 Linardou, "Depicting the Salvation", 135-136. 
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φυλάσσονταν στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης (Κωδ. 8), η Βρεφοκρατούσα 

Παναγία απεικονίζεται μέσα σε τετράγωνο διάχωρο πάνω από τη Βάτο μπροστά από 

την οποία στέκεται ο Μωυσής (Εικ. 106) . Επιπροσθέτως η μορφή του Μωυσή 

απαντά στην εικόνα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, απουσιάζει εντούτοις από τις 

υπόλοιπες εικόνες με τον Ευαγγελισμό. Τέλος σημειώνουμε ότι η παρουσία δύο 

αγγέλων που ίπτανται στο άνω μέρος της μικρογραφίας, η απεικόνιση των οποίων 

οφείλεται μάλλον στο Βιβλικό χωρίο: «Ώφθη δέ αύτώ άγγελος κυρίου έν φλογί 

πυρός έκ τοϋ βάτου,...» (Έξοδ. γ', 2), έχει πιθανότατα επηρεάσει το θέμα της 

εικόνας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου έχει απομείνει μόνο ένας άγγελος άνω 
' 367 

αριστερά . Συνεπώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην εικόνα του Πατριαρχείου 

των Ιεροσολύμων έχουν συγχωνευθεί το θέμα της μικρογραφίας του χειρογράφου και 

το θέμα του Ευαγγελισμού από το Σινά. Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι η εικόνα 

του Ευαγγελισμού μεταφέρθηκε στο Σινά αρκετά σύντομα μετά τη φιλοτέχνησή της, 

ώστε να αποτελέσει πρότυπο για την εικόνα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων; Εάν 

αποδεχτούμε την παραπάνω υπόθεση θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα δεύτερο 

πρότυπο το οποίο να μοιάζει με την μικρογραφία του κώδικα του Κοκκινοβάφου. 

Όπως έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο σχετικά με τους δωρητές στο Σινά σώζονταν 

εικόνα με παρόμοιο θέμα με αυτό της μικρογραφίας του χειρογράφου του 

Κοκκινοβάφου και επίσης εκεί φυλάσσονταν η εικόνα του Ευαγγελισμού, δηλαδή τα 

δύο πιθανά πρότυπα για την εικόνα των Ιεροσολύμων. Αυτά τα έργα αποδεικνύουν 

ότι οι μοναχοί του Σινά επικοινωνούσαν με άλλες χριστιανικές περιοχές και ήταν 

άμεσα ενημερωμένοι για τις θεολογικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις που λάμβαναν 

χώρα σε αυτές. Πιστεύουμε μάλιστα ότι οι στενές επαφές της μονής με άλλες 

περιοχές οφείλονταν στα πολυάριθμα μετόχια της στη λεκάνη της ανατολικής 
r Λ 

Μεσογείου, για τα οποία θα μιλήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο . 

Επιστρέφουμε πάλι στη σιναϊτική εικόνα του Ευαγγελισμού το θεολογικό 

περιεχόμενο της οποίας δεν εξαντλείται στη σύνδεσή της με τη Βάτο. Η υδάτινη 

πανίδα, με τα ψάρια και τα πουλιά, καθώς και ο κήπος εντός του οικοδομήματος πίσω 

από την Παναγία έχουν ερμηνευθεί ως σύμβολα της αναγέννησης της φύσης που 

συνδέονται με τον Ευαγγελισμό. Ο Henry Maguire πρότεινε ότι ο ποταμός με τα 
166 Strzygowski, Bilderkreis, 58, πίν. XXIX. Bernabo, Fisiologo, 61-62, εικ. 81. 

Από το 12° αιώνα στη σκηνή της Βάτου προστίθεται ένας άγγελος βλ. για παράδειγμα τη 
μικρογραφία από τον Vat. gr. 746, φ. 157β: Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, 149, εικ. 
612-613. 
368 Κεφάλαιο Δ', Δ.3, σσ. 223-236. 
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πτηνά, τα ψάρια και τα μαλάκια, που παριστάνεται στο κάτω τμήμα της εικόνας, 

εμπνέεται από θεολογικά κείμενα που συγκρίνουν τον Ευαγγελισμό με τον ερχομό 

της άνοιξης κατά την οποία στα ποτάμια τρέχει γλυκό νερό, ενώ στις όχθες τους 

καταφθάνουν διάφορα είδη υδρόβιων ζώων που εορτάζουν την έναρξη της εποχής369. 

Ο ίδιος προοσπάθησε να αναζητήσει το εικονογραφικό πρότυπο του θέματος του 

ποταμού σε παράσταση των ψηφιδωτών των μέσων του 4ου αιώνα στην Αγία 

Κωνσταντία (Sta Costanza) της Ρώμης, την οποία όμως γνωρίζουμε μόνο από 

υδατογραφίες . Ένα παρόμοιο θέμα σώζεται στο επισκοπικό παρεκκλήσιο του 

Αγίου Νικολάου της πόλης Die που σήμερα βρίσκεται στη νοτιανατολική Γαλλία 

στην κοιλάδα του Ροδανού, αλλά την εποχή που χρονολογείται το παρεκκλήσιο 
371 

ανήκε στο βασίλειο της Γερμανίας . Είναι πιθανό ότι το παρεκκλήσιο 

ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα, περί το 1194, και πάντως μετά την 

παραχώρηση της πόλης στον τοπικό επίσκοπο το 1165 από τον Πάπα Αλέξανδρο Γ' 

(1159-1181). Το δάπεδο του παρεκκλησίου είναι ψηφιδωτό. Στο κέντρο του 

απεικονίζεται σχηματικά με αστεροειδές κόσμημα ο κήπος της Εδέμ (Εικ. 107). Από 

τον κήπο ρέουν οι τέσσερις ποταμοί που αναφέρονται στη Γένεση της Παλαιάς 

Διαθήκης, δηλαδή ο Φισών, ο Γαιών, ο Τίγρις και ο Ευφράτης. Μέσα στα ποτάμια 

εικονίζονται άνθη και φυτά, πουλιά, ψάρια και οστρακόδερμα (Εικ. 108-110). Η 

σύνθεση θυμίζει πάρα πολύ την παραποτάμια παράσταση της σιναϊτικής εικόνας. Το 

γεγονός αυτό μας κάνει να αναροπηθούμε για τα κενά γνώσης που έχουμε για τη 

βυζαντινή τέχνη. Είναι επομένως πιθανό να μην έχουν σωθεί πολλές από τις 

παραστάσεις και πολλά από τα διακοσμητικά μοτίβα με τα οποία οι Βυζαντινοί 

κοσμούσαν τις εκκλησίες τους. Η ύπαρξη αυτού του θέματος στη Γαλλία μας 

επιτρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι μια παράσταση μπορούσε να διαδοθεί σε πολλές 

και αρκετά απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές. Δεν μπορούμε βέβαια να 

υποστηρίζουμε ότι ο ζωγράφος της σιναϊτικής εικόνας είδε την ψηφιδωτή σύνθεση 

του παρεκκλησίου στη Γαλλία, ούτε βέβαια ότι ο ψηφοθέτης αντέγραψε το θέμα της 

εικόνας. Πιστεύουμε όμως ότι εικονογραφικά θέματα ίσως να διαδίδονταν εύκολα σε 

διαφορετικές περιοχές σε μια περίοδο κατά την οποία ιδέες και εικονογραφικά 

θέματα «διασπείρονταν» ευκολότερα σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές μέσω 

ανθρώπων που ταξίδευαν, όπως επί παραδείγματι οι προσκυνητές. Οι ιδέες της 
sb9 Maguire, Art and Eloquence, 49-52. 
j70 Stern, "Mosai'ques de Sainte-Costance", 166-169, εικ. 1. Maguire, Art and Eloquence, 50-51. 
371 Desay, "Mosaique de Die", 230-248. Desay, "Chapelle episcopale a Die", 143-158. Lannoy, 
"Mosai'que", 50-55. 
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εποχής αναπτύσσονταν βέβαια παράλληλα με την εικονογραφία. Για παράδειγμα ο 

άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος από την Πάφο παρομοίαζε την Παναγία με ποταμό που 

εκπηγάζει από τον Παράδεισο και την περιγράφει σαν πηγή ζώντος ύδατος372. Τέλος 

ο υδάτινος κόσμος της σιναϊτικής εικόνας θυμίζει έντονα συνθέσεις από 

μικρογραφίες που διακοσμούν το βιβλίο της Γενέσεως στις οποίες εικονίζεται η 

δημιουργία των πτηνών και των πλασμάτων των υδάτων, όπως για παράδειγμα η 

μικρογραφία στο φ. 32α του κώδικα G.I. 8 που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του 

Topkapi Sarayi της Κωνσταντινούπολης, όπου παριστάνεται ένας ποταμός γεμάτος 

ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια στις όχθες του οποίου κάθονται πτηνά διαφόρων 

ειδών (Εικ. 111)373. 

Επίσης η σύνθεση της εικόνας του Ευαγγελισμού συνδέεται βέβαια και με τον 

Ακάθιστο Ύμνο, από τους είκοσι τέσσερις Οίκους του οποίου ψάλλονταν στο Σινά 

την ημέρα του εορτασμού του Ευαγγελισμού μόνον οι δώδεκα πρώτοι374. Επίσης η 

ηλακάτη που κρατά η Παναγία, με την οποία γνέθει το πορφυρό νήμα, αποτελεί 

προτύπωση της Ενσάρκωσης375. Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

παράστασης που σχετίζεται με την Ενσάρκωση είναι μικρός δίσκος με ημικυκλικές 

γραμμές στο σημείο όπου απολήγει η ηλακάτη που κρατά η Παναγία. Το ιδιαίτερο 

αυτό σύμβολο εντοπίζεται σε δύο ακόμη παραστάσεις της ίδιας περίπου εποχής, οι 

οποίες είναι η τοιχογραφία με τον Ευαγγελισμό στο ναό της Παναγίας της Ασίνου 

στην Κύπρο (αρχές 12ου αιώνα) (Εικ. 112) καθώς και η ίδια παράσταση στα 

ψηφιδωτά της εκκλησίας της Martorana στο Παλέρμο της Σικελίας (περί το 1146-
376 

1151) (Εικ. 113) . Στις δύο αυτές παραστάσεις αυτό το σύμβολο αποδίδεται ως ένα 

ανοιχτό δοχείο γεγονός που οδήγησε την Μαρία Ευαγγελάτου να τις συγκρίνει με την 

εικόνα του Ευαγγελισμού στο Σινά και να υποστηρίξει ότι πρόκειται για τον «τύπο» 

του δοχείου (σκεύος ή δοχεΐον), δηλαδή μιά ακόμη προεικόνιση της Παναγίας377. 

Ωστόσο σε αντίθεση με τους δύο εντοίχιους διακόσμους, στην εικόνα του Σινά το 
372 Torniolo, "Omelie", 242-244. 

Πρόκειται για χειρόγραφο του β' τέταρτου του 12ου αιώνα. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, 
Octateuchs, εικ. 38. 
j74 «...οι ς οίκο ι, ώσαύτως καί άπο ς τούς λοιπούς ς, ώς έτνπωθησαν, τούς δ'έτέρους ιβ' έν 
τή ημέρα τής άκαθιστον δια τό άβαρεστερον καί δια τό μή έχειν ψάλτας περισσούς.», 
Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413-414. Για τη σύνδεση Ακάθιστου Ύμνου και της 
εικόνας του Ευαγγελισμού βλ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, "Παρατηρήσεις σε εικόνα του 
Ευαγγελισμού", 80-83. 
375 Evangelatou, "Purple Thread", 261-279. 
J?6 Ασίνου: Stylianou, Churches of Cyprus, 486-488, εικ. 296. Martorana: Kitzinger, Saint Mary, 174, 
εικ. 189. 
377 Evangelatou, "Purple Thread", 266-269. 
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σύμβολο έχει τη μορφή δίσκου με ημικυκλικές ακτίνες στο εσωτερικό του και δεν 

μοιάζει με δοχείο. Είναι βέβαια εξίσου δύσκολο να αποδεχτούμε ότι ο καλλιτέχνης 

της εικόνας δεν απέδωσε σωστά τη μορφή ενός δοχείου. Το προσεγμένο ύφος της 

εικόνας, με τις ποικίλες εικονογραφικές λεπτομέρειες που αποδίδονται με ιδιαίτερη 

προσοχή, δείχνει ότι ο ζωγράφος απέδωσε σκόπιμα αυτό το μικρό δίσκο με τη 

συγκεκριμένη μορφή. Υποθέτουμε ότι πρόκειται μάλλον για διακοσμητικό στοιχείο 

που σχετίζεται με τον έκτο στίχο του οα' Ψαλμού: «καταβήσεται ώς νετός επί 
"2 HQ 

πόκον καί ωσει σταγων η στάζονσα επί την γήν» . Ο συμβολισμός της βροχής 

(νετός) που νοτίζει το φρεσκοκουρεμένο μαλλί των αμνών (πόκος) προέρχεται από 

το βιβλίο των Κριτών της Παλαιάς Διαθήκης (ς', 38-42). Ο Ησύχιος Ιεροσολύμων 

(πέθανε μετά το 451) εξηγεί ότι ο πόκος είναι η μήτρα της Θεοτόκου, η οποία 

δέχτηκε τον ενσαρκωμένο Χριστό ως υετό379. Αλλά και μεταγενέστεροι θεολόγοι, 

όπως ο άγιος Ανδρέας Κρήτης (περί το 660-740), που διετέλεσε νοτάριος στο ναό του 

Παναγίου Τάφου πριν εκλεγεί επίσκοπος στο νησί της Κρήτης, σε Λόγο του 

αναφέρεται στις προεικονίσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη μεταξύ των 
ΙΟΛ 

οποίων συμπεριλαμβάνει και αυτή του πόκου . Ο έκτος στίχος του οα' Ψαλμού 

ψάλλονταν μάλιστα στη μονή Σινά κατά την εορτή του Ευαγγελισμού σύμφωνα με το ιοί 

Τυπικό του ηγουμένου Συμεών . Επίσης ο τρίτος ειρμός της ς' ωδής του Ακάθιστου 

Ύμνου, που επίσης ψάλλονταν την ημέρα του Ευαγγελισμού, αναφέρεται στον πόκο: 

«Χαίρε, ό πόκος ό ένδροσος, όν Γεδεών, Παρθένε, προεθεάσατο»382. Στο 

Ψαλτήριο του Θεοδώρου (Add. 19.352), εικονίζονται ο Δαβίδ και ο Γεδεών κάτω από 
ΤΟΤ 

μετάλλιο με την Παναγία η οποία κρατά μπροστά της τον Χριστό (Εικ. 114) . Η 

απεικόνιση, που συνοδεύει τον οα' Ψαλμό, συμπληρώνεται από την επιγραφή «ό 

Δα(νί)δ λέ(γει) Μή(τη)ρ Θ(εο)ν, Γεδεών είς τ(όν) πόκον» και συμπληρώνεται 

από την σκηνή του Ευαγγελισμού, γεγονός που δεν αφήνει καμία αμφιβολία σχετικά 
,78 Σχετικά με την απεικόνιση του πόκου σε βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα βλ. Δρανδάκης, 
"Πόκος ή νεφέλη;", 258-267. 
379 «Τήν κένωση' τοϋ Μονογενούς τήν είς τήν Θεοτόκον Παρθένον λέγει· πόκον δέ αυτής τήν 
γαστέρα δικαίως έκάλεσεν έπειδή τού Θεού Λόγου τήν έπιδημίαν ήσυχή καί άψοφητί, 
καθάπερ πόκος τον ύετόν, έδέξατο». PG 93, 1236-1237. 
j80 Λόγος είς τήν κοίμησιν τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, «ό καθαρώτατος 
πόκος τής ούρανίου δρόσου». PG 97, 1069Α. Και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ομιλία του για 
το Γενέσιο της Θεοτόκου αναφέρει: «Χαίρε , πόκε, τό περί τον Γεδεών νίκης σύβολον, έξ ής 
άπερρυη τροπικώς ή δροσος ή αθάνατος, ό αύτολέκτως φαμενος». PG 96, 696Α. 
'8 | Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413. 
382 Ο.π., 413-414. 
,83 Nersessian, Illustration despsautiers, τ. 2, 38, εικ. 149. Barber, Theodore Psalter, f. 91 v. 
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με τη σύνδεση του πόκου με τον Ευαγγελισμό. Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο 

απεικονίζεται ο συγκεκριμένος δίσκος στη σιναϊτική εικόνα θυμίζει έντονα την 

απεικόνιση του πόκου σε μικρογραφία χειρογράφου με τις Ομιλίες του Ιακώβου του 

Κοκκινοβάφου που σήμερα φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού (Vat. gr. 

1162). Στο μέσον της μικρογραφίας μέσα σε μετάλλιο απεικονίζεται ο Γεδεών να 

τοποθετεί τον πόκο μέσα σε χρυσό δοχείο με κυκλικό χείλος (Εικ. 1 15) 384. Ο 

κυκλικός δίσκος της εικόνας ομοιάζει ως προς τη μορφή του με το δοχείο μέσα στο 

οποίο βρίσκεται ο πόκος στη μικρογραφία. Η απεικόνιση του πόκου μέσα σε χρυσό 

κύπελο στη μικρογραφία ίσως εξηγεί την επιλογή του χρυσού δοχείου στις σκηνές 

του Ευαγγελισμού στην Ασίνου και στην Martorana. Με βάση τα παραπάνω 

μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι ο δίσκος στην εικόνα αναπαριστά τον πόκο, 

δηλαδή την μήτρα της Παναγίας, η οποία δέχτηκε τον υετό, τον οποίο θα μπορούσε 

να συμβολίζει η χρυσή ακτίνα του Αγίου Πνεύματος που απολήγει στη μορφή του 

Χριστού. 

Επίσης η μορφή του Χριστού Εμμανουήλ που αποδίδεται σε μονοχρωμία 

επάνω στο ένδυμα της Παναγία μπορούσε να αποδοθεί με την απεικόνιση του 

Χριστού Εμμανουήλ σε μετάλλιο ή ως Βρέφους το οποίο κρατούσε μπροστά της με 

τα δύο της χέρια η Παναγία. Προς επίρρωση αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα της 

παρασελίδιας εικονογράφησης του φ. 93β του Ψαλτηρίου αρ. 61 της μονής 

Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, όπου παριστάνεται η μορφή της δεόμενης 

Παναγίας σε μετάλλιο στο οποίο απολήγει χρυσή ακτίνα φωτός από την οποία 
r r 

κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα (Εικ. 116) . Η μικρογραφία συνοδεύει τον έκτο στίχο 

του οα' Ψαλμού. Παρόμοιο εικονογραφικό θέμα απαντά και σε άλλα Ψαλτήρια, όπως 

στο φ. 55β του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου, όπου η Θεοτόκος κρατά μπροστά της τον 

Χριστό, μόνο που στην τελευταία περίπτωση η παράσταση εικονογραφεί τον δεύτερο 

στίχο του Ψαλμού μδ' (Εικ. 117)386. Επομένως ο έκτος στίχος του Ψαλμού οα' που 

αναφέρεται, όπως είπαμε, στη σάρκωση του Χριστού, που συντελέστηκε με τον 

Ευαγγελισμό και τη Γέννηση, εικονογραφούνταν με δύο τρόπους, είτε με την 

παράσταση του Ευαγγελισμού, είτε με τη μορφή της Βρεφοκρατούσας Παναγίας 

στην οποία απολήγει η ακτίνα φωτός του Αγίου Πνεύματος387. 

j84 Lazarev, Storia, εικ. 254. 
'85 Dufrenne, Illustration des psautiers, τ. 1, 28, πίν. 12. 
386 Nersessian, Illustration des psautiers, τ. 2, 30, πίν. 29, εικ. 90, 92. Barber, Theodore Psalter, f. 55v. 

Για το ζήτημα της απεικόνισης της Βρεφοκρατούσας Παναγίας στην οποία απολήγει η ακτίνα 
φωτός του Αγίου Πνεύματος και τη σύνδεση της απεικόνισης με τον Ευαγγελισμό και τον πόκο του 
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Τέλος θα προσθέσουμε εδώ το παράδειγμα της εικόνας με την Παναγία 

Κυκκώτισσα στο κέντρο και αγίους και προφήτες περιμετρικά στο πλαίσιο, η οποία 

φυλάσσεται στο Σινά και χρονολογείται στο α' μισό του 12ου αιώνα (Εικ. 1 18)388. Στο 

κάτω δεξί άκρο του πλαισίου απεικονίζονται στο ίδιο διάχωρο οι προφήτες Σολομών 

και Γεδεών. Ο Γεδεών κρατά ανοιχτό ειλητάριο στο οποίο αναγράφεται χωρίο από το 

βιβλίο των Κριτών: «Ίδον (εγώ) άπερείδομαί τον πόκον τών έρίων έν τω 

άλωνι» (ς', 37). Πρόκειται βέβαια για τον συμβολισμό του πόκου στον οποίο 

αναφερθήκαμε παραπάνω, ο οποίος αποτελεί προεικόνιση της άσπιλης σύλληψης του 

Χριστού από την Παναγία, η οποία παριστάνεται ένθρονη στο κέντρο της εικόνας, 

προς την οποία άλλωστε στρέφεται εκστατικά ο προφήτης. Πρέπει επίσης να 

προσθέσουμε ότι στη χριστιανική γραμματεία οι προεικονίσεις της Βάτου και του 

πόκου συνδέονταν με τον Ευαγγελισμό. Προς επίρρωση παραθέτουμε εδώ το 

Θεοτοκίον του δ' ήχου των αναστάσιμων καθισμάτων από το βιβλίο της Οκτωήχου, 

έργο που αποδίδεται στον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, το οποίο ψάλλεται κάθε 

Κυριακή κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας: « Κ α τ ε π λ ά γ η Ιωσήφ, τό υπέρ 

φνσιν θεωρών, καί έλάμβανεν είς νουν, τον έπι πόκον νετόν, έν τή άσπόρω 

σνλλήψει σον, Θεοτόκε, βάτον έν πνρι άκατάφλεκτον, ράβδον Άαρων τήν 

βλαστήσασαν, καί μαρτνρών ό μνήστωρ σον καί φνλαξ, τοις ίερενσιν 

έκρανγαζε· Παρθένος τίκτει, καί μετά τόκον, πάλιν μένει Παρθένος». 

Εφόσον το Τυπικό του μοναστηριού αναφέρει ρητά ότι η θεία λειτουργία 

τελούνταν στον κυρίως ναό κατά την ημέρα του εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 

25 Μαρτίου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εικόνα θα ήταν εκτεθειμένη για 

προσκύνημα στο καθολικό την συγκεκριμένη μέρα σε ειδικό προσκυνητάρι, αλλά δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς σημείο φυλασσόταν το υπόλοιπο έτος. Δεν 

θα ήταν πάντως απίθανο να τοποθετούνταν στο παρεκκλήσιο της Βάτου, εφόσον το 

θέμα της συνδέεται με αυτήν. Πάντως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εικόνα ήταν 

Γεδεών βλ. Kitzinger, "Observations", 99-115. Kartsonis, Anastasis, 191-203. Cotsonis, "Virgin with 
the 'Tongues of Fire'", 221-227. 
,88 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά. τ. 1, εικ. 54-56, τ. 2, 73-75. Weitzmann κ.ά., The Icon, 17, πίν. 48. 
Galavaris, "Majestas Mariae", 9-10. Maguire, "Symeon with the Christ Child", 267, εικ. 12. Babic, "II 
Modello e la replica", 63-65. Etingof, "Byzantine Painting in the Hermitage", 141-159. Μουρίκη, 
"Εικόνες", 105, εικ. 19. Carr, "Presentation of an Icon", 239-248. Belting, Likeness and Presence, 290-
296, εικ. 174, 176. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 196-197, εικ. 22-23. Corrie, "Coppo di 
Marcovaldo's Madonna", 45-52, εικ. 3. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 244, 372-373, 
(A. W. Carr). Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού, αρ. 28, 314-316, (Τ. Παπαμαστοράκης). Justin Sinaites, 
"Sinai, Ms Gr. 2", 259-281. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 381, XI.255. 
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τοποθετημένη στον κυρίως ναό καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μονή ήταν εκείνη 
Τ OQ 

την εποχή αφιερωμένη στη Θεοτόκο, όπως μας πληροφορεί το Τυπικό του 1214 . 

Στη μονή του Σινά υπάρχει μια ακόμη εικόνα που συνδέεται με την Παναγία 

και την ενσάρκωση του Χριστού. Στο κεντρικό διάχωρο της εικόνας, που 

χρονολογείται στο α' μισό του 12ου αιώνα, απεικονίζεται ένθρονη η Παναγία στον 

τύπο της Κυκκώτισσας (Εικ. 1 18)390. Η μορφή της ένθρονης βρεφοκρατούσας 

Παναγίας τοποθετείται κάτω από τόξο, που στηρίζεται σε κίονες, ενώ στα μέτωπα του 

τόξου απεικονίζονται οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Περιμετρικά του κεντρικού 

διαχώρου σχηματίζονται ορθογώνια διάχωρα. Στο διάχωρο που βρίσκεται στο κέντρο 

της άνω πλευράς απεικονίζεται ο Χριστός μέσα σε δόξα από την οποία προβάλλουν 

τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ενώ Χερουβείμ και Σεραφείμ πλαισιώνουν 

την μορφή του Κυρίου. Στο άνω δεξί και αριστερό διάχωρο του πλαισίου 

απεικονίζονται ανά δύο οι μορφές τεσσάρων αγίων και στα επόμενα διάχωρα 

παριστάνονται μορφές προφητών. Στο διάχωρο που βρίσκεται κάτω ακριβώς από την 

Παναγία Κυκκώτισσα παριστάνονται σε ζεύγη ο Αδάμ και η Εύα, ο Ιωακείμ και η 

Άννα και μεταξύ τους ο δίκαιος Ιωσήφ. 

Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε εδώ ότι η σύνθεση συνδέεται με την 

Ενσάρκωση του Χριστού που συντελέστηκε με την άσπιλο σύλληψη της Παναγίας. 

Θα προτείνουμε εδώ μόνο ότι η παράσταση θα μπορούσε να συνδέεται με την εορτή 

του Ευαγγελισμού. Στο Τυπικό της μονής Σινά αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της 

θείας λειτουργίας στην εορτή του Ευαγγελισμού οι μοναχοί αναγίνωσκαν τον «λόγον 

τής εορτής»391. Το Τυπικό όμως δεν διευκρινίζει ποιον ακριβώς Αόγο έπρεπε να 

διαβάσουν οι μοναχοί. Πιθανότατα ο εκάστοτε ηγούμενος ήταν σε θέση να επιλέξει 

διαφορετικό κείμενο ανάλογα με την κρίση του. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

συνέταξε Λόγο για τον Ευαγγελισμό, στον οποίο κάνει αναφορές στις προεικονίσεις 
"2Q9 

της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη, πολλές από τις οποίες απαντούν στην εικόνα . 

>89 «Τνπικόν.,.οΙκονομηθέν καί άφιερωθέν τή πανσέπτω και αγία μονή τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου, τής έν τω άγίω όρει Σίνα ιδρυμένης, έν ή τετίμηται καί ό θεόπτης μέγας 
•προφήτης Μωϋσής,...». Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 394. 
90 Για τη βιβλιογραφία βλ. παραπάνω σ. 113, υποσημ. 388. 
91 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413. 

j92 «Ιωάννου μοναχού καί πρεσβυτέρου τοϋ Δαμασκηνού, λόγος είς τον Εύαγγελισμόν τής 
ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου». PG 96, 648-661. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι του 
ιδίου συγγραφέα στους οποίους απαντούν προεικονίσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, όπως 
για παράδειγμα ο λόγος είς τό Γενέσιον τής ύπεραγίας Δ εσποίνης ήμών Θεοτόκου καί 
άειπαρθένου Μαρίας, καθώς και το έγκώμιον είς τήν κοίμησιν τής πανυμί'ήτου, καί 
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Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να ανατρέξουμε στην ελληνική πατρολογία και να 

διαβάσουμε ολόκληρο το κείμενο του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού για να 

κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίον αυτή μπορεί να συσχετιστεί με την 

εικονογραφία της σιναϊτικής εικόνας. Εδώ για λόγους συντομίας θα περιοριστούμε 

στην παράθεση καίριων σημείων του ποιητικότατου αυτού κειμένου που πιστεύουμε 

ότι επεξηγούν μια πλευρά του πολυσήμαντου θεολογικού περιεχομένου της εικόνας. 

Πριν όμως από την παράθεση αναφέρουμε ότι ο συγγραφέας του Λόγου, τμήματα του 

οποίου απευθύνονται στην Υπεραγία Θεοτόκο, ανατρέχει στις προεικονίσεις της 

Παναγίας που απαντούν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Λόγος ξεκινά ως εξής: «Νύν 

εύφραινέσθωσαν τά ουράνια, τά έπίγεια, τά καταχθόνια, καί πάντα τά έν 

αύτοίς ποιήματα...Σήμερον ύπανοιγέσθω ή τών προφητών θεόγραφος 

βίβλος, καί λεγέσθω περί τής άείπαιδος αυτής, καί άειπαρθένου Μαρίας»393. 

Εξαρχής παρατηρούμε ότι υπάρχει σαφής αναφορά στον ουράνιο και επίγειο κόσμο 

και στις προφητείες των προφητών για την έλευση του Χριστού. Και συνεχίζει: 

«Χαίρε, κεχαρισμένη, ή προ αιώνων προορισθείσα τω ποιητή καί βασιλεί 

τών αιώνων. Χαίροις, τό τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης 

συμπέρασμα...Χαίροις, τό τών άπ'αιώνος άγιων προφητών προκατάγγελτον 

όνομα. Χαίροις, ή άπ άγονος του κοσμοπάτορος καί θεοπλάστου Αδάμ. 

Χαίροις, ή τής κοσμήτορος καί πρώτης έν γυναιξίν Εϋας θύγατερ. 

...Χαίροις, ή ούρανόφθαστος κλίμαξ, ήν είδε πάλαι ό μέγας έν πατριάρχαις 

Ιακώβ. Χαίροις, ή φλογοβόλος βάτος, ήν δίδέ ποτε ό παμβόητος έν όρει Σινά 

Μωϋσής. Χαίροις, ή άγιόβλαστος ράβδος Ααρών, τοϋ όντως έν ίερεϋσι 

περιβλέπτου. Χαίροις, τό υπό τών δύο Σεραφείμ κατασκιαζόμενον 

ίλαστήριον...Χαίροις, είς ήν δι' ημάς σαρκί σκηνώσας ωκησεν ό λέγων έν 

Ησαΐα- Έγώ Θεός πρώτος, καί έγώ μετά ταύτα. ...Χαίρε, διά τό τούτο χαίρε, 

ότι τέτοκας παιδίον, περί ου αίνίττεται Ιακώβ. Χαίρε, ότι τέτοκας παιδίον, 

ύττερενδοξου ευλογημένης Δ εσποίνης ήμών Θεοτόκου καί Άειπαρθένου Μαρίας, βλ. 
αντίστοιχα PG 96, 689-697, 712-713. Επίσης το έγκώμιον εις τήν κοίμησιν τής άγιας Δ εσποίνης 
ήμών Θεοτόκου του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη περιέχει αναφορές σε Παλαιοδιαθηκικές 
προεικονίσεις της Παναγίας, βλ. PG 99, 725-728. Για τις προτυπώσεις της Θεοτόκου στην τέχνη βλ. 
Μουρίκη, "Βιβλικαί προεικονίσεις", 217-251. Παπαμαστοράκης, Διάκοσμος του τρούλου, 166-252. 
Βαραλής, "Παρατηρήσεις", 210-214. 
393 PG 96, 648. 
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περί ου φησιν ό πατρόθεος Δαβίδ. ...Χαίρε, ότι τέτοκας παιδίον, όπερ 

θεολογεί τά πολνόμματα Χερουβείμ, καί κυριολογεί τά έξαπτέρυγα 

Σεραφείμ. ...Χαίρε, ότι γεγέννηκας βρέφος, ου ένεκα ή συγγενής σου 

Ελισάβετ ύπερόριος γίνεται. Χαίρε, ότι γεγέννηκας βρέφος, ούτινος ένεκα 

Ζαχαρίας, ό παμμέγιστος ιερεύς μεταξύ τού ναού κτείνεται...Χαίρε, ότι 

γεγέννηκας βρέφος, νηπιοφανές, όπερ ό πολιοφανής ιερεύς Συμεών ίδών, 

άπολύεσθαι έσπευδε. Χαίρε, ότι γεγέννηκας βρέφος, τό ύπό τής προφήτιδος 

καί χήρας Άννης, εναντίον παντός λαού κυριολογηθέν. ...Χαίρε, δι' ής ήμίν 

έπέφανεν, ό κατά γενεάν όπτανόμενος έν τε Πατράσι καί προφήταις, καί 

πάσι τοις κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσι. Χαίρε, δι' ής ήμίν έπέφανεν, ό διά 

σπλάγχνα έλέους διά τον άνθρωπον άνθρωπος γενόμενος... Χαίροις, ώ 

Κυρία Θεοτόκε, δι' ής ήμίν γεννάται ό αύτογενέθλιος, καί φύεται ό 

αυτοφυής, καί αύξεται ό τέλειος. Χαίροις, ώ Κυρία Θεοτόκε, δι' ής ήμίν 

σωματούται ό άσώματος, καί άρχεται ό άναρχος, καί χωρείται ό 

άχώρητος... Χαίροις, ώ Κυρία Θεοτόκε, δι' ής ψηλαφάται ό άψηλάφητος, καί 

κρατείται ό άνέπαφος, καί βαστάζεται ό βαστάζων τά πάντα. Χαίροις, ώ 

Κυρία Θεοτόκε, δι' ής γαλακτοτροφείται ό του παντός κηδεμών, καί 

τροφεϋς, καί πρύτανις Θεός. Χαίροις, ώ Κυρία Θεοτόκε, δι' ής ό Υιός τού 

Θεού και Λόγος, Υιός άνθρώπου σωματικώς κατ' εύδοκίαν άφραστον 

πέφηνε... Χαίροις, μόνη Μήτηρ Θεού, ή προσκυνητή εϊς τούς αιώνας, καί 

δοξαστή εϊς τούς αιώνας, καί έπαινετή εϊς άπεράντους αιώνας. Χαίροις, 

μόνη Μήτηρ Θεού, ή είς πάσας γενεάς γενεών ύπό άγγέλλων τε και 

άνθρώπων ομοφώνως έν φόβω μεγαλυνομένη. ...Χαίροις, μόνη έν 

βασιλίσσαις βασίλισσα, ή βασιλέων μέν θυγάτηρ, παμβασιλέως δέ Χριστού 

Μήτηρ, φιλοσεβών δέ βασιλέων κράτος. Χαίροις, μόνη έν βασιλίσσαις 

βασίλισσα, έν ίματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη, καθώς ό 

μέγας ψαλμωδός Δαβίδ άνακέκραγε. ...άλλά παράτεινον τό έλεός σου, 

πανάγαθε Δέσποινα, τοις γινώσκουσί σε, καί ϊδε έπί τούς δούλους σου καί 

έπί τά έργα σον, καί κατεύθυνον πάντας είς όδόν ειρήνης, ότι πάντων οί 

117 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



οφθαλμοί είς σε έλπίζ,ονσι, καί σον τή μεσιτεία τήν καταλλαγήν τήν προς 

τον Τίόν σον καί Θεόν, καί Θεόν ήμών έσχήκαμεν»394. Στο πρώτο τμήμα του 

χωρίου που παραθέσαμε αναφέρονται οι παλαιοδιαθηκικές προεικονίσεις της 

Παναγίας, οι οποίες στην εικόνα εικονογραφούνται με την μορφή του προφήτη που 

προφήτευσε γι' αυτές, ο οποίος κρατά ανοιχτό ειλητάριο όπου αναγράφονται οι 

στίχοι της προφητείας του. Ορισμένες φορές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 

του προφήτη Μωυσή, απεικονίζεται το σύμβολο που προεικονίζει την Παναγία, στην 

προκειμένη περίπτωση η Βάτος. Στο δεύτερο τμήμα του αποσπάσματος εξυμνείται ο 

ρόλος της Παναγίας στην ενσάρκωση του Χριστού. Η Παναγία, η οποία έτεκε τον 

Χριστό, όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο, απεικονίζεται στο μέσο της εικόνας με 

τον Χριστό Βρέφος στην αγκαλιά, γεγονός που υπενθυμίζει στον θεατή την σάρκωση 

του Κυρίου. Επίσης η Παναγία απεικονίζεται ένθρονη. Πρόκειται μάλλον για την 

«μόνη έν βασιλίσσαις βασίλισσα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο άγιος 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επίσης δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο της Παναγίας προς τον Χριστό με τον οποίο κλείνει ο λόγος. 

Ακόμη στην εικόνα ο Χριστός λαμβάνει από το χέρι της Παναγίας ένα, σφραγισμένο 

με δύο σταυρωτά διατεταγμένες ταινίες, ειλητάριο. Το ειλητάριο, που θεωρείται 

σύμβολο του Νόμου, του οποίου η τελείωση οφείλεται στο πρόσωπο του Χριστού, θα 

μπορούσε επίσης να αποτελεί αλληγορία της ενσάρκωσης που συντελέστηκε μέσω 

του προσώπου της Παναγίας. Ανατρέχουμε εδώ σε έναν ακόμη Λόγο του αγίου 

Ιωάννη του Δαμασκηνού για το Γενέσιο της Παναγίας στο οποίο αναφέρονται τα 

εξής: «Χαίρε , σφραγίς βασιλική, ή τον έκ σον ούσιωθέντα Βασιλέα τών 

απάντων άποτνπούσα μητρομοίω σώματι• είπε ρ οϊα ή γεννώσα, τοιούτον 

δηλαδή καί τό γέννημα. Χαίρε, βιβλίον έσφραγισμένον, ή πάση φθοροποιω 

έπινοία άπήμαντος, έξ ής ό θεοχαράκτον Νόμον Κύριος προς αύτού μόνον 

παρθενικώς άναγινώσκεται. Χαίρε, τόμος καινού μνστηρίον, ή τή άφθαρσία 

παντάπασιν άθικτος, έν ή ό άνείδες Λόγος γραφίδι άνθρωπικής ιδέας 

394 PG 96, 648-649, 652-656, 660-661. 
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έζωγράφηται, εϊτονν σεσωμάτωται, ό κατά πάντα δμοως ήμιν πλήν 

άμαρτίας γενόμενος»393. 

Είναι εμφανές πως η συγκεκριμένη παράσταση αποδίδει με τον πιο εναργή 

τρόπο το δόγμα της ενσάρκωσης του Χριστού και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτή θα 

πρέπει να συνδέεται με κάποια χριστιανική εορτή στην οποία εκδηλώνεται με 

σαφήνεια η ιδέα της ενανθρώπισης του Κυρίου. Τα Χριστούγεννα και ο 

Ευαγγελισμός είναι δύο κατεξοχήν εορτές που συνδέονται με την ενανθρώπιση. 

Πιθανότερο είναι όμως ότι η εικόνα σχετίζεται με τον Ευαγγελισμό396. Προφήτες 

συνδέονται με την παράσταση του Ευαγγελισμού στην τοιχογραφία της αψίδας της 

δυτικής πλευράς του καθολικού της μονής των Σύρίον (Dayr al-Suryan) στη Σκήτη 

της Νιτρίας (Wadi al-Natrun) στην Αίγυπτο (Εικ. 1 19)397. Στο κέντρο της 

τοιχογραφίας απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός, και οι μορφές της Παναγίας και του 

Γαβριήλ συνοδεύονται από αυτές τεσσάρων προφητών σε ζεύγη, συγκεκριμένα των 

Μωυσή, Ησαΐα, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ, που κρατούν ανοιχτά ειλητάρια με 

αποσπάσματα προφητειών τους που αναφέρονται στη Θεοτόκο. Τα βιβλικά 

αποσπάσματα, που αναγράφονται στα ειλητάρια του προφήτη Μωυσή και του 

προφήτη Ιεζεκιήλ, αποτελούν αναγνώσματα της ημέρας της εορτής του 

Ευαγγελισμού, όμως αυτά του προφήτη Ησαΐα και Δανιήλ είναι αναγνώσματα της 
r 398 

εορτής των Χριστουγέννων . Στη σιναϊτική εικόνα οι προφήτες κρατούν ειλητάρια 

με προφητείες, οι οποίες στο σύνολο τους αναφέρονται στην ενσάρκωση, ωστόσο 

αποτελούσαν αναγνώσματα διαφορετικών εορτών, γεγονός που δεν μας βοηθά να 

συνδέσουμε την απεικόνιση με κάποια συγκεκριμένη εορτή. Για παράδειγμα τα 

χωρία της Εξόδου (Έξοδ. γ', 3) από το ειλητάριο του Μωυσή και των Παροιμιών 

(Παροιμ. θ', 1) από το ειλητάριο του Σολομώντα είναι αναγνώσματα του 

Ευαγγελισμού399. Όμως στα ειλητάρια του προφήτη Δανιήλ (Δαν. β', 34) και του 

προφήτη Αββακούμ (Αββακ. γ', 3) περιέχονται κείμενα που διαβάζονταν τα 
j9S Ιωάννου ταπεινού Ααμασκηνού μο\'αχού καί πρεσβυτερου, λόγος είς τό Γενέσιον τής 
ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτοκου καί άειπαρθένου Μαρίας, PG 96, 661-698. Το 
απόσπασμα που παραθέτουμε: PG 96, 692. 
1 '6 Ο σιναΐτης ιερομόναχος Ιουστίνος πιστεύει επίσης ότι η σιναϊτική εικόνα συνδέεται με την γιορτή 
του Ευαγγελισμού, βλ. Justin Sinaites, "Sinai, Ms Gr. 2", 278 -281. 
j97 Οι τοιχογραφίες έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αιώνα, βλ. Hunt, 
"Wall-Painting at Deir es Suriani", 111-155. Hunt, "Incense of Virginity", 182-232. Hunt, "Newly 
Discovered Wallpainting", 147-152. Velmans, "Traits significatifs", 141-146. Collins, "Visual Piety", 
109, εικ. 90. Πιο πρόσφατα ο Α. Σέμογλου χρονολόγησε τον εντοίχιο διάκοσμο α' μισό του 10ου 

αιώνα, βλ. Semoglou, "L'Annonciation de Deir es-Souriani", 35-43. 
398 Hunt, "Incense of Virginity", 196-200. 
199 Engberg (επιμ.), Prophetologium, τ. 1, 92. 
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Χριστούγεννα400. Επίσης παρατηρούμε ότι με εξαίρεση το χωρίο από το ειλητάριο 

του προφήτη Ησαΐα, τα υπόλοιπα τρία βιβλικά αποσπάσματα της τοιχογραφίας της 

μονής των Σύρων, δηλαδή αυτά που κρατούν οι προφήτες Μωυσής, Δανιήλ και 

Ιεζεκιήλ, είναι τα ίδια με αυτά της σιναϊτικής εικόνας. 

Οι ποικίλοι θεολογικοί συμβολισμοί της σιναϊτικής εικόνας δεν εξαντλούνται 

με όσα αναφέραμε ως τώρα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το εικονογραφικό 

θέμα της εικόνας συνδέεται με το ναό για τον οποίο διαμορφώθηκε αρχικά η 

συγκεκριμένη παράσταση. Θέτοντας το ζήτημα σε πιο απλή βάση θα πρέπει να 

αναζητήσουμε την προέλευση της σύνθεσης. Σύγχρονοι μελετητές υπαινίχθησαν ότι 

το συγκεκριμένο εικονογραφικό θέμα δημιουργήθηκε για την εκκλησία της Παναγίας 

των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη μετά από προτροπή ενός αριστοκρατικού 

οίκου401. Η ταύτιση της Παναγίας της συγκεκριμένης εικόνας με αυτή της Παναγίας 

των Βλαχερνών οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή εικονίζεται στον τύπο της 

Κυκκώτισσας. Σύμφωνα με το Χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά, η εφέστια εικόνα της 

μονής Κύκκου στην Κύπρο αποτέλεσε δωρεά Βυζαντινού αυτοκράτορα και 

δωρήθηκε στο μοναστήρι μετά από προτροπή του Κωνσταντινουπολίτη 
402 f r r 

αξιωματούχου Μανουήλ Βουτουμίτη . Πιο συγκεκριμένα το Χρονικό αναφέρει ότι ο 

Μανουήλ Βουτουμίτης διορίστηκε δούκας της Κύπρου και κατά την άφιξή του στο 

νησί αρρώστησε. Βρήκε ίαση στην ασθένειά του μόνο μετά τις προσευχές του 

ασκητή Ησαΐα, και θέλοντας να τον ευχαριστήσει, μετά από αίτηση του μοναχού, 

ζήτησε «τό εικόνισμα άπου βρίσκεται είς τό παλάτιν του βασιλέως είς τήν 

Πάλιν να τό φέρουν ώδε»40". Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, πιθανότατα ο 

Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118), συμφώνησε να στείλει την εικόνα στην Κύπρο 

και επιπλέον χρηματοδότησε την ανέγερση μοναστηριού στο σημείο όπου ασκήτευε 

ο μοναχός404. Η ιστορία αυτή ασκεί δίχως άλλο γοητεία στον σύγχρονο ιστορικό, 

ωστόσο γνωρίζουμε ότι ο Λεόντιος έγραψε το ιστορικό του πόνημα στο α' μισό του 

15ου αιώνα, δηλαδή σε μια εποχή αρκετά μακρινή από αυτή που έγινε η δωρεά της 

400 Engberg (επιμ.), Prophetologiwn, τ. 1, 49. 
401 Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού, λήμμα 28, 316, (Τ. Παπαμαστοράκης). 
402 Για την εικόνα της μονής Κύκκου την οποία η παράδοση θεωρεί έργο του ευαγγελιστή Λουκά βλ. 
Mannino, "Vergine 'Kykkotissa'", 487-492. Hadermann-Misguich, "Vierge Kykkotissa", 197-204. 
Bacci, "Apppunti sulla nascita", 73-92, κυρίως 75-76. Corrie, "Coppo di Marcovaldo's Madonna", 43-
65. Carr, '"Virgin Veiled by God"', 215-227. Κωνσταντινίδης, Άιήγησις'. Carr, "Holy Icons", 313-
335. Carr, "Reflections", 103-124. 
403 Σάθας, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 2, 72. Το χρονικό έχει εκδοθεί στο πρωτότυπο με αγγλική 
μετάφραση στο Dawkins (επιμ.), Leontios Makhairas, τ. 1, 36-38. 
404 Σάθας, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 2, 72. 
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εικόνας και επιπλέον το έργο του χαρακτηρίζεται από μια τάση εξύψωσης της 

Ορθόδοξης ταυτότητας της Κύπρου, η οποία όπως μπορούμε να καταλάβουμε 

αποκτά γόητρο όταν συνδέεται με το αυτοκρατορικό παρελθόν του Βυζαντίου, 

επαρχία του οποίου ήταν και η Κύπρος405. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι πράγματι 

στην Κύπρο έγιναν ορισμένα οχυρωματικά έργα μετά την επανάσταση του Ραψομάτη 

το 1092, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αλέξιου Κομνηνού και 

η οποία κατεστάλη από τους Ιωάννη Δούκα και Μανουήλ Βουτουμίτη406. Στα 

πλαίσια της ενίσχυσης του γοήτρου της εξουσίας του στο νησί, ο Αλέξιος θα 

μπορούσε να είχε κάνει δωρεές σε μονές του νησιού ή να ιδρύσει νέες όπως τη μονή 

Κύκκου. Επίσης, δεν είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε ότι ο Μανουήλ 

Βουτουμίτης διετέλεσε διοικητής του νησιού παρά μόνο να υποθέσουμε ότι πέρασε 

από εκεί ως στρατιωτικός αξιωματούχος όταν κατέστειλε την αποστασία του 

Ραψομάτη και αργότερα ως μέλος διπλωματικής αποστολής που ταξίδευε προς τα 

Σταυροφορικά κράτη της Συροπαλαιστίνης407. Επομένως, ακόμη και αν γίνει 

αποδεκτό ότι η παραπάνω υπόθεση περιέχει ψήγματα αλήθειας, μένει να αποδείξουμε 

ότι ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της Παναγίας συνδέεται με τη μονή των 

Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. 

Η μονή των Βλαχερνών στη Βασιλεύουσα δε σώζεται, ούτε βέβαια και ο 

εντοίχιος διάκοσμος που την κοσμούσε, ούτως ώστε να αναζητήσουμε εκεί την πηγή 

του θέματος της σιναϊτικής εικόνας. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι δεν 

πρόκειται για καθαρά σιναϊτικής προέλευσης σύνθεση, καθώς εικόνα με παρόμοιο 

θέμα, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, σώζεται σήμερα στο μουσείο 

Ερμιτάζ της Πετρούπολης (Εικ. 12Θ)408. Από τα αρχεία του μουσείου γνωρίζουμε ότι 

η εικόνα αγοράστηκε στο Άγιον Όρος το 1860 από τον Pyotr Sevastyanov. Όπως 

στην περίπτωση της εικόνας του Ευαγγελισμού, στην οποία αναφερθήκαμε 

παραπάνω, έτσι και εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με την διάδοση ενός 

κοινού εικονογραφικού θέματος σε δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές με 

40:1 Dawkins, Nature of Cypriot Chronicle. Tivcev, "Tendances patriotiques", 147-174. 
40(1 Σχετικά με την αποστασία του Ραψομάτη μας πληροφορεί η Άννα Κομνηνή στο έργο της Αλεξιάς: 
Reinsch, Kambylis (επιμ.), Alexias, Θ', II, 261-263. Επίσης βλ. Φιλίππου, "Φρούριον", 44-47. 
Frankopan, "Chalenges", 382-402. Ασδραχά, "Κύπρος", 307-312. 
407 Η Άννα Κομηνή στην Αλεξιάδα αναφέρει ότι ο πατέρας της διόρισε στρατιωτικό διοικητή της 
Κύπρου τον Ευμάθιο Φιλοκάλη και επιφόρτισε τον Καλλιπάριο με την συλλογή των φόρων, ενώ 
ανακάλεσε τον Δούκα και τον Βουτουμίτη στην Κωνσταντινούπολη, Reinsch, Kambylis (επιμ.), 
Alexias, Θ', II, 263. 
408 Etingof, "Byzantine Painting in the Hermitage", 141-159. Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell 
Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, αρ. B90, 110-112, (Υ. A. Piatnitsky). 
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Ορθόδοξες μοναστικές κοινότητες. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η μονή του Σινά κάθε 

άλλο παρά απομονωμένη είναι κατά τον 12° αιώνα εφόσον ακολουθεί κοινές 

λατρευτικές πρακτικές και υιοθετεί κοινά εικονογραφικά σχήματα με καθιδρύματα 

που βρίσκονταν εντός των ορίων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πέρα όμως από 

αυτήν την παρατήρηση καταλαβαίνουμε επίσης ότι το εικονογραφικό θέμα 

διαμορφώθηκε πιθανότατα στο κέντρο του Βυζαντίου από όπου και διαδόθηκε στην 

περιφέρεια. Κατά συνέπεια κατανοούμε ότι η αναφορά του Χρονικού του Μαχαιρά 

δεν είναι εντελώς αβάσιμη και περιέχει μάλλον μέρος της αλήθειας. Πιο απλά, ο 

συγγραφέας του Χρονικού και οι μοναχοί της μονής Κύκκου πριν από αυτόν γνώριζαν 

ότι το θέμα της εικόνας είχε αποκρυσταλλωθεί στην Κωνσταντινούπολη και έπειτα 

μεταφέρθηκε με διάφορες παραλλαγές στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Όμως ακόμη 

και αν αποδεχτούμε ότι το θέμα προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να 

αναρωτηθούμε εάν αυτό συνδέεται με τη μονή των Βλαχερνών. Εαν κοιτάξουμε 

προσεκτικά στο κεντρικό διάχωρο της σιναϊτικής εικόνας θα παρατηρήσουμε ότι ο 

Χριστός τυλίγει το αριστερό του χέρι στο μαφόριο της Παναγίας, ένα ακόμη σύμβολο 

της Ενσάρκωσης409. Σύμφωνα με τα Πάτρια της Κωνσταντινουπόλεως το άγιον 

ώμοφόριον της Παναγίας φυλάσσονταν στις Βλαχέρνες, ενώ στο ναό των 

Χαλκοπρατείων είχαν εναποτεθεί η τ ι μία ζώνη και η έσθ/ϊς410. Από την άλλη το 

Συναξάριον της Κωνσταντινούπολης αναφέρει ότι στην εκκλησία των Βλαχερνών 

φυλάσσονταν ή έσθής της Παναγίας και στα Χαλκοπρατεία η ζώνη της411. Επίσης ο 

ανώνυμος Άγγλος περιηγητής, που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη κατά το β' 

μισό του 11ου αιώνα, αναφέρει ότι στα Χαλκοπρατεία φυλάσσονταν ένδυμα της 

Παναγίας, ενώ στις Βλαχέρνες βρισκόταν η ζώνη της412. Με βάση όσα παραθέτουν οι 

γραπτές πηγές θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι στις Βλαχέρνες υπήρχε ένα 

τουλάχιστον λείψανο-ένδυμα της Θεοτόκου και συγκεκριμένα το μαφόριό 

409 Papastavrou, "Le voile", 141-168. 
410 «Τήν άγίαν Σορόν τά Χαλκοπρατεία...Έκεϊσε δέ άπόκειται ή τιμία ζώνη καί ή έσθής τής 
άγιας Θεοτόκου, τό δέ άγιον ώμοφόριον έν Βλαχέρναις». Preger, Scriptores, τ. 2, 263. 
411 Για τις Βλαχέρνες: «...καταθέσεως τής τίμιας έσθήτος τής Παναγίας ... έν Βλαχέρΐ'αις», 
Delehaye, Synaxarium, μήν Ιούλιος, 793-794. Για τα Χαλκοπρατεία: «Ή άνάμνησις τής έν τή άγια 
σορώ καταθέσεως τής τίμιας ζώνης τής ύπεραγίας Θεοτόκου έν τω σεβασμίω αύτής οϊκω, 
τω όντι έν τοις Χαλκοπρατείοις». Ο.π., 935-936. 
412 «(Calcopracia) Supra autem altare ipsius aecclesiae est posita argentea archa, et iacet intus 
vestimentum sanetae Mariae Dei genitrieis. (Blachernesj In altari ipsius aecclesiae est posita argentea 
archa. et iacet intus cincture sancta Dei genitrieis». Ciggaar, "Description de Constantinople par un 
pelerin", 255, 260. 
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(ιώμοφόριον, έσθής) της413. Το γεγονός ότι στις εικόνες της Κυκκώτισσας η 

εικονογραφία εστιάζει κυρίως στο μαφόριο της Παναγίας, μάς επιτρέπει να 

διαμορφώσουμε την υπόθεση ότι η σύνθεση σχετίζεται μάλλον με την εκκλησία των 

Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, όπου πιθανώς φυλασσόταν το μαφόριο. Το 

παραπάνω επιχείρημα μπορεί να φαίνεται ότι βασίζεται σε σαθρές βάσεις, όμως μας 

επιτρέπει να συνδέσουμε την εξεζητημένου θεολογικού περιεχομένου εικονογραφική 

σύνθεση με το εκκλησιαστικό και αριστοκρατικό περιβάλλον της 

Κωνσταντινούπολης, στο οποίο φαίνεται ότι διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο θέμα. 

Από την Κωνσταντινούπολη η συγκεκριμένη παράσταση διαδόθηκε σε άλλες 

περιοχές, όπως το Άγιον Όρος, η Κύπρος και το Σινά. Έτσι για μια ακόμη φορά μέσα 

από αυτήν την εικόνα διαπιστώνουμε ότι η σιναϊτική μοναστική κοινότητα ήταν ένας 

από τους άμεσους αποδέκτες των εξελίξεων που λάμβαναν χώρα στην 

Κωνσταντινούπολη. Έτσι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εικόνα προορίζονταν 

να κοσμήσει κάποιο παρεκκλήσιο της Θεοτόκου ή και το καθολικό της μονής Σινά 

και ετίθετο για προσκύνηση κατά την εορτή του Ευαγγελισμού. 

Στη μονή του Σινά σώζεται επίσης εικόνα των αρχών του 12ου αιώνα στο 

κεντρικό διάχωρο της οποίας απεικονίζονται η ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία, 

πλαισιωμένη από τις ολόσωμες μορφές του προφήτη Μωυσή και του προφήτη 

Ααρών, οι οποίοι εκτείνουν το δεξί τους χέρι σε δέηση (Εικ. 18). Στο αριστερό χέρι ο 

μεν Μωυσής κρατά τις Πλάκες του Νόμου, ο δε Ααρών ένα κλειστό χρυσό δοχείο. 

Στο πλαίσιο της εικόνας παριστάνονται ολόσωμοι, με τα χέρια εκτεταμένα σε δέηση, 

ο προφήτης Σαμουήλ και ο άγιος Αβράμιος. 

Θα πρέπει εξαρχής να σημειώσουμε ότι η φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτος, 

την οποία αντίκρυσε ο Μωυσής στο όρος Χωρήβ σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου 

(γ', 1 κεξ.), αποτελεί προεικόνιση της Θεοτόκου. Συνεπώς η απεικόνιση του προφήτη 

Μωυσή στην ίδια εικόνα με την Βρεφοκρατούσα Παναγία εξηγείται από το γεγονός 

ότι η τελευταία προεικονίστηκε στη Βάτο. Επίσης, στην εικόνα απεικονίζονται τα δύο 

άγια πρόσωπα στα οποία ήταν αφιερωμένη η μονή Σινά, σύμφωνα πάντα με όσα 

αναφέρει το Τυπικό του 1214, το οποίο συνέταξε ο ηγούμενος Συμεών414. 

Από το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας πληροφορούμαστε ότι την Κυριακή 

της πρώτης εβδομάδας της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εορταζόταν η 

413 Για το μαφόριο στις Βλαχέρνες βλ. Baynes, "Supernatural Defenders", 165-177. Cameron, 
"Virgin's Robe", 42-56. Για τη ζώνη στα Χαλκοπρατεία βλ. Jugie, "Ceinture", 308-312. 
414 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 394. 
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μνήμη των προφητών Μωυσή, Ααρών και Σαμουήλ4 Είναι λοιπόν πιθανό ότι η 

εικόνα απεικονίζει ένα εικονογραφικό θέμα που συνδέεται με τη συγκεκριμένη εορτή. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στο Ψαλτήριο του Θεοδώρου, ένα χειρόγραφο 

που αντιγράφτηκε το 1066 στη μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, οι μορφές 

του Μωυσή, του Ααρών και του Σαμουήλ απεικονίζονται δίπλα στον ^θ' Ψαλμό (Εικ. 

121)416. Οι στίχοι 6 και 7 του Ψαλμού αναφέρουν: «Μωϋσής καί Ααρών έν τοις 

ίερεύσιν αύτού, καί Σαμουήλ έν τοις έπικαλουμένοις τό όνομα αυτού-

έηεκαλούντο τον Κόρων, καί αυτός είσήκουεν αυτών, έν στύλω νεφέλης 

έλάλει προς αυτούς». Ο Ψαλμός αναφέρεται στην ιεροσύνη των τριών προφητών 

και στην επικοινωνία τους με το Θεό, ο οποίος εμφανιζόταν ως πύρινος στύλος 

νεφέλης στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Ωστόσο, το θεολογικό νόημα της εικόνας δεν 

εξαντλείται εδώ. Για παράδειγμα η απεικόνιση του Μωυσή μαζί με την 

Βρεφοκρατούσα Παναγία εξηγείται από το γεγονός ότι η Βάτος θεωρείται 

προτύπωση της Θεοτόκου, η οποία έτεκε τον Χριστό χωρίς να κατακαίεται από το 

θεϊκό πυρ417. Επίσης πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται στην Έξοδο έχουν 

θεωρηθεί, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, προεικονίσεις της 

έλευσης του Χριστού. Επιπλέον, ο προφήτης Μωυσής εμφανίστηκε κατά τη 

Μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβώρ κατά την οποία συνομίλησε με τον 

Κύριο. Έτσι, η εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα στο κεντρικό πλαίσιο, η οποία 

πλαισιώνεται από τον Χριστό σε δόξα, προφήτες, προπάτορες και αγίους (Εικ. 118), 

που χρονολογείται στο α' μισό του 12ου αιώνα, μάς βοηθά να κατανοήσουμε 
418 

περισσότερο το θεολογικό υπόβαθρο της εικόνας που εξετάζουμε . Ανάμεσα στους 

προφήτες συγκαταλέγονται ο Μωυσής και ο Ααρών. Και οι δύο κρατούν ανοιχτά 

ειλητάρια με βιβλικά χωρία που περιέχουν αλληγορικές αναφορές για την 

Ενσάρκωση. Στο ειλητάριο του Μωυσή αναγράφεται: «Παρελθών όψομαι τό 

όραμα τό μέγα τούτο» (Έξοδ. γ', 3) και σε αυτό του Ααρών: «Ή ράβδος αύτη ή 

415 «Τή Κυριακή τής α' εβδομάδος τών νηστειών, μνήμη επιτελείται τών άγιων προφητών· 
Μωσέως καί Ααρών καί Σαμουήλ». Mateos, Typicon, τ. 2, 20. 
416 Nersessian, Illustration des psautiers, τ. 2, 48, εικ. 213. Barber, Theodore Psalter, f. 132r. 
417 Βλ. για παράδειγμα όσα αναφέρει σχετικά ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης στο έργο του Περί τού βίου 
τού Μωύσέως: «Διού διδασκόμεθα και τό κατά τήν Παρθένον μυστήριον αφ" ής τό τής 
θεότητος φώς έπιλάμψαν τω άνθρωπίνω βίω δια γεννήσεως άδιάφθορον έφύλαξε τήν 
έξάψασαν θάμνον, τού βλαστού της παρθε\·ίας μη καταμαρανθεντος τω τοκω». PG 44, 
332D. 
418 Βλ. παραπάνω σ. 113, υποσημ. 388. 
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βλαστήσασα παρθ(ενικό)ν τόκον» (παράφραση από τους Αριθμ. ιζ', 23). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι μορφές των προφητών στρέφονται προς το κέντρο της εικόνας, 

όπου εικονίζεται ένθρονη η Βρεφοκρατούσα Παναγία στον τύπο της Κυκκώτισσας 

και μάλιστα εκτείνουν το χέρι τους σε χειρονομία ομιλίας. Επιπλέον ο Μωυσής 

εικονίζεται μπροστά από τη Βάτο, μια από τις προεικονίσεις της Θεοτόκου. Ο 

Ααρών, από την άλλη, φορά ιερατικά άμφια, εφόσον επιλέχθηκε από το Θεό για να 

υπηρετεί ως ιερέας στη σκηνή του Μαρτυρίου (Έξοδ. κη', 1). Επιστρέφοντας στην 

εικόνα που μελετούμε γίνεται αμέσως κατανοητό ότι ο Μωυσής και ο Ααρών 

απεικονίζονται εκατέρωθεν της ένθρονης Βρεφοκρατούσας Παναγίας, επειδή και οι 

δύο προφήτευσαν την έλευση του Χριστού. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες 

εικονογραφικές διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων. Στην περίπτωση που εξετάζουμε ο 

μεν Μωυσής κρατά τις πλάκες του Νόμου, ενώ ο Ααρών ένα χρυσό κιβωτίδιο με 

κάλυμμα σε σχήμα θόλου. Χρυσό κιβωτίδιο κρατά επίσης ο Ααρών στη μικρογραφία 

του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου. Θα πρέπει μάλλον να ταυτίσουμε το χρυσό δοχείο με 

χρυσό θυμιατήριο, το οποίο θεωρήθηκε προεικόνιση της Θεοτόκου από τους 

χριστιανούς419. Επί παραδείγματι σε λόγο του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού για το 

Γενέσιο της Παναγίας αναφέρονται τα εξής: «Χαίρε, θυμιατήριον, τό σκεύος τό 

χρνσόνουν, ή τον θείον άνθρακα ένδον φέρουσα, άφ' ής διέπνευσεν εύωδία 

τοϋ Πνεύματος, τήν μυδώσαν φθοράν έκ κόσμου άπελαύνουσα»420. Επιπλέον ο 

άγιος Ανδρέας Κρήτης αναφέρει με σαφήνεια ότι η Παναγία είναι το χρυσό 
421 

θυμιατήριο, μέσα στο οποίο έκαιγε το νοερό θυμίαμα που είναι ο Χριστός . Εξίσου 

σημαντικό στοιχείο για την ταύτιση είναι το γεγονός ότι, όπως περιγράφει το βιβλίο 

της Εξόδου, μόνο ο Ααρών είχε το δικαίωμα να θυμιάζει με το «θυσιαστήριον 

θυμιάματος» (Έξοδ. 30, 1-10). Τέλος θα πρέπει να εξετάσουμε και τις μορφές του 

πλαισίου πάντοτε σε συνάρτηση με τις μορφές του κεντρικού διαχώρου. Ο προφήτης 

Σαμουήλ, ο τελευταίος Κριτής της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος απεικονίζεται στην 

αριστερή πλευρά της εικόνας, προφήτευσε την ενσάρκωση του Χριστού (Βασιλ. Α', 

ιβ', 15). Η απεικόνισή του σε δέηση προς την Βρεφοκρατούσα Παναγία είναι 
419 Βλ. Evangelatou, "The Symbolism of the Censer", 117-131. 
420 PG 96, 689C. 
421 Λόγος είς τήν άγίαν γέννησιν τής ύπεραγίας Δεσποινης ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου 
Μαρίας. «Χαίρε, τό χρυσοϋν αληθώς τών χνητών αρωμάτων θυμιατήριον, έν ώ τό \νερόν 
θυμίαμα συντεθέν ό Χριστός έκ θεότητος τε καί άνθρωπότητος, έν πυρί τή θεότητι, τής 
έμψυχωμένης αύτώ καί νοεράς σαρκός τό ευώδες, άσυγχύτως, άμερίστως, υπέδειξε». PG 
97, 877D. 
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επομένως απόλυτα δικαιολογημένη, εφόσον στο πρόσωπο της Θεοτόκου και του 

Χριστού εκπληρώθηκαν τα όσα είχε προφητεύσει. Επίσης, ο Θεός επέλεξε τον 

Σαμουήλ από παιδί για να Τον υπηρετήσει (Βασιλ. Α', γ') και του ανέθεσε το αξίωμα 

του ιερέα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Τέλος, η μορφή του αγίου Αβράμιου 

καταλαμβάνει το δεξιό τμήμα του πλαισίου της εικόνας. Ο συγκεκριμένος άγιος θα 

μπορούσε να ταυτιστεί με τον άγιο Αβράμιο επίσκοπο Κρατείας που ξεκίνησε την 

πορεία του ως μοναχός, έπειτα έγινε ιερέας και αργότερα διετέλεσε επίσκοπος422. 

Εντούτοις υποστηρίξαμε ότι η εικόνα αποτέλεσε δωρεά του ηγούμενου της μονής 

Σινά Αβράμιου, ο οποίος καταγόταν από την Λαοδίκεια, μια πόλη των συριακών 

ακτών όπου ζούσαν Μελκίτες χριστιανοί423. Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να 

υποθέσουμε ότι ο άγιος Αβράμιος θα μπορούσε να συνδέεται με τις κοινότητες των 

Μελκιτών. Πράγματι γνωρίζουμε ότι οι αραβόφωνοι χριστιανοί τιμούσαν τη μνήμη 

δύο αγίων με το όνομα Αβράμιος, που δεν ταυτίζονται με τον Αβράμιο επίσκοπο 

Κρατείας. Ο πρώτος είναι ο άγιος Αβράμιος από την Αντιόχεια που γιόρταζε σης 7 

Σεπτεμβρίου και ήταν άγνωστος στο Βυζάντιο424. Ο δεύτερος είναι ο άγιος Αβράμιος 

ο νέος, η μνήμη του οποίου εορτάζονταν στις 6 Οκτωβρίου42". Βέβαια οι Μελκίτες 

τιμούσαν εξίσου τον άγιο Αβράμιο τον επίσκοπο της Κρατείας, αφού γνωρίζουμε ότι 

μεταξύ 885 και 890 ο σινάί'της μοναχός Δαβίδ μετέφρασε στα αραβικά το Βίο του 

συγκεκριμένου αγίου426. Στην εικόνα ο άγιος Αβράμιος φορά περιβολή μοναχού 

γεγονός που δεν μας διευκολύνει να τον ταυτίσουμε με κάποιον από τους τρεις 

προαναφερθέντες αγίους γιατί και οι τρεις ήταν ασκητές. Επίσης ο άγιος Αβράμιος 

επίσκοπος της Κρατείας δεν απεικονίζεται με περιβολή αρχιερέα. Αντίθετα, συνήθως 

παριστάνεται με μοναστικά ενδύματα, όπως επί παραδείγματι στα ψηφιδωτά και σης 

τοιχογραφίες του καθολικού της μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα, αφού 

422 Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, 245-246. 
423 Βλ. σσ. 48-49. 
424 Sauget, Synaxaires Melkites, 279-288. 
425 Ο.π., 297-299. Οι Βυζαντινοί τιμούσαν επίσης τον άγιο Αβράμιο τον ασκητή την 1 Οκτωβρίου. Το 
Συναζάριο της Κωνσταντινούπολης αναφέρει μόνο ότι τότε εορτάζονταν η «μνήμη τον όσιου 
Άβραμίου τον ασκητού» και δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία για το Βίο του, βλ. Delehaye, 
Synaxarium, 97. Επίσης σύμφωνα με το Συναξάριο της Κωνσταντινούπολης στις 29 Οκτωβρίου 
εορταζόταν η μνήμη ενός ακόμη αγίου Αβράμιου και της ανιψιάς του. Ωστόσο ο Συμεών ο 
Μεταφραστής τοποθετεί την εορτή τους στις 16 Μαρτίου. Βλ. αντίστοιχα Delehaye, Synaxarium, 97, 
173-175. PG 115,43-78. 
426 Vailhe, "Saint Abraham", 291. Η μνήμη του συγκεκριμένου αγίου πρέπει να εορταζόταν στις 29 
Οκτωβρίου. Ωστόσο, όπως αναφέραμε, το Συναζάριο της Κωνσταντινούπολης δεν δίνει σαφείς 
πληροφορίες για τον Βίο του άγιου της συγκεκριμένης ημέρας. Αναφέρει μόνο ότι ήταν ασκητής και 
πρεσβύτερος. Delehaye, Synaxarium, 173-175. 
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θεωρούνταν ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές (Εικ. 122)427. Σε κάθε περίπτωση, 

η επιλογή της μορφής του αγίου Αβράμιου στο πλαίσιο γίνεται κατανοητή όταν η 

συγκεκριμένη εικόνα συνδεθεί με άλλη εικόνα της μονής Σινά στην οποία 

απεικονίζεται ο ηγούμενος Αβράμιος για την οποία θα γίνει λόγος στην επόμενη 

ενότητα428. 

Όπως είδαμε παραπάνω η σύνθεση συνδέει τους τρεις προφήτες με την 

Θεοτόκο. Ταυτόχρονα με την απεικόνιση τεσσάρων ιερέων σε αυτήν υπογραμμίζεται 

η σημασία που έχει το ιερατικό αξίωμα για την Εκκλησία. Επομένως, η επιλογή του 

θέματος της συγκεκριμένης εικόνας πιθανότατα έγινε από ένα πρόσωπο που ήταν 

ιερέας. Επίσης η απεικόνιση των τριών προφητών σε Ψαλτήριο που φιλοτεχνήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη παρέχει την ένδειξη ότι το θέμα της εικόνας πιθανώς να 

προέρχεται από πρότυπο της Βασιλεύουσας. Ωστόσο, η απεικόνιση της 

Βρεφοκρατούσας Παναγίας και του άγιου Αβράμιου δεν απαντούν στο χειρόγραφο, 

γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως η σύνθεση εμπλουτίστηκε 

για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του δωρητή, ο οποίος προόριζε την εικόνα ως 

δωρεά για τη μονή του Σινά. Ο δωρητής θέλησε να συμπεριλάβει στην εικονογραφία 

τη μορφή της ένθρονης Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, στην οποία ήταν αφιερωμένο το 

μοναστήρι, και τη μορφή του αγίου Αβράμιου, τον οποίο πιθανότατα θεωρούσε 

προστάτη του. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε μια οριστική 

απάντηση στο ζήτημα πιστεύουμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια εικόνα η 

εικονογραφία της οποίας μπορεί να συνδεθεί με το Σινά, παρόλο που ως σύνθεση έχει 

τις ρίζες της στην Κωνσταντινούπολη. Πιο δύσκολα μπορούμε να εντοπίσουμε τη 

θέση της εικόνας στη μονή. Πιστεύουμε όμως βάσιμα ότι θα φυλασσόταν στο 

παρεκκλήσιο της Βάτου λόγω του θέματος του κεντρικού διαχώρου που αφορά 

ξεκάθαρα στα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης ή ήταν σε προσκύνηση στον κυρίως 

ναό την Κυριακή της πρώτης εβδομάδας της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

ημέρα κατά την οποία εορτάζονταν η μνήμη των προφητών Μωυσή, Ααρών και 

Σαμουήλ. 

Εδώ θα αναφερθούμε στις εικόνες του προφήτη Μωυσή που φυλάσσονται στο 

Σινά. Πρόκειται για εικόνες στις οποίες παριστάνεται κατά κανόνα μόνο η μορφή του 

Μωυσή. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν το φύλλο διπτύχου στο οποίο 

απεικονίζεται ο Μωυσής μπροστά από τη Βάτο τη στιγμή που λαμβάνει τις πλάκες 

427 Χατζηδάκης, Όσιος Λουκάς, 48, εικ. 39. 
428 Βλ. παρακάτω σσ. 132-135. 
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του Νόμου, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα και αποτελεί δωρεά του 

μοναχού Πέτρου (Εικ. 5-6), η εικόνα με τον προφήτη Μωυσή να λαμβάνει τις πλάκες 

του Νόμου μπροστά από τη φλεγόμενη Βάτο των αρχών του 13ου αιώνα που είναι 

δωρεά του Στέφανου (Εικ. 81-82), καθώς και η εικόνα με το ίδιο θέμα και σκηνές του 

Βίου του προφήτη στο πλαίσιο που χρονολογείται στις αρχές του 13 ου αιώνα και 

αποτελεί δωρεά του ηγούμενου του Σινά Νείλου Κουερίνου (Εικ. 14-15). Επίσης, 

αναφέρουμε εδώ την εικόνα των αρχών του 13ου αιώνα στην οποία απεικονίζεται ο 

Μωυσής μπροστά από τη Βάτο, καθώς και την εικόνα της ίδιας περιόδου στην οποία 

ο Μωυσής λαμβάνει το Νόμο από το Θεό, που δωρήθηκαν στο Σινά από ανώνυμο 

Μελκίτη δωρητή, η μορφή του οποίου απεικονίζεται στο πλαίσιο της πρώτης από τις 

δύο εικόνες (Εικ. 83-85). Είναι βέβαια αυτονόητο ότι οι εικόνες με τον Μωυσή 

συνδέονται άμεσα με τη μονή Σινά, η οποία ιδρύθηκε στον τόπο όπου έλαβαν χώρα 

τα Βιβλικά γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου, γι' αυτό και η μονή 

ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και στον προφήτη Μωυσή. Σύμφωνα μάλιστα με τον 

αραβικό κώδικα 420, που είναι συναξάριο και χρονολογείται το 1287, κατά τη 

διάρκεια του σεισμού της 1ης Μαΐου 1212, οι μοναχοί επικαλούνταν την προστασία 

της Παναγίας, του Μωυσή και του Ααρών429. Ο αυξημένος αριθμός εικόνων που 

απεικονίζουν τον Μωυσή θα πρέπει επομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η μονή 

ετιμάτο στο όνομά του, όπως και σε αυτό της Παναγίας. Η μορφή του απεικονίστηκε 

επίσης σε σιναϊτικά μολυβδόβουλλα της περιόδου. Στην εμπρόσθια όψη 

μολυβδόβουλλου, που χρονολογείται στον 12° αιώνα, απεικονίζεται ο προφήτης να 

λαμβάνει το Νόμο, ενώ μπροστά του παριστάνεται η Βάτος (Εικ. 123)4"0. Η επιγραφή 

της πίσω όψης βεβαιώνει ότι το μολυβδόβουλλο ανήκε στη μονή Σινά43'. Η 

συγκεκριμένη απεικόνιση που συνδυάζει δύο επεισόδια από το Βίο του Μωυσή, 

δηλαδή τη φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο και την παραλαβή του Νόμου, 

αποτέλεσε το έμβλημα των μολυβδόβουλλων που συνόδευαν τα επίσημα έγγραφα 

του Σινά. Η ίδια παράσταση απαντά σε εικόνα του 12ου αιώνα, η οποία αποτελεί ένα 

από τα φύλλα διπτύχου και συνεχίζει να απεικονίζεται σε εικόνες του 13ου αιώνα. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα θέμα που παριστάνεται συχνά σε εικόνες που 

χρονολογούνται στον 12ο και στις αρχές του 13ου αιώνα. Η επιλογή του 

429 Sauget, Synaxaires Melkites, 374. 
430 Laurent, Corpus, τ. 5.2, αρ. 1576, 408-409, τ. 5, πίν. 1576. Η επιγραφή είναι η εξής: «ό 
προφ(ή)τ(ης) Μο(νσ)ής». 
4jl «τΤης άγιας μονής τού Σίνα όρονς». Ο.π., τ. 5.2, αρ. 1576, 409. 
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συγκεκριμένου εικονογραφικού τύπου του Μωυσή στα μολυβδόβουλλα, αλλά και 

στις εικόνες αυτής της συγκρεκριμένης περιόδου, πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός 

ότι δεν είχε διαμορφωθεί ακόμη η εικονογραφία της Θεοτόκου της Βάτου, η οποία 

όπως είπαμε σχετίζεται για πρώτη φορά με τον τύπο της Κυριώτισσας μέσω 

επιγραφής σε εικόνα που χρονολογείται στο β' μισό του Που αιώνα (Εικ. 104)432. Η 

ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει για την αγία Αικατερίνη. Είδαμε ότι αυτή 

απεικονίζεται μαζί με την αγία Μαρίνα μόνο σε μία εικόνα που χρονολογείται στα 

τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα (Εικ. 89)433. Ωστόσο, καθώς η λατρεία της 

αγίας Αικατερίνης θα αρχίσει σταδιακά να κερδίζει έδαφος μέσα στο μοναστήρι μετά 

τη μεταφορά του λειψάνου της στο καθολικό, η μορφή της αγίας θα αρχίσει να 

αποτυπώνεται σε περισσότερες εικόνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

εικόνα, που χρονολογείται στην τρίτη δεκαετία του 13ου αιώνα, με την Παναγία 

Κυριώτισσα που περιβάλλεται με τις φλόγες της Βάτου στα δεξιά και την αγία 

Αικατερίνη στα αριστερά (Εικ. 91)434. Η μορφή του Μωυσή απεικονίζεται εδώ σε 

μικρότερη κλίμακα από τις άλλες δύο μορφές, γεγονός που δείχνει ότι 

εξακολουθούσε να τιμάται στο μοναστήρι, αλλά σ' αυτό το έργο προβάλλεται 

περισσότερο η Βάτος και η αγία Αικατερίνη. 

Την ίδια σχεδόν εποχή με το μολυβδόβουλλο, και πιο συγκεκριμένα γύρω στα 

τέλη του 12ου αιώνα, χρονολογείται φύλλο σιναϊτικού διπτύχου στο οποίο 

παριστάνεται ο Μωυσής μπροστά από τη Βάτο να λαμβάνει το Νόμο (Εικ. 5-6). Το 

δεύτερο φύλλο του διπτύχου δεν σώζεται σήμερα στο Σινά αλλά βρίσκεται στο 

Κίεβο435. Σε αυτό απεικονίζεται η Δέηση, με τον Χριστό στο κέντρο και εκατέρωθεν 

την Παναγία και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Οι διαστάσεις των δύο τμημάτων 

είναι όμοιες και συγκεκριμένα 27*18 εκ. Πρόκειται δηλαδή για ένα δίπτυχο μικρών 

διαστάσεων, η θέση του οποίου μπορεί να εντοπιστεί με δυσκολία. Ίσως μάλιστα να 

μην είχε σταθερή θέση, αλλά να μεταφερόταν για να εξυπηρετήσει τις λατρευτικές 

ανάγκες της σιναϊτικής κοινότητας. Το δίπτυχο θα ήταν δυνατό να ανοιχτεί πάνω 

στην αγία τράπεζα ή σε προσκυνητάριο την ημέρα του εορτασμού του προφήτη 

Μωυσή ή να αναρτάται στους τοίχους της εκκλησίας, όταν δεν υπήρχε εορτή. 

432 Βλ. σ. 105, υποσημ. 359. 
433 Βλ. σ. 91, υποσημ. 313. 
434 Βλ. σ. 91, υποσημ. 314. 
4,5 Lazarev, Storia, εικ. 320. Etingof, Vizantiiskie ikony, εικ. 65. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 
384, XII. 105.2. 
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Επιπλέον είναι πιθανό ότι η εικόνα με το Μωυσή μπροστά από τη Βάτο και 

αυτή με το Μωυσή που λαμβάνει τις πλάκες του Νόμου, που αμφότερες 

χρονολογούνται στις αρχές του 13ου αιώνα και αποτέλεσαν δωρεά ανώνυμου Μελκίτη 

δωρητή, να αποτελούσαν ένα ζεύγος εικόνων που αναρτούνταν την ίδια μέρα στο ίδιο 

σημείο του καθολικού της μονής (Εικ. 83-85). Η εικόνα με το Μωυσή μπροστά από 

τη Βάτο φέρει την εξής επιγραφή: (έ)κάλεσεν αυτόν [Κύριος έκ τ]οϋ βάτου 

[λέ]γων Μωυσή, Μωυσή. [ό δ]έ είττεν Τί έ[στιν; καί εϊπ]εν Μή Η επιγραφή 

αποτελεί απόσπασμα του βιβλικού κειμένου (Έξοδ. γ', 4-5), στο οποίο περιγράφεται 

το γεγονός που παριστάνεται στην εικόνα. Το κείμενο αποτελούσε ανάγνωσμα του 

όρθρου την ημέρα του εορτασμού της μνήμης του προφήτη Μωυσή στις 4 

Σεπτεμβρίου4,6. Όμως η επιγραφή, που σήμερα δε σώζεται λόγω της φθοράς της 

ζωγραφικής επιφάνειας, θα πρέπει να συνεχιζόταν. Με βάση το βιβλικό κείμενο θα 

μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τη συνέχεια της επιγραφής ως εξής: Μή έγγίσης 

ώδε• λϋσαι τό υπόδημα έκ τών ποδών σου· ό γάρ τόπος, έν ώ σύ έστηκας, γή 

άγια έστίν (Έξοδ. γ', 5). Επομένως, στην εικόνα παριστάνεται το βιβλικό γεγονός 

της αποκάλυψης του Θεού στο Μωυσή, το οποίο περιγράφεται στο χωρίο της Εξόδου 

που παρατίθεται στην επιγραφή της. Στην εικόνα ο προφήτης αφαιρεί τα σανδάλια 

του κατ'εντολή του Θεού, εφόσον ο τόπος όπου υπήρχε η Βάτος ήταν ιερός. Αυτή η 

λεπτομέρεια μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η εικόνα ήταν αναρτημένη στο 

παρεκκλήσιο της Βάτου, όπου κατά το Τυπικό του ηγουμένου Συμεών λάμβανε χώρα 

τμήμα της λειτουργίας κατά την ημέρα της εορτής του προφήτη Μωυσή στις 4 

Σεπτεμβρίου και όπου ακόμη και σήμερα οι προσκυνητές πρέπει να βγάζουν τα 

υποδήματά τους437. Το γεγονός ότι στην εικόνα ο προφήτης είναι στραμμένος προς τα 

δεξιά, μάς επιτρέπει να διατυπώσουμε μια ακόμη υπόθεση: όπως έχει προταθεί αυτή 

η εικόνα, καθώς και η εικόνα με τον προφήτη Μωυσή που λαμβάνει τις πλάκες του 

Νόμου, θα πρέπει να αποτελούσαν ένα σύνολο δύο εικόνων που αναρτούνταν στον 

ίδιο χώρο, υπόθεση που ενισχύεται από το γεγονός ότι στη δεύτερη εικόνα ο Μωυσής 

στρέφεται προς τα αριστερά . Στην εικόνα με την παραλαβή του Νόμου 

4~"6 «τα αναγνώσματα, τό α' τής Εξόδου,..., το β... τής Έξοδου», Dmitrievskii, Opisanie 
liturgieheskikh, τ. 3, 409. 
437 «....,και μετά ταύτα άπερχομεθα έν τή άγια Βατω,...». Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, 
τ. 3, 410. Υπόθεση που διατύπωσε πρώτη η Ν. Patterson Sevcenko στο Evans, Wixom (επιμ.), Glory of 
Byzantium, αρ. 250, 380. 
438 Αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα γίνεται στα εξής: Mouriki, ''Pair of Moses Icons'', 179-181. 
Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 51, 255, (S. E. J. Gerstel). 
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εικονογραφείται το βιβλικό γεγονός που περιγράφεται στην Έξοδο {Έξοδ. λα', 18), το 

οποίο διαδραματίστηκε στην κορυφή του όρους Σινά. Επομένως, είναι πιθανό ότι 

αυτές οι εικόνες τοποθετούνταν εκατέρωθεν του ιερού βήματος του παρεκκλησίου 

της Βάτου σε προσκυνητάρια ή αναρτούνταν στους τοίχους. 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά σε μια από τις προαναφερθείσες εικόνες του 

Μωυσή καθώς και σε μια ακόμη εικόνα. Πρόκειται για τις εικόνες του προφήτη Ηλία 

και του προφήτη Μωυσή που χρονολογούνται στις αρχές του 13ου αιώνα (Εικ. 79-82). 

Από τις επιγραφές τους γίνεται κατανοητό ότι αυτές οι δύο εικόνες δωρήθηκαν στη 

μονή Σινά από το ίδιο πρόσωπο, τον Στέφανο, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία 

επιπλέον πληροφορία439. Οι εικόνες έχουν σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις (1,29x69,2 εκ. 

αυτή του προφήτη Ηλία και 1,34x69,9 εκ. αυτή του Μωυσή), γεγονός που 

υποδεικνύει ότι αναρτούνταν ως ζεύγος στο εσωτερικό του ναού. Ωστόσο, 

προσεκτικότερη παρατήρηση ορισμένων στοιχείων τους μας κάνει να υποθέσουμε ότι 

μια τρίτη εικόνα, η οποία δεν σώζεται σήμερα, συνόδευε τις δύο αυτές εικόνες. 

Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο προφήτης Ηλίας απεικονίζεται όρθιος να 

λαμβάνει άρτο από το στόμα του κορακιού. Πρόκειται για απεικόνιση του γνωστού 

γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης (Βασιλ. Γ', ιζ', 2-7). Όμως στις παραστάσεις που 

αποδίδουν το συγκεκριμένο συμβάν κατά κανόνα ο προφήτης απεικονίζεται καθιστός 

μπροστά από σπήλαιο440. Η αλλαγή αυτή δεν πρέπει να είναι τυχαία και συνδέεται με 

το γεγονός ότι ο προφήτης, παρότι εικονίζεται μετωπικά, στρέφει το κεφάλι του δεξιά 

προς το χέρι του Θεού που ευλογεί. Αυτή η εικονογραφική ιδιαιτερότητα εξηγείται 

ευκολότερα όταν εξετάσουμε την εικόνα με τον προφήτη Μωυσή. Ο Μωυσής 

παριστάνεται επίσης ολόσωμος και όρθιος τη στιγμή που λαμβάνει τις πλάκες του 

Νόμου από το Θεό μπροστά από τη Βάτο. Σημειώνουμε εδώ ότι ο Μωυσής στρέφεται 

προς τα αριστερά. Το γεγονός ότι ο προφήτης Ηλίας στρέφεται προς τα δεξιά και ο 

Μωυσής προς τα αριστερά μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα 

υπήρχε μια τρίτη εικόνα με την απεικόνιση του Χριστού, προς τον οποίο κοιτούν οι 

δύο προφήτες. 

Εάν η παραπάνω εικασία είναι σωστή, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 

αυτό το σύνολο των τριών εικόνων αποτελούσε μια ιδιότυπη παράσταση της 

Μεταμόρφωσης. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ο προφήτης Ηλίας απεικονίζεται όρθιος, και 

όχι καθιστός, όπως συνηθίζεται, επειδή αποδίδεται όπως θα παριστανόταν στην 

439 Βλ. σσ. 84-85, υποσημ. 294, 296. 
440 Thon, Prophet Elija. Baseu-Barabas, "Die Speisung des Elias", 233-240. 
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σκηνή της Μεταμόρφωσης. Πιο δύσκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση των 

εικόνων στο εσωτερικό του ναού. Ίσως να ήταν αναρτημένες σε προσκυνητάρια την 

ημέρα του εορτασμού της Μεταμόρφωσης στις 6 Αυγούστου μπροστά από το ιερό 

βήμα441. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι στο όρος Θαβώρ, όπου 

έλαβε χώρα η Μεταμόρφωση του Χριστού, υπήρχαν τρεις εκκλησίες. Η πρώτη ήταν 

αφιερωμένη στο Σωτήρα Χριστό, η δεύτερη στον Προφήτη Μωυσή και η τρίτη στον 

Προφήτη Ηλία44". Επίσης δύο ναοί εκτός του μοναστηριακού συγκροτήματος του 

Σινά ήταν αφιερωμένοι στους δύο προφήτες. Ο πρώτος ναός, που ετιμάτο στη μνήμη 

του Προφήτη Μωυσή, βρισκόταν στην Αγία Κορυφή, όπου, σύμφωνα με την Παλαιά 

Διαθήκη, ο Θεός παρέδωσε το Νόμο στον προφήτη, και ο δεύτερος, που ήταν 

αφιερωμένος στον Προφήτη Ηλία, ήταν στο όρος Χωρήβ, κοντά στο σπήλαιο όπου 

είχε καταφύγει ο προφήτης Ηλίας44"'. 

441 Η εορτή της Μεταμόρφωσης είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα στο Σινά, καθώς σε αυτήν προσθέτονταν 
ύμνοι, ψαλμοί και αποστολικά αναγνώσματα που συνδέονταν με τον προφήτη Μωυσή, βλ. Fyssas, 
"Moses", 252. 
44~ Πληροφορία που ανάγεται στον 9° αιώνα, Commemoratorium de casis Dei vel monasteries, στο 
Tobler, Molinier (επιμ.), Itinera Hierosolymitana, 303. Αγγλική μετάφραση στο Wilkinson, Jerusalem 
Pilgrims, 138. Επίσης στις αρχές του 12ου αιώνα ο ηγούμενος Δανιήλ περιγράφει μια εκκλησία 
αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση και μία ακόμη αφιερωμένη στους προφήτες Μωυσή και Ηλία, 
Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 161. Επίσης Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 63-85. 
44, Η ύπαρξή των δύο αυτών ναών βεβαιώνεται από δύο πηγές. Από το λατινικό κείμενο του 9ου αιώνα 
Commemoratorium de casis Dei vel monasteries, βλ. Tobler, Molinier (επιμ.), Itinera Hierosolymitana, 
303. Αγγλική μετάφραση στο Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 138. Επίσης, ο πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Ευτύχιος στο β' μισό του 10ου αιώνα αναφέρεται στους δύο αυτούς τόπους: «...το όρος 
Σινά, όπου ο Θεός μίλησε στο Μωυσή και το όρος Χωρήβ, το οποίο αποτελεί τμήμα του όρους Σινά, 
όπου ο Θεός μίλησε στον προφήτη Ηλία...». Cachia, Montgomery Watt (επιμ.), Book of Demonstration, 
τ. 1, 161-162. Επίσης βλ. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 59-61. 
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Β.2 Εικόνες με αγίους, ασκητές και μεμονωμένες παραστάσεις 

Σε σιναϊτική εικόνα για την οποία μιλήσαμε στο κεφάλαιο των δωρητών 

απεικονίζονται ο Χριστός σε προτομή, ο Δαβίδ και ο Μελχισεδέκ (Εικ. 13). Στα 

πόδια του Μελχισεδέκ και σε στάση προσκύνησης απεικονίζεται ο ηγούμενος της 

μονής Σινά Αβράμιος. Πιστεύουμε ότι αυτή η εικόνα συνδέεται με την εικόνα στην 

οποία απεικονίζονται η Θεοτόκος ένθρονη Βρεφοκρατούσα πλαισιωμένη από τους 

προφήτες Μωυσή, Ααρών και Σαμουήλ καθώς και τον άγιο Αβράμιο. Εάν γίνει 

αποδεκτό ότι αυτές οι δύο εικόνες αποτελούν δωρεά του ηγούμενου Αβράμιου προς 

τη μονή Σινά, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι ο άγιος Αβράμιος εικονίζεται στην 

εικόνα αυτή διότι αποτελούσε τον ομώνυμο-προστάτη άγιο του ηγουμένου. 

Επιπροσθέτως, ο άγιος Αβράμιος ασκήτεψε στην περιοχή των Ιεροσολύμων και 

επομένως συνδεόταν άρρηκτα με την περιοχή των Αγίων Τόπων444. 

Θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω με περισσότερη προσοχή το εννοιολογικό 

περιεχόμενο της εικόνας στην οποία παριστάνονται ο Δαβίδ, ο Μελχισεδέκ και ο 

Χριστός. Στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης (/εν. ιδ', 17-21) 

αναφέρεται ότι ο αρχιερέας Μελχισεδέκ ευλόγησε τον Αβραάμ. Αναφέραμε ήδη ότι 

ότι ο καλλιτέχνης του 18ου αιώνα πίστεψε ότι στην εικόνα παριστάνεται το 

συγκεκριμένο γεγονός. Άλλωστε, η σκηνή απαντά σε εικονογραφημένα χειρόγραφα 

της Οκτατεύχου, όπως για παράδειγμα στο φ. 68α του κώδικα Vat. gr. 746 (Εικ. 

124)445. Ο Αβραάμ απεικονίζεται σε προχωρημένη ηλικία και ο Μελχισεδέκ 

απεικονίζεται με βασιλικά ενδύματα. Οι δύο άνδρες ευλογούν ο ένας τον άλλο, ενώ 

ανάμεσά τους εικονίζονται δοχεία με κρασί και άρτοι. Επιπροσθέτως, ο απόστολος 

Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή (ε', 5-14 και 7,1-10) εξαίρει την αιώνια και 

αδιάδοχο ιεροσύνη του Χριστού, η οποία προεικονίσθηκε στην Παλαιά Διαθήκη από 

τον βασιλιά και ιερέα Μελχισεδέκ. 

Ωστόσο, στην εικόνα ενυπάρχει βαθύτερο θεολογικό νόημα. Για να το 

κατανοήσουμε καλύτερα θα πρέπει να ανατρέξουμε στις γραπτές πηγές της εποχής 

κατά την οποία φιλοτεχνήθηκε η εικόνα. Ο προσκυνητής των Αγίων Τόπων Δανιήλ, ο 

οποίος μετέβη στην Παλαιστίνη την ίδια σχεδόν περίοδο που ζωγραφίστηκε η εικόνα, 

444 Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, 244-245. 
44> To χειρόγραφο χρονολογείται στα μέσα του 12ου αιώνα. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, 
Octateuchs, 69, εικ. 231. 
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περιγράφει το σπήλαιο του Μελχισεδέκ στο όρος Θαβώρ της Παλαιστίνης446. 

Παραθέτουμε εδώ σε μετάφραση το κείμενο του Δανιήλ: «Σε αυτό το μικρό σπήλαιο 

κατοικούσε ο άγιος Μελχισεδέκ και εδώ ήρθε σε αυτόν ο Αβραάμ και τον κάλεσε τρεις 

φορές λέγοντας «άγιε του Θεού». Ο Μελχισεδέκ βγήκε, κρατώντας άρτο και οίνο, και 

αφού ανήγειρε βωμό στο σπήλαιο, προσέφερε θυσία τον άρτο και τον οίνο, τα οποία ο 

Θεός ανύψωσε στον ουρανό. Σε αυτό το μέρος ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τον Αβραάμ, ο 

οποίος του έκοψε τα μαλλιά και τα νύχια, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν δασύτριχος. Αυτή 

υπήρξε η αρχή της λειτουργίας με άρτο και οίνο και όχι με άζυμα, καθώς είπε ο 

προφήτης: Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ (Ψαλμ. ρθ', 

4)»447. Ο Δανιήλ περιγράφει το βιβλικό γεγονός και εξηγεί ότι η θυσία του 

Μελχισεδέκ υπήρξε προεικόνιση της θείας κοινωνίας448. Τονίζει μάλιστα ότι ο 

Μελχισεδέκ τέλεσε τη θυσία με άρτο και οίνο, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο κατά τον 

οποίο οι Ορθόδοξοι τελούσαν την αναίμακτη θυσία της θείας λειτουργίας, σε 

αντίθεση με τους Λατίνους που χρησιμοποιούσαν άζυμο άρτο. Το θέμα της χρήσης 

του άζυμου άρτου στη θεία λειτουργία αποτελούσε σημείο προστριβής μεταξύ της 

Ορθόδοξης και της Λατινικής Εκκλησίας. Στο Βυζάντιο κυκλοφόρησαν πολλά 

φυλλάδια ανώνυμων συγγραφέων που καταπιάνονταν με το συγκεκριμένο ζήτημα, 

ενώ και ο Μιχαήλ Γλυκάς, για τον οποίο έγινε λόγος αλλού, λόγω της αλληλογραφίας 

του με σινάΐτες πατέρες, αναφέρεται επίσης στον άζυμο άρτο449. Όσα αναφέρει ο 

Δανιήλ ήταν γνωστά στους Βυζαντινούς και απηχούν κοινές θεολογικές αντιλήψεις 

μεταξύ Ορθοδόξων. Επί παραδείγματι ο επίσκοπος Ανδίδων Θεόδωρος, ο οποίος στα 

τέλη του 12ου και ίσως στις αρχές του 13ου αιώνα συνέταξε το πόνημα Προθεωρία 

κεφαλαιώδης τιερϊ τών έν τή θεία λειτουργία γινομένων συμβόλων και 

μυστηρίων, αναφέρει ότι οι Ορθόδοξοι προσφέρουν άρτο και οίνο στην θεία 

κοινωνία βάσει «προφητικών άποδείξεων» οι οποίες είναι οι εξής: «Ώμοσε 

446 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 161-163. 
447 Ο.π., 162. 
448 Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δανιήλ ένας μοναχός από τη μονή του αγίου Σάββα, που ζούσε για 
πενήντα χρόνια στην Παλαιστίνη, ανέλαβε να τον ξεναγήσει στα ιερά προσκυνήματα και του παρέθετε 
τις αναφορές των Γραφών στους συγκεκριμένους τόπους, Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 158. 
Συνεπώς ο Δανιήλ καταγράφει τις πεποιθήσεις των Ορθοδόξων των Αγίων Τόπων. Βέβαια οι 
χριστιανοί Πατέρες εξέλαβαν τη θυσία του Μελχισεδέκ ως τύπο της θείας ευχαριστίας, βλ. για 
παράδειγμα Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τήν Γένεσιν, PG 53, 328, Εις τον ΡΗ Ψαλμόν, PG 55, 
276. 
449 Ευστρατιάδης (επιμ.), Εις τας απορίας, τ. 1, 309, 343. Darrouzes, "Nicolas d'Andida", 199-210. 
Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 585. Αναφέραμε ότι ο Γλυκάς διατηρούσε 
αλληλογραφία με τον Ιωάννη Σινάΐτη, πιθανότατα μοναχό από το Σινά, για θεολογικά θέματα βλ. σσ. 
26-27. 
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Κύριος και ού μεταμεληθήσεται- σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά τήν τάξιν 

Μελχισεδέκ. Και τι τά παρ' αύτού προσφερόμενα τω Θεώ; Άρτος καί οίνος, 

οϊς τον Αβραάμ έδεξιούτο θεοπρεπώς, νίκην έπεργασάμενον»4*0. Ακόμη 

αξίζει να προστεθεί ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαος (Γ' ή Δ'; 

1084-1111, 1147-1151 αντίστοιχα) συνέγραψε αντιρρητική επιστολή με την οποία 

εναντιώθηκε στην πρακτική της χρήσης άζυμου άρτου κατά τη θεία ευχαριστία που 

είχαν υιοθετήσει στη Δύση. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η επιστολή απευθύνεται 

στον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 

κατά τη διάρκεια της Λατινικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους είχε προκληθεί 

προστριβή για τον τρόπο τέλεσης της θείας ευχαριστίας μεταξύ Λατίνων και 

Ορθοδόξων45'. Είναι εξίσου πιθανό ότι αυτή η θεολογική διαμάχη προκάλεσε την 

ανάγκη για φιλοτέχνηση μίας σιναϊτικής εικόνας το θέμα της οποίας απευθυνόταν στο 

Ορθόδοξο ποίμνιο του μοναστηριού. 

Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι η απεικόνιση του Δαβίδ οφείλεται στο 

γεγονός ότι προφήτευσε την έλευση του Χριστού. Στο φ. 3β του χειρογράφου Par. gr. 

20, που σήμερα φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, παριστάνεται ο 

Δαβίδ κάτω από μετάλλιο με την προτομή του Χριστού (Εικ. 125)452. Η επιγραφή 

«Προφητεύει περί τού Χ(ριστο)ύ» δίπλα στο Δαβίδ αποκαλύπτει το θεολογικό 

νόημα της σκηνής. Ωστόσο, η παρουσία του προφήτη Δαβίδ αντί του Αβραάμ στη 

σιναϊτική εικόνα γεννά ερωτηματικά σχετικά με τη σύνδεση της παράστασης με τη 

θεία ευχαριστία. Παρόλα αυτά το εικονογραφικό θέμα συνδέεται με σαφήνεια με τη 

θεία ευχαριστία στο φ. 25α του Ψαλτηρίου Par. gr. 20 στο οποίο ανάμεσα στον Δαβίδ 

και τον Μελχισεδέκ δεν παρεμβάλλεται μετάλλιο με τον Χριστό αλλά η σκηνή της 

Κοινωνίας των Αποστόλων (Εικ. 126)453. Η ίδια ακριβώς σκηνή με αυτή του 

Ψαλτηρίου στο Παρισιού απαντά και στο φ. 152α του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου 

450 PG 140, 428. 
451 Στην πραγματικότητα έχουν προταθεί διάφορες χρονολογήσεις για την επιστολή. Έχει 
χρονολογηθεί στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα, καθώς και στον 13° αιώνα γι' αυτό δεν 
είμαστε σίγουροι ούτε για την ταυτότητα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ούτε γι' αυτήν του 
πατριάρχη Ιεροσολύμων που ίσως να ήταν ο Συμεών Β' (1084-1106) ή ο Ιωάννης Η' (1106-1156) εάν 
η επιστολή χρονολογείται στα τέλη του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα. Βλ. σχετικά Leib, "Inedits 
byzantins", 157-176. Grumel, "Jerusalem entre Rome et Byzance", 104-117. Darrouzes, "Documents", 
42-88, κυρίως το τμήμα "Une lettre de Nicolas III ou un patriarche du XHIe siecle?", 43-51. Darrouzes, 
"Nicolas d'Andida", 199-210. 

Dufrenne, Illustration des psautiers, 43, πίν. 34. 
453 Ο.π., 46, πίν. 45. 
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(Εικ. 127)454. Άλλωστε η παρουσία του Δαβίδ εξηγείται επίσης από το γεγονός ότι 

είναι ο συγγραφέας του Ψαλμού ρΟ' στον οποίο υπάρχει αναφορά στον Μελχισεδέκ. 

Παράλληλα, όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο των δωρητών, το θέμα της εικόνας 

απαντά και στη μικρογραφία του χειρογράφου 61 της μονής Παντοκράτορος του 

Αγίου Όρους (Εικ. 17). Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα που φαίνεται ότι 

διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε πρωιμότερη εποχή και υιοθετήθηκε ξανά 

στις αρχές του 12ου αιώνα στη σιναϊτική εικόνα για να εκφράσει συγκεκριμένες 

θεολογικές απόψεις της περιόδου. Το γεγονός ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από 

καλλιτέχνη που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο ενισχύει την παραπάνω άποψη455. 

Επιπλέον, το θέμα της εικόνας σχετίζεται με την Ενσάρκωση. Στην εικόνα ο 

προφήτης Δαβίδ υψώνει το δεξί του χέρι και δείχνει προς το μετάλλιο του Χριστού, 

δηλαδή κάνει μια χειρονομία σαν να προφητεύει τη Γέννηση του Χριστού. 

Παράλληλα, όπως αναφέραμε, ο Μελχισεδέκ προεικονίζει την αρχιεροσύνη του 

Χριστού, είναι δηλαδή τύπος του ίδιου του Χριστού. Για το λόγο αυτό, τόσο το 

εισοδικό όσο και ένα αντίφωνο της ημέρας των Χριστουγέννων αποτελούν τμήμα του 

Ψαλμού ρθ' το οποίο είναι το εξής: «Εκ γαστρός προ εωσφόρου έγέννησά σε. 

Ώμοσε Κύριος καί ού μεταμεληθήσεται• συ ιερεύς είς τον αιώνα κατά τήν 

τάξιν Μελχισεδέκ»436. 

Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατό να υποστηρίξουμε ότι μέσω του θέματος 

της εικόνας ο δωρητής, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ηγούμενος Αβράμιος, 

έδωσε μια ομολογία πίστεως και διακύρηξε ότι ακολουθούσε πιστά το Ορθόδοξο 

δόγμα. Φαίνεται ότι στις αρχές του 12ου αιώνα ο ηγούμενος της μονής Σινά 

αισθάνθηκε την ανάγκη να καθομολογήσει την Ορθόδοξη πίστη του ίδιου και της 

μοναχικής αδελφότητας την οποία εκπροσωπούσε, ίσως επειδή κατά το ίδιο διάστημα 

η μοναστική κοινότητα του Σινά βρισκόταν σε συνεχή και στενή επαφή με τη 

Λατινική Εκκλησία των Αγίων Τόπων. Οι τελευταίοι απομάκρυναν από τις θέσεις 

τους όλους τους Ορθόδοξους ιεράρχες και οικειοποιήθηκαν την περιουσία του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καθώς και τα σημαντικά ιερά της περιοχής γεγονός που 

προκάλεσε προστριβές μεταξύ των Ορθόδοξων και Καθολικών4"7. Παρόλο που η 

4Μ Barber, Theodore Psalter, f. 152r. 
455 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 54-55. 
456 Mateos, Typicon, τ. 1, 156. 
457 Για μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος από ιστορική πλευρά βλ. Παπαδάκης, Meyendorff, 
Χριστιανική Ανατολή, 148-153. Για το ζήτημα της απεικόνισης του Παναγίου Τάφου στην τέχνη των 
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μονή Σινά βρισκόταν εκτός των ορίων των Σταυροφορικών κρατών, διατηρούσε 

αγαστές σχέσεις με τους Λατίνους, εφόσον γνωρίζουμε ότι ο βασιλιάς της 

Ιερουσαλήμ Βαλδουίνος Α' (1100-1118) εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί το 

Σινά, παρόλο που οι σιναΐτες του ζήτησαν να μην ταξιδέψει μέχρι εκεί από φόβο για 
ACO 

αντίποινα από τους μουσουλμάνους . Παρόλα αυτά ο ηγούμενος Αβράμιος τόνισε 

μέσω αυτής της εικόνας ότι παρέμενε πιστός στο Ορθόδοξο δόγμα. Ταυτόχρονα 

διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον των σιναϊτών πατέρων για ζητήματα που την ίδια 

ακριβώς εποχή απασχολούσαν τους Βυζαντινούς θεολόγους. 

Η μελέτη των δύο εικόνων που συνδέονται με τον ηγούμενο Αβράμιο μας 

επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές αναπαράγουν συνθέσεις που διαμορφώθηκαν 

στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η εικόνα με την ένθρονη Βρεφοκρατούσα 

Παναγία, τους τρεις προφήτες και τον άγιο Αβράμιο φαίνεται ότι συνδεέται επίσης με 

το Σινά. Στην εικόνα με τον Χριστό, τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ απεικονίζεται ένα 

θέμα από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο όμως σχετίζεται με ένα θεολογικό ζήτημα 

που απασχολούσε επίσης τους Ορθόδοξους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Επίσης, 

κοινό χαρακτηριστικό των εικόνων αποτελεί η προβολή του λειτουργήματος του 

ιερέα. Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη τόσο ο προφήτης Ααρών όσο και 

ο προφήτης Σαμουήλ υπήρξαν ιερείς της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ο Μωυσής ήταν ο 

ποιμενάρχης του Ισραήλ, αλλά και ο ιερέας-βασιλιάς Μελχισεδέκ αποτελεί 

προεικόνιση του αρχιερέα Χριστού και επιπλέον η θυσία του αποτέλεσε προεικόνιση 

της τέλεσης της θείας ευχαριστίας. Τέλος ο άγιος Αβράμιος ήταν επίσκοπος. Η 

έμφαση στην ιερατική ιδιότητα των μορφών εξηγείται εύκολα όταν αναλογιστούμε 

ότι ο δωρητής της εικόνας ήταν ένας ιερέας και συγκεκριμένα ο ηγούμενος και 

επίσκοπος της μονής Σινά Αβράμιος, ο οποίος πιθανότατα αφενός μεν εξέφραζε τις 

ευχαριστίες του ως ιερωμένος, αφετέρου προασπιζόταν και ταυτόχρονα διακήρυττε 

με άμεσο τρόπο την πίστη του στην Ορθοδοξία. 

Η επόμενη εικόνα που θα μελετήσουμε χρονολογείται στο 12° αιώνα. Σε 

αυτήν απεικονίζεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα ολόσωμη στο κέντρο και 

εκατέρωθεν, στα μεν δεξιά της ο άγιος Θεόγνιος, στα δε αριστερά της ο άγιος 

Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης (Εικ. 103)459. Στο Τυπικό που συνέταξε ο ηγούμενος της 

μονής Σινά Συμεών το 1214 αναφέρεται ότι στο μοναστήρι φυλάσσονταν λείψανα 

Ορθοδόξων και το συμβολικό της νόημα σε σχέση με την απομάκρυνση των Ορθόδοξων ιεραρχών βλ. 
Φώσκολου, "Απεικονίσεις του Παναγίου Τάφου", 225-236. 
458 Κατά το έτος 1115-1116 σύμφωνα με τον Αλβέρτο του Άαχεν, RCH, Occidentaux, τ. 4, 702-703. 
459 Weitzmann, The Icons, εικ. 23. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378, XI.70. 
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του αγίου Θεοδοσίου: «καί γίνεται δέ καί ή έκτενή έν τή θήκη τον όσίον 

πατρός ήμών»460. Κατά πάσα πιθανότητα με τον όρο θήκη ο συντάκτης του 

κειμένου εννοεί φορητή λειψανοθήκη, καθώς λίγο παραπάνω μνημονεύει τη 

λάρνακα της αγίας Αικατερίνης, που φαίνεται ότι θα πρέπει να βρισκόταν σε μόνιμη 

θέση461. Άλλωστε σήμερα δε σώζεται σαρκοφάγος που να περιέχει λείψανα του αγίου 

Θεοδοσίου ανάλογη με τη μαρμάρινη λειψανοθήκη της αγίας Αικατερίνης που 

βρίσκεται στο ιερό βήμα του καθολικού της μονής. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι η εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους δύο αγίους 

φυλασσόταν κοντά στα λείψανα του αγίου Θεοδοσίου. Πιθανότατα επρόκειτο για 

εικόνα προσκύνησης που τοποθετούνταν δίπλα στη λειψανοθήκη του αγίου την 

ημέρα του εορτασμού του. Το Τυπικό μας πληροφορεί ακόμη ότι την ημέρα της 

εορτής του αγίου, στις 11 Ιανουαρίου, τελούνταν ακολουθία που λάμβανε χώρα στο 

παρεκκλήσιο της Βάτου462. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η Παναγία, που απεικονίζεται 

στον τύπο της Κυριώτισσας, θα μπορούσε να ταυτιστεί με τη Θεοτόκο της Βάτου στο 

παρεκκλήσι της οποίας τελούνταν η λειτουργία την ημέρα του εορτασμού της μνήμης 

του αγίου Θεοδοσίου που απεικονίζεται στα αριστερά της. 

Όμως για ποιο λόγο αποδίδονταν ιδιαίτερη τιμή στον άγιο Θεοδόσιο στη μονή 

Σινά; Δεν υπάρχουν ενδείξεις που θα μας επέτρεπαν να υποθέσουμε ότι η λατρεία του 

αγίου ήταν ιδιαίτερα εξαπλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, από όπου θα μπορούσε 

να έχει μεταφερθεί στο Σινά. Άλλωστε φαίνεται ότι στη βασιλεύουσα δεν υπήρχε 

ναός αφιερωμένος στον άγιο Θεοδόσιο463. Όμως στην έρημο της Ιουδαίας, ανατολικά 

της Ιερουσαλήμ και δυτικά της Νεκράς Θάλασσας, υπήρχε μοναστήρι που ήταν 

αφιερωμένο στον άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη464. Σύμφωνα με το Ρώσο 

προσκυνητή Δανιήλ, ο οποίος επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1106-1107, εντός 

της μονής του Αγίου Θεοδοσίου, που περιβάλλονταν από ψηλό περίβολο, υπήρχε ο 

460 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 412. 
461 «καί άπερχόμεθα έν τή λαρ\'ακι τής άγιας (Αικατερίνης)». Ο.π., 411. 
462 «Τυπικοί· τής έκκλησιαστικής άκολουθίας τού όσιου πατρός ήμών Θεοδοσίου τού 
Κοη·οβιαρχου...ποιούμεν τάς συνήθεις λιτάς έν τή άγια Βατω, ψάΛΛοντες στιχηρά τού 
προφήτου, ό δε ιερεύς θυμιά,...». Ο.π., 403. 
46' Janin, Geographie ecclesiastique, τ. 3, 145-146. Από το Συναζάριο της Κωνσταντινουπόλεως 
πληροφορούμαστε ότι η μνήμη του εορτάζονταν στο ναό του αποστόλου Πέτρου «τω συγκειμένω τή 
άγιωτατη μεγάλη έκκλησια», Delehaye, Synaxarium, 383-385. 
464 Για το μοναστήρι βλ. Weigand, "Theodosioskloster", 167-216. Hirschfeld, Judean Desert 
Monasteries, 33. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 271-278. 
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τάφος του αγίου καν της μητέρας του46\ Ο Ιωάννης Φωκάς αναφέρεται επίσης στη 

μονή του Αγίου Θεοδοσίου και στον τάφο του αγίου466. Για να εξηγήσουμε την 

ιδιαίτερη θέση του συγκεκριμένου αγίου στο Σινά θα πρέπει καταρχάς να 

σημειώσουμε ότι ο άγιος Θεοδόσιος θεωρούνταν σπουδαίος αναχωρητής και πρότυπο 

άσκησης για τους μετέπειτα μοναχούς. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης (π. 525-μετά το 

559) συνέταξε Βίους σημαντικών αναχωρητών της Παλαιστίνης, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται οι άγιοι Θεοδόσιος, Θεόγνιος, Αβράμιος, Σάββας και Ευθύμιος467. 

Ο συγκεκριμένος συγγραφέας από την αρχή του Βίου του αγίου Θεοδοσίου μας 

πληροφορεί ότι ο άγιος ήταν προστάτης του κοινοβιακού μοναχισμού και υπέρμαχος 

της Ορθοδοξίας468. Επιπροσθέτως θα αποπειραθούμε να διατυπώσουμε εδώ μια 

ακόμη υπόθεση. Σε αγιολογικά κείμενα που περιγράφουν το Βίο του συγκεκριμένου 

αγίου γίνεται συχνά παραλληλισμός μεταξύ του αγίου Θεοδοσίου και του προφήτη 

Μωυσή. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η σύγκριση μεταξύ του προφήτη Μωυσή και του 

αγίου Θεοδοσίου στο Βίο που συνέταξε ο επίσκοπος Πέτρας Θεόδωρος περί τα μέσα 

του 6ου αιώνα. Επιλέγουμε εδώ ορισμένα μόνο παραδείγματα: «ώς δέ έκείνου 

πληροϋσθαι τό μέγα τον Μωνσέως τής νομοθεσίας παράγγελμα τό 

Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σον έξ όλης τής διανοίας σον»469. Ένα ακόμη πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα απαντά στο ίδιο έργο: «μάλιστα δέ έπί τω παραδόξω 

τούτω θαύματι ώσπέρ τινα νέον έθαύμαζε Μωνσήν τοιόνδε τι 

άποφθεγξάμενος·»410. Η σύνδεση αυτή ανάμεσα στα δύο πρόσωπα δεν 

περιορίζεται στο έργο του Θεοδώρου επισκόπου Πέτρας. Αντίθετα επαναλαμβάνεται 

και σε άλλα αγιολογικά κείμενα, όπως στο Βίο του εν λόγω αγίου που συνέταξε ο 

Συμεών ο Μεταφραστής, πιθανότατα περί τα τέλη του 10ου αιώνα, όπου αναφέρεται 

ότι ο άγιος: «Ήν γάρ Μωσέως άντικρονς ζηλωτής»471. Η σύνδεση μεταξύ του 

προφήτη Μωυσή και ενός αναχωρητή αγίου κάθε άλλο παρά αστήρικτη είναι. Στο 

465 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 139. 
466 PG 133, 948D-949A. 
467 Γαλλική μετάφραση: Festugiere (επιμ.), Moines d'Orient, τ. 3.1-3. 
468 Το προοίμιο του έργου του Κυρίλλου είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για να κατανοήσουμε τους 
λόγους για τους οποίους ο άγιος Θεοδόσιος ετιμάτο ιδιαίτερα στο Σινά και πιθανότατα σε όλα τα 
μοναστήρια: «Θεοδόσιος ό άξωμακάριστος καί ούρανοπολίτης, τό μέγα κλέος τής 
Παλαιστίνης καί τής έρήμον τό καύχημα καί τού μοναχικού σχήματος τό στήριγμα καί τών 
ορθών δογμάτων ό στρατηγός καί υπέρμαχος καί τού κοινοβιακού κανόνος ό οδηγός καί 
προστάτης...». Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, 235-236, και σποραδικά 236-237, 239. 
46'' Usener, Heilige Theodosius, 16-17. 
470 Ο.π., 77. 
471 PG 114, 545Α. 
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έργο του Περί τον βίον τον Μωϋσέως ή Περί τής κατ άρετήν τελειότητος ο 

άγιος Γρηγόριος Νύσσης πραγματεύεται το ζήτημα της χριστιανικής αρετής472. Ο 

άγιος Γρηγόριος επιλέγει το πρόσωπο του Μωυσή για να σκιαγραφήσει το πρότυπο 

της ανθρώπινης τελειότητας. Φαίνεται πως η άποψη ότι ο Μωυσής αποτελούσε 

υπόδειγμα εναρέτου βίου ήταν ευρέως αποδεκτή από τους χριστιανούς. Γι' αυτό και ο 

επίσκοπος Πέτρας Θεόδωρος αναφέρει ότι ο άγιος Θεοδόσιος: «τοιούτος γέγονεν 

καί ό μέτοχος έκείνον (εν. τον Μωνσέως) τής αρετής...»473. Ως μιμητής του 

θεόπτη Μωυσή, ο άγιος Θεοδόσιος συνδέεται άμεσα με την Θεοτόκο, δηλαδή τη 

Βάτο, και πιθανώς για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος άγιος παριστάνεται δίπλα στην 

Βρεφοκρατούσα Παναγία. 

Δυσκολότερα εξηγείται, ωστόσο, η απεικόνιση του αγίου Θεογνίου στην ίδια 

εικόνα. Σύμφωνα με τον Κύριλλο τον Σκυθοπολίτη ο άγιος Θεόγνιος μόνασε στο 

κοινόβιο που είχε ιδρύσει ο άγιος Θεοδόσιος, όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια και 

είχε μάλιστα πνευματικό πατέρα τον ίδιο τον άγιο Θεοδόσιο474. Ήταν και ο ίδιος 

εξαιρετικός ασκητής και δέχτηκε πολλά από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 

Αργότερα διετέλεσε επίσκοπος του Βητυλίου της Παλαιστίνης, γι' αυτό και στην 

εικόνα απεικονίζεται με ενδύματα επισκόπου και κρατά κλειστό ευαγγέλιο και 

σταυρό475. Παρόλο που στο Τυπικό του Σινά δε γίνεται αναφορά σε κοινή εορτή των 

δύο αγίων, η οποία θα εξηγούσε εύκολα την απεικόνισή τους στην ίδια εικόνα, το 

γεγονός ότι στα αγιολογικά κείμενα αναφέρεται ότι ο άγιος Θεόγνιος μόνασε στο 

κοινόβιο που ίδρυσε ο άγιος Θεοδόσιος πιθανώς να υποδηλώνει ότι στους Αγίους 

Τόπους αναπτύχθηκε κοινή λατρεία των δύο αγίων. Στο γεωργιανό κώδικα 34 της 

μονής Σινά, ένα μηνολόγιο που αντιγράφηκε στη μονή του Αγίου Σάββα στην 

Παλαιστίνη στο γ' τέταρτο του 10ου αιώνα, τονίζεται ότι ο άγιος Θεόγνιος ήταν 

επίσκοπος και συνδεόταν με τη μονή του Αγίου Θεοδοσίου476. Είναι επομένως πιθανό 

ότι στην περιοχή των Αγίων Τόπων είχε αναπτυχθεί κοινή λατρεία του αγίου 

Θεογνίου και του αγίου Θεοδοσίου. Ίσως στη μονή Σινά φυλάσσονταν και λείψανα 

του αγίου Θεογνίου, η ύπαρξή των οποίων δεν μνημονεύεται στο Τυπικό. Είναι 

εξίσου πιθανό ότι αυτά φυλάσσονταν μαζί με τα λείψανα του αγίου Θεοδοσίου, 

εφόσον ήταν δυνατό λείψανα διαφορετικών να φυλάσσονται σε μια και μόνη 

472 Για το κείμενο, βλ. PG 44, 298-430. 
47j Usener, Heilige Theodosius, 88. 
474 Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, 242. 
475 Ο.π., 242. 
476 Garitte, Calendrier, 50. 
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λειψανοθήκη. Για παράδειγμα μια λειψανοθήκη στη μονή του Ξυλουργού στο Άγιον 

Όρος περιγράφεται ως «θίκη έχουσα θήκας ς, έν αύταΐς κείμενα λήψανα 

άγιων, σκεπάσματα έχουσαι αί θήκαι χρυσά»477. 

Οι περισσότερες από τις σιναϊτικές εικόνες έχουν σήμερα χάσει την αρχική 

τους θέση, καθώς με το πέρασμα των αιώνων πολλές από αυτές είτε μεταφέρθηκαν 

είτε αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του μοναστηριού. Ωστόσο, η περίπτωσης της 

εικόνας της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με τον άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη και 

τον άγιο Θεόγνιο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι οι εικόνες του Σινά είχαν 

φιλοτεχνηθεί για να εξυπηρετήσουν λειτουργικούς σκοπούς. Ανάλογο παράδειγμα 

αποτελεί εικόνα με τη Σταύρωση που χρονολογείται στο β' μισό του 12ου αιώνα (Εικ. 
478 

128-129) . Στο κέντρο της απεικονίζεται η παράσταση της Σταύρωσης. Ο 

Εσταυρωμένος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του διαχώρου. Δύο άγγελοι που 

θρηνούν παριστάνονται στο άνω τμήμα της, εκατέρωθεν της άνω κεραίας του 

Σταυρού. Τη σκηνή συμπληρώνουν η Παναγία και ο άγιος Ιωάννης, που στέκονται 

αριστερά και δεξιά του σταυρού αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 

περιμετρικά του πλαισίου της εικόνας υπάρχουν δεκαοκτώ προτομές αγίων σε 

μετάλλια. Η εικόνα παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες ως προς το θέμα, αλλά και τη 

μορφή, με σταυροθήκη που σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Ερμιτάζ της 

Πετρούπολης και χρονολογείται στα τέλη του 11 ή στις αρχές του 12ου αιώνα (Εικ. 

130)479. Φαίνεται ότι η παράσταση της Σταύρωσης, που πλαισιωνόταν περιμετρικά 

από στηθαία αγίων, αποτελούσε σύνηθες θέμα των καλυμμάτων σταυροθηκών που 

περιείχαν Τίμιο Ξύλο. Παραδείγματα αποτελούν η σταυροθήκη Fieschi Morgan, 

σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, που χρονολογείται 

στις αρχές του 9ου αιώνα (Εικ. 131), καθώς και σταυροθήκη που φυλάσσεται στο ναό 

του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (Santuario 57) και χρονολογείται στην εποχή της 

477 Panteleemon, αρ. 7, 74, στ. 14-15. 
478 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 64, τ. 2, 78-79. Cormack, "Painting after Iconoclasm", 151-153. 
Weitzmann, The Icon, 90-91, αρ. 26. Παλιούρας, Ιερά Μονή Σινά, εικ. 108. Belting, Likeness and 
Presence, 271, πίν. 164. Fisher, "Psellos' Sermon on the Crucifixion", 44-55. Βοκοτόπουλος, 
Βυζαντινές εικόνες, 198, εικ. 29. Derbes, Picturing the Passion, 28-30, εικ. 13. Evans, Wixom (επιμ.), 
Glory of Byzantium, αρ. 245, 372, 374, (A. W. Carr). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378, XI.30. 
479 Αρ. ευρετηρίου: αρ. ω 839. Διαστάσεις: 29*20,5*4,2 εκ. Bank, Prikladnoe iskusstv Vizantii, 39-40, 
πίν. 28. Bank, Byzantine Art, 308-309, αρ. 205-206. Temple (επιμ.), Early Christian, 41-42, εικ. 7. 
Zalesskaya, Piatnitsky, "The Sun in Art", 252-253, εικ. 374. Piatnitsky, "Odin iz putej", 233-234. 
Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, αρ. B65, 90, (V. Ν. 
Zalesskaya). Klein, Wahre Kreuz, 126-127. 
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βασιλείας του αυτοκράτορα Βασιλείου Β' (975-1025) (Εικ. 132)480. Παρόμοιες 

σταυροθήκες περιγράφονται σε έγγραφα μονών του Αγίου Όρους, όπως στο έγγραφο 

απογραφής της κινητής περιουσίας της μονής Ξυλουργού, το οποίο συντάχθηκε το 

1142481. Είναι επομένως εύλογο να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο μια εικόνα 

αναπαράγει ένα θέμα που εικονιζόταν στα καλύμματα των σταυροθηκών και δεν 

μοιάζει κατάλληλο για μια φορητή εικόνα. Η πιο απλή και αληθοφανής απάντηση θα 

ήταν ότι η εικόνα τοποθετούνταν δίπλα ή πάνω σε σταυροθήκη με Τίμιο Ξύλο. 

Φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι η εικόνα «αντικαθιστούσε» τη διακόσμηση του 

καλύμματος των μεταλλικών σταυροθηκών που κατ' εκείνη την εποχή κοσμούσε 

σταυροθήκες στο Βυζάντιο. Από το Τυπικό του ηγουμένου Συμεών λαμβάνουμε την 

πληροφορία ότι στο μοναστήρι φυλασσόταν σταυροθήκη που περιείχε τμήμα του 
489 γ» 

Τιμίου Σταυρού . Βέβαια η σταυροθήκη δεν περιγράφεται στο Τυπικό και δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ήταν διακοσμημένη ή ακόσμητη. Ωστόσο η 

εικόνα έχει μικρές διαστάσεις (28,2x21,6 εκ.) γεγονός που την καθιστά κατάλληλη 

για να τοποθετηθεί δίπλα ή πάνω σε μια σταυροθήκη483. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την εικονογραφία της εικόνας μάς κάνει να πιστεύουμε ότι η 

συγκεκριμένη εικόνα φυλασσόταν μαζί με την σταυροθήκη του Τιμίου Ξύλου. 

Ας επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας στα δεκαοκτώ μετάλλια των 

αγίων μορφών. Πιο συγκεκριμένα στην άνω πλευρά του πλαισίου απεικονίζονται ο 

άγιος Πέτρος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο αρχάγγελος 

Γαβριήλ και ο άγιος Παύλος. Στην αριστερή πλευρά του εικονίζονται ο άγιος 

Βασίλειος, ο άγιος Νικόλαος, ο άγιος Γεώργιος και ο άγιος Δημήτριος. Στη δεξιά ο 
480 Βιβλιογραφία για τη λειψανοθήκη Fieschi Morgan: Williamson, "Oppenheim Reliquary", 296-297. 
Frolow, Reliquaires de la Vraie Croix, αρ. 160, 267-273. Wessel, Byzantine Enamels, 42-44. 
Weitzmann (επιμ.), Age of Spirituality, αρ. 547, 634-636, (Μ. Ε. Frazer). Buckton, "Oppenheim or 
Fieschi-Morgan Reliquary", 35-36. Kartsonis, Anastasis, 94-125. Buckton, "Byzantine Enamels", 242-
244. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 34, 74-75, (Τ. F. Mathews). Brandt, Effenberger 
(επιμ.), Byzanz, αρ. 18, 49-55, 155, (G. Mietke). Evans, Holcomb, Hallman, "Arts of Byzantium", 39. 
Klein, Wahre Kreuz, 104-105. Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, αρ. 52, 102, 390-391, (Η. C. 
Evans). Βιβλιογραφία για τη λειψανοθήκη στο ναό του Αγίου Μάρκου: Bank, "Vizantiiskie 
serebrianie", 214, εικ. 4. Frolow, Relique de la Vraie Croix, 485-486. Frolow, Reliquaires de la Vraie 
Croix, 126, 159. Wessel, Byzantine Enamels, 75. Hahnloser (επιμ.), Tesoro di San Marco, 34-35, πίν. 
XXV, XXVI. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 37, 79, (J. C. Anderson). Klein, Wahre 
Kreuz, 110-111, 113-115. 
481 Panteleemon, αρ. 7, 74: «τίμιοι1 ξύλον περιχρουσιόμενον έχον τη\· σταύρωση', σκέπασμα 
τής θήκης τού τιμίου ξύλου άργυροι· διάχρυσον γύρωθεν έχον μαργαριταρια ψυλία και 
ναιλία ιη καί τήν σταύρωση·...». 
482 «Μετά δέ τήν άπολυσιν τού έσπερινού αποκομίζεται πάλη· τό τίμιον ξυλον έν τή θήκη 
αύτού». Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 417. 

Η λειψανοθήκη Fieschi Morgan έχει διαστάσεις 10,2*7,4 εκ. και η λειψανοθήκη στο ναό του Αγίου 
Μάρκου 27x22 εκ. 
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άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άγιος Θεόδωρος και 

ο άγιος Προκόπιος. Τέλος στην κάτω πλευρά του πλαισίου παριστάνονται ο άγιος 

Συμεών ο Θαυματουργός (Πρεσβύτερος), ο άγιος Βα(ρ)λαάμ, η αγία Αικατερίνη, η 

αγία Χριστίνα και ο άγιος Συμεών ο εν τη Μάνδρα (Νέος). Είναι όμως εμφανές ότι τα 

άγια πρόσωπα ομαδοποιούνται με διαφορετική λογική στο πλαίσιο της εικόνας. Στην 

ανώτερη ζώνη απεικονίζονται οι δύο κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος, οι 

οποίοι στρέφονται προς τη μορφή του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που 

πλαισιώνεται από δύο αρχαγγέλους. Σε αυτήν τη ζώνη αναπτύσσεται λοιπόν 

εκτεταμένη Δέηση. Η επόμενη ομάδα αγίων μορφών αποτελείται από τέσσερις 

Πατέρες της Εκκλησίας. Εικονίζονται ανά δύο αριστερά και δεξιά της κεντρικής 

παράστασης. Πρόκειται για αγίους, που σε αντίθεση με τα πρόσωπα της ανώτερης 

ζώνης δεν έζησαν την ίδια εποχή με το Χριστό, αλλά με το συγγραφικό και 

ποιμαντορικό τους έργο θεμελίωσαν την Ορθόδοξη πίστη. Το επόμενο σύνολο 

αποτελείται από τέσσερις μάρτυρες και στρατιωτικούς αγίους, οι οποίοι όμως 

απεικονίζονται με αυλική επίσημη στρατιωτική αμφίεση. Στην κατώτερη ζώνη 

παριστάνονται τρεις άγιοι που αποτελούν πρότυπα μοναστικού βίου και δύο αγίες 

μάρτυρες της Εκκλησίας. Από την τελευταία ζώνη γίνεται εμφανές ότι η εικόνα 

φιλοτεχνήθηκε για κάποια μοναστική κοινότητα. Ιδιαίτερα οι στυλίτες άγιοι Συμεών 

ο Πρεσβύτερος και Συμεών ο Νέος, που καταλαμβάνουν τα δύο άκρα της κάτω 

ζώνης, αποτελούσαν παραδείγματα προς μίμηση για κάθε μοναχό. Στην προσπάθειά 

μας να προσδιορίσουμε τη μονή για την οποία προοριζόταν η εικόνα πρέπει να 

εστιάσουμε στο μετάλλιο με τη μορφή της αγίας Αικατερίνης. Το στηθαίο της αγίας 

βρίσκεται στο κέντρο της κάτω ζώνης σε αντιστοιχία με τη μορφή του αγίου Ιωάννη 

του Προδρόμου στην άνω πλευρά του πλαισίου. Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι 

επιστήμονες πίστευαν ότι η μονή Σινά είχε αφιερωθεί στην αγία Αικατερίνη ήδη από 

τον 11° αιώνα, επειδή εκεί φυλασσόταν το λείψανο της484. Όμως όπως έχει προτείνει 

σχετικά πρόσφατα η Nancy Patterson Sevcenko η πρώτη σαφής ένδειξη για τη 

λατρεία του λειψάνου της αγίας εντός της μονής συναντάται στο Τυπικό του 

ηγουμένου της μονής Σινά Συμεών του 1214, παρόλο που αναφορές για μύρο από τα 

λείψανα της αγίας απαντούν σε προγενέστερες λατινικές πηγές485. Άλλωστε όπως 

484 Βλ. για παράδειγμα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο για την ιστορία της μονής στο Τωμαδάκης, 
"Ιστορικό διάγραμμα", 14. 
485 Patterson Sevcenko "St. Catherine", 129-143. Για λατινικές αναφορές στο μύρο και το λείψανο της 
αγίας πριν από το 1214 βλ. σσ. 44, 92. Θα προσθέσουμε εδώ την αναφορά του Ούγου του Flavigny 
(περί το 1096) ο οποίος αναφέρει ότι κάθε Κυριακή οι σινάΐτες μοναχοί ανέβαιναν στο ναό της Αγίας 
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γνωρίζουμε σήμερα το όνομα της μονής συνδέθηκε με την αγία Αικατερίνη από τον 

14° αιώνα κυρίως στη λατινική Δύση486. Η εικόνα έχει χρονολογηθεί με σχετική 

βεβαιότητα στο β' μισό του 12ου αιώνα, γεγονός που, σύμφωνα με όσα παραθέσαμε, 

δεν δικαιολογεί την απεικόνιση της αγίας. Ωστόσο αυτή η εικόνα μπορεί να αποτελεί 

απόδειξη για τη λατρεία της αγίας Αικατερίνης στη μονή Σινά ήδη από το β' μισό του 

12ου αιώνα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το λείψανο της βρισκόταν την εποχή 

εκείνη εντός του καθολικού. Πάντως η λατρεία της αγίας Αικατερίνης στο Σινά δεν 

πρέπει να οφείλεται μόνο στο ενδιαφέρον των Λατίνων για το λείψανο της487. Η 

λατρεία της θα πρέπει να είχε την ίδια διάδοση και μεταξύ των Ορθόδοξων 

πληθυσμών. Ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (περί το 1115-1195/6) σε 

εγκώμιο για τον άγιο Δημήτριο αναφέρεται στη μυροβλυσία των λειψάνων των 

αγίων488. Πλάι στο παράδειγμα του αγίου Δημητρίου προσθέτει ακόμη δύο 

παραδείγματα αγίων, των οποίων τα λείψανα ανάβρυζαν μύρο: το σκήνωμα του αγίου 

Νικολάου στα Μύρα της Λυκίας και το λείψανο της αγίας Αικατερίνης στο όρος 

Σινά489. Η αναφορά στο μύρο από το λείψανο της αγίας Αικατερίνης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Τόσο το σκήνωμα του αγίου Δημητρίου όσο και αυτό του αγίου 

Νικολάου ανάβρυζαν μύρο, όμως τα ιερά με τα οστά τους βρίσκονταν εντός των 

ορίων της αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι ο Ευστάθιος αναφέρεται στη μυροβλυσία 

της αγίας Ακατερίνης, τα λείψανα της οποίας φυλάσσονταν στο όρος Σινά, δηλαδή σε 

έναν τόπο που βρισκόταν πολύ μακριά από τα όρια της αυτοκρατορίας, μας δείχνει 

ότι η ιστορία του μύρου από τα οστά της αγίας είχε διαδοθεί στο Βυζάντιο καθώς και 

ότι σ' αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν οι σινάί'τες μοναχοί που ζούσαν στην 

Κωνσταντινούπολη στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ Κομνηνού και του 

Αλέξιου Αγγέλου. Η συνεχώς αυξανόμενη φήμη της μυροβλυσίας των λειψάνων της 

Αικατερίνης που βρίσκονταν στην κορυφή του βουνού για να συγκεντρώσουν το λάδι που έρρεε από 
το σκήνωμά της, PL 154, 25. Πιθανώς κάποια προσπάθεια αρπαγής του λειψάνου της αγίας από 
κάποιον διοικητή του Μόντρεαλ, που ίσως να συνέβει περί τα τέλη του 12ου αιώνα, σύμφωνα με τον 
Γερμανό προσκυνητή Thietmarus, ανάγκασε τους μοναχούς να μεταφέρουν τα λείψανα της αγίας μέσα 
στο μοναστήρι, βλ. Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 44-45. Όπως είδαμε ο μόνος διοικητής του 
Μόντρεαλ που επισκέφθηκε το Σινά και μάλιστα έλαβε τμήμα του λειψάνου της αγίας ήταν ο Φίλιππος 
του Milly, ο οποίος θα μπορούσε να ταυτιστεί με τον Λατίνο που προσπάθησε να κλέψει το λείψανο, 
αλλά εμποδίστηκε από τη θεία πρόνοια, βλ. Κεφάλαιο Α', Α.7, σ. 92. 
486 Δρανδάκη, "Μονή Σινά", 33. Fyssas, "Moses", 247-251. 
487 Για παράδειγμα ο D. Jacoby υπέθεσε ότι η λατρεία της αγίας Αικατερίνης συνδέεται με την 
παρουσία Λατίνων προσκυνητών στο Σινά ιδιαίτερα μετά το 1191, Jacoby, "Pilgrimage to Sinai", 83. 
488 «Τού αντον λόγος εγκωμιαστικός εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον». Tafel (επιμ.), 
Eustathii Opuscula, 167-182. 
489 «Ταύτα τερατονργεϊ καί ό ταίς έν Λνκία πελαγίζων μύρον προχύσεσι, καί ή σοφή 
παρθενόμαρτνς, ήν τω Σιναίω ένεφντενσεν όρει ζωογόνοι' φυτόν ό Θεός,...». Tafel (επιμ.), 
Eustathii Opuscula, 170. 
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αγίας Αικατερίνης πιθανώς να οδήγησε στην απεικόνισή της στη σιναϊτική εικόνα της 

Σταύρωσης. 

Ένα ακόμη παράδειγμα που συνδέεται με το προηγούμενο αποτελεί εικόνα 

στην οποία παριστάνονται ολόσωμες η αγία Αικατερίνη και η αγία Μαρίνα (Εικ. 89). 

Η εικόνα, που χρονολογείται στο μεταίχμιο μεταξύ του 11ου και 12ου αιώνα, μας 

παρέχει μια από τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για τη λατρεία της αγίας Αικατερίνης 

εντός της μονής, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως έχουμε προαναφέρει, ότι αποτελεί 

σαφή μαρτυρία για την φύλαξη του λειψάνου της εντός του καθολικού. Μια ακόμη 

αγία, η οποία τύγχανε ιδιαίτερης τιμής στο Σινά ήταν η αγία Μαρίνα. Γνωρίζουμε ότι 

στο βόρειο εξωτερικό κλίτος του καθολικού της μονής Σινά υπάρχει παρεκκλήσι 

αφιερωμένο στη μνήμη της. Ωστόσο, η απεικόνιση των δύο αυτών μαρτύρων στην 

ίδια εικόνα ξενίζει με μια πρώτη ματιά. Οι εορτές των δύο αυτών αγίων δεν 

συμπίπτουν. Μάλιστα η αγία Αικατερίνη εορτάζει στις 24 Νοεμβρίου και η αγία 

Μαρίνα στις 17 Ιουλίου, δηλαδή σε ημερομηνίες που απέχουν πολύ η μία από την 

άλλη. Μπορούμε άραγε να υποθέσουμε ότι σε μια πρώιμη εποχή κατά την οποία δεν 

είχε αναπτυχθεί πλήρως η λατρεία της αγίας Αικατερίνης, γεγονός που συντελέστηκε 

με τη μεταφορά του λειψάνου της στο καθολικό, οι δύο αγίες τιμούνταν στον ίδιο 

χώρο, όπου ίσως να ήταν αναρτημένη η συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι οι 

δύο αγίες απεικονίστηκαν στην ίδια εικόνα λόγω της ιδιαίτερης τιμής που λάμβαναν 

στο ίδιο παρεκκλήσιο. Πρόκειται δηλαδή για ένα σιναϊτικό εικονογραφικό θέμα που 

φιλοτεχνήθηκε για να εξυπηρετήσει τις λατρευτικές ανάγκες της σιναϊτικής 

μοναστικής κοινότητας. 

Πάντως η συγκεκριμένη εικόνα δεν είναι μοναδική στο είδος της. Ανάλογη 

εικόνα σώζεται επίσης στη μονή Σινά. Πρόκειται για την εικόνα στην οποία 

απεικονίζονται οι άγιοι Νικόλαος και Σάββας και οι αγίες Βαρβάρα και Ειρήνη (Εικ. 

133-134)490. Τα τρία πρώτα από αυτά τα άγια πρόσωπα, και συγκεκριμένα οι άγιοι 

Νικόλαος και Σάββας και η αγία Βαρβάρα, εορτάζουν κατά το μήνα Δεκέμβριο, αλλά 

όχι με τη σειρά που απεικονίζονται στην εικόνα491. Η αγία Ειρήνη από την άλλη 

εορτάζει στις 5 Μαΐου. Δύσκολα μπορούμε να εντοπίσουμε τη θέση μιας εικόνας 

αναλόγου θέματος στο ναό και ακόμη δυσκολότερα κατανοούμε τη λειτουργική της 

χρήση. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για εικόνα που κατείχε στο 

490 Η εικόνα χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed 
Ground, αρ. 54, 262-263, (R. S. Nelson). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 385, XII. 120. 
491 Στις 4 Δεκεμβρίου εορτάζει η αγία Βαρβάρα, στις 5 του ίδιου μήνα ο άγιος Σάβας και στις 6 ο άγιος 
Νικόλαος, Delehaye, Synaxarium, 277-278, 281-284. 
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κελλί του κάποιος μοναχός ή ο ηγούμενος, ωστόσο οι διαστάσεις της (49,7x37,5 εκ.), 

ένα από τα κυριότερα κριτήρια για τον εντοπισμό της χρήσης των εικόνων εντός του 

ναού, μας κάνουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για εικόνα προσκύνησης που 

εξετίθετο στο καθολικό κατά την ημέρα του εορτασμού κάθε απεικονιζόμενου αγίου 

και αγίας. Μοιάζει επίσης πιθανό να υποθέσουμε ότι οι άγιες μορφές απεικονίζονται 

σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Πιο απλά ο άγιος Νικόλαος τοποθετείται 

πρώτος επειδή ήταν επίσκοπος Μύρων, δηλαδή κατείχε εκκλησιαστικό αξίωμα, ο 

άγιος Σάββας δεύτερος καθώς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ασκητές. 

Ακολουθούν οι δύο μεγαλομάρτυρες Βαρβάρα και Ειρήνη, για τις οποίες δεν είναι 

τόσο εύκολο να διακρίνουμε τους λόγους για τους οποίους απεικονίζονται με τη 

συγκεκριμένη σειρά. Πάντως πιθανότατα επιλέχθηκαν επειδή και οι δύο προέρχονταν 

από εύπορες οικογένειες και μαρτύρησαν για την πίστη τους. 

Ανάλογα συμπεράσματα συνάγουμε και από τη μελέτη εικόνων με τους 

αγίους αναργύρους. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη από αυτές, η οποία χρονολογείται 

στις αρχές του 12ου αιώνα, απεικονίζονται τέσσερις άγιοι492. Πρόκειται για τον άγιο 

Κοσμά και τον άγιο Δαμιανό, μεταξύ των οποίων εικονίζεται η μητέρα τους αγία 

Θεοδότη, καθώς και για τον άγιο Παντελεήμονα (Εικ. 135). Η απεικόνιση της αγίας 

Θεοδότης δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, αλλά απαντά και σε άλλες παραστάσεις, 

όπως για παράδειγμα σε μαρμάρινη εικόνα που σήμερα φυλάσσεται στον Άγιο 

Μάρκο της Βενετίας και χρονολογείται στο β' μισό του 12ου αιώνα, στο πάνω τμήμα 

της οποίας εικονίζονται σε προτομή οι δύο άγιοι και η μητέρα τους (Εικ. 136)493. 

Ωστόσο από τον πολύ σύντομο Βίο της αγίας Ευφροσύνης της πριγκίπισσας του 

Πολότσκ της Ρωσίας, που ήταν προσκυνήτρια στους Αγίους Τόπους το 1173, 

λαμβάνουμε την πληροφορία ότι στη μονή του Αγίου Θεοδοσίου υπήρχε ο τάφος της 

μητέρας των αγίων αναργύρων αγίας Θεοδότης, όπως και οι τάφοι των μητέρων του 

αγίου Σάββα και του αγίου Θεοδοσίου494. Επίσης ο Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στη 

συγκεκριμένη μονή υπήρχε κρύπτη με τον τάφο του αγίου Θεοδοσίου, όπου υπήρχαν 

όμως και τάφοι άλλων αγίων49'. Θα μπορούσε άραγε να έχει επηρεαστεί το θέμα της 

σιναϊτικής εικόνας από την ύπαρξη του τάφου της αγίας Θεοδότης στην περιοχή της 

Παλαιστίνης; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική καθώς η ανάγλυφη εικόνα στον 

492 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 85, τ. 2, 97-98. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 382, XII.25. 
493 Lange, Reliefikone, 85-86, εικ. 27. Ξυγγόπουλος, "Ανάγλυφο αγίων Αναργύρων", 85-95. 
494 Khitrowo, "Pelerinage", 34-35. 
495 PG 133, 948C. 
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Άγιο Μάρκο, η οποία προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη, μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση των αγίων Κοσμά και Δαμιανού με την 

αγία Θεοδότη πιθανότατα προέρχεται από κάποιο προσκύνημά τους στην 

Βασιλεύουσα. Η απεικόνιση αυτών των τεσσάρων αγίων στην ίδια εικόνα μας 

προβληματίζει εάν αναλογιστούμε ότι η μνήμη των αγίων Κοσμά και Δαμιανού των 

υιών της αγίας Θεοδότης τιμάται την 1η Νοεμβρίου, ενώ αυτή του αγίου 

Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου496. Κατανοούμε βέβαια ότι αυτά τα άγια πρόσωπα 

ανήκουν στην κατηγορία των αγίων αναργύρων, οπότε μπορούμε να 

δικαιολογήσουμε την απεικόνισή τους στην ίδια εικόνα. Πιο απλά πρόκειται για μια 

ομαδοποίηση αγίων στους οποίους αποδίδονται ίδιες ιδιότητες, η οποία απαντά 

συνήθως σε εντοίχιους διακόσμους, όπου όμως οι άγιοι παριστάνονται συνήθως σε 

ζεύγη497. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη δυτική πλευρά του νότιου κλίτους 

του κυριακού της μονής υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στους αναργύρους Κοσμά 

και Δαμιανό. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι η εικόνα κοσμούσε αυτό το 

παρεκκλήσιο. Η απεικόνιση του αγίου Παντελεήμονα μας οδηγεί επίσης στο 

συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εικόνα που αναρτούνταν σε προσκυνητάριο κατά 

την ημέρα του εορτασμού των αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Η απεικόνιση των τριών 

αγίων αναργύρων στην ίδια εικόνα ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε κοινή 

λατρεία των τριών αυτών αγίων στο παρεκκλήσιο των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, 

εφόσον δεν μαρτυρείται η ύπαρξη παρεκκλησίου του αγίου Παντελεήμονα εντός του 

περιβόλου της μονής498. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί και μία άλλη εικόνα, στην 

οποία εικονίζονται οι άγιοι Κοσμάς, Παντελεήμονας και Δαμιανός, που 

χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα (Εικ. 137)499. 

Είναι πιθανό ότι στον ίδιο τόπο με την προαναφερθείσα εικόνα φυλασσόταν 

εικόνα των αρχών του 12ου αιώνα στην οποία παριστάνονται ολόσωμοι δύο άγιοι 

ανάργυροι, ο άγιος Κοσμάς και ο άγιος Δαμιανός (Εικ. 27)?00. Σε αντίθεση με την 

προηγούμενη εικόνα, δηλαδή αυτή με τους αγίους Κοσμά, Δαμιανό, Παντελεήμονα 

και την αγία Θεοδότη, αυτή η εικόνα θα μπορούσε να αποτελεί την εικόνα 

496 Delehaye, Synaxarium, 185, 847-848, αντίστοιχα. 
497 Π.χ. οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός και δίπλα τους οι άγιοι Παντελεήμονας και Ερμόλαος. David 
Danel, Iconographie des saints medecins. Επίσης, βλ. Κουκιάρης, "Ζεύγη αγίων Αναργύρων", 307-
330. Με πλούσια βιβλιογραφία και πολλά παραδείγματα. 
4 ,8 Weitzmann, "Icon Programs", 101. Στο φαράγγι Ras Safsaf κοντά στη μονή υπήρχε παρεκκλήσιο 
αφιερωμένο στον άγιο Παντελεήμονα. 
499 Η εικόνα παραμένει αδημοσίευτη. Φωτογραφία της υπάρχει στο Φωτογραφικό Αρχείο του 
Μουσείου Μπενάκη με αριθμό ΦΑ.2.8599. 
500 Βλ. σ. 49, υποσημ. 152. 
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προσκύνησης, δηλαδή την εικόνα που τοποθετούνταν σε αναλόγιο κατά την ημέρα 

που εόρταζαν οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός501. Εικόνες των αγίων αναργύρων 

υπήρχαν επίσης σε βυζαντινές εκκλησίες αφιερωμένες στη μνήμη τους, όπως 

μαθαίνουμε από το πρακτικόν του στρατηγού και πατρικίου της Σάμου Ευστάθιου 

Χαρσιανίτη που εκδόθηκε για τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο 
ΓΑΛ 

μεταξύ των ετών 1087-1089" . Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι άγιοι Κοσμάς και 

Δαμιανός αποδίδονται με τα ίδια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και στις δύο εικόνες. 

Φορούν χιτώνα με περιχειρίδες καθώς και ιμάτιο με περιλαίμιο, ενώ στα χέρια τους 

κρατούν κλειστό ειλητάριο και μικρό εγχειρίδιο. Επίσης έχουν κοντά μαλλιά και 

φέρουν αραιά γένια και μικρό μουστάκι. Το πιθανότερο επομένως είναι ότι και σης 

δύο εικόνες παριστάνονται οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που ήταν γιοί της αγίας 

Θεοδότης, οι οποίοι εορτάζουν, όπως είπαμε, την 1η Νοεμβρίου. 

Σε σιναϊτική εικόνα, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, 

απεικονίζονται οι πέντε μάρτυρες της Σεβάστειας, δηλαδή οι άγιοι Ευστράηος, 

Αυξένηος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης (Εικ. 138)503. Η λατρεία αυτών των 

πέντε αγίων φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στις βυζαντινές μοναστικές 

κοινότητες. Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος (περί το 949-1022) συμβούλευε τους 

μοναχούς μεταξύ άλλων να διαβάζουν και την ευχή του αγίου Ευστρατίου κατά τη 

διάρκεια των αγρυπνιών5"4. Επίσης, οι μορφές τους απεικονίζονταν συχνά σε εικόνες, 

όπως για παράδειγμα σε εικόνα από τη μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους 

που χρονολογείται στους χρόνους της βασιλείας του Αλέξιου Α' Κομνηνού (1081-

1118) (Εικ. 139)505. Η εικόνα της Μεγίστης Λαύρας πιθανότατα φυλασσόταν στο 

παρεκκλήσιο που ήταν αφιερωμένο στους συγκεκριμένους αγίους506. Είναι εξίσου 

πιθανό ότι η σιναϊτική εικόνα κοσμούσε το παρεκκλήσιο των μαρτύρων της 

Σεβάστειας, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στο Σινά. Στον ίδιο χώρο ίσως να υπήρχε 
501 Για μια ακόμη φορά οι διαστάσεις της εικόνας (38*28 εκ.) αποτελούν το ασφαλέστερο κριτήριο. 
502 «...εκκλησία οί άγιοι Ανάργυροι,..., έχουσα εικόνας χρυσοττετάλους μικράς β', τούς 
άγιους Αναργύρους καί τον άγιον Γεώργιον...». Miklosich, Muller, Acta et diplomata, τ. 6, αρ. 
12,38. 
503 Weitzmann, "Lives of the Five Martyrs", 103, εικ. 14. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 382, 
XII.30. 
504 Συμεών τού Νέου Θεολόγου, Κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά ΡΜΕ': «Τάς δέ ώρας 
τής άγρυπνίας, οφείλεις άναγινώσκειν μέν ώρας δύω, καί δύω εύχεσθαι έν κατανύξει μετά 
δακρύων, καί κανόνα οίον βούλει, καί ψαλμούς, εί βούλει, τούς δώδεκα, καί τον άμωμον, καί 
τήν εύχήν τού άγιου Εύστρατίου• ταύτα έν ταίς μεγάλαις νυξίν». PG 120, 681. 
505 Η ζωγραφική επιφάνεια χρονολογείται επί Αλεξίου Α' Κομνηνού ενώ η ξύλινη επιφάνεια όπου 
επικολλήθηκαν οι μορφές χρονολογείται με επιγραφή το 1197, βλ. Χατζηδάκης, "Χρονολογημένη 
εικόνα", 225-241. 
506 Ο.π., 226. 
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τέμπλο το οποίο επιστεφόταν με επιστύλιο του β' ή γ' τέταρτου του 12ου αιώνα όπου 

εικονογραφούνται έντεκα θαύματα του αγίου Ευστρατίου και η Δέηση (Εικ. 24-

26γ01. Τα θαύματα που εικονίζονται στο επιστύλιο δεν είναι γνωστά σήμερα σε εμάς 

γιατί δεν απαντούν στα αγιολογικά κείμενα που εξιστορούν το Βίο και το Μαρτύριο 

του αγίου Ευστρατίου. Μοιάζουν να αποτελούν θαυματουργικές ιάσεις του αγίου που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την κοίμησή του. Ορισμένα από αυτά τα θαύματα 

επιτελέστηκαν μέσω του λειψάνου του αγίου, όπως για παράδειγμα το τρίτο κατά 

σειρά εικονιζόμενο θαύμα. Σε αυτό ο άγιος θεραπεύει έναν δαιμονιζόμενο τον οποίο 

συνοδεύουν τρία άτομα, ένα εκ των οποίων είναι ιερέας που κρατά λειψανοθήκη με 

τα οστά του αγίου, όπως βεβαιώνει και η σχετική επιγραφή: «Ό ά[γιος] 

Εύ(σ)τράτως θεραπέβων τον μενόμε(νον) κέ τάς σάρκας αύτού 

κατεσθιόντων διά τών αύτού Α(ε)ίψανον τόν ένταύθα». Ωστόσο, όπως πολύ 

σωστά παρατήρησαν οι Ν. Patterson Sevcenko και η P. Chatterjee, η εικονογραφία 

του επιστυλίου, όπου παριστάνονται, καθώς είπαμε, θαύματα που επιτέλεσε ο άγιος 

Ευστράτιος μετά θάνατον, ταιριάζει σε χώρο όπου φυλάσσονταν λείψανα του 

συγκεκριμένου αγίου"08. Παρόλο που στη μονή Σινά υπάρχει παρεκκλήσιο των πέντε 

μαρτύρων της Σεβάστειας δεν γνωρίζουμε εάν εκεί φυλάσσονταν λείψανα του αγίου 

Ευστρατίου. Στο Τυπικό του ηγούμενου Συμεών δεν υπάρχει μνεία για λείψανα του 

αγίου στη μονή. Όμως ακόμη και αν υπήρχαν εκεί λείψανα δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι τα θαύματα που παριστάνονται στο επιστύλιο συνέβησαν στο 

μοναστήρι του Σινά, καθώς σε αυτά απεικονίζονται μορφές λαϊκών, καθώς και 

γυναικών. Μπορούμε έτσι να υποθέσουμε ότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις 

σιναϊτικών εικόνων που εξετάσαμε, η εικονογραφία του επιστυλίου δεν 

«προσαρμόστηκε», ώστε να ταιριάζει στο μοναστικό περιβάλλον του Σινά, αλλά 

«εισήχθηκε» αυτούσια σε αυτό, όπως δηλαδή είχε αποκρυσταλλωθεί αλλού. Μια 

άλλη υπόθεση θα ήταν ότι το επιστύλιο δεν φυλασσόταν από την πρώτη στιγμή της 

κατασκευής του στο Σινά, αλλά ότι μεταφέρθηκε σε μεταγενέστερη εποχή εκεί. Η 

υπόθεση αυτή βασίζεται στην παρατήρηση της Sevcenko, η οποία θεωρεί πιθανό 

τόπο φιλοτέχνησης του επιστυλίου την περιοχή της Αντιόχειας509. Από τα Παπικά 

προνόμια που εξέδωσε ο Πάπας υπέρ της μονής Σινά το 1217 γνωρίζουμε ότι η 

507 Βλ. σ. 49, υποσημ. 152. 
508 Chatterjee, Living Icon, 81-86. Patterson Sevcenko, "Miracles of Saint Eustratios", 276-277. 
509 Patterson Sevcenko, "Miracles of Saint Eustratios", 278-282. 
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σιναϊτική κοινότητα κατείχε ακίνητα σε αυτήν την πόλη"10. Δυστυχώς το έγγραφο του 

Πάπα, το οποίο δεν παρέχει τις ίδιες λεπτομέρειες για κάθε σιναϊτική ιδιοκτησία, δεν 

αναφέρει εάν η μονή διέθετε στην Αντιόχεια εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο 

Ευστράτιο, οπότε δεν είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε την παραπάνω υπόθεση. 

Πάντως οι περισσότερες σιναϊτικές εικόνες που χρονολογούνται στο 12° αιώνα έχουν 

θέματα που τις συνδέουν άμεσα με την Κωνσταντινούπολη, οπότε δεν είναι εύκολο 

να δεχτούμε ότι η εικονογραφία του συγκεκριμένου επιστυλίου αποτελεί εξαίρεση 

στον κανόνα. Εξάλλου σύμφωνα με τον Κ. Weitzmann το τέμπλο αποτελεί έργο 

Κύπριου ζωγράφου5'1. Αυτός ο ζωγράφος μπορεί να αναπαρήγαγε ένα θέμα που 

προερχόταν είτε από την Αντιόχεια είτε από την Κωνσταντινούπολη, αν και η άποψή 

μας με βάση όσα υποστηρίχθηκαν παραπάνω είναι ότι αυτό προερχόταν από τη 

δεύτερη. Σύμφωνα με το Συναζάριο της Κωνσταντινουπόλεως η σύναξη των πέντε 

αγίων εορταζόταν στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρισκόταν κοντά 

στην Αγία Σοφία, όπου πιθανώς υπήρχε εικονογραφικός κύκλος με τα θαύματα του 
512 c 

αγίου Ευστρατίου . Παρόλο που είναι δύσκολο να εντοπίσουμε το εικονογραφικό 

πρότυπο του επιστυλίου, καθώς και τον τόπο παραγωγής του, είναι γεγονός ότι αυτό 

ταιριάζει στις διαστάσεις του τέμπλου του παρεκκλησίου των πέντε μαρτύρων στο 513 

Σινά . Οι διαστάσεις του αποδεικνύουν ότι τοποθετήθηκε εξαρχής στο 

συγκεκριμένο τέμπλο. Στον ίδιο χώρο πιθανότατα φυλασσόταν και η εικόνα με τις 

μορφές των πέντε αγίων. Εκεί στις 13 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ημέρα εορτασμού των 

πέντε αγίων της Σεβάστειας, θα τελούνταν θεία λειουργία στη μνήμη τους. 

Μια ακόμη εικόνα της μονής Σινά, που χρονολογείται στο β' μισό του 12ου 

αιώνα, είναι αυτή στην οποία απεικονίζεται το εν Χώνες θαύμα (Εικ. 11-12)514. Το έν 

Χώναις θαύμα τοϋ αρχιστρατήγου Μιχαήλ εορτάζεται από την Ορθόδοξη 

Εκκλησία στις 6 Σεπτεμβρίου515. Το συγκεκριμένο θαύμα έλαβε χώρα στην πόλη των 

Κολοσσο'τν της Μικράς Ασίας, που μετονομάστηκε σε Χώνες μετά τη διάνοιξη 

ορύγματος από τον αρχάγγελο Μιχαήλ όπου εισήλθαν τα ύδατα του ποταμού που 

εξέτρεψαν οι εθνικοί με σκοπό να καταστρέψουν το ναό των χριστιανών516. Το θέμα 

της εικόνας απαντά με τα ίδια ακριβώς εικονογραφικά χαρακτηριστικά στο φύλλο 
510 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 17, 36. 
511 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 52-53. 
512 Delehaye, Synaxarium, 305-306. 
513 Μουρίκη, "Εικόνες", 57. 
514 Βλ. σ. 36, υποσημ. 95. 
515 Delehaye, Synaxarium, 19-20. 
516 Κουκιάρης, Θαύματα-εμφανίσεις αγγέλων, 40-41. 
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Μηνολογίου εξαπτύχου που χρονολογείται στο β' μισό του 11ου αιώνα και το οποίο 

φυλάσσεται επίσης στο Σινά (Εικ. 49), γεγονός που υποδεικνύει ότι η εικονογραφία 

του θαύματος των Χωνών είχε διαμορφωθεί πριν από τη φιλοτέχνηση της εικόνας του 

12ου αιώνα"17. Δύο στοιχεία της εικόνας, συγκεκριμένα οι διαστάσεις της (37,5x30,7 

εκ.) και η απεικόνιση του θέματος σε μεμονωμένη ζωγραφική επιφάνεια, συνηγορούν 

στην άποψη ότι αυτή τοποθετούνταν σε προσκυνητάριο εντός του καθολικού κατά 

την ημέρα του εορτασμού του θαύματος στις 6 Σεπτεμβρίου. 

Ορισμένες εικόνες, όπως για παράδειγμα η εικόνα με το θαύμα στις Χώνες, 

όπως και αυτή για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

σαφήνεια ως προς το θεολογικό τους περιεχόμενο σε σχέση με εικόνες με πλούσιο 

θεολογικό νόημα όπως ο Ευαγγελισμός και η Παναγία Κυκκώτισσα μεταξύ αγίων και 

προφητών. Επί παραδείγματι σε σιναϊτική εικόνα παριστάνεται η Δέηση στο κεντρικό 

διάχωρο, με τη μορφή του Χριστού στο κέντρο να πλαισιώνεται από την Παναγία και 

τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (Εικ. 43)518. Το πλαίσιο κοσμείται στο άνω τμήμα του 

με τρία μετάλλια. Στο κεντρικό από αυτά παριστάνεται η Ετοιμασία του Θρόνου και 

στα άλλα δύο, που τοποθετούνται στα δεξιά και αριστερά της Ετοιμασίας, 

απεικονίζονται αρχάγγελοι. Στα πλαϊνά τμήματα του πλαισίου εικονίζονται δύο 

ολόσωμοι άγιοι. Η παράσταση της Δέησης, που καταλαμβάνει το κέντρο της εικόνας, 

συνδέεται με το διαμεσολαβητικό ρόλο της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, οι οποίοι δέονται προς το Χριστό για την άφεση των αμαρτιών των 

χριστιανών519. Το εσχατολογικό περιεχόμενο της σύνθεσης συμπληρώνεται από την 

Ετοιμασία του Θρόνου, η οποία αποτελεί εικονογραφικό θέμα που συνδέεται με την 

μέλλουσα κρίση. Στο θρόνο, πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα όργανα του Πάθους, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σταυρός, η Λόγχη και ο Σπόγγος, θα καθίσει ο 

Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία, για να κρίνει την οικουμένη, σύμφωνα με τον 

όγδοο και ένατο στίχο του Ψαλμού θ': «...ήτοίμασεν έν κρίσει τον θρόνον αύτοϋ» 

και «καί αυτός κρινεϊ τήν οίκουμένην έν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς έν 

εύθύτητι»520. Την παράσταση της Δέησης περιβάλλουν στο πλαίσιο οι μορφές δύο 

5,7 Πρόκειται για φύλλο με εικόνα Μηνολογίου των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Έγχρωμη 
εικόνα στο: Galavaris, Eleventh Century Hexaptych, 154, πίν. 3. 
518 Για τη βιβλιογραφία βλ. σ. 58, υποσημ. 189. 
519 Walter, "Deesis", 311-336. Velmans, "L'image de la Deisis (a)", 47-102. Velmans, "L'image de la 
Deisis (β)", 129-174. Cutler, "The Sign of the Deesis", 145-154. Παπαμαστοράκης, Διάκοσμος του 
τρούλου, 80-97. Teteriatnikov, "Mosaics", 69-72. 
120 Bogyay, "Hetoimasie", 59-61. Bogyay, "Deesis", 59-72. Townsley, "Eucharistic Doctrine", 140-
147. 
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αγίων. Πρόκειται για τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα και τον άγιο Ιωάννη της 

Κλίμακας, αγίους που επίσης δέονται προς το Χριστό για τη σωτηρία των ανθρώπων. 

Όπως υποστηρίξαμε παραπάνω^ η επιλογή αυτών των αγίων φαίνεται ότι έγινε από 

τον δωρητή της εικόνας, ο οποίος πιθανότατα ζητούσε με αυτόν τον τρόπο την άφεση 

των δικών του αμαρτιών κατά τη μέλλουσα Κρίση521. Δυστυχώς τα τρία μετάλλια του 

κάτω τμήματος του πλαισίου, που πιθανότατα θα μας βοηθούσαν να συμπληρώσουμε 

το θεολογικό περιεχόμενο της παράστασης, δε σώζονται σήμερα. 

Το τελευταίο παράδειγμα αυτής της ενότητας είναι η εικόνα με την 

Ουρανοδρόμο Κλίμακα (Εικ. 29-30)522. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη εικόνα 

αναφέρουμε εξαρχής ότι το θεολογικό της περιεχόμενο συνδέεται ξεκάθαρα με το 
523 r r r r 

ομώνυμο έργο του αγίου Ιωάννη της Κλίμακος"" . Ο ασκητικός βίος μετέρχεται από 

30 στάδια, τα οποία ο άγιος Ιωάννης παρομοιάζει με τα σκαλιά της κλίμακας. Σκοπός 

του μοναχού είναι να ανέλθει τα σκαλιά, χωρίς να υποκύψει στους διάφορους 

πειρασμούς που εμφανίζονται στην πορεία της ανόδου, ώστε να φτάσει με τη χάρη 

του Θεού στη θέωση. Οι διαστάσεις (41,1x29,5 εκ), καθώς και η θεματική της 

εικόνας συνηγορούν στην άποψη ότι αυτή θα πρέπει να τοποθετούνταν για 

προσκύνηση κατά την ημέρα του εορτασμού του αγίου Ιωάννη στις 30 Μαρτίου524. 

Παρόλο που, όπως πιστεύουμε, η εικόνα ανήκε αρχικά στη μονή του Αγίου Αντωνίου 

στην Κωνσταντινούπολη, το θέμα της προσιδίαζε ιδιαίτερα στη μονή Σινά, γιατί εκεί 

ασκήτεψε ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης. Όπως η εικόνα του Ευαγγελισμού εντάχθηκε 

αμέσως στη λειτουργική ζωή της μοναστικής κοινότητας και συνδέθηκε με τα 

γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτήν, έστω και αν δεν προορίζονταν εξαρχής γι' 

αυτή, έτσι και η εικόνα της Κλίμακος συνδέθηκε χωρίς καμία δυσκολία με το Σινά. 

521 Βλ. σ. 59. 
522 Βλ. σ. 50, υποσημ. 154. 
523 Εκδόσεις του έργου του αγίου Ιωάννη: PG 88, 632-1209. Luibheid, Russell (μτφρ.), Ladder of 
Divine Ascent. 
524 Delehaye, Synaxarium, 571-574. Φυσικά ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος απολάμβανε τιμής και στο 
Σινά, βλ. Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 406. 
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Β.3 Το Δωδεκάορτο και τα Μηνολόγια 

Οι παρατηρήσεις σχετικά με την εικόνα της Κλίμακος μας δίνουν αφορμή να 

ασχοληθούμε με τα δύο τετράπτυχα που υποθέσαμε ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα με 

αυτή καθώς και με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Πριν όμως περάσουμε στη μελέτη 

τους πρέπει να σημειώσουμε ότι και στα δύο απεικονίζεται το Δωδεκάορτο. Όπως 

είναι ήδη γνωστό το Δωδεκάορτο αποτελείται από τις δώδεκα σημαντικότερες εορτές 

του έτους που συνδέονταν με το Χριστό. Αυτές απεικονίζονται σύμφωνα με την 

χρονική σειρά που έλαβαν χώρα τα γεγονότα, και δεν τοποθετούνται με τη σειρά που 

εορτάζονται μέσα στο έτος . Το Δωδεκάορτο έχει απεικονιστεί επίσης σε σιναϊτικό 

επιστύλιο τέμπλου που χρονολογείται στις αρχές του 12ου αιώνα (Εικ. 20-23)526. 

Πάντως από αθωνικά μοναστηριακά έγγραφα μαθαίνουμε ότι τέμπλα με το 

Δωδεκάορτο κοσμούσαν τους ναούς του Αγίου Όρους, ενώ στη μονή Βατοπεδίου 

σώζονται σήμερα τμήματα επιστυλίου τέμπλου με το Δωδεκάορτο που χρονολογείται 

στο β' μισό του 12ου αιώνα (Εικ. 140-141)527. 

Στο πρώτο από τα σιναϊτικά τετράπτυχα που ανήκουν στην ομάδα του 

Ευαγγελισμού και της Ουρανοδρόμου Κλίμακας απεικονίζεται το Δωδεκάορτο (Εικ. 

34-38)" . Θα μπορούσε άραγε να γίνει αποδεκτή η υπόθεση ότι το τετράπτυχο ήταν 

φορητό και μεταφερόταν σε διαφορετικό τόπο κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη να 

τελεστεί θεία λειτουργία; Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η απεικόνιση 

τεσσάρων προτομών ιεραρχών, δηλαδή του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του 

αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του αγίου Νικολάου και του αγίου Βασιλείου, στις 

τριγωνικές επιφάνειες που διαμορφώνονται ανάμεσα στα τόξα των δύο κεντρικών 

φύλλων του τετραπτύχου, παρέχει μια ένδειξη για να καταλάβουμε σε ποιο χώρο 

βρισκόταν τοποθετημένο το τετράπτυχο. Οι Πατέρες της Εκκλησίας απεικονίζονταν 

σε εντοίχιους διακόσμους στον ημικύλινδρο της αψίδας του ιερού βήματος, πίσω 

ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, ως συλλειτουργούντες ιεράρχες, δηλαδή ιερείς που 

3 Για τον κύκλο του Δωδεκαόρτου βλ. Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Kitzinger, "Reflections 
on Feast Cycle". Mathews, "Sequel to Nicaea II". James, "Monks, Monastic Art, the Sanctoral Cycle", 
162-175. 
526 Βλ. σ. 49, υποσημ. 152. 
527 «Τέμττλον τής άγιας εκκλησίας έν μετά χρνσοπετάλον έχον τάς δεσποτικάς έορτάς», 
Panteleemon, αρ. 7, 74. Για το επιστύλιο βλ. Χατζηδάκης, "Εικόνες επιστυλίου", 377-403. Weitzmann 
κ.ά., Icdnes, 14-15, πίν. 43. Τσιγαρίδας, "Φορητές εικόνες", τ. 2, 354-361, εικ. 296-305. Γαλάβαρης 
κ.ά. (επιμ.), Θησαυροί, αρ. 2.4, 57-59, (Ε. Ν. Τσιγαρίδας). 
528 Βλ. σ. 55, υποσημ. 176. 
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' , , 529 , λαμβάνουν μέρος στη θεία λειτουργία που τελείται στο ιερό βήμα" . Η απεικόνιση 

των τεσσάρων ιεραρχών στο τετράπτυχο, οι οποίοι όμως εδώ απεικονίζονται 

μετωπικοί να κρατούν κλειστό ευαγγέλιο και όχι στραμμένοι κατά τα τρία τέταρτα με 

ανοιχτό ειλητάριο, όπως οι συλλειτουργούντες ιεράρχες, θα μπορούσε να μας 

επιτρέψει να υποθέσουμε ότι αυτό βρισκόταν μάλλον τοποθετημένο σε πλήρη 

ανάπτυξη πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πάντως δεν είναι απίθανο το τετράπτυχο να 

αναπτυσσόταν πάνω σε προσκυνητάριο, αφού το συνολικό του μήκος όταν ήταν 

πλήρως ανοιγμένο ξεπερνούσε το ένα μέτρο, γεγονός που θα καθιστούσε μάλλον 

δύσκολη και καθόλου χρήσιμη την ανάπτυξή του πάνω στην Αγία Τράπεζα. Επίσης, 

το γεγονός ότι απεικονίζονται παραστάσεις του Δωδεκαόρτου μπορεί να σημαίνει ότι 

κατά την διάρκεια των σημαντικότερων εορτών του έτους, όπως π.χ. των 

Χριστουγέννων, ένα μόνο φύλλο του τετραπτύχου, αυτό που περιείχε την παράσταση 

των Χριστουγέννων, θα μπορούσε να ήταν ανοιγμένο στην Αγία Τράπεζα. 

Δυσκολότερα μπορούμε να κατανοήσουμε τη χρήση του τετράπτυχου με το 

Δωδεκάορτο, τη Δευτέρα Παρουσία, δύο σκηνές από το Βίο της Παναγίας και μορφές 
f ΤΛ 

αγίων (Εικ. 39-42) . Εάν γίνει αποδεκτό ότι το προηγούμενο τετράπτυχο 

φυλασσόταν στην Αγία Τράπεζα του ιερού βήματος, τότε θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι μετά τη μεταφορά του στο Σινά το δεύτερο τετράπτυχο φυλασσόταν 

σε κάποιο παρεκκλήσιο. Τα δύο ακραία φύλλα του τετραπτύχου κοσμούνται με δύο 

σκηνές από το Βίο της Θεοτόκου. Πιο συγκεκριμένα στο αριστερό φύλλο 

απεικονίζεται το Γενέσιο της Παναγίας και από κάτω οι ιεράρχες Βασίλειος, 

Νικόλαος, Γρηγόριος (ο Θεολόγος;), Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κύριλλος, Αθανάσιος, 

Ελευθέριος, έπειτα οι στρατιωτικοί άγιοι Θεόδωρος, Γεώργιος, Δημήτριος και 

Προκόπιος και τέλος οι άγιοι ανάργυροι Κοσμάς, Παντελεήμων και Δαμιανός. Στο 

δεξιό φύλλο παριστάνονται τα Εισόδια της Θεοτόκου και από κάτω οι μεγάλοι 

ασκητές της ερήμου Ιωαννίκιος, Σάββας, Ευθύμιος, Αντώνιος, Αρσένιος, οι στυλίτες 

'29 Για παράδειγμα συλλειτουργούντες ιεράρχες παριστάνονται στην Παναγία του Άρακα στα 
Λαγουδερά, βλ. Stylianou, Churches of Cyprus, εικ. 98. Winfield, Panaghia tou Arakos, 92-96, πίν. 8, 
εικ. 23-38. Επίσης συλλειτουργούντες ιεράρχες εικονίζονται στον Άγιο Παντελεήμονα στο Νέρεζι που 
χρονολογείται στο β' μισό του 12ου αιώνα (1164), βλ. Sinkevic, Nerezi, 35, εικ. XIII-XV, XX, πίν. 9-
11, 13, 15. Η βιβλιογραφία για τους συλλειτουργούντες ιεράρχες είναι εκτενής. Ενδεικτικά βλ. 
Stefanescu, "Illustration des liturgies", 403-508. Babic, "Discussions christologiques", 368-386. 
Townsley, "Eucharistic Doctrine", 138-153. Babic, Walter, "Inscriptions upon Liturgical Rolls", 269-
280. Tomekovic, "Eveques locaux", 65-88. Djuric, "Variants of the Officiating Bishops", 481-490. 
Walter, Art and Ritual, 200-213. Κωνσταντινίδη, "Παρατηρήσεις σε παραστάσεις ιεραρχών", 305-328. 
Konstantinidi, "Message ideologique", 39-50. Κωνσταντινίδη, "Επιγραφές στα ειλητά", 203-247. 
Gerstel, Sacred Mysteries, 15-36. Μαντάς, Εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος, 135-159. 
Κωνσταντινίδη, Μελισμός. 
530 Βλ. σ. 55, υποσημ. 176. 
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Δανιήλ και Συμεών και ακολουθούν οι άγιοι Ιωάννης(;), Κύρος ή Κυρίκιος, 

Ερμόλαος, Μαρίνα, Βαρβάρα, Κωνσταντίνος και Ελένη. Το Γενέθλιον της Θεοτόκου 

εορτάζεται σης 8 Σεπτεμβρίου οπότε είναι λογικό να υποτεθεί ότι το αριστερό φύλλο 

του τετραπτύχου ήταν εκτεθειμένο την συγκεκριμένη ημέρα στο ιερό ή στον κυρίως 

ναό. Τα Εισόδια της Θεοτόκου, που απεικονίζονται στο δεξιό τελευταίο φύλλο, 

εορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, παρόλο που ίσως να 

φαίνεται αυτονόητο, ότι σε αυτό το τετράπτυχο αναπτύσσεται ολόκληρο το 

λειτουργικό έτος της Εκκλησίας που ξεκινά με τη Γέννηση και τα Εισόδια της 

Παναγίας και συνεχίζει με το Δωδεκάορτο, δηλαδή τις δώδεκα σημαντικότερες 
531 

εορτές του έτους . Η παρουσία των μεμονωμένων μορφών αγίων δεν αποτελεί 

Μηνολόγιο, όπως θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, γίνεται επιλογή αγίων που 

απεικονίζονται ιεραρχικά. Η σειρά ξεκινά με τους Πατέρες της Εκκλησίας στο 

αριστερό φύλλο, συνεχίζει με τους ασκητές στην άνω ζώνη του δεξιού φύλλου, 

ακολουθούν οι στραηωηκοί άγιοι και οι άγιοι ανάργυροι στην κάτω ζώνη του 

αριστερού φύλλου και έπονται οι άνδρες και γυναίκες μάρτυρες στο δεξιό φύλλο. 

Εντούτοις ανακύπτει εδώ ένα ακόμη πρόβλημα. Στη μονή σώζονται και άλλα 

δίπτυχα, τετράπτυχα και εξάπτυχα, των οποίων δεν γνωρίζουμε την αρχική θέση. Επί 

παραδείγματι δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο ήταν τοποθετημένο το δίπτυχο με τη 

Γέννηση στο ένα φύλλο και τη Βάπτιση στο άλλο, του οποίου ο δωρητής ήταν ο 

Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Σωφρόνιος (Εικ. 44-46) . Ωστόσο μπορούμε εύκολα 

να καταλάβουμε τη λειτουργική χρήση του διπτύχου με τη Εέννηση και τη Βάπτιση 

γιατί σε αυτό απεικονίζονται μόνο δύο εορτές που συνδέονται και οι οποίες 

εορτάζονται την ίδια περίοδο. Καταρχάς σημειώνουμε ότι τόσο η παράσταση της 

Γένννησης όσο και της Βάπτισης συνοδεύονται από μια σειρά σκηνών με γεγονότα 

που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εορτές, έτσι ώστε να δημιουργείται ένας 

εκτεταμένος εικονογραφικός κύκλος για το κάθε γεγονός. Πράγματι στο φύλλο της 

Γέννησης, η οποία παριστάνεται στο άνω μέρος της εικόνας ακριβώς κάτω από την 

ημικυκλική του απόληξη, που καλύπτεται από έναν όμιλο αγγέλων με προεξάρχοντες 

τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, απεικονίζονται οι σκηνές της άφιξης, της 

προσκύνησης και της απομάκρυνσης των Μάγων, της προσκύνησης των ποιμένων, 

του λουτρού του Βρέφους, της επίσκεψης του αγγέλου στον Ιωσήφ, της φυγής στην 

Αίγυπτο, της στιγμής που η Ελισάβετ, η οποία κρατά τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο 
531 Stoelen, L'annee liturgique. Talley, Liturgical Year. Buchinger, "Liturgical Year", 14-45. 
532 Βλ. σ. 59, υποσημ. 194. 
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βρέφος στην αγκαλιά της, σώζεται από τον διώκτη της μπαίνοντας σε ένα σπήλαιο 

και τέλος της σφαγής των Νηπίων της Βηθλεέμ από τους στρατιώτες του Ηρώδη. Το 

φύλλο της Βάπτισης, που μεταφέρθηκε από τον Πορφύριο Ουσπένσκι στο Κίεβο, 

απεικονίζει επίσης μια σειρά γεγονότων που συνδέονται με τη Βάπτιση. Σε αυτό, 

εκτός από τη Βάπτιση που απεικονίζεται στο κάτω τμήμα του φύλλου, παριστάνονται 

οι σκηνές του κηρύγματος του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στους Ισραηλίτες για 

την έλευση του Χριστού, του βαπτίσματος του λαού και ο πειρασμός του Χριστού. 

Τα παραπάνω γεγονότα συνδέονται με τις κυρίως σκηνές της Γέννησης και της 

Βάπτισης. Μάλιστα αυτά τα γεγονότα μνημονεύονται είτε ως ξεχωριστές εορτές είτε 

ως σημαντικά συμβάντα που σχετίζονται με αυτές ης δύο εορτές. Για παράδειγμα η 

μνήμη της σφαγής των Νηπίων από τον Ηρώδη τιμάται στις 29 Δεκεμβρίου, ενώ την 

ίδια μέρα διαβαζόταν το τμήμα του ευαγγελίου του ευαγγελιστή Ματθαίου που 

αναφέρεται στην αναχώρηση των Μάγων και στα γεγονότα της σφαγής . Επίσης 

γεγονότα, όπως το λουτρό του Βρέφους και η διάνοιξη του όρους για να σωθεί ο 

άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και η μητέρα του, προέρχονται από απόκρυφα κείμενα 

και δεν εορτάζονται534. Αξίζει εδώ να παραθέσουμε ένα από τα τροπάρια που 

ψάλλονταν στις 24 Δεκεμβρίου, το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την 

απεικόνιση του πλήθους των αγγέλων στο φύλλο με τη Γέννηση. Το τροπάριο είναι 

το εξής: «Αυλών ποιμενικών καταπαύων άσμα, στρατός άγγελικος έπεφάνη 

λέγων• Παύσασθε άγρανλοϋντες, οί τών θρεμμάτων ηγεμονεύοντες-

κράξατε άνυμνοϋντες, ότι έτέχθη Χριστός ό Κύριος, ό εύδοκήσας σώσαι ώς 

Θεός τό γένος τών άνθρώπων»535. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσο όμορφα 

απέδωσε ο καλλιτέχνης το παραπάνω τροπάριο. Στην ημικυκλική απόληξη του 

φύλλου με τη Γέννηση αποδίδεται ένα δοξαστικό πλήθος αγγέλων που ανυμνούν. Πιο 

κάτω, ένας άγγελος απευθύνεται σε δύο ποιμένες τους οποίους καλεί να αφήσουν τα 

ποίμνιά τους και να δοξολογήσουν τη Γέννηση του Χριστού. Επίσης σης 6/7 

Ιανουαρίου εορτάζεται η σύναξη του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το ευαγγέλιο της 

ίδιας ημέρας αναφέρει ότι ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αναγνώρισε στο πρόσωπο 

533 «Μηνί τω αύτω κθ' (Δεκεμβρίου), άθλησις τών άγιων νήπιων τών έν Βηθλεεμ 
άναιρεθέντων ύπό Ήρωδου, ών ό άριθμός χιλιάδες κ5'.», «Εύαγγελιο\· κατά Ματθαίον, κεφ. 
ς'. Ά\'αχωρησαντω\' τών Μάγων, ,.όν ήκρίβωσε παρά τών Μάγων». Mateos, Typicon, τ. 1, 166-
168. Βλ. επίσης Delehaye, Synaxarium, 353. 
534 Καραβιδόπουλος, "Πληροφορίες για την Παναγία", 68. 
535 Mateos, Typicon, τ. 1, 148. 

156 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



' ' 536 

του Ιησού τον Μεσσία . Η συγκεκριμένη σκηνή εικονογραφείται στο φύλλο της 

Βάπτισης με την επιγραφή «Ίδε ό αμνός τον Θεού». Παράλληλα, το Σάββατο μετά 

τα Χριστούγεννα το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το ευαγγέλιο του 

Ματθαίου και αναφέρεται στη βάπτιση των Ιουδαίων από τον άγιο Ιωάννη τον 
Γ 

Πρόδρομο . Αυτό το γεγονός αποτελεί μια ακόμη σκηνή του διπτύχου. Ακόμη το 

γεγονός του Πειρασμού του Χριστού στην έρημο, που εικονογραφείται στο φύλλο με 

τη Βάπτιση, εξιστορείται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου το οποίο διαβάζεται το 

Σάββατο μετά τα Φώτα538. Επίσης η απεικόνιση των ομάδων των αγγέλων που 

παριστάνονται στα δεξιά και αριστερά της Βάπτισης εμπνέεται μάλλον από τροπάριο 

που ψαλλόταν στις 5 Ιανουαρίου539. Παρατηρούμε, επομένως, ότι το μεγαλύτερο 

τμήμα των σκηνών που πλαισιώνουν τη Γέννηση και τη Βάπτιση εικονογραφούν 

γεγονότα που περιγράφονται στις ευαγγελικές περικοπές που αναγιγνώσκονται στη 

θεία λειτουργία της περιόδου των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Από τα 

παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το δίπτυχο θα τοποθετούνταν για προσκύνηση κατά 

τις ημέρες του εορτασμού των Χριστουγέννων, δηλαδή από τα Χριστούγεννα μέχρι 

τα Θεοφάνια, κατά πάσα πιθανότητα στον κυρίως ναό. Τον υπόλοιπο χρόνο ίσως 

φυλασσόταν διπλωμένο σε κάποιο χώρο του μοναστηριού, ίσως πάλι να αναρτούνταν 

σε κάποιο τοίχο του κυρίως ναού, όπως συμβαίνει και σήμερα με πολλές από τις 

εικόνες. 

Όπως αναφέραμε το δίπτυχο αποτελούσε δωρεά του Πατριάρχη των 

Ιεροσολύμων Σωφρόνιου Β'. Τόσο η τεχνοτροπία όσο και το εικονογραφικό θέμα του 

μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι αυτό φιλοτεχνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

Επειδή δεν είναι γνωστό εάν ο Πατριάρχης Σωφρόνιος επισκέφθηκε την 

Κωνσταντινούπολη μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εικόνα ζωγραφίστηκε στο 

Βυζάντιο, ταξίδεψε ως τα Ιεροσόλυμα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Σινά. 

Επίσης φαίνεται ότι οι εκτεταμένοι εικονογραφικοί κύκλοι της Γέννησης και της 
536 «Μηνί τω αύτω ζ' (Ιανουαρίου), σύναξις τού άγιου προφήτου καί βαπτιστού Ιωάχνου.», 
«Εύαγγέλων κατά'ΙωάΐΎη ν, κεφ. ι γ'. Τω έπαύριον βλέπει όΊωάννης τόν'Ιησονν έρχόμενον... 
ότι αύτός έστιν ό Υιός τού Θεού». Mateos, Typicon, τ. 1, 188-190. 
537 «Κατά Ματθαίον, κεφ. ζ'. Τω καιρώ έκείνω, παραγίνεται ό Ιωάννης...τάς άμαρτίας 
αυτών». Mateos, Typicon, τ. 1, 160. 
538 «Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφ. ιε'. Τω καιρώ έκείνω, άνήχθη ό 'Ιησούς είς τήν 
έρημον.,.καί διηκόχνυν αύτω». Mateos, Typicon, τ. 1, 188. 
539 «'Ερχεται Χριστός, ποταμός ό τής ειρήνης ρείθρα φαει\'ά άγιάσαι Ίορδάνου• τά πέρατα 
σκιρτώσιν, ούραχνί συνευφραίνονται, άγγελοι συμφώνως άνυμνούσι, τάγματα βροτών 
άναβοώσι• Χριστός έρχεται έν Ίορδάΐ'η ταίς ροαίς τού σώσαι τά σύμπαντα». Pitra, Analecta 
sacra, τ. 1, 410-411. 
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Βάπτισης δεν αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά στο δίπτυχο. Θα πρέπει μάλλον να 

αναζητήσουμε ένα εικονογραφικό πρότυπο που διαμορφώθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη540. Ωστόσο οι μεσοβυζαντινοί εντοίχιοι διάκοσμοι από ναούς της 

τελευταίας που σώζονται μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι. Εκτεταμένος κύκλος της 

Γέννησης σώζεται όμως στις τοιχογραφίες του μοναστηριού Miroz του Pskov της 

Ρωσίας που χρονολογούνται στα μέσα του 12 αιώνα (Εικ. 142)541. Επίσης στο 

βόρειο και ανατολικό τύμπανο του νοτιο-δυτικού παρεκκλησίου του καθολικού της 

μονής του Οσίου Λουκά στο Στείρι εικονίζεται η συνάντηση του αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου με τον Χριστό, η οποία σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Ματθαίο (Κατά 

Ματθ. 3, 14-17) έλαβε χώρα λίγο πριν από την Βάπτιση542. Διευρυμένος κύκλος της 

Βάπτισης έχει απεικονιστεί στις τοιχογραφίες της εκκλησίας του Ευαγγελισμού στη 

Gracanica της Σερβίας, που χρονολογούνται μετά το 132 1 54'. Ωστόσο, και οι δύο 

κύκλοι θα πρέπει να διαμορφώθηκαν στο Βυζάντιο σε προγενέστερη εποχή. Σε 

βυζαντινά χειρόγραφα απαντούν μεμονωμένες σκηνές των δύο κύκλων. Για 

παράδειγμα στον κώδικα 74 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, σε διαφορετικά 

φύλλα απεικονίζονται μικρογραφίες με τη Γέννηση του Χριστού, την άφιξη των 

Μάγων, το λουτρό και την προσκύνηση των ποιμένων, καθώς και με τη φυγή στην 

Αίγυπτο και τη σφαγή των Νηπίων, ενώ στο Ψαλτήριο του Θεοδώρου παριστάνονται, 

επίσης σε ξεχωριστά φύλλα, η άφιξη και η προσκύνηση των Μάγων, καθώς και η 

φυγή στην Αίγυπτο και η σφαγή των Νηπίων (Εικ. 143-147)544. Επίσης στον κώδικα 

Plut. VI, 23, που βρίσκεται στη Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας, 

παριστάνονται σκηνές με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να κηρύττει στα πλήθη και 

να βαπτίζει, τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να παρουσιάζει τον Χριστό στα πλήθη, 

τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να συνομιλεί με τον Χριστό καθώς και η Βάπτιση 

540 Για τον εικονογραφικό κύκλο που συνδέεται με τη Γέννηση, βλ. Lafontaine-Dosogne, "Cycle of the 
Infancy of Christ", 195-241. Lafontaine-Dosogne, "Les representations de la Nativite", 11-21. 
541 Lazarev, Russian Murals, 99, 247. Maguire, Art and Eloquence, 66, εικ. 68. 
542 Πρόκειται βέβαια μόνο για μια σκηνή. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στις αρχές του 11ου αιώνα. 
Chatzidakis, "Particularites iconographiques", 106-113. Chatzidakis Bacharas, Peintures murales, 83-
86, εικ. 53-56. Χατζηδάκης, Όσιος Λουκάς, 65-66, εικ. 63-64. 
543 Millet, Recherches, 198, εικ. 172. Petkovic, Peinture Serbe, 33, πίν. 63. Curcic, "Baptismal Font", 
313-323. 
544 Paris, gr. 74: πρόκειται για χειρόγραφο του 11ου αιώνα. Για τις μικρογραφίες, βλ. Millet, 
Recherches, 148, εικ. 100. Weitzmann, "Gospel Illustrations", 250-251, εικ. 232, 233. Ψαλτήριο 
©εοδώρου: Barber, Theodore Psalter, f. 92r, 123r. 
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(Εικ. 148)545. Επομένως έχουμε να κάνουμε με θέματα που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη. 

Πριν περάσουμε στην τελευταία εικόνα που θα εξετάσουμε σε αυτό το 

κεφάλαιο θα πρέπει να αναφερθούμε στις εικόνες Μηνολογίου. Σύμφωνα με την Ν. 

Patterson Sevcenko οι εικόνες Μηνολογίου δημιουργήθηκαν μετά την επιτυχή 

προσπάθεια της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης να διαμορφώσει και να 

καθιερώσει ένα κοινό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, το οποίο θα καθόριζε τις 

ημερομηνίες τέλεσης όλων των εορτών"46. Εντούτοις δεν σώζονται παραδείγματα 

εικόνων Μηνολογίου από το Βυζάντιο, παρόλο που γνωρίζουμε την ύπαρξή τους από 

μοναστηριακά έγγραφα, όπως το έγγραφο απογραφής της περιουσίας της μονής του 

Ξυλουργού του Αγίου Όρους, που συντάχθηκε το 1142, το οποίο μνημονεύει δώδεκα 

εικόνες: «μηναϊον έχον τούς ιβ' μήνας»547. Είδαμε ότι δώδεκα εικόνες 

Μηνολογίου, ανάλογου τύπου με αυτές που περιγράφονται στο έγγραφο του 
548 r 

Ξυλουργού, σώζονται σήμερα στο Σινά (Εικ. 66-72) . Επίσης στο Σινά σώζονται 

και άλλες εικόνες Μηνολογίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δίπτυχο 

Μηνολόγιο, που χρονολογείται στο β' μισό του 11ου αιώνα, για το οποίο υποθέσαμε 

ότι αποτελούσε δώρο Γεωργιανού δωρητή (Εικ. 73-75)549. Στην τρίλοβη απόληξη του 

αριστερού φύλλου απεικονίζονται μετάλλια με το Χριστό και έξι από τις σκηνές του 

Δωδεκαόρτου, ενώ σε αυτή του δεξιού φύλλου μετάλλια με τη Βρεφοκρατούσα 

Παναγία και τις υπόλοιπες έξι παραστάσεις του Δωδεκαόρτου. Σε όλη την επιφάνεια 

που απομένει απεικονίζονται οι άγιοι όλου του ενιαυτού και στα δύο φύλλα. Αυτή η 

εικόνα αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ημερολόγιο σχεδόν όλων των εορτών του 

έτους. 

Περνάμε έτσι στο τελευταίο παράδειγμα αυτής της ενότητας. Πρόκειται για το 

εξάπτυχο που δώρησε στη μονή ο ιερομόναχος Ιωάννης από τη Γεωργία στο β' μισό 

του 11ου αιώνα (Εικ. 47-59)?50. Εξαρχής μας προβληματίζει το γεγονός ότι το πρώτο 

φύλλο επιστέφεται με πέντε εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας από ναούς της 

Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι είναι η Βλαχερνίτισσα, η Αγιοσορίτισσα, η 
545 Το χειρόγραφο χρονολογείται στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα. Για τις μικρογραφίες, 
βλ. Millet, Recherches, 195-196, εικ. 164-166. Velmans, Tetraevangile, 22, εικ. 15-17, πίν. 8. Επίσης 
για παραδείγματα παραστάσεων που σχετίζονται με τη Βάπτιση και τα οποία προέρχονται από 
χειρόγραφα με Ομιλίες του αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, βλ. Galavaris, Illustrations, 87-92. 
546 Patterson SevCenko, "Marking Holy Time", 51-62. 
547 Panteleemon, αρ. 7, 76. 
548 Βλ. σ. 72, υποσημ. 250. 
549 Βλ. σ. 73, υποσημ. 251. 
550 Βλ. σ. 62, υποσημ. 204. 
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Οδηγήτρια, η Χειμεύτησα και μια ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία χωρίς επιγραφή. 

Γνωρίζουμε ότι η Παναγία τιμούνταν ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη και φαίνεται 

ότι σε κάθε σημαντικό προσκύνημα που ήταν αφιερωμένο σ' αυτήν είχε καθιερωθεί 

διαφορετική ημερομηνία εορτασμού της μνήμης της. Για παράδειγμα η κατάθεση του 

μαφορίου της Θεοτόκου εορταζόταν στις 2 Ιουλίου στην Παναγία των Βλαχερνών, 

ενώ το σύνηθες θαύμα των Βλαχερνών λάμβανε χώρα κάθε Παρασκευή"51. Τα 

εγκαίνια του ναού των Χαλκοπρατείων εορτάζονταν στις 18 Δεκεμβρίου και στις 31 

Αυγούστου εορταζόταν στην ίδια εκκλησία η κατάθεση της ζώνης της Παναγίας332. 

Υπήρχαν επίσης και άλλες εορτές που τελούνταν σε αυτά τα δύο ιερά της 
CO 

Παναγίας . Επιπλέον, ο τύπος της Οδηγήτριας από το εξάπτυχο αντιστοιχεί σίγουρα 

στην εικόνα που φυλασσόταν στη μονή των Οδηγών της Κωνσταντινούπολης, όμως 

ούτε το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως ούτε το Τυπικόν της Μεγάλης 

Εκκλησίας, δύο κείμενα που χρονολογούνται στον 10° αιώνα, μνημονεύουν εορτές 

που λάμβαναν χώρα σε αυτή554. Οι πρώτες γραπτές πηγές που αναφέρονται στη 

λιτανεία της εικόνας της Οδηγήτριας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λάμβανε 

χώρα κάθε Τρίτη, χρονολογούνται στον 11° αιώνα555. Επομένως δεν μπορεί να είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι στο εξάπτυχο, που χρονολογείται περίπου την ίδια εποχή, 

απεικονίζονται τρεις τουλάχιστον εικόνες της Παναγίας από την Κωνσταντινούπολη. 

Σχετικά με την εικόνα στο κέντρο της σύνθεσης υποθέσαμε σε προηγούμενο 

551 Στις 2 Ιουλίου εορταζόταν η κατάθεση της τίμιας εσθήτος της Θεοτόκου στο ναό των Βλαχερνών, 
Delehaye, Synaxarium, 793-794. Επίσης στις 26 Δεκεμβρίου εορτάζονταν «Ή σύναξις τής 
ύπεραγίας Θεοτοκον έν Βλαχέρναις, ένθα απόκειται ή άγια σορός». Ο.π., 343. Για το σύνηθες 
θαύμα βλ. ενδεικτικά, Grumel, "Le 'miracle habituel'", 129-146. Papaioannou, "Usual Miracle", 177-
188. 
552 Delehaye, Synaxarium, 324. «Ή άνάμνησις τής έν τή άγια σορώ καταθεσεως τής τίμιας 
ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου έν τω σεβασμίω αύτής οίκω, τω όντι έν τοις 
Χαλκοπρατειοις». Ο.π., 935-936. 
55'' «Τή γ' τής διακαινησίμου, μνήμη τής Πα\·αγιας Δ εσποίνης ήμών Θεοτόκου. Τελείται δέ ή 
τοιαύτη σύναξις έν Βλαχερ\·αις». Mateos, Typicon, τ. 2, 100. «Τή δ' τής διακαινησίμου, μνήμη 
τής ύπερενδόξου Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου έν τοις Χαλκοπρατειοις». Ο.π., 100. 
554 Βλ. σχετικά Baldovin, Urban Character, 190-196, 292-297. Εντούτοις το μοναστήρι μνημονεύεται 
στα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, που χρονολογούνται περίπου την ίδια εποχή, αλλά δεν αναφέρεται 
η ύπαρξη εικόνας, Preger, Scriptores, τ. 2, 223. Βλ. επίσης την παραχώρηση της μονής των Οδηγών 
στον Πατριάρχη της Αντιόχειας, Θεόδωρο Α' το 970 από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, Grumel, 
"Patriarcat", 134. 
555 Γραπτές πηγές 11ου αιώνα που αναφέρονται στη λιτανεία της Τρίτης. Περιγραφή της εικόνας της 
Παναγίας της Ρωμαίας που φυλάσσονταν στη μονή των Οδηγών: Dobschutz, "Maria Romaia", 173-
214. Βίος αγίας Θωμαΐδος της Λέσβου: AASS, Νοέμβριος, τ. 4, 234-246. Halsall, "Life of Thomai's", 
311. Ανώνυμοι λατίνοι προσκυνητές: Ciggaar, "Description de Constantinople par un pelerin", 249. 
Ciggaar, "Description de Constantinople", 128-131. Σχετική βιβλιογραφία: Αγγελίδη, 
Παπαμαστοράκης, "Μονή των Οδηγών", 373-387. Bacci, "Με το χρωστήρα", 79-89. Angelidi, 
Papamastorakis, "Picturing the Spiritual Protector", 209-224. Pentcheva, "Hodegetria Procession", 
195-207. 
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κεφάλαιο ότι θα μπορούσε να πρόκειται για την απεικόνιση της Βρεφοκρατούσας 

Παναγίας από την αψίδα του ιερού βήματος της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη556. Αυτή η μορφή δεν συνοδεύεται από επιγραφή, αλλά ούτως ή 

άλλως δεν γνωρίζουμε εάν η ψηφιδωτή παράσταση της Αγίας Σοφίας είχε κάποιο 

ειδικό προσωνύμιο. Επίσης η τελευταία μορφή της Παναγίας ονομάζεται 

Χειμεύτησα. Η ονομασία αυτή δεν απαντά συχνά σε γραπτές πηγές και επίσης δεν 

εντοπίζεται σε άλλα έργα τέχνης. Η ονομασία χειμεντή μνημονεύεται μόνο στο έργο 

De Cerimoniis του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου και αφορά σε 

εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ιερό 

Παλάτιο557. Εντούτοις σύμφωνα πάντα με το ίδιο έργο ο αυτοκράτορας και οι αυλικοί 
558 

στέκονταν κοντά σε αυτήν την εικόνα μόνο κατά την παραμονή της Βαϊοφόρου . 

Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τις άλλες εικόνες, που φυλάσσονταν σε ναούς όπου 

όλος ο λαός της Κωνσταντινούπολης μπορούσε να έχει πρόσβαση, το μεγαλύτερο 

μέρος των Βυζαντινών δεν μπορούσε να δει την εικόνα της χειμευτής, χωρίς αυτό 

βέβαια να σημαίνει ότι δεν μπορούσε να αντιγραφεί ο συγκεκριμένος εικονογραφικός 

τύπος. Με τα παραπάνω εννούμε ότι η Χειμεύτησα θα πρέπει να ήταν μια εικόνα την 

οποία μπορούσε να δει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δηλαδή μια εικόνα που 

βρισκόταν σε ένα σημαντικό προσκύνημα της Κωνσταντινούπολης, χωρίς ωστόσο να 

μπορούμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς βρίσκονταν αυτό. Μπορούμε άραγε να 

υποθέσουμε ότι ο δωρητής του εξάπτυχου προσπάθησε να εισαγάγει και να 

καθιερώσει στη σιναϊτική μοναστική κοινότητα την τέλεση εορτών προς τιμήν κάθε 

μιας μορφής της Παναγίας που εικονίζεται στο εξάπτυχο; Αυτές οι εορτές ήταν 

γνωστές στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν άγνωστες 

ακόμη στο Σινά ή τουλάχιστον, ακόμη και αν ήταν γνωστές ως πρακτικές της 

Κο)νσταντινούπολης, δεν εορτάζονταν στο Σινά. Με βάση το σύνολο του πολύπτυχου 

που αποτελεί ένα Μηνολόγιο, δηλαδή οπτική έκφραση ενός καθιερωμένου στην 

Κωνσταντινούπολη ημερολογίου, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η παραπάνω 

υπόθεση ευσταθεί. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να αντιτείνουμε ότι εικονίζονται 

πέντε διαφορετικοί εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

τελούνταν κάποια συγκεκριμένη εορτή γι' αυτούς στο ναό όπου φυλασσόταν το 

556 Σσ. 63-64. 
557 «...ό δέ βασιελύς ϊσταται έν τω ναώ τού Άγίον Δημητρίου προ τής χειμευτής εικόνος τής 
Θεοτόκου...». Vogt, Ceremonies, τ. 1, 158. 
558 Ο.π., 158-159. 
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εξάπτυχο. Εντούτοις μια από τις πτυχές που προσπαθούμε να αναδείξουμε στο παρόν 

κεφάλαιο είναι ότι η εικονογραφία συνδέεται άμεσα με την λατρευτική πρακτική. 

Επομένως είναι πιθανό ότι ο μοναχός Ιωάννης παρουσίασε στη μοναστική κοινότητα, 

στην οποία ανήκε, τις πέντε σημαντικότερες απεικονίσεις της Παναγίας από την 

Κωνσταντινούπολη και καθιέρωσε την τέλεση των εορτών τους στο Σινά. 

Στο πρώτο φύλλο του εξαπτύχου δίνεται μεγάλη έμφαση σε θαύματα και στα 

Πάθη του Χριστού. Αυτά εικονογραφούνται σε τριανταέξι σκηνές που καλύπτουν 

σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου, εκτός από την πρώτη ζώνη με τις 

απεικονίσεις της Παναγίας. Όσον αφορά στις σκηνές με τα θαύματα και τα Πάθη του 

Χριστού θα παρατηρήσουμε ότι τόσο τα θαύματα, όσο και τα Πάθη είναι κινητές 

εορτές, η ημερομηνία των οποίων εξαρτάται από την ημέρα εορτασμού του Πάσχα. 

Επί παραδείγματι ο γάμος εν Κανά, με τον οποίον ξεκινούν οι παραστάσεις των 

θαυμάτων, και ο οποίος ήταν το πρώτο θαύμα του Κυρίου, εορτάζεται τη Δευτέρα 

της β' εβδομάδας μετά το Πάσχα"9. Η εορτή του Παραλυτικού εορτάζεται την δ' 

Κυριακή μετά το Πάσχα, η ε' Κυριακή είναι αυτή της Σαμαρείτιδος, ενώ η ς' 

Κυριακή είναι αφιερωμένη στην ίαση του εκ γενετής τυφλού560. Επιπλέον, η 

Ανάσταση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας στα 

οποία περιλαμβάνονται ο Μυστικός Δείπνος, ο Νιπτήρας, η Προσευχή στο Όρος των 

Ελαιών, η Μαστίγωση, ο Εμπαιγμός, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη, δεν 

εορτάζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά η ημέρα και ο μήνας του 

εορτασμού τους είναι διαφορετικά για κάθε έτος και καθορίζονται από την 

ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα561. Επίσης τη Μεγάλη Εβδομάδα εορτάζονται και 

άλλα γεγονότα. Επί παραδείγματι τη Μεγάλη Δευτέρα μνημονεύεται το θαύμα της 

καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής, που παριστάνεται στο δεύτερο διάχωρο της 

πέμπτης σειράς. Επίσης στο τέταρτο διάχωρο της ίδιας σειράς απεικονίζεται η Μαρία 

Μαγδαληνή να αλείφει με μύρο τα πόδια του Χριστού. Αυτό το γεγονός εορτάζεται 

τη Μεγάλη Τετάρτη. Στηριζόμενοι στο παραπάνω χαρακτηριστικό του εξαπτύχου 

μπορούμε να προτείνουμε ότι η τελευταία σκηνή του πρώτου φύλλου, που σήμερα 

δεν σώζεται, είναι αυτή της Πεντηκοστής, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία 

του Πάσχα, και επίσης μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να εικονιζόταν η 

Κοίμηση της Θεοτόκου, που εορτάζεται στις 15 Αυγούστου, η οποία άλλωστε έχει 

559 Mateos, Typicon, τ. 2, 108-110. 
560 Ο.π., 118, 122, 124. 
561 Ο.π., 1 18,62-96, 126-128. 
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αποτυπωθεί στην όγδοη σειρά του πέμπτου φύλλου του εξαπτύχου που περιέχει τις 

εορτές του μήνα Αυγούστου. Άλλα θαύματα που παριστάνονται στο πρώτο φύλλο 

του εξαπτύχου είναι επίσης κινητές εορτές και εορτάζονται συγκεκριμένες Κυριακές 

του έτους. Για παράδειγμα η ίαση των δέκα λεπρών, που εικονίζεται στο τέταρτο 

διάχωρο της τέταρτης σειράς, εορτάζεται την Κυριακή ΙΒ' κατά Λουκά η οποία είναι 

η β' μετά τα Φώτα, ενώ η Κυριακή ΙΕ' κατά Λουκά είναι αφιερωμένη στο γεγονός 

της συνομιλίας του Χριστού με τον Ζακχαίο, το οποίο παριστάνεται στο τελευταίο 

διάχωρο της τέταρτης σειράς. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου, όπως και αυτό 

των δύο τυφλών, που εικονίζονται αντίστοιχα στο πέμπτο διάχωρο της τέταρτης 

ζώνης και στο πέμπτο διάχωρο της τρίτης ζώνης, εορτάζονται την Κυριακή ΣΤ' και 

Ζ' κατά Ματθαίον. Στα υπόλοιπα τέσσερα φύλλα του Μηνολογίου απεικονίζονται 

όλες οι σταθερές εορτές του έτους. Τέλος, η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, 

που απεικονίζεται στο τελευταίο φύλλο του εξαπτύχου, εορτάζεται, την Κυριακή των 

Απόκρεω, είναι δηλαδή μια ακόμη κινητή εορτή . Παρατηρούμε ότι το εξάπτυχο 

χωρίζεται στα δύο σαν ένα λειτουργικό βιβλίο, στον ένα τόμο του οποίου περιέχονται 

οι ακίνητες εορτές και στον άλλο οι κινητές. Για παράδειγμα το Τυπικόν της Αγίας 

Σοφίας είναι χωρισμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Στον πρώτο του τόμο 

συμπεριλαμβάνονται οι κινητές εορτές και στον άλλο οι ακίνητες που ρυθμίζονται με 
r / -ο 

βάση την εορτή του Πάσχα" . 

Το εξάπτυχο δεν είναι το μόνο σιναϊτικό έργο τέχνης στο οποίο οι 

παραστάσεις χωρίζονται σε κινητές και ακίνητες εορτές. Η συγκεκριμένη διάταξη 

των σκηνών θα επαναληφθεί σε ένα σύνολο δώδεκα εικόνων Μηνολογίου από τις 

οποίες σώζονται σήμερα μόνο τέσσερις (Εικ. 149-150)564. Η μία όψη αυτών των 

εικόνων, οι οποίες χρονολογούνται στο α' μισό του 12ου αιώνα, καλύπτεται με τα 

μηνολόγια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου και η άλλη 

όψη τους διακοσμείται αντίστοιχα με θαύματα του Χριστού, έντεκα σκηνές από τα 

Πάθη του Χριστού, σκηνές από τη Εέννηση και την παιδική ηλικία του Χριστού και 

τέλος το Δωδεκάορτο. Δυστυχώς τα υπόλοιπα οκτώ φύλλα δεν σώζονται, αλλά 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε ένα από αυτά τα φύλλα θα απεικονίζονταν τα 

γεγονότα μετά την Αποκαθήλωση, η οποία είναι η τελευταία σκηνή του φύλλου με τα 

562 Mateos, Typicon, τ. 2, 20. 
563 Ο.π., 1-2.' 
564 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 144-145, τ. 2, 123-125. Weitzmann, "Byzantine Miniature and 
Icon Painting", 296-297, εικ. 282, 300. Weitzmann, "Icon Programs", 108, εικ. 38. Parpulov, "Mural 
and Icon Painting", 383, XII.82.1-4. 
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Πάθη, ενώ σε άλλο φύλλο θα μπορούσαν να παριστάνονται σκηνές από τη Βάπτιση, 

οι οποίες θα συμπλήρωναν αυτές της Γέννησης που εικονίζονται στο φύλλο με το 

μηνολόγιο του Μαρτίου. Επίσης είναι πιθανό ότι ένα φύλλο θα διακοσμούνταν με τη 

Δευτέρα Παρουσία και ακόμη ένα με παραστάσεις από το Βίο της Παναγίας. Στην 

πραγματικότητα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι έχουμε να κάνουμε με 

δώδεκα εικόνες στις οποίες απεικονίζονται όλες οι εορτές τους έτους. Από γραπτή 

πηγή των μέσων του 17ου αιώνα μαθαίνουμε ότι εικόνες αυτού του είδους 

φυλάσσονταν σε ναούς της Ρωσίας και ότι κάθε μήνα αναρτούσαν στο 

προσκυνητάριο την εικόνα Μηνολογίου του αντίστοιχου μήνα565. Προφανώς στις 

σημαντικές εορτές, όπως επί παραδείγματι αυτές του Πάσχα, θα αναρτούσαν την 

άλλη όψη αυτών των εικόνων. 

Επίσης ένα ακόμη εροοτημα που δημιουργείται είναι σε ποιο σημείο του ναού 

ήταν τοποθετημένο το εξάπτυχο. Οι εικόνες Μηνολογίου στο εξάπτυχο μας 

προβληματίζουν σχετικά με τη χρήση του. Εάν αποδεχτούμε ότι το εξάπτυχο ήταν 

μονίμως αναπτυγμένο στο καθολικό ή σε κάποιο παρεκκλήσιο του μοναστηριού τότε 

γίνεται κατανοητό ότι οι μοναχοί έβλεπαν να απεικονίζονται μπροστά τους οι άγιοι 

και οι εορτές κάθε ημέρας του έτους. Είναι, όμως, εξίσου πιθανό ότι το εξάπτυχο 

παρέμενε συνεπτυγμένο και ανοιγόταν μόνο το φύλλο Μηνολογίου του εκάστοτε 

διανυόμενου μήνα. Το ίδιο ισχύει για τις σκηνές των θαυμάτων και των Παθών του 

Χριστού. Πιθανώς το πρώτο φύλλο του εξαπτύχου ήταν εκτεθειμένο στο ναό κατά τη 

διάρκεια του Τριωδίου, της Μεγάλης Εβδομάδας και για το διάστημα των πενήντα 

ημερών από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή. 

Η παραπάνω υπόθεση για τη διάταξη των σκηνών του εξαπτύχου αποτελεί 

απτή ένδειξη της πρόθεσης της σιναϊτικής μοναστικής κοινότητας να εναρμονιστεί με 

το Κωνσταντινουπολίτικο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Επίσης, όπως έχει προταθεί, η 

εικονογραφία του εξαπτύχου εκφράζει την πολεμική των Ορθόδοξων εναντίον των 

αιρετικών Βογόμιλων566. Παρατηρούμε δηλαδή ότι στο εξάπτυχο εμπεριέχονται 

πολλαπλά νοήματα. Τίθεται όμως το ερώτημα εάν οι σιναΐτες μοναχοί ήταν σε θέση 

να κάνουν πολλαπλές αναγνώσεις στις παραστάσεις των εικόνων, όπως προσπαθούν 

να κάνουν σήμερα οι σύγχρονοι μελετητές. Από όσα αναφέραμε μέχρι τώρα 

πιστεύουμε ότι οι σιναΐτες ασκητές είχαν αυτή την δυνατότητα, πρώτον επειδή πολλοί 

565 Η πληροφορία προέρχεται από την πέννα του Πατριάρχη της Αντιόχειας Μακάριου που ταξίδεψε 
στη Ρωσία, βλ. Lazarev, Double Paged Tablets, 77. 
566 Trahoulia, "Truth in Painting", 271-285. 
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από αυτούς είχαν ήδη πνευματικές βάσεις όταν ξεκινούσαν από τις περιοχές απ' όπου 

προέρχονταν για να ασκητέψουν στο Σινά και δεύτερον οι σιναί'τες επιδίωκαν σχεδόν 

πάντοτε να ενημερώνονται για τα θεολογικά ζητήματα της εποχής τους. 
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Κεφάλαιο Γ' Ο τόπος φιλοτέχνησης των σιναϊτικών εικόνων 

Το παρόν κεφάλαιο αφορά στον τόπο ζωγραφικής των σιναϊτικών εικόνων. Όπως 

γίνεται εύκολα κατανοητό, εφόσον δεν έχουν γίνει ακόμη συστηματικές αναλύσεις, 

μελέτες και δημοσιεύσεις από συντηρητές σχετικά με την προέλευση των ξύλων του 

ξύλινου υποστρώματος των εικόνων, καθώς και των χρωστικών τους, υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία στον προσδιορισμό του τόπου παραγωγής των εικόνων. Θα πρέπει να 

παραδεχτούμε εξαρχής ότι επί του παρόντος είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε 

λογικοφανείς υποθέσεις για τον τόπο φιλοτέχνησής τους. Πρέπει επίσης να 

διασαφηνίσουμε ότι το ζήτημα της παραγωγής των εικόνων αφορά πρωτίστως στους 

ζωγράφους που τις φιλοτέχνησαν. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να απαντήσουμε με 

σιγουριά εάν οι σιναϊτικές εικόνες φιλοτεχνούνταν στη μονή από καλλιτέχνες που 

είχαν μετακληθεί εκεί ή εάν αυτές ζωγραφίζονταν σε άλλες περιοχές και έπειτα 

μεταφέρονταν στη μονή από μοναχούς ή προσκυνητές. Όπως θα προσπαθήσουμε να 

αποδείξουμε παρακάτω η δεύτερη περίπτωση μοιάζει πιθανότερη. Η μονή Σινά είναι 

μια μοναστική κοινότητα που είναι απομακρυσμένη από μεγάλα αστικά κέντρα, 

γεγονός που δυσκόλευε την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, όμως αυτό δεν 

σημαίνει ότι ήταν απομονωμένη, όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά 

διατηρούσε επαφές με άλλες περιοχές. Πιστεύουμε ότι ο τόπος φιλοτέχνησης μια 

εικόνας καθοριζόταν από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όπως τον τόπο 

προέλευσης του δωρητή, τις οικονομικές του δυνατότητες καθώς και την γενικότερη 

οικονομική και πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Η παραπάνω περιγραφή είναι γενικόλογη γι' αυτό περνάμε αμέσως στη 

μελέτη του ίδιου του υλικού και της καλλιτεχνικής παραγωγής της περιόδου. 
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Γ.1 Μέθοδοι εργασίας των Βυζαντινών καλλιτεχνών 

Το ζήτημα της καλλιτεχνικής παραγωγής και του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο έχει 

απασχολήσει αρκετές φορές τη σύγχρονη έρευνα567. Δυστυχώς οι πληροφορίες για 

τους Βυζαντινούς καλλιτέχνες είναι πενιχρές. Οι γραπτές πηγές, καθώς και τα ίδια τα 

έργα τέχνης, παρέχουν ελάχιστα στοιχεία για το πρόσωπο του εκάστοτε καλλιτέχνη. 

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα ελλιπή στοιχεία σε συνδυασμό με τις 

πρόσφατες έρευνες αφήνουν μικρό περιθώριο νέων ερευνών. Είναι όμως αλήθεια ότι 

κάθε νέα παρατήρηση ή και ένδειξη σχετικά με την καλλιτεχνική παραγωγή στο 

Βυζάντιο έρχεται είτε να ενδυναμίόσει είτε να μετασκευάσει υποθέσεις που έχουν ήδη 

διατυπο)θεί. 

Για να εντοπίσουμε τον τόπο στον οποίο φιλοτεχνήθηκαν οι σιναϊτικές 

εικόνες θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις μεθόδους με τις οποίες εργάζονταν οι 

καλλιτέχνες που τις ζωγράφησαν568. Δυστυχώς ελάχιστες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες για την εκπαίδευσή τους. Για παράδειγμα δεν είναι ακόμη γνωστό εάν οι 

καλλιτέχνες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες, όπως άλλες ομάδες επαγγελματιών, 

μέσα στις οποίες εκπαιδεύονταν. Είναι δυνατό να υποτεθεί ότι ο καλλιτέχνης 

διδασκόταν την τέχνη με πρακτική εξάσκηση. Εργαζόταν δηλαδή ως μαθητευόμενος, 

ίσως ήδη από μικρή ηλικία, δίπλα σε κάποιον έμπειρο καλλιτέχνη. 

Το Έπαρχικό Βιβλίο, έργο της εποχής του αυτοκράτορα Λέοντα ς' του 

Σοφού (886-912), περιλαμβάνει τους κανονισμούς που ρύθμιζαν τις δραστηριότητες 

των διάφορων επαγγελματικών ομάδων (συστήματα , δηλαδή συντεχνίες) της 

Κωνσταντινούπολης569. Στο εικοστό δεύτερο κεφάλαιο του συγκεκριμένου έργου 

><>7 Για το πρόσωπο του καλλιτέχνη, την κοινωνική του θέση και την καλλιτεχνική δημιουργία, βλ. 
ενδεικτικά: Barral I Altet (επιμ.), Artistes, artisans. Kalopissi-Verti, "Painters' Portraits", 129-142. 
Βασιλάκη (επιμ.), To πορτραίτο του καλλιτέχνη. Pontani, "L'artista bizantino", 151-172. Bacci (επιμ.), 
L'artista a Bisanzio. Έμφαση στην οικονομική διάσταση της καλλιτεχνικής παραγωγής στο Cutler. 
"Industries of Art", τ. 2, 555-587. 
568 Εδώ γίνεται χρήση του σύγχρονου όρου καλλιτέχνης. Στο Βυζάντιο ένας ζωγράφος θα 
αποκαλούνταν ιστοριογράφος ή ζωγράφος εάν ζωγράφιζε εικόνες, τοιχογραφίες και μικρογραφίες 
χειρογράφων και μονσιάτωρ ή ψηφοθέτης εάν κατασκεύαζε ψηφιδωτά, βλ. Du Cange, Glossarium, 
τ. 1, 524, 964, τ. 2, 1782. Sophocles, Greek Lexicon, 558, 607, 770, 1181. Επίσης, είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι ο ζωγράφος του Βυζαντίου δεν θεωρούνταν καλλιτέχνης με τη σύγχρονη έννοια του όρου, 
δηλαδή αυτή του πρωτοπόρου δημιουργού με ελεύθερη έκφραση. Τα Πρακτικά της Ζ' Οικουμενικής 
Συνόδου (787) δεν αφήνουν αμφιβολία περί τούτου, καθώς αναφέρουν ρητά ότι η συμβολή του 
ζωγράφου περιορίζεται στην τέχνη του, ενώ η διάταξη της εικονογραφίας οφείλεται στους πατέρες που 
κτίζουν τις εκκλησίες. Mansi, Sacrorum conciliorum, τ. 13, 252. 
369 Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του εν λόγω νομικού έργου, βλ. αρχικό κείμενο με γερμ. μετάφρ. 
Koder, Eparchenbuch. Όπου αναφέρεται όλη η προηγούμενη βιβλιογραφία και οι προϋπάρχουσες 
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αναφέρονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν στους ζωγράφους, αλλά δεν 

υπάρχει καμία σχετική μνεία για την εκπαίδευσή τους370. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της εποχής που εξετάζουμε, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση των 

καλλιτεχνών, είναι αυτό του Ρώσου ζωγράφου Αλύπιου (Alimpij) που έζησε γύρω 

στα τέλη του 11ου αιώνα στην περιοχή του Κιέβου. Σύμφωνα με το ρωσικό κείμενο 

του Πατερικού της μονής των Σπηλαίων (Pecerskij Monastir) στο Κίεβο, ενώ ήταν 

ακόμη παιδί οι γονείς του τον παρέδωσαν σε ένα συνεργείο Βυζαντινών ψηφοθετών, 

που εκείνη την εποχή διακοσμούσε το καθολικό της μονής της Κοίμησης της 

Θεοτόκου, γνωστής και ως μονής των Σπηλαίων, για να διδαχθεί τη ζωγραφική 
571 

τέχνη . Αμέσως μετά την αποπεράτωση του διακόσμου του ναού ο Αλύπιος 

χειροτονήθηκε ιερέας στην ίδια μονή, ωστόσο συνέχισε να ασκεί το επάγγελμα του 

ζωγράφου παράγοντας φορητές εικόνες. Το κείμενο του Πατερικού που παρέχει τις 

παραπάνω πληροφορίες δεν αναφέρεται μόνο στον τρόπο εκμάθησης της ζωγραφικής 

τέχνης. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οικοδόμοι και ψηφοθέτες από την 

Κωσταντινούπολη ανέλαβαν να κτίσουν και να διακοσμήσουν τον ναό της 

Κοιμήσεως. Αυτό το τμήμα της διήγησης του Πατερικού μαρτυρεί ότι οι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες μετακινούνταν σε διάφορες περιοχές, ακόμη και εκτός των ορίων της 

αυτοκρατορίας, για να ασκήσουν την τέχνη τους. Θα μπορούσαν επομένως να έχουν 

μετακινηθεί και προς το Σινά; 

Στον ψηφιδωτό διάκοσμο της ανατολικής πλευράς του ιερού βήματος της 

βασιλικής της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ διατηρείται επιγραφή η οποία αναφέρει ότι τα 

ψηφιδωτά φιλοτεχνήθηκαν από τον μοναχό Εφραίμ το 1169 (Εικ. 2)572. Η ίδια 

επιγραφή μνημονεύει και τους δωρητές του διακόσμου, τον αυτοκράτορα Μανουήλ 

Α' Κομνηνό, τον βασιλιά των Ιεροσολύμων Αμάλριχο και τον επίσκοπο της Βηθλεέμ 

Radulphus. Φαίνεται ότι ο αρχικός διάκοσμος του ναού είχε καταστραφεί σε μεγάλο 

εκδόσεις. Επίσης ο C. Mango περιλαμβάνει αποσπάσματα του έργου μεταφρασμένα στα αγγλικά, 
Mango, Art of the Empire, 206-207. 
570 To κεφάλαιο φέρει τον τίτλο: «Περί πάντων τών εργολάβων, ήτοι λεπτονργών, 
γυψοπλαστών, μαρμαραριων, άσκοθνραρίων, ζωγράφων καί λοιπών». Οι διατάξεις που 
εμπεριέχονται σε αυτό ρυθμίζουν τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τις παραγγελίες μεταξύ 
καλλιτεχνών και παραγγελιοδότη. Koder, Eparchenbuch, στ. 785-833, 138-142. 
571 Το Πατερικό της μονής των Σπηλαίων συντάχθηκε τη δεκαετία του 1220, Mango, Art of the Empire, 
222-224. Ο Αλύπιος εργαζόταν στην εκκλησία της Κοιμήσεως (ιδρύθηκε το 1073) όταν ήταν 
πρίγκιπας του Κιέβου ο Vsevolod Jaroslavic (1078-1093) και ηγούμενος του μοναστηριού ο Νίκων 
(1078-1088). Μάλιστα ο Βλαδιμήρ Μονομάχος, πρίγπηπας του PerejaslavP (1094-1113) και του 
Κιέβου (1113-1125) διδάχθηκε τη ζωγραφική τέχνη από τον Αλύπιο. Άρα η δράση του τελευταίου 
ίσως εκτείνεται μέχρι το α' μισό του 12ου αιώνα. Pucko, "Kievskij chudoznik", 63-88. Βλ. επίσης 
Heppell (επιμ.), Pateric, 56-66. 
572 Βλ. σσ. 16-17. 
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βαθμό και για το λόγο αυτό οι Σταυροφόροι και οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να τον 

διακοσμήσουν εκ νέου με ψηφιδωτά με κοινή χορηγία37·5. Είναι, ωστόσο, 

αξιοσημείωτο ότι οι Λατίνοι επέτρεψαν στον Μανουήλ Κομνηνό να συμμετάσχει στη 

διακόσμηση του ναού, ο οποίος εκείνη την εποχή ανήκε στο Λατινικό Βασίλειο της 

Ιερουσαλήμ. Η πράξη αυτή φαίνεται να εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που 

ακολουθούσε ο Μανουήλ Κομνηνός στην Ανατολική Μεσόγειο και η οποία 

συμπεριλάμβανε ανάπτυξη φιλικών και συμμαχικών δεσμών με τους Λατίνους574. 

Εφόσον στη δωρεά συμμετείχε και ο Βυζαντινός αυτοκράτορας είναι λογικό να 

υποθέσουμε ότι, με τη σύμφωνη γνώμη των Λατίνων των Σταυροφορικών κρατών, 

μετακλήθηκε συνεργείο ψηφοθετών από το Βυζάντιο, επικεφαλής του οποίου ήταν ο 

Εφραίμ, το οποίο ανέλαβε να διακοσμήσει τη βασιλική373. Παράλληλα με τον Εφραίμ 

στο μνημείο εργαζόταν και ο ψηφοθέτης Βασίλειος576. Η επιγραφή που έχει 

συναταχθεί στα Λατινικά και στα Αραβικά, η οποία διατηρείται δίπλα στη μορφή 

ενός αγγέλου που απεικονίζεται στο βόρειο τοίχο της εκκλησίας, αναφέρει ότι ο 

Βασίλειος ήταν Ορθόδοξος με καταγωγή από τη Συρία και έφερε τον ιερατικό βαθμό 

573 Διατηρείται κυρίως το άνα) τμήμα των ψηφιδωτών παραστάσεων. Για τα ψηφιδωτά βλ. ενότητα 
Α.1, σ. 16, υποσημ. 32. Οι περισσότεροι μελετητές χρονολογούν το σύνολο των ψηφιδωτών στον 12° 
αιώνα, με μόνη εξαίρεση τον Henri Stern που τοποθετεί την κατασκευή των ψηφιδωτών που 
απεικονίζουν τοπικές Συνόδους της Εκκλησίας, και οι οποίες αναπτύσσονται σε ζώνη στο νότιο τοίχο 
του κυρίως ναού πάνω από την κιονοστοιχία, στα τέλη του 7ου με αρχές του 8ου αιώνα. Επίσης ο ίδιος 
υποστηρίζει ότι τα ψηφιδωτά των Οικουμενικών Συνόδων στο βόρειο τοίχο πιθανότατα 
κατασκευάστηκαν κατά τον 12° αιώνα, όμως αντιγράφουν παλαιότερες παραστάσεις που βρίσκονταν 
στο ίδιο τμήμα του ναού οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 7ου με αρχές του 8ου αιώνα. Ωστόσο 
και αυτός χρονολογεί τις μεμονωμένες μορφές αγίων και αγγέλων και τα ψηφιδωτά των εργκαρσίων 
κλιτών και του ιερού βήματος στον 12° αιώνα. 
574 Το 1167 ο Αμάλριχος ή Αμμερίγος, όπως τον αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές, παντρεύτηκε την 
κόρη του πρωτοσέβαστου Ιωάννη Κομνηνού, Μαρία Κομνηνή, για να ανανεώσει τη συμμαχία του με 
τον Μανουήλ Α'. Το 1169 Λατίνοι και Βυζαντινοί διοργάνωσαν κοινή εκστρατεία στη Δαμιέττη της 
Αιγύπτου. Μάλιστα το 1171 ο Αμμερίγος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, όπου και διέμεινε για 
τρεις μήνες. Runciman, "Visit of King Amalric I to Constantinople", 153-158. Lilie, "Byzanz und 
Kreuzfahrerstaaten", 132-142. Επίσης ο επίσκοπος Ραούλ ήταν καγκελλάριος του Λατινικού βασιλείου 
της Ιερουσαλήμ καθόλη τη διάρκεια της βασιλίας του Αμμερίγου, Riant, Etudes, τ. 1, 19-21, τ. 2, 5-11. 
575 Ο Εφραίμ θα πρέπει να ήταν σίγουρα καλλιτέχνης εφόσον στην επιγραφή προσδιορίζει τον εαυτό 
του ως « ιστοριογράφο» και «μουσιάτορα». Η λέξη ιστοριογράφος σημαίνει τον ζωγράφο, ενώ η 
λέξη μονσιάτωρ τον ψηφοθέτη, βλ. Du Cange, Glossarium, τ. 1, 524, λήμμα ιστοριογράφος και 
964, λήμμα μονσιάτωρ. Sophocles, Greek Lexicon, 770-771, λήμμα μονσείον-μονσίον μονσιόω-
μονσοω. 
' Ισως ο Εφραίμ διακόσμησε το ιερό και ο Βασίλειος τον κυρίως ναό, Vincent, Abel, Bethleem, 165. 
Buchthal, Miniature Painting, XXIX, 2-9. Kiihnel, Wall Painting, 133-149. Μία ακόμη επιγραφή στο 
νότιο εγκάρσιο κλίτος, που ίσως να προσέφερε πληροφορίες για κάποιον ζωγράφο ή δωρητή, δεν είναι 
δυνατόν να διαβαστεί σήμερα: "μνήσθητι Κ(νρι)ε τό\· δονλο\' σον Ζαν...", Vincent, Abel, 
Bethleem, 165. Βέβαια το όνομα Ζαν αποτελεί την λατινική μορφή του ονόματος Ιωάννης, και μάλιστα 
έχει συνδεθεί με τη Βενετία. Να πρόκειται άραγε για έναν Βενετό καλλιτέχνη; Βλ. Folda, Art of the 
Crusaders, 353. James, "Mosaic Matters", 236, υποσημ. 43. 

169 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



του διακόνου (Εικ. 151)"77. Ο Βασίλειος θα πρέπει να ήταν επίσης ψηφοθέτης. 

Δυστυχώς, δεν σώζονται επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι μαθήτευσε δίπλα 

στον Εφραίμ όσο αυτός εργαζόταν στον ναό. Ίσως δεν απέχει πολύ από την 

πραγματικότητα η υπόθεση ότι ο Βασίλειος ήταν καλλιτέχνης από τη Συρία που 

ασκούσε το επάγγελμά του πριν έλθει ο Εφραίμ στη Βηθλεέμ, γι' αυτό άλλωστε του 

επετράπη να τοποθετήσει επιγραφή με το όνομά του στο διάκοσμο. Εάν υποθέσουμε 

ότι ήταν απλά μαθητευόμενος ή εργαζόταν ως μαθητευόμενος στο συνεργείο του 

Εφραίμ πιθανώς να μην είχε τη δυνατότητα να «υπογράψει» το έργο του"78. 

Παράλληλα, η φιλοτέχνηση των ψηφιδωτών του ναού της Γεννήσεως από 

συνεργείο Βυζαντινών καλλιτεχνών φαίνεται ότι οφειλόταν τόσο στην οικονομική 

συμβολή των Βυζαντινών στο έργο της διακόσμησης της εκκλησίας όσο και στο 

κύρος καθο'ίς και στη φήμη που απολάμβαναν οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες σε χώρες 

εκτός του Βυζαντίου579. Την ίδια σχεδόν περίοδο κατά την οποία διακοσμήθηκε η 

εκκλησία της Γεννήσεως, διακοσμήθηκαν με ψηφιδωτά οι εκκλησίες του Παλέρμο 

(όπως το Παλατιανό παρεκκλήσιο και το παρεκκλήσιο της Martorana), καθώς και 

άλλων πόλεων (όπως ο καθεδρικός ναός στο Cefalu και αυτός στο Monreale)380. 

Επίσης περίπου στην ίδια χρονική περίοδο χρονολογούνται τμήματα ψηφιδωτών του 
' r ' 581 

ναού του Αγίου Μάρκου στη Βενετία" . Σύγχρονοι μελετητές υποστήριξαν ότι οι 

ψηφοθέτες, που διακόσμησαν τα μνημεία της Σικελίας και της Βενετίας, ήταν 

Βυζαντινοί, αν και σήμερα η άποψη αυτή αρχίζει να αμφισβητείται" . Ακόμη και οι 

μουσουλμάνοι θαύμαζαν την τέχνη των Βυζαντινών, γι' αυτό όταν ο Σαλαδίνος 

(1169-1193) κατέλαβε την Ιερουσαλήμ το 1187 διέταξε να διακοσμήσουν το τέμενος 

του Αλ-Ακσά με ψηφιδωτά που είχαν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη βυζαντινή 

~17 Μάλιστα ο G. Kiihnel υποστήριξε ότι ο Βασίλειος κατάγονταν από το χωριό Moschem της βόρειας 
Συρίας. Kiihnel, "Neue Feldarbeiten", 507-513. 
578 Πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αναφέρεται σε «υπογραφές» ζωγράφων κατ' 
αυτήν την εποχή. Παρόλο που από τον 12° αιώνα οι ζωγράφοι τοποθετούν όλο και συχνότερα το 
όνομά τους στο διάκοσμο δεν είναι γνωστό εάν έχουν την αυτογνωσία του δημιουργού, όπως επί 
παραδείγματι οι ζωγράφοι της Αναγέννησης. 
579 «// ζωγραφική είναι η δόξα του Βυζαντίου» αναφέρει ο Λατίνος μοναχός Θεόφιλος στο εγχειρίδιο με 
συμβουλές για τεχνικές ζωγραφικής που χρονολογείται στον 11° ή 12° αιώνα. Dodwell, De Diversis 
Artibus, 4. 
580 Demus, Mosaics of Norman Sicily. Kitzinger, Mosaics of Monreale. Kitzinger, "Norman Sicily", 
121-147. Kitzinger, "Byzantine Contribution", 357-388. Demus, Byzantine Art. Kitzinger, "Byzantium 
and the West", 49-56. Kitzinger, "Mosaic Ateliers", 277-289. Borsook, Messages. 
?81 Demus, Byzantine Art, 121-162. Demus, Mosaics of San Marco, τ. 1. 
582 Βλ. τις προηγούμενες παραπομπές στα έργα των Demus και Kitzinger, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι 
καλλιτέχνες των ψηφιδωτών ήταν Βυζαντινοί. Πρόσφατα η Liz James, με βάση χημικές αναλύσεις 
ψηφίδων, προσπάθησε να αποδείξει ότι, τουλάχιστον τα ψηφιδωτά του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, 
μπορεί να φιλοτεχνήθηκαν από Ιταλούς ψηφοθέτες, βλ. James, "Mosaic Matters", 227-243. 
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τεχνική583. Οι καλλιτέχνες που διακόσμησαν εκκλησίες στη Λατινική Δύση και στην 

Ανατολική Μεσόγειο προέρχονταν άραγε αποκλειστικά και μόνο από το Βυζάντιο; 

Πιθανολογούμε ότι οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες που αναλάμβαναν να διακοσμήσουν 

αυτούς τους ναούς ήταν υποχρεωμένοι εκ των συνθηκών να προσλάβουν ντόπιους 

καλλιτέχνες, τους οποίους εκπαίδευαν, για να τους βοηθήσουν στο έργο τους ή ίσως 

και να συνεργάζονταν μαζί τους. Η πρακτική αυτή δεν είναι άγνωστη σε άλλες 

περιοχές του μεσαιωνικού κόσμου. Στη Ρωσία εντοπίσαμε το παράδειγμα του 

Αλύπιου. Επίσης στο Chronicon Casinense του Λατίνου Λέοντα της Όστια 

(Υδρούντα) αναφέρεται ότι στα τέλη του 11ου αιώνα ο ηγούμενος Desiderius της 

μονής του Αγίου Βενέδικτου του Monte Cassino προσέλαβε καλλιτέχνες από την 

Κωνσταντινούπολη για να διακοσμήσουν το καθολικό του μοναστηριού που είχε 

μόλις ανοικοδομηθεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες δίδαξαν 
' 584 

στους ντόπιους μοναχούς να ζωγραφίζουν σύμφωνα με το βυζαντινό τρόπο" . 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι οι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, προκειμένου να εργαστούν σε 

κάποια άλλη περιοχή από τον αρχικό τόπο της διαμονής και της δραστηριότητάς 

τους. Θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι αυτή η μετακίνηση οριζόταν από τον νόμο 

της προσφοράς και της ζήτησης. Από τη στιγμή που στη βυζαντινή κοινωνία οι 

καλλιτέχνες ήταν ολιγάριθμοι και οι δραστηριότητές τους ήταν γνωστές σε όσους 

επιθυμούσαν να παραγγείλουν εικόνες και μικρογραφίες ή να χρηματοδοτήσουν την 

κατασκευή ενός εντοίχιου διακόσμου, είναι λογικό να υποτεθεί ότι ο εκάστοτε 

καλλιτέχνης θα εργαζόταν όπου μπορούσε να βρει εργασία585. Ίσως πάλι ο 

καλλιτέχνης να ήταν αναγκασμένος να μεταβεί σε άλλους τόπους σε εποχές κατά τις 

οποίες δεν υπήρχαν παραγγελίες στην περιοχή όπου διέμενε586. Κατά πάσα 

πιθανότητα η μετάβαση σε άλλον τόπο καθοριζόταν από τη φύση της δουλειάς, την 

αμοιβή, την ανάγκη του για εργασία, αλλά πιθανώς -και γιατί όχι, άλλωστε- από το 

κύρος που θα απέφερε η εκάστοτε εργασία. Επομένως, θα ήταν δυνατό να 

583 Πληροφορία του ιστορικού Ibn al-Athir (1160-1233), RCH, Orientaux, τ. 1, 705. 
584 Bloch, "Monte Cassino", 163-224. PL 173, 748-749. 
583 Ο Robin Cormack έχει υποστηρίξει ότι οι καλλιτέχνες στην Κωνσταντινούπολη ήταν πάντοτε 
ολιγάριθμοι. Cormack, "Ο καλλιτέχνης στην Κωνσταντινούπολη", 45-76, ειδ. 54-55, 65-66. 
586 Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι καλλιτέχνες ταξίδευαν σε άλλους τόπους. Για παράδειγμα 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Παντολέων, ένας από τους μικρογράφους του 
Μηνολογίου του Βασιλείου Β' (κωδ. 1613, Βατικανό, Biblioteca Apostolica Vaticana), έφυγε ποτέ από 
την Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί αλλού, άλλωστε δεν υπήρχε ανάγκη να το πράξει καθώς ήταν 
ζωγράφος με μεγάλο κύρος που εκτελούσε παραγγελίες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ταυτόχρονα 
εργάζονταν για λογαριασμό του αυτοκράτορα. Sevcenko, "Pantoleon", 241-249. 
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αποδεχτούμε ως υπόθεση ότι εφόσον οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες μετακινούνταν σε 

διαφορετικά μέρη για την εκτέλεση παραγγελιών, τότε θα μπορούσαν να ταξιδέψουν 

μέχρι το Σινά για να εργαστούν. 

Οι διάκοσμοι στους οποίους αναφερθήκαμε μέχρι τώρα, σώζονται σε μνημεία 

που ανέγειραν οι Λατίνοι, παρόλο που η συμβολή των Βυζαντινών στη διακόσμησή 

τους ήταν καθοριστική. Ωστόσο, η παρουσία Βυζαντινών καλλιτεχνών στους Αγίους 

Τόπους δε φαίνεται ότι περιορίζεται στις Λατινικές εκκλησίες, αλλά εντοπίζεται σε 

Ορθόδοξα θρησκευτικά ιδρύματα. Ένα από τα λίγα σωζόμενα παραδείγματα 

εντοίχιου διακόσμου της περιοχής αποτελούν οι τοιχογραφίες της μονής του Αγίου 
587 

Θεοκτίστου στην έρημο της Ιουδαίας 0 ' . Το μοναστήρι σπανίως αναφερεται σε 

κείμενα του 12ου αιώνα. Ο Ιωάννης Φωκάς, που ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους στο 

δ' τέταρτο του 12ου αιώνα, φαίνεται να αγνοεί την ύπαρξή του, ενώ στις αρχές του 

ίδιου αιώνα ο ηγούμενος Δανιήλ από τη Ρωσία αναφέρει ότι η μονή κειτόταν σε 

ερείπια388. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά το γ' τέταρτο του 12ου αιώνα στο μοναστήρι 

του Αγίου Θεοκτίστου διαβιούσαν και πάλι μοναχοί, οι οποίοι φρόντισαν να 

διακοσμήσουν τη λαύρα τους με τοιχογραφίες389. Οι δωρητές του διακόσμου είναι 

άγνωστοι καθώς, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για τη μονή και 

τους μοναχούς της στις πηγές και επίσης δεν έχει εντοπιστεί κτητορική επιγραφή που 

πιθανώς θα διέσωζε τα ονόματά τους. Η μόνη ένδειξη για τους μοναχούς του 

μοναστηριού προέρχεται από επιγραφή πάνω από την είσοδο του οστεοφυλάκιου που 

αναφέρει: «θήκη όσιων πατέρων και άδελφών. Κύριε ει ...ης ώδε ούκ αν 

άπέθανεν ό άδελφός. Λάζαρε δεϋρο έξω.»390. Οι ελληνικές επιγραφές δείχνουν 

ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε εγκατασταθεί εκεί μια κοινότητα Ορθόδοξων 

μοναχών. Οι τοιχογραφίες του Αγίου Θεοκτίστου παρουσιάζουν τεχνοτροπικές 

ομοιότητες με αυτές της Εγκλείστρας του Αγίου Νεοφύτου στην Κύπρο391. Κατά 

πάσα πιθανότητα η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου διακοσμήθηκε με δαπάνες του 

587 Tobler, Topographie von Jerusalem, τ. 2, 970. Furrer, "Lauren und Kloster", 234. Marti, "Lauren 
und Kloster", 17-19. Conder, Kitchener, Survey, τ. 3, 199. Vailhe, "Monastere de Saint Theoctiste", 58-
76. Fast, "Der el-Mkellik", 31. Chitty, "Two Monasteries", 134-152. Mann, "Der el-Mkellik", 34-39. 
Meinardus, Laurae and Monasteries of Judea, 200-250, 328-356. Kiihnel, Wall Painting, 181-191. 
Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 268-271. 
588 Ο ηγούμενος Δανιήλ αναφέρει ότι τόσο η μονή του Αγίου Ευθυμίου όσο και αυτή του Θεοκτίστου 
είχαν εγκαταληφθεί, Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 141. 
589 Kiihnel, Wall Painting, 191. 
390 Ο.π., 185. 
391 Για το θέμα των ομοιοτήτων μεταξύ των τοιχογραφιών των δύο μνημείων, βλ. Ο.π., 185, 191. 
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ίδιου του αγίου ή τοπικών αφιερωτών592. Επομένως, δεν δόθηκε αυτοκρατορική 

χορηγία στο μοναστήρι. Κατά τον ίδιο τρόπο οι ασκητές της μονής του Αγίου 

Θεοκτίστου ίσως φρόντισαν να διακοσμήσουν το μοναστήρι τους με δικά τους 
r q - 2 

οικονομικά μέσα" . Δεν θα πρέπει άλλωστε να λησμονηθεί ότι ο άγιος Νεόφυτος είχε 

ταξιδέψει στην Παλαιστίνη το 1158 με σκοπό να μονάσει σε κάποια από τις 

μοναστικές κοινότητες της περιοχής και μάλιστα πρόσφατα έχει υποτεθεί ότι η 

Εγκλείστρα ακολουθεί τη διάταξη των κτισμάτων παλαιστινιακών λαυρών καθώς και 

του ναού της Αναστάσεως394. Επιπλέον οι στυλιστικές ομοιότητες των τοιχογραφιών 

της μονής του Αγίου Θεοκτίστου με αυτές της Εγκλείστρας του Αγίου Νεοφύτου, 

καθώς και η ίδια η φύση των δύο καθιδρυμάτων, που στην πραγματικότητα 

αποτελούσαν ένα κελλίον, δηλαδή ένα κοινόβιο ιδρυμένο σε μια σπηλιά σε 

δυσπρόσιτο σημείο, όπου διαβιούσαν έγκλειστοι οι μοναχοί, υποδεικνύουν ότι οι 

Ορθόδοξες μοναστικές κοινότητες βρίσκονταν πιθανότατα σε διαρκή επικοινωνία 

μεταξύ τους, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο και στην καλλιτεχνική παραγωγή της 

περιόδου. Επιπλέον σπαράγματα τοιχογραφιών, που χρονολογούνται στο 12° αιώνα, 

έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη μονή του Αγίου Ευθυμίου, στην 

οποία, όπως είδαμε παραπάνω, ασκήτευαν Ορθόδοξοι μοναχοί, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι και άλλοι Ορθόδοξοι μοναχοί θέλησαν να διακοσμήσουν τους ναούς 

των μοναστηριών τους"93. 

Επίσης, ο Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στη Σεβαστή (Σεβαστόπολη) της 

Παλαιστίνης υπήρχαν δύο ναοί αφιερωμένοι στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο ένας 

εξ αυτών βρισκόταν στο κέντρο της πόλης και ο άλλος σε μικρό ύψωμα, όπου, 

σύμφωνα με το Φωκά, ο Ηρώδης είχε ανεγείρει το παλάτι του596. Ο Φωκάς 

περιγράφει το δεύτερο ναό ως εξής: «Νϋν δε ό τοιούτος τόπος γέγονε Τωμαϊκόν 

μοναστήριον υπάρχει ούν ό ναός τής τοιαύτης μονής τρουλλωτός. Έν δέ τω 

εύωνύμω μέρει τού θυσιαστηρίου έστί κελλίον μικρόν, ού μέσον όράται έκ 

μαρμάρου όμφάλιον, έπί βαθυτάτω σφόδρα όρύγματι κείμενον, έν ώ ή 

πρώτη εύρεσις τής τιμίας κεφαλής, καί άγγέλοις αίδεσίμου τοϋ Προδρόμου 
592 Stylianou, "Donors and Dedicatory Inscriptions", 99. Mango, Hawkins, "Hermitage of St. 
Neophytos", 183. 
593 Wharton-Epstein, "Formulas for Salvation", 385-399. 
394 Στεφανής (επιμ.), "Τυπική Διαθήκη", 31. Teteriatnikov, "Relic of the True Cross", 409-433. 
595 Βλ. παραπάνω Κεφάλαιο A', A.l, σ. 13. Για τα θραύσματα τοιχογραφιών που εντοπίστηκαν στους 
πεσσούς του νότιου κλίτους του κυρίως ναού, βλ. Meimaris, Monastery of Saint Euthymios, 25, εικ. 
21-24α. 
596 PG 133, 940A-C. 
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γέγονεν, ή έν τώ τόπω έκείνω έχώσθη υπό τής Ήρωδίάδος»'97. Αναφορά στον 

ίδιο ναό κάνει επίσης ο Ρώσος προσκυνητής των Αγίων Τόπων Δανιήλ598. Πράγματι 

στην ακρόπολη της Σεβαστής στην Παλαιστίνη σώζονται έως σήμερα τμήματα 

οικοδομήματος που φαίνεται ότι ταυτίζεται με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, την οποία αναφέρουν οι δύο προαναφερθέντες προσκυνητές. Η μελέτη 

των ερειπίων του έχει αποδείξει ότι στα τέλη του 11ου αιώνα ανοικοδομήθηκε ένας 

σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός πάνω σε μια προγενέστερη, πιθανώς 

παλαιοχριστιανική, βασιλική, ενώ κατά το 12° αιώνα ανακατασκευάστηκε η ανωδομή 

του ναού599. Επιπλέον στο βορειοανατολικό τμήμα του ναού διατηρείται μικρή 

κρύπτη. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά της ταιριάζουν με την περιγραφή της εκκλησίας 

που δίνει ο Φωκάς. Ο εντοίχιος διάκοσμος της κρύπτης του ναού, που έχει 

χρονολογηθεί στο β' μισό του 12ου αιώνα, διατηρείται αποσπασματικά και σε άσχημη 

κατάσταση, αλλά παρουσιάζει τεχνοτροπικές ομοιότητες με σπαράγματα 

τοιχογραφιών από το παρεκκλήσι της πύλης της Δαμασκού (αγίου Στεφάνου) στην 

Ιερουσαλήμ, το οποίο πιθανώς να διακοσμήθηκε από Βυζαντινούς καλλιτέχνες600. 

Επομένως είναι πιθανό ότι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου αποτελεί ένα 

ακόμη μνημείο που διακοσμήθηκε από Βυζαντινούς καλλιτέχνες601. 

Επιπροσθέτως θα μπορούσαμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι οι ζωγράφοι της 

συγκεκριμένης εποχής δεν εξειδικεύονταν σε μία μόνο εργασία, αλλά αναλάμβαναν 

την κατασκευή έργων τέχνης σε διαφορετικά μέσα, όπως ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, 

μικρογραφίες χειρογράφων και εικόνες. Η πρακτική αυτή επιβεβαιώνεται από τις 

γραπτές πηγές. Περίπου έναν αιώνα πριν από την εποχή που εξετάζουμε, και 

συγκεκριμένα στις αρχές του 11ου αιώνα, ο ζωγράφος Παντολέων είχε αναλάβει να 

597 PG 133, 940C. 
598 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 155-156. 
599 Enlart, Les monuments, τ. 2, 340. Crowfoot, Churches, 24-39. Hamilton, Samaria-Sebaste, 31 κεξ. 
Ovadiah, Corpus of Byzantine Churches, 157-159. Pringle, "Church-Building", 10. Kiihnel, Wall 
Painting, 193-204. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 297-301. 
600 Στην πραγματικότητα σώζονται μόνο οι σκηνές της Αποτομής και της Ευρέσεως της κεφαλής του 
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και δύο άγγελοι. Για τις τοιχογραφίες της πύλης της Δαμασκού στην 
Ιερουσαλήμ, βλ. Hunt, "Damascus Gate", 191-214. Επίσης, Crowfoot, Churches, 36-38. Kiihnel, Wall 
Painting, 203-204. Επιπροσθέτως ερευνητές υποστήριξαν ότι η εκκλησία είχε διακοσμηθεί από 
Βυζαντινούς καλλιτέχνες σε προγενέστερη εποχή, ίσως στα τέλη του 11ου αιώνα, εποχή της δεύτερης 
φάσης της ανοικοδόμησης του ναού. Crowfoot, Churches, 31. Άλλοι μελετητές πρότειναν ως πιθανή 
ημερομηνία για τις τοιχογραφίες τη δεκαετία του 1140, βλ. Hunt, "Damascus Gate", 191-214. Πάντως 
το γεγονός ότι ο Ιωάννης Φοίκάς δεν κάνει αναφορά σε κάποια χορηγία προς αυτόν το ναό μπορεί να 
σημαίνει είτε ότι ο διάκοσμος του χρονολογείται περί το 1140 και η διακόσμηση δεν συνδεόταν με τον 
αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό, διαφορετικά ο Ιωάννης Φωκάς δε θα παρέλειπε να την καταγράψει, 
είτε ότι αποτέλεσε χορηγία τοπικών ιεραρχών και ίσως χριστιανο'ιν της περιοχής. 
601 Όλοι οι ερευνητές που μελέτησαν τις τοιχογραφίες συμφωνούν ως προς αυτό το θέμα, βλ. Hunt, 
"Damascus Gate", 196. Kiihnel, Wall Painting, 193-204. 
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διακοσμήσει το Μηνολόγιο του Βασιλείου Β', που σήμερα φυλάσσεται στη 

Βιβλιοθήκη του Βατικανού (κωδ. 1613), με μικρογραφίες μαζί με μια ομάδα ακόμη 
/ΛΛ 

επτά καλλιτεχνών . Από τον Βίο του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη λαμβάνουμε 

την πληροφορία ότι την ίδια περίοδο κατά την οποία ο Παντολέων εκτελούσε την 

αυτοκρατορική παραγγελία ο μοναχός Κοσμάς από τη μονή της Μεγίστης Λαύρας 

του Αγίου Όρους του ζήτησε να ζωγραφίσει μια εικόνα του αγίου Αθανασίου . 

Επομένως, ο Παντολέοντας εργαζόταν ταυτόχρονα ως μικρογράφος και ζωγράφος 

εικόνων. Επίσης ο Ρώσος ζωγράφος Αλύπιος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως 

ψηφοθέτης, αλλά αργότερα ζωγράφιζε φορητές εικόνες604. Ακόμη στη μονή του 

Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο της Κύπρου σώζεται εικόνα της Παναγίας Ελεούσας που 

χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα (Εικ. 152)60\ Η χρονολόγησή της καθώς και 

η τεχνοτροπία της τη συνδέουν με τις τοιχογραφίες του ναού του μοναστηριού, που 

φιλοτεχνήθηκαν την ίδια περίπου εποχή από το ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή606. Η 

τεχνοτροπική ομοιότητα ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αψευδής ζωγράφισε 

την εικόνα, αφού ολοκλήρωσε το διάκοσμο του ναού. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε 

απόλυτα σίγουροι, εφόσον η εικόνα δε φέρει αφιερωματική επιγραφή ή υπογραφή 

του ζωγράφου. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην περιοχή των Αγίων 

Τόπων δραστηριοποιούνταν Βυζαντινοί καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοτεχνούσαν 

εντοίχιους διακόσμους. Εάν γίνει αποδεκτό ότι οι καλλιτέχνες της εποχής 

ασχολούνταν τόσο με τη φιλοτέχνηση εντοίχιων διακόσμων όσο και με την 

παραγωγή φορητών εικόνων τότε είναι δυνατό να υποτεθεί ότι αυτοί θα μπορούσαν 

να ζωγραφίσουν εικόνες για τις μοναστικές κοινοτήτες της περιοχής της 

Συροπαλαιστίνης. Πιο απλά, οι καλλιτέχνες που διακοσμούσαν τις εκκλησίες με 

τοιχογραφίες ή ψηφιδωτά μπορούσαν επίσης να φιλοτεχνήσουν και φορητές εικόνες 

τόσο για το μοναστηριακό ίδρυμα για το οποίο εργάζονταν όσο και για άλλα 

μοναστήρια. 

602 Nersessian, "Remarks", 104-125. Frolow, "Menologue du Vatican", 29-42. Sevcenko, 
"Menologium", 245-276. Cormack, "Ο καλλιτέχνης στην Κωνσταντινούπολη", 50-55. Επίσης για τον 
Παντολέοντα και το έργο του, βλ. Sevcenko, "Pantoleon", 241-249. 
b0j Noret (επιμ.), Vitae Duae Antiquae, 122-123. 
604 Mango, Art of the Empire, 223-224. 
61)3 Stylianou, "Donors and Dedicatory Inscriptions", 99. Mango, Hawkins, "Hermitage of St. 
Neophytos", 160-162, 201-204, εικ. 54. Παπαγεωργίου, Εικόνες, 19, εικ. 9. Η εικόνα φέρει την 
επιγραφή: «Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ν ή ελεούσα». 
606 Stylianou, "Donors and Dedicatory Inscriptions", 99. Mango, Hawkins, "Hermitage of St. 
Neophytos", 183. 
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Η παράθεση των παραπάνω παραδειγμάτων είχε ως στόχο της να προσκομίσει 

στοιχεία που αφορούν στο καλλιτεχνικό περιβάλλον στο οποίο θα 

δραστηριοποιούνταν οι ζωγράφοι των σιναϊτικών εικόνων. Εφόσον οι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες ήταν σε θέση να ταξιδέψουν για να εργαστούν σε διαφορετικές περιοχές, 

τότε θα μπορούσαν να φτάσουν και μέχρι το Σινά και να εργαστούν επί τόπου. Το 

γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Εφραίμ και το συνεργείο του στάλθηκαν από 

τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνό στη Βηθλεέμ για να διακοσμήσουν με 

ψηφιδωτά το ναό της Γεννήσεως αποτελεί αδιάσειστο τεκμήριο ότι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες ταξίδευαν προς τους Αγίους Τόπους για να εργαστούν. Από τους Αγίους 

Τόπους και ιδιαίτερα από την Ιερουσαλήμ οι καλλιτέχνες μπορούσαν να ταξιδέψουν 

προς το Σινά για να προσφέρουν και εκεί τις υπηρεσίες τους. Αυτό σημαίνει ότι ο 

ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο Βυζαντινοί ζωγράφοι φιλοτέχνησαν εικόνες στο 

Σινά δεν είναι εντελώς αβάσιμος, αλλά μένει να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να τον 

τεκμηριώσουμε. 
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Γ.2 Αναζητώντας τους ζωγράφους των εικόνων της μονής Σινά 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση είναι εάν οι εικόνες που 

μελετήσαμε ζωγραφίστηκαν επί τόπου στο Σινά ή εάν φιλοτεχνήθηκαν σε κάποιον 

άλλο τόπο και έφτασαν στο μοναστήρι μέσω προσκυνητών ή μοναχών. Με άλλα 

λόγια είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι καλλιτέχνες από το Βυζάντιο ταξίδεψαν μέχρι 

το Σινά για να παράξουν αυτά τα έργα; Μήπως, από την άλλη, Βυζαντινοί ζωγράφοι 

φιλοτέχνησαν αυτές τις εικόνες σης περιοχές που διαβιούσαν και δεν επισκέφτηκαν 

ποτέ τη μονή του Σινά; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι εύκολο να 

δοθούν. Στην περίπτωση των εικονογραφημένων χειρογράφων είναι πολύ πιο εύκολο 

να εντοπιστεί ο τόπος παραγωγής και διακόσμησης τους, επειδή στην πλειονότητά 

τους φέρουν σημειώματα και κολοφώνες, που συχνά προσδιορίζουν τον ανηγραφέα, 

τον δωρητή, καθώς και το μοναστήρι για το οποίο αντιγραφόταν το χειρόγραφο. 

Ωστόσο, οι εικόνες φέρουν πολύ σπάνια επιγραφές και όταν αυτές υπάρχουν, 

συνήθως αναφέρουν μόνο το όνομα και σπανιότερα την ιδιότητα του δωρητή. Ακόμη 

πιο σπάνια αναφέρουν το όνομα της μονής ή της εκκλησίας για την οποία 

προορίζονταν, ενώ παραλείπουν να δώσουν την ημερομηνία παραγωγής τους και για 

το λόγο αυτό χρονολογούνται κυρίως με βάση την τεχνοτροπία τους607. Συνεπώς δεν 

είναι δυνατό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι εικόνες βρέθηκαν στο Σινά από την 

πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Παρά τη σοβαρότητα αυτής της παρατήρησης 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πλειονότητα των εικόνων του μοναστηριού βρέθηκε 

στο Σινά τη στιγμή της δημιουργίας τους, αν και υποστηρίξαμε ότι ορισμένες από 

αυτές, όπως η εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακας, μεταφέρθηκαν αργότερα στο 

Σινά608. Η άποψη αυτή δε θα πρέπει να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, παρόλο 

που είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί με αδιάσειστα στοιχεία. Επί παραδείγμαη η 

εικόνα με τον προφήτη Δαβίδ και τον βασιλιά και ιερέα Μελχισεδέκ, που στρέφονται 

προς μετάλλιο με τον Χριστό, είναι πολύ πιθανό όη φιλοτεχνήθηκε εξαρχής για να 

διακοσμήσει το καθολικό της μονής Σινά εφόσον στο κάτω μέρος απεικονίζεται σε 

προσκύνηση ο ηγούμενος του μοναστηριού Αβράμιος. Ανάλογες περιπτώσεις 

αποτελούν όσες εικόνες φέρουν επιγραφή στην οποία γίνεται σαφής μνεία στη μονή 

607 Καμία από τις εικόνες που είδαμε μέχρι τώρα δεν φέρει ημερομηνία. Πολλές φορές για να 
προσδιορίσουμε καλύτερα την ημερομηνία παραγωγής στηριζόμαστε σε στοιχεία από τη μορφή του 
δωρητή ή την αφιερωματική επιγραφή, όπως επί παραδείγματι στο δίπτυχο με τη Γέννηση και τη 
Βάπτιση που φέρει επιγραφή με το όνομα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιου και στην εικόνα με 
τον άγιο Γεώργιο και το βασιλιά της Γεωργίας Δαβίδ Β '. 
608 Βλ. σσ. 50-55. 
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Σινά. Σε αυτές συγκαταλέγεται η εικόνα με τον Προφήτη Μωυσή να λαμβάνει το 

Νόμο μπροστά από τη Βάτο με σκηνές του Βίου του, στην οποία απεικονίζεται ο 

ηγούμενος της μονής Νείλος. Εντούτοις αυτές οι εικόνες αποτελούν τη μειοψηφία 

μπροστά στο σύνολο των σωζόμενων εικόνων. Ωστόσο, υποστηρίξαμε ότι ένα 

σύνολο εικόνων φιλοτεχνήθηκε αρχικά για τη μονή του Αγίου Αντωνίου στην 

Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα όμως δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς οι 

εικόνες αυτές μεταφέρθηκαν στο Σινά. 

Η πολιτική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου 

από τα τέλη του 11ου έως τις αρχές του 13ου αιώνα φαίνεται ότι σχετίζεται με την 

καλλιτεχνική παραγωγή. Το Βυζάντιο είχε απωλέσει πριν από πολλούς αιώνες τα 

εδάφη της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και της Συρίας και έτσι το Σινά δεν βρισκόταν 

πλέον στις εσχατιές μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

πλέον ήταν εγγύτερα στην καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου. Η πιο κοντινή 

περιοχή στο Σινά που εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την άμεση κυριαρχία των 

Βυζαντινών ήταν το νησί της Κύπρου. Επίσης, ανάμεσα στο Βυζάντιο και το Σινά 

είχαν δημιουργηθεί τα Σταυροφορικά κράτη των Αγίων Τόπων που διευκόλυναν, 

όπως θα αναφέρουμε, την μεταξύ τους επαφή609. Αυτό σημαίνει ότι το Σινά δε 

βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, όμως το γεγονός αυτό 

δε φαίνεται να εμπόδισε την ανάπτυξη πνευματικών δεσμών μεταξύ του μοναστηριού 

και του Βυζαντίου. Οι σιναϊτικές εικόνες εντάσσονται τόσο τεχνοτροπικά όσο και 

θεματικά στα πλαίσια της Βυζαντινής καλλιτεχνικής παραγωγής της περιόδου. Πιο 

απλά, αυτές οι εικόνες έχουν ζωγραφιστεί από Βυζαντινούς καλλιτέχνες. 

Η πλειονότητα των σύγχρονων μελετητών συμφωνεί με την άποψη ότι ένα 

μεγάλο μέρος από τις εικόνες του Σινά φιλοτεχνήθηκαν στο ίδιο το μοναστήρι από 

καλλιτέχνες που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη ή άλλες επαρχίες της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπως η Κύπρος. Η υπόθεση αυτή βασίστηκε κυρίως στο 

γεγονός ότι σε ένα μεγάλο αριθμό μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών σιναϊτικών 

εικόνων απαντά ένας ιδιαίτερος τρόπος διακόσμησης του χρυσού βάθους. Πρόκειται 

για την απόδοση ομόκεντρων κύκλων στο χρυσό βάθος, που απαντά κατά κύριο λόγο 

στα φωτοστέφανα και δευτερευόντως σε διακοσμητικούς κύκλους του φόντου, η 

οποία αντανακλά το φως610. Εντούτοις καινούργιες ενδείξεις, που έρχονται να 

609 Βλ. Κεφάλαιο Δ", Δ. 1, Δ.2, 200-222. 
610 Οι μελέτες επί του συγκεκριμένου θέματος είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες, αλλά αυτή η άποψη 
έχει καθιερωθεί μάλλον άκριτα από τους σύγχρονους ερευνητές. Ο R. Cormack, αναφερόμενος στις 
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προσφέρουν κάποιες ακτίνες φωτός στο θέμα της τεχνικής της εγχάραξης του χρυσού 

βάθους, προέρχονται κατά παράδοξο ίσως τρόπο και πάλι από τη μονή του Σινά, 

καθώς και από άλλες περιοχές6". Στη Βιβλιοθήκη της μονής Σινά φυλάσσεται 
/- 1 -Λ 

σήμερα ο Θεοδοσιανός ή Χρυσός κώδικας (κωδ. 204) . Πρόκειται για πολυτελές 

χειρόγραφο, με εξαιρετικής τεχνοτροπίας μικρογραφίες που χρονολογείται περί το 

975 με 1000. Η πολυτέλεια και η άριστη εκτέλεση των μικρογραφιών σε συνδυασμό 

με την εξαιρετικά προσεγμένη κεφαλαιογράμματη γραφή, που αποδίδεται με χρυσά 

γράμματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κώδικας αποτέλεσε αυτοκρατορική 

παραγγελία, που παρήχθη σε κάποιο εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης613. Τα 

πρώτα φύλλα του κώδικα κοσμούνται με επτά μικρογραφίες ολόσωμων αγίων 

μορφών. Απεικονίζονται ο Χριστός, η Παναγία, ο άγιος Πέτρος των Μονοβάτων και 

οι τέσσερις Ευαγγελιστές (Εικ. 153). Τα φωτοστέφανα των μορφών αποδίδονται με 

την χαρακτηριστική, για πολλές εικόνες του Σινά, εγχάραξη του χρυσού βάθους, με 

τη διαφορά ότι στο χειρόγραφο η χάραξη είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και λεπτή λόγω 

της φύσης του υποστρώματος614. Διαθέτουμε επομένως απτή απόδειξη ότι η απόδοση 

του χρυσού βάθους με εγχάραξη δεν απαντά μόνο σε εικόνες του Σινά, αλλά και σε 

ένα χειρόγραφο που αντιγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

Εικόνες με κυκλική στίλβωση του χρυσού βάθους έχουν εντοπιστεί επίσης 

στο Άγιον Όρος. Οι περισσότερες μάλιστα από αυτές έχουν θεωρηθεί έργα 

καλλιτεχνών της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για τα τμήματα επιστυλίου τέμπλου 

του β' μισού του 12ου αιώνα με σκηνές του Βίου της Παναγίας και του Δωδεκαόρτου 

εικόνες του Ευαγγελισμού και της Κλίμακος, που χρονολογούνται στα τέλη του 12ου αιώνα, 
υποστηρίζει ότι: «Two indications way help to suggest their production in the monastery. ... The second 
is the distinctive polishing of the haloes so that they reflect the light as if they were spinning». 
Cormack, "Sinai", 42. Επίσης την ίδια άποψη έχει διατυπώσει και η αείμνηστη Ντ. Μουρίκη με 
αφορμή τη μελέτη άλλων σιναϊτικών εικόνων: «(αυτή η λεπτομέρεια) αποτελεί το πιο εξειδικευμένο 
τεχνικό χαρακτηριστικό των βυζαντινών εικόνων που ζωγραφήθηκαν στο Σινά από τον 10" έως και τον 
13" αι. Πρόκειται για τον ειδικό τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η διαφορετική αντανάκλαση του 
φωτός στο χρυσό φόντο με τη χρήση εργαλείου όπως ο διαβήτης και με τη βοήθεια μικρής βούρτσας. Η 
τεχνική αυτή δεν έχει επισημανθεί έως σήμερα εκτός Σινά». Βλ. Μουρίκη, "Εικόνες", 105. Βλ. επίσης 
το ενδιαφέρον άρθρο για το συμβολικό νόημα αυτής της τεχνικής: Schwartz, "Whirling Disc", 24-29. 
Επίσης Ratseva, "Sinai School", 10-19. 
611 Για την τεχνική της κυκλικής στίλβωσης, βλ. Παπαδοπούλου, "Περιπέτειες μιας εικόνας", 195-196, 
εικ. 7-10. 
612 Για όλη την προηγούμενη βιβλιογραφία βλ. Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 
42-47, εικ. 92-108, πίν. 11I-VIII. Επίσης, Γαλάβαρης, "Εικονογραφημένα χειρόγραφα", 314-315, εικ. 
3-6. Πιο πρόσφατα, Justin Sinaites, "Sinai Codex Theodosianus", 57-77. 
613 Μάλιστα ο R. Cormack έχει υποστηρίξει ότι ο κώδικας αποτέλεσε έργο του Παντολέοντα ή 
καλλιτεχνικού εργαστηρίου που ήταν άμεσα επηρεασμένο από το ύφος του, Cormack, "Ο καλλιτέχνης 
στην Κωνσταντινούπολη", 53. Ο Κολοφώνας του χειρογράφου δεν σώζεται σήμερα. 
614 Οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες στο Βιβλιοθηκάριο της μονής Σινά πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος κατά 
την επίσκεψή μου στο μοναστήρι το έτος 2009 είχε την ευγενή καλοσύνη να μου δείξει αυτήν την 
τεχνοτροπική λεπτομέρεια των μικρογραφιών. 
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από τη μονή Βατοπεδίου (Εικ. 140-141), καθώς και για τις εικόνες του Χριστού 

Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας του 1260-1270 από τη μονή 

Χιλανδαρίου, και αυτές του Χριστού Παντοκράτορα, της Παναγίας Οδηγήτριας και 

του αγίου Δημητρίου που χρονολογούνται στα τέλη του 13ου αιώνα και προέρχονται 

από τη μονή Βατοπεδίου615. Ένα ακόμη παράδειγμα, που σίγουρα δεν είναι και το 

τελευταίο, είναι η εικόνα του Χριστού από το ναό της Παναγίας του Άρακα στα 

Λαγουδερά της Κύπρου, που σήμερα φυλάσσεται στο Βυζαντινό μουσείο της 

Λευκωσίας και η οποία χρονολογείται γύρω στο 1192 (Εικ. 154)616. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι, σε ό,τι αφορά στις εικόνες, το 

συγκεκριμένο τεχνοτροπικό γνώρισμα δεν αποτελεί τεκμήριο καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας στην ίδια τη μονή Σινά, αφού αυτό απαντά σε εικόνες και 

χειρόγραφα που φιλοτεχνήθηκαν σε περιοχές του Βυζαντίου και σχετίζονται κυρίως 

με την Κωνσταντινούπολη. 

Υπάρχει ένα ακόμη διακοσμητικό μοτίβο που έχει συνδεθεί με την 

καλλιτεχνική παραγωγή στο Σινά617. Αυτό το μοτίβο απαντά στην πίσω πλευρά 

ορισμένων εικόνων. Αποδίδεται με χοντρές πινελιές μπλέ και κόκκινου χρώματος, 

που σχηματίζουν οριζόντιες ή κάθετες σειρές. Παραδείγματα αποτελούν η εικόνα με 

τους αγίους Νικόλαο και Σάββα και τις αγίες Βαρβάρα και Ειρήνη, που 

χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα (Εικ. 133-134), η εικόνα με το εν Χώνες 

θαύμα του β' μισού του 12ου αιώνα (Εικ. 11-12), το επιστύλιο με τη Δέηση και 

σκηνές θαυμάτων του αγίου Ευστρατίου του β' ή γ' τέταρτο 12ου (Εικ. 24-26), οι 

δώδεκα εικόνες Μηνολογίου που χρονολογούνται γύρω στο 1200 (Εικ. 66-72), η 

εικόνα του προφήτη Ηλία που χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα (Εικ. 79-80) 

και η εικόνα του προφήτη Μωυσή που λαμβάνει το Νόμο μπροστά από τη Βάτο που 

615 Περιοριζόμαστε βέβαια σε παραδείγματα του 12ου και 13ου αιώνα. Για το επιστύλιο, βλ. σ. 152, 
υποσημ. 527. Για τον διάκοσμο της πίσω όψης, βλ. Χατζηδάκης, "Εικόνες επιστυλίου", 396-397. Για 
τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας από το Χιλανδάρι, βλ. Radojcic, Icones, 3, 7. Radojcic, 
"Umetnicki", 173, εικ. 24. Πελεκανίδης, "Φορητή εικών", 75-83. Weitzmann κ.ά., Treasury of Icons, 
62, πίν. 157. Bogdanovic, Djuric, Medakovic, Chilandar, 62-64, εικ. 43, 45. Weitzmann κ.ά., The Icon, 
135, 160-161. Miiller, Djordjevic, Famous Icons, πίν. 4-5. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, αρ. 79, 
99, 209. Γαλάβαρης κ.ά. (επιμ.), Θησαυροί, αρ. 2.8, 2.9, 66-67, (Ε. Ν. Τσιγαρίδας). Για τις τρεις 
εικόνες του Βατοπαιδίου, βλ. Weitzmann κ.ά., Treasury of Icons, πίν. 60. Miljkovic-Pepek, Deloto, 
πίν. CLXXXIX. Τσιγαρίδας, "Παλαιολόγειες εικόνες", 355-359, εικ. 4-6. Τσιγαρίδας, "Φορητές 
εικόνες", 365-368, 372-373, εικ. 310-311, 315. Γαλάβαρης κ.ά. (επιμ.). Θησαυροί, αρ. 2.10, 2.11, 2.13, 
67-70, 72-74, (Ε. Ν. Τσιγαρίδας). 
616 Παπαγεωργίου, "Εικών του Χριστού", 45-55. Papageorgiou, Icons, 49. Παπαγεωργίου, Βυζαντινές 
εικόνες, αρ. 7, 36. Mouriki, "Thirteenth-Century Icon Painting", εικ. 1. Παπαγεωργίου, Εικόνες, 19, 
εικ. 10. Sophocleus, Icons of Cyprus, αρ. 15, 83-84, 140. 
617 Μουρίκη, "Εικόνες", 105. 
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επίσης χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα (Εικ. 81-82). Παρατηρούμε ότι αυτός 

ο διάκοσμος δεν απαντά σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο οπότε δεν 

μπορεί να αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου 

που δραστηριοποιούνταν στο Σινά. Εξάλλου, το ίδιο μοτίβο απαντά στην εικόνα της 

Παναγίας Οδηγήτριας των αρχών του 13ου αιώνα, που σήμερα φυλάσσεται στο 

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, αλλά φαίνεται ότι φιλοτεχνήθηκε στην Κύπρο (Εικ. 

155-156), καθώς επίσης και σε αρκετές εικόνες της Κύπρου που χρονολογούνται στο 

13° αιώνα618. Επίσης στο ναό της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται στο Γεράκι της 

Πελοποννήσου, σώζεται το κτιστό τέμπλο του ναού που είναι διακοσμημένο με 

τοιχογραφίες του β' μισού του 12ου αιώνα619. Οι τοιχογραφημένες παραστάσεις του 

τέμπλου, που αποδίδουν εικόνες, διαθέτουν πίσω πλευρά που διακοσμείται με το ίδιο 

μοτίβο, γεγονός που μας δείχνει ότι η χρήση του δεν περιοριζόταν στο Σινά. 

Όπως αναφέραμε, οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες ταξίδευαν σε διαφορετικές 

περιοχές σε αναζήτηση εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι σιναϊτικές 

εικόνες φιλοτεχνήθηκαν επί τόπου από ζωγράφους που είχαν έρθει να εργαστούν στο 

Σινά. Ωστόσο, το γεγονός ότι στο Σινά δεν σώζεται εντοίχιος διάκοσμος που να 

χρονολογείται στην περίοδο που μελετούμε μας προβληματίζει, γιατί δεν θα ήταν 

εύκολο σε κάποιον επαγγελματία ζωγράφο να πραγματοποιήσει ένα επίπονο ταξίδι 

πολλών ημερών μέχρι το Σινά για να ζωγραφίσει μόνο εικόνες, μια ή περισσότερες, 

ακόμη και αν εργαζόταν στην περιοχή των Ιεροσολύμων620. Ακόμη και αν δεχτούμε 

ότι ένας καλλιτέχνης θα μπορούσε να περάσει για ένα μικρό διάστημα από το Σινά θα 

ήταν σίγουρα αναγκασμένος να φύγει γρήγορα από αυτό για να αναζητήσει αλλού 

εργασία, αφού δεν υπήρχε καμία άλλη χριστιανική κοινότητα ή μονή στη χερσόνησο 

του Σινά όπου θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι οι μοναχοί του Σινά θα έβρισκαν την ευκαιρία να παραγγείλουν εντοίχιους 

διακόσμους εάν ένας καλλιτέχνης έμενε μόνιμα ή για μεγάλο διάστημα στο Σινά. Θα 

μπορούσαμε επίσης να σκεφτούμε ότι κάποιοι από αυτούς τους ζωγράφους ήταν 

μοναχοί και διέμεναν μόνιμα στο Σινά. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να 

επιβεβαιώνουν ή να αντικρούουν την παραπάνω υπόθεση. Πάντως σε σιναϊτική 

εικόνα, που χρονολογείται μετά το 1223, στην οποία απεικονίζονται ο προφήτης 

618 Mouriki, "Variant of Hodegetria", 404, 413-414, εικ. 1, 3. Aspra-Vardavakis, "Icons of John the 
Baptist", 180-181. Vocotopoulos, "Icons at Moutoullas", 161-177, εικ. 2, 4, 11. Βασιλάκη (επιμ.), 
Μήτηρ Θεού, αρ. 63, 408-409, (Χ. Μπαλτογιάννη). 
619 Chatzidakis, "L'evolution du templon", 342. Μουτσόπουλος, Δημητροκάλλης, Γεράκι, 83-1365. 
620 Για τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το Σινά βλ. παρακάτω σσ. 221-222. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν 
να φιλοτεχνήσουν εικόνες για το Σινά στον τόπο όπου βρισκόταν η αρχική τους εργασία. 
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Μωυσής και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ευθύμιος Β' εκατέρωθεν της Παναγίας με 
ft') 1 

το Χριστό σε μετάλλιο, σώζεται η υπογραφή του ζωγράφου (Εικ. 157-158) . Σε 

αυτήν ο καλλιτέχνης υπογράφει ως Πέτρος ζωγράφος622. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι ο 

τάφος του Πατριάρχη Ευθυμίου βρίσκεται στο Σινά γεγονός που δείχνει ότι έζησε 

εκεί για κάποιο διάστημα . Θα περιμέναμε λοιπόν ότι η εικόνα του θα 

φιλοτεχνούνταν επί τόπου από κάποιον ζωγράφο που βρισκόταν στη συνοδεία του 

Πατριάρχη. Ωστόσο, ακόμη και αν η εικόνα φιλοτεχνήθηκε στο Σινά, δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι ο ζωγράφος Πέτρος ήταν 

μοναχός. Εντούτοις ο Βίος του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη αναφέρει ότι όταν ο 

μοναχός Κοσμάς από τη μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους θέλησε να 

αποκτήσει ένα αντίγραφο της εικόνας του κοιμηθέντος αγίου Αθανασίου ταξίδεψε 

μέχρι την Κοονσταντινούπολη για να αναθέσει την εργασία στον ζωγράφο 

Παντολέοντα624. Εάν ο μοναχός Κοσμάς έπρεπε να μεταβεί από το Άγιον Όρος στην 

Κωνσταντινούπολη για να βρει τον κατάλληλο ζωγράφο στον οποίο να δώσει το 

πορτραίτο του αγίου, τότε καταλαβαίνουμε ότι οι σιναΐτες μοναχοί θα ήταν 

αναγκασμένοι να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις για να αποκτήσουν μια εικόνα, 

αφού όπως αναφέραμε το Σινά βρισκόταν σε μια χερσόνησο, όπου δεν υπήρχαν 

χριστιανικές κοινότητες. 

Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η απουσία εντοίχιου διακόσμου 

που χρονολογείται στο διάστημα από τα τέλη του 11ου έως τις αρχές του 13ου αιώνα 

μας παρέχει την ένδειξη ότι δεν δραστηριοποιούνταν καλλιτέχνες στο Σινά. Προς 

επίρρωση των παραπάνω θα πρέπει να χρησιμοποιοήσουμε ως συγκριτικό υλικό τα 

σιναϊτικά χειρόγραφα. Σημειώνουμε εξαρχής ότι τα χειρόγραφα που γνωρίζουμε ότι 

αντιγράφτηκαν στο Σινά δεν φέρουν μικρογραφίες625. Ο διάκοσμος τους περιορίζεται 

συχνά μόνο σε διακοσμημένα αρχικά γράμματα. Η ίδια παρατήρηση ισχύει για τα 

ελληνικά, γεωργιανά και αραβικά χειρόγραφα στα οποία αναφερθήκαμε στο 

κεφάλαιο των δωρητών. Εδώ θα προστεθούν ορισμένα ακόμη παραδείγματα και πιο 

621 Άμαντος, Σιναϊτικά μνημεία, 47. Σο^τηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 158, τ. 2, 138-139. Mouriki, 
"Thirteenth-Century Sinai Icons", 329-331, 335-337, εικ. 1-4, 16, 18. Aliprantis, Moses auf dem Berge 
Sinai, 93-104, εικ. 51. Μουρίκη, "Εικόνες", 112-113, εικ. 48. Mouriki "Portraits des donateurs", αρ. 
12, 122. Μπαλτογιάννη, "Η Παναγία στις εικόνες", 139-141. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 
Hallowed Ground, αρ. 53, 258-261, (G. R. Parpulov). Parpulov, "Mural and Icon Painting", 388, 
XIII.20. 
622 «Δε(ησις) Πέτρου ζωγράφου». 
623 Βλ. σ. 43. 
024 Noret (επιμ.), Vitae Duae Antiquae, κεφ. 254, 122. 
025 Βλ. σχετικά, Patterson Sevcenko, "Manuscript Production", 233-258. 
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συγκεκριμένα, ένα σύνολο χειρογράφων, που χρονολογούνται στο 12° αιώνα, για τα 

οποία πιθανολογούμε ότι αντιγράφτηκαν στο Σινά ή τουλάχιστον σε κοντινή με αυτό 

περιοχή626. Θα αναφερθούμε εδώ σε δύο μόνο παραδείγματα από αυτό το σύνολο 

κωδίκων για να στηρίξουμε την υπόθεσή μας. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο 

ελληνικός κώδικας 207627. Το χειρόγραφο διακοσμείται μόνο με ένα λιτό και μάλλον 

άκομψο πορτραίτο του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που περιβάλλεται από διάχωρα 

με φυτικά κοσμήματα, κάτω από ταινία με φυτικό διάκοσμο και εικονιστικό 

διάκοσμο πτηνών και γρυπών (Εικ. 159). Το επόμενο παράδειγμα είναι ο κώδικας 

237 που διαθέτει μόνο μια εικονογραφημένη σελίδα στην οποία απεικονίζονται μέσα 

σε μετάλλιο οι προτομές του Χριστού και τριών αποστόλων (Εικ. 160)628. Σε αυτήν 

την περίπτωση οι μορφές δεν αποδίδονται με περίτεχνο τρόπο και τα μετάλλια 

περιβάλλονται από γεωμετρικό κόσμημα (ψαθωτό). Τα δύο αυτά χειρόγραφα, όπως 

και τα υπόλοιπα της ίδιας ομάδας, που είναι όλα βιβλία που προορίζονταν για 

λειτουργική χρήση, όπως ψαλτήρια και ευαγγέλια, φέρουν διακοσμητικά μοτίβα 

επηρεασμένα από την ισλαμική και την κοπτική τέχνη. Όπως αναφέραμε, αυτά είναι 

το φυτικό κόσμημα, τα σχηματοποιημένα πτηνά, τα λιοντάρια και οι γρύπες, στα 

οποία θα πρέπει να προσθέσουμε τους ρόδακες. Η τεχνοτροπία αυτών των 

χειρογράφων, που φαίνεται ότι παρήχθησαν στο Σινά, δεν παρουσιάζει ομοιότητες με 

τις εικόνες του 12ου αιώνα στις οποίες αναφερθήκαμε. Από την εντελώς διαφορετική 

και μάλλον άτεχνη απόδοση των μορφών των αγίων προσώπων κατανοούμε ότι οι 

αντιγραφείς των χειρογράφων δεν ήταν ζωγράφοι. Φρόντισαν μόνο να διακοσμήσουν 

τα χειρόγραφα με απλά διακοσμητικά μοτίβα, που έβλεπαν στο οικείο τους 

περιβάλλον. Δεν μπορεί μάλιστα να είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα ίδια διακοσμητικά 

μοτίβα απαντούν σε ξύλινα ζωγραφισμένα φατνώματα της στέγης και των 

παραθύρων παρεκκλησίων της μονής Σινά, όπως επί παραδείγματι σε αυτό της Αγίας 

Μαρίνας (Εικ. 161)629. 

Επίσης στο κεφάλαιο των δωρητών αναφερθήκαμε στον σιναϊτικό κώδικα 257 

που αντιγράφτηκε από τον ιερομόναχο Πέτρο του αγίου όρους Σινά το έτος 1101/2 

(Εικ. 8-9), καθώς επίσης και σε τέσσερα μηναία που δώρησε ο Παχώμιος στο Σινά 

626 Galavaris, "'Sinaitic' Manuscripts", 117-144. 
627 Galavaris, στο ίδιο, 130, εικ. 13. Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 1 16-119, 
εικ. 392-397, πίν. XIX. 
628 Galavaris, στο ίδιο, 131, εικ. 18. Weitzmann, Galavaris, στο ίδιο, 124-126, εικ. 410-418. 
629 Αν και είναι πιθανό ότι τα φατνώματα χρονολογούνται στον 14° αιώνα, Galey, Sinai, εικ. 142-147. 
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στις αρχές του 11ου αιώνα (Εικ. ΙΟ)630. Η πιθανότητα να αντιγράφτηκαν αυτοί οι 

κώδικες στο Σινά είναι μεγάλη. Ωστόσο, κανένα από τα δύο χειρόγραφα δεν φέρει 

μικρογραφίες. Επιπλέον, τα γεωργιανά χειρόγραφα που αντιγράφτηκαν στο Σινά, 

όπως ο σιναϊτικός γεωργιανός κώδικας Ν.2 του τελευταίου τετάρτου του 10ου αιώνα 

(Εικ. 76), ο κώδικας Ν.8 του 977 (Εικ. 77), ο κώδικας Ν. 12 του 1075 (Εικ. 60-61) και 

ο κώδικας Ν. 15 του 10ου αιώνα (Εικ. 62), δεν φέρουν μικρογραφίες631. Η ίδια 

παρατήρηση ισχύει και για τους αραβικούς κώδικες. Παράδειγμα αποτελεί ο 

σιναϊτικός κώδικας αραβ. 116 που χρονολογείται το 995/6 (Εικ. 78) καθώς και ο 

κώδικας αρ. 23 που ίσως να αντιγράφτηκε κατά το 12° αιώνα (Εικ. 19)6"'2. Το γεγονός 

ότι τα χειρόγραφα που έχουν αντιγραφεί στο Σινά δεν έχουν μικρογραφίες μας 

επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δεν εργάζονταν καλλιτέχνες στη μονή. Όσον αφορά, 

επομένως, στα χειρόγραφα φαίνεται ότι υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ της εργασίας 

του αντιγραφέα και του μικρογράφου. Η αντιγραφή χειρογράφων αποτελούσε μάλλον 

συνηθισμένη απασχόληση των μοναχών, όπως αναφέρει η Ύττοτύττωσις του αγίου 
^ ^ ^ f 633 r ' ' 

Χριστοδούλου της Πάτμου . Ωστόσο η διακόσμησή τους με μικρογραφίες πρέπει να 

γίνονταν μόνο από καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Παντολέων, οι οποίοι μάλλον 

δεν εξειδικεύονταν σε ένα μόνο είδος διακόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κώδικες 

αντιγράφτηκαν στο Σινά από σινάΐτες μοναχούς δεν φέρουν διάκοσμο, επειδή δεν 

υπήρχαν εκεί καλλιτέχνες για να τους διακοσμήσουν. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι τα πολυτελώς διακοσμημένα χειρόγραφα που 

σώζονται στο Σινά είναι έργα καλλιτεχνών της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα 

ορισμένα από αυτά έφτασαν στη μονή πολλούς αιώνες μετά από την παραγωγή τους 

ως αφιερώματα σιναϊτών ηγουμένων και μοναχών634. Ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελεί το χειρόγραφο με Ομιλίες του αγίου 

Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (κωδ. 339) που χρονολογείται μεταξύ 1136 και 1155 635 

(Εικ. 162) . Ο κώδικας, που είναι πλούσια διακοσμημένος με μικρογραφίες, 
630 Βλ. σσ. 35-36. 
631 Βλ. σσ. 67-68, 73-75. 
632 Βλ. σσ. 48-49, 80. 
633 «...μηδείς υμών εις ίδιον κέρδος τό οίονούν μεταχειριζεσθω έργοχειρον, άλλ'εϊτε 
καλλιγραφεί' τις ήσκηθη, εϊτε τι έτερον μετιέναι...». Miklosich, Muller, Acta et diplomata, τ. 6, 
αρ. 19, 75. 
634 Κανένα από τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 10° μέχρι τον 12° 
αιώνα, δεν φέρει κολοφώνα που να βεβακόνει ότι αντιγράφτηκαν και διακοσμήθηκαν στο Σινά, βλ. 
Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 10. 
6,5 Galavaris, Illustrations, 255-258, εικ. 377-379. Noret, "Manuscrits de Gregoire de Nazianze", 156-
161. Anderson, "Cod. Sinai Gr. 339", 167-185. Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, 
46-48, πίν. 114-116. Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 140-153, εικ. 468-586, 
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φυλάσσεται στη μονή του Σινά, αλλά σύμφωνα με τον κολοφώνα του αποτελούσε 

παραγγελία του ηγούμενου Ιωσήφ Αγιογλυκερίτη μοναχού της μονής Παντοκράτορος 

στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος το δώρησε στη μονή της Θεοτόκου Παντάνασσας 

στο νησί της Αγίας Γλυκερίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το 1550 ο Κρητικός 

μοναχός Γερμανός δώρησε το χειρόγραφο στη μονή Σινά. 

Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στην υπόθεση ότι στη μονή Σινά δεν θα 

πρέπει να εργάζονταν Βυζαντινοί ζωγράφοι, οι οποίοι φιλοτεχνούσαν εικόνες636. 

Παρόλο που είναι πιθανό ότι Βυζαντινοί καλλιτέχνες εργάστηκαν στην περιοχή των 

Αγίων Τόπων, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να μας επιτρέπουν να υποθέσουμε 

ότι ορισμένοι τουλάχιστον καλλιτέχνες μετέβησαν στο μοναστήρι, όπου και 

εργάστηκαν. Ωστόσο, με βάση όσα αναφέρθηκαν για το πόσο επιδέξιοι καλλιτέχνες 

θεωρούνταν οι Βυζαντινοί ζωγράφοι, καθώς και όσα αναφέρθηκαν για τις επαφές 

σιναϊτών μοναχών με το Βυζάντιο θα περιμέναμε ότι θα διαθέταμε ενδείξεις που θα 

μας επέτρεπαν να διαπιστώσουμε ότι φιλοτεχνήθηκαν εικόνες στο Σινά. Η μόνη 

λογική εξήγηση που μπορούμε να προσφέρουμε επί του παρόντος είναι ότι το Σινά 

βρισκόταν πολύ μακριά από τις κύριες οδικές αρτηρίες από όπου περνούσαν 

χριστιανοί ταξιδιώτες ή τουλάχιστον πολύ μακριά από τις κύριες οδικές αρτηρίες του 

Βυζαντίου. Ένας ακόμη πιθανός λόγος ίσως είναι ότι το Βυζάντιο δεν είχε διασπαστεί 

ακόμη σε πολλά κράτη, όπως συνέβη μετά την Άλωση του 1204, και ίσως οι 

καλλιτέχνες είχαν ακόμη καλύτερες προοπτικές εργασίας εντός των ορίων της 

αυτοκρατορίας. Ακόμη και όταν εργάζονταν στην Παλαιστίνη, δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε ότι βρίσκονταν εκεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων διακόσμων σε ναούς 

και δεν αναζητούσαν οποιαδήποτε εργασία, οπότε πολύ σύντομα μετά το πέρας της 

εργασίας τους θα επέστρεφαν στην έδρα τους. 

Είναι πιθανό ότι από τον 13° αιώνα, και σίγουρα μετά την Άλωση του 1204, η 

κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στις αρχές του 13ου 

αιώνα Άατίνοι και ντόπιοι καλλιτέχνες είχαν εκπαιδευτεί να εργάζονται σύμφωνα με 

την «βυζαντινή τεχνοτροπία» . Σε αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε η παρουσία 

πίν. XXI-XXV. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 63, 109-110, (J. C. Anderson). Nelson, 
Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 45, 238-239, (G. Parpulov). 
b 6 Όπως σημειώνει ο Cormack: «7ο tie down the place of training of artists at this time is indeed 
hardly feasible, because there were many artistic commissions in the period, often in monasteries, and 
the artists involved may have been in almost perpetual movement on the road from one monument to 
the next. The implication if both these icons (and others) are attributed to Sinai is that the monastery 
was attracting artists of great ability, who may have stayed for some considerable time». Cormack, 
"Sinai", 42. 
637 Βλ. την μεθεπόμενη παραπομπή. 
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Βυζαντινών καλλιτεχνών στη Συροπαλαιστίνη. Όπως αναφέραμε οι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες δίδαξαν την τέχνη τους στους βοηθούς-καλλιτέχνες που 

χρησιμοποιούσαν για να συνδράμουν στο έργο τους. Καθοριστικός παράγοντας σε 

αυτήν την αλλαγή θα στάθηκε και το γεγονός ότι στους Αγίους Τόπους πιθανότατα 

μεταφέρθηκαν εικόνες και χειρόγραφα από την Κωνσταντινούπολη, που είτε 

αποτελούσαν δωρεές Βυζαντινών αξιωματούχων είτε μεταφέρθηκαν εκεί από τα μέλη 

της συνοδείας των Βυζαντινών πριγκιπισών που εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη 
638 

μετά από το γάμο τους με βασιλείς της Ιερουσαλήμ . Πάντως μελετητές, όπως ο Κ. 

Weitzmann και η Ντ. Μουρίκη, υποστήριξαν ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Άκρα, η 

πρωτεύουσα του Λατινικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ από το 1187 έως το 1291, 

υπήρξαν τόποι όπου ζούσαν και εργάζονταν καλλιτέχνες, οι οποίοι φιλοτέχνησαν 

εικόνες πολλές από τις οποίες σώζονται σήμερα στο Σινά6,9. Μάλιστα οι ίδιοι 

ερευνητές υποστήριξαν ακόμη ότι καλλιτέχνες δρούσαν και φιλοτεχνούσαν έργα στο 

Σινά. Όπως θα διαπιστο')σουμε αμέσως παρακάτω, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που 

μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι κατά τον 13° αιώνα φιλοτεχνήθηκαν αρκετές 

εικόνες στο Σινά. Το ερώτημα όμως που μπορούμε να θέσουμε είναι εάν εκεί υπήρχε 

εγκατεστημένο εργαστήριο παραγωγής εικόνων ή εάν ζωγράφοι πέρασαν για μικρό 

διάστημα από εκεί και στη συνέχεια, αφού βέβαια επιτέλεσαν την εργασία τους, 

έφυγαν από το Σινά. Εδώ θα περιοριστούμε στη μελέτη εικόνων που χρονολογούνται 

στο α' μισό του 13ου αιώνα, επειδή τεκμηριώνουν την υπόθεση εργασίας που 

διατυπώσαμε σύμφωνα με την οποία εάν εργάζονταν καλλιτέχνες στο Σινά θα 

φιλοτεχνούσαν τόσο εικόνες όσο και τοιχογραφίες. 

Σε αντίθεση με την περίοδο που μελετήσαμε φαίνεται ότι στο α' μισό του 13ου 

αιώνα η μονή Σινά διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Συγκεκριμένα η κόγχη του ιερού 

του παρεκκλησίου του αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου είναι διακοσμημένη με 

τοιχογραφίες που απεικονίζουν τον Χριστό σε δόξα, την Παναγία της Βάτου, τον 

προφήτη Μωυσή, τον άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο 
6,8 Ο D. Jacoby θεωρεί ότι η παρουσία των Βυζαντινών στους Αγίους Τόπους κυρίους από το β' μισό 
του 12ου αιώνα οδήγησε στις αρχές του 13ου αιώνα στη Σταυροφορική τέχνη της Άκρας, βλ. Jacoby, 
"Crusader Acre", 105-106. Επίσης, Mayer, "Latins, Muslims and Greeks", 175-192. 
<"9 Buchthal, Miniature Painting. Weitzmann, "Thirteenth Century Crusader Icons", 179-203. 
Weitzmann, "Icon Painting", 49-83. Weitzmann, "Four Icons", 279-292. Weitzmann, "Painted 
Crosses", 23-35. Folda, Crusader Manuscript. Weitzmann, "Halberstadter Schrankes", 258-282. 
Weitzmann, "Icons and Maniera", 71-77. Weitzmann, "Crusader Icons", 143-170. Cormack, 
Michalarias, "Painting of Saint George", 132-141. Mouriki, "Thirteenth-Century Icon Painting", 9-112. 
Hunt, "Woman's Prayer", 96-145. Folda, Crusader Art in the Holy Land, κυρίως 270-358, 435-469, 
531-559. Folda, Crusader Art. Chatterjee, "Archive and Atelier", 319-344. Corrie, "Sinai, Acre, 
Tripoli", 415-448. 
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και το Μέγα Βασίλειο (Εικ. 163)640. Επίσης μια τοιχογραφία της Παναγίας 

Πλατυτέρας από την κόγχη του παρεκκλησίου του Μωυσή συνδέεται με αυτές του 

παρεκκλησίου του αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου (Εικ. 164)641. Η φιλοτέχνηση των 

τοιχογραφιών ανάγεται από ορισμένους μελετητές στις αρχές του 13ου αιώνα, ενώ 

άλλοι ερευνητές έχουν χρονολογήσει τις τοιχογραφίες στα μέσα ή στο δεύτερο μισό 

του 15ου αιώνα642. Εντούτοις ένα σύνολο σιναϊτικών εικόνων, που χρονολογείται 

μεταξύ των ετών 1210 με 1220, έχει συνδεθεί τεχνοτροπικά με αυτές τις 

τοιχογραφίες643. Πρόκειται για πέντε εικόνες που σχηματίζουν τη Δέηση, στις οποίες 

απεικονίζονται ο Χριστός, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο άγιος 

Πέτρος και ο άγιος Παύλος (Εικ. 165-168)644. Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης, που 

ζωγράφισε τις τοιχογραφίες, παρήγαγε και τις εικόνες, οπότε είμαστε σε θέση να 

μιλήσουμε για παραγωγή εικόνων στο Σινά645. Ένα ακόμη παράδειγμα εντοίχιου 

διακόσμου της ίδιας περιόδου αποτελούν οι τοιχογραφίες της παλαιάς τράπεζας της 

μονής646. Η διακόσμηση της τράπεζας με τοιχογραφίες φαίνεται ότι έγινε γύρω στα 

μέσα του 13ου αιώνα647. Εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι κατά τον 13° αιώνα 

παράγονταν συστηματικά εικόνες στο Σινά, αλλά μάλλον ότι ορισμένες τουλάχιστον 

από αυτές φιλοτεχνήθηκαν εκεί. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των σιναϊτικών εικόνων του 13ου αιώνα φιλοτεχνήθηκαν εκτός Σινά648. 

Επίσης είναι ενδεικτικό ότι από τα τέλη του 11ου μέχρι τις αρχές του 13 ου 

αιώνα οι εικόνες με «σιναϊτική» εικονογραφία δεν αποτελούν την πλειοψηφία. 

Εικόνες με «σιναϊτικό» θεματολόγιο είναι αυτές που φέρουν παραστάσεις αγίων 

μορφών που συνδέονται άμεσα με το Σινά, όπως π.χ. η αγία Αικατερίνη, ο προφήτης 

Μωυσής και η Θεοτόκος της Βάτου. Ωστόσο εικόνες με ανάλογο περιεχόμενο 

αρχίζουν να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα μετά τις αρχές του 13ου αιώνα. Σε 

640 Χατζηδάκης, "Τοιχογραφίες", 206-232. Djuric, "Peinture murale", 202-203. Παλιούρας, 
"Τοιχογραφίες", 70-71, εικ. 20-21, 23. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 346-347. 
641 Παλιούρας, "Τοιχογραφίες", 71-72, εικ. 22. 
b4: Για την πρώτη άποψη βλ. Djuric, "Peinture murale", 202-203. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 
346-347. Για τη δεύτερη άποψη βλ. Χατζηδάκης, "Τοιχογραφίες", 206-232. Παλιούρας, 
"Τοιχογραφίες", 70-71, εικ. 20-21, 23. 
643 Parpulov, "Mural and Icon Painting", 347. 
644 Weitzmann, Saint Peter Icon, εικ. 43-44. Galey, Katharinenkloster, 69, 138. Parpulov, "Mural and 
Icon Painting", 388, XIII.37.1, 4-7. 
643 Parpulov, "Mural and Icon Painting", 347 και κυρίως 388-390 όπου παραθέτει έναν κατάλογο 
εικόνων που θεωρεί ότι φιλοτεχνήθηκαν στο Σινά. 
646 Grossmann, "Αρχιτεκτονική", 40. 
64' Παλιούρας, "Τοιχογραφίες", 70. Παναγιωτίδη, "Τοιχογραφίες παλαιάς Τράπεζας", 69-90. 
Panayotidi, "Observations on Sinai Icons", 216-225. Panayotidi, "Icons and Frescoes on Mount Sinai", 
87-102. 
648 Chatterjee, "Archive and Atelier", 319-320. Corrie, "Sinai, Acre, Tripoli", 415-448. 
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αυτήν την κατηγορία εικόνων ανήκει η εικόνα με τις αγίες Αικατερίνη και Μαρίνα 

(Εικ. 89), για την οποία υποθέσαμε ότι δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση του δωρητή να αναδείξει την «τοπική-σιναϊτική» λατρεία της αγίας 

Αικατερίνης και της αγίας Μαρίνας, οι οποίες έχαιραν τιμής ακόμη εξίσου στο Σινά, 

και η λατρεία της μίας δεν είχει λάβει εξέχουσα θέση έναντι της άλλης. Επίσης, το 

δίπτυχο με τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος λαμβάνει τις Πλάκες του Νόμου, και τη 

Βάτο στο ένα φύλλο, καθώς και τη Δέηση στο άλλο φύλλο, συνδέεται με το Σινά 

(Εικ. 5-6), όπως και όσες εικόνες απεικονίζουν το Μωυσή να λαμβάνει το Νόμο. 

Όπως, όμως, θα διαπιστώσουμε παρακάτω, το συγκεκριμένο εικονογραφικό θέμα 

διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη649. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος από τις 

εικόνες που μελετήσαμε φέρουν εικονογραφία που δεν συνδέεται αποκλειστικά με το 

Σινά, ούτε από άποψη θεματολογίου ούτε από άποψη θεολογικού περιεχομένου. 

Αντίθετα οι σιναϊτικές εικόνες θα μπορούσαν να αναρτηθούν σε οποιονδήποτε 

ορθόδοξο ναό, είτε του Βυζαντίου, είτε των Αγίων Τόπων, εφόσον φέρουν κοινή 

εικονογραφία με εικόνες που βρίσκονται, επί παραδείγματι, σε μονές του Αγίου 

Όρους. Υποθέσαμε έτσι την ύπαρξη κοινών εικονογραφικών προτύπων από την 

Κωνσταντινούπολη. Είδαμε ότι μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η εικόνα με την 

Παναγία Κυκκώτισσα που περιβάλλεται από αγίους και προφήτες (Εικ. 118), όπως 

και η εικόνα της Σταύρωσης με τα μετάλλια αγίων περιμετρικά (Εικ. 128-129). 

Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί η εικόνα του Ευαγγελισμού (Εικ. 32-33), ενώ ακόμη 

και η εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακας (Εικ. 29-30) αποτελούσε ένα θέμα από 

την Κωνσταντινούπολη. Ιδιαίτερα αγαπητές ήταν και οι εικόνες με Χριστολογικές 

σκηνές, όπως το τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο (Εικ. 34-38). Η απουσία «σιναϊτικής» 

εικονογραφίας, πλην ελαχίστων, όπως είπαμε, εξαιρέσεων, πιθανότατα υποδεικνύει 

ότι αυτές δεν φιλοτεχνήθηκαν στο Σινά. Αντίθετα από τις αρχές του 13ου αιώνα 

αρχίζουν να πληθαίνουν οι εικόνες που φέρουν απεικονίσεις με μορφές αγίων 

προσώπων, που συνδέονται άμεσα με το Σινά. Κατά τη γνώμη μας τα πρώτα 

παραδείγματα, που συνδέονται με σιναϊτικά θέματα, είναι οι εικόνες με σκηνές από 

το Βίο αγίων στο πλαίσιο, που στο εξής θα ονομάζουμε βιογραφικές, αποδίδοντας τον 

αγγλικό όρο vita icons650. Η βιογραφική εικόνα του προφήτη Μωυσή (Εικ. 14-15), 

που αποτελούσε δωρεά του ηγούμενου του Σινά Νείλου Κουερίνου, εξιστορεί το Βίο 

του συγκεκριμένου προφήτη στον οποίο, σύμφωνα με το Τυπικό του ηγουμένου 

649 Βλ. παρακάτο) στο ίδιο κεφάλαιο σσ. 191-192. 
650 Patterson Sevcenko, "Vita Icon", 150. Επίσης, βλ. Chatterjee, Living Icon, 86-90. 
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Συμεών, ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι του Σινά. Όπως υποστηρίξαμε η ηγουμενία 

του Νείλου Κουερίνου φαίνεται ότι έπεται αυτής του Συμεών και πρέπει μάλλον να 

τοποθετηθεί στο διάστημα μετά το 1217 και πριν το 1223. Σε αυτήν την χρονική 

περίοδο θα πρέπει να φιλοτεχνήθηκε και η εικόνα του προφήτη Μωυσή. Περίπου την 

ίδια εποχή πιθανώς να φιλοτεχνήθηκαν και άλλες βιογραφικές εικόνες, όπως η 

βιογραφική εικόνα της αγίας Αικατερίνης (Εικ. 90). Είπαμε ήδη ότι το Τυπικό του 

1214 περιέχει την πρώτη ρητή αναφορά για την ύπαρξη εντός του καθολικού της 

λάρνακας με τα λείψανα της αγίας Αικατερίνης6·1. Το Τυπικό ορίζει ότι η λειτουργία 

την ημέρα της εορτής της αγίας έπρεπε να τελεστεί στο χώρο όπου βρισκόταν η 

λειψανοθήκη652. Επομένως, είναι πιθανό ότι η βιογραφική εικόνα της αγίας 

Αικατερίνης δημιουργήθηκε για να διακοσμήσει το χώρο όπου φυλασσόταν η 

λάρνακα με τα λείψανα της αγίας. Αναλόγως οι Γεωργιανοί μοναχοί του Σινά, τους 

οποίους εκπροσωπούσε ο δωρητής ιερομόναχος Ιωάννης ο Ίβηρας, αισθάνθηκαν την 

ανάγκη να αφιερώσουν στον άγιο Γεώργιο μια βιογραφική εικόνα για να κοσμήσει το 

παρεκκλήσιο του στη μονή (Εικ. 64), το οποίο ίσως ήταν το κέντρο της ιβηρικής 

μοναστικής αδελφότητας. 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίξαμε παραπάνω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι οι 

εικόνες της περιόδου που επικεντρωνόμαστε δεν φιλοτεχνήθηκαν στο Σινά. Οι ίδιες 

οι εικόνες προσφέρουν, πάντοτε με φειδώ, στοιχεία για τον τόπο της δημιουργίας 

τους. Δυστυχώς αυτά τα στοιχεία είναι περιορισμένα και βασίζονται, τουλάχιστον 

προς το παρόν, κυρίως σε τεχνοτροπικές παρατηρήσεις. Μέσω της τεχνοτροπίας 

μπορούμε να εντοπίσουμε το περιβάλλον στο οποίο φιλοτεχνήθηκαν αυτές οι εικόνες 

ή τουλάχιστον να καταλάβουμε σε ποια περιοχή δραστηριοποιούνταν ο ζωγράφος 

που τις φιλοτέχνησε. Πιο συγκεκριμένα στη μονή Σινά σώζεται ομάδα εικόνων, οι 

οποίες χρονολογούνται στο διάστημα από τις αρχές έως τα μέσα του 12ου αιώνα, που 

φαίνεται ότι φιλοτεχνήθηκαν στην Κύπρο, εάν κρίνουμε με βάση την τεχνοτροπία 

τους. Η Κύπρος συμπεριλαμβανόταν ακόμη εκείνη την εποχή στα εδάφη της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας και αποτελούσε σταθμό για τους προσκυνητές, που 

ταξίδευαν δια θαλάσσης προς τους Αγίους Τόπους635. Στο νησί σώζονται εντοίχιοι 

651 Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 409, 411. 
652 Ο.π., 411. 
65'' Βιβλιογραφία για την ιστορία της Κύπρου στην περίοδο των Σταυροφοριών: Hill, History of 
Cyprus, τ. 1, 244-329. Runciman, History of the Crusades, τ. 3, 381 κεξ. Richard, "Peuplement en 
Chypre", 157-173. 
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διάκοσμοι ναών και εικόνες του 12ου αιώνα που, όπως έχει υποστηριχθεί, 

φιλοτεχνήθηκαν από ζωγράφους που ήταν ενήμεροι για όλες τις στυλιστικές εξελίξεις 

που λάμβαναν χώρα στη Βασιλεύουσα κατά την εποχή των Κομνηνών654. Όπως 

αναφέραμε αλλού, ο Kurt Weitzmann υποστήριξε ότι ένα σύνολο εικόνων των αρχών 

του 12ου αιώνα, και συγκεκριμένα το επιστύλιο τέμπλου με το Δωδεκάορτο (Εικ. 20-

23), η εικόνα με τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ (Εικ. 13), καθώς και η εικόνα με τους 

προφήτες Μωυσή και Ααρών εκατέρωθεν της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στο 

κεντρικό πλαίσιο και τον προφήτη Σαμουήλ και τον άγιο Αβραάμιο στο πλαίσιο (Εικ. 

18), έχει φιλοτεχνηθεί από ένα αγιογραφικό εργαστήριο καλλιτεχνών από την Κύπρο, 

που είχε εγκατασταθεί στο μοναστήρι στις αρχές του 12ου αιώνα 655. Παρόλο που οι 

Κύπριοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να μετακινηθούν στο Σινά για να ζωγραφίσουν 

εικόνες, η έλλειψη εντοίχιων διακόσμων στη μονή, οι οποίοι να χρονολογούνται στο 

12° αιώνα, μας εμποδίζει να αποδεχτούμε άκριτα αυτήν την άποψη. Ωστόσο, θα 

μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το επιστύλιο με το Δωδεκάορτο φιλοτεχνήθηκε 

στο Σινά, επειδή η μεταφορά του από άλλο τόπο στο μοναστήρι θα ήταν δύσκολη. 

Εντούτοις δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ξυλόγλυπτο τέμπλο με εικόνες που κοσμεί 

σήμερα το ιερό βήμα του καθολικού του μοναστηριού μεταφέρθηκε από την 

Κρήτη656. Εάν υπήρχε η δυνατότητα να μεταφερθεί το μεγάλων διαστάσεων 

μεταβυζαντινό τέμπλο στο Σινά με καράβι κατανοούμε τότε ότι το πολύ μικρότερων 

διαστάσεων επιστύλιο με το Δωδεκάορτο θα μπορούσε να μεταφερθεί πολύ πιο 

εύκολα στο μοναστήρι. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω θα πρέπει να σημειώσουμε 

ότι μια ακόμη εικόνα φαίνεται ότι φιλοτεχνήθηκε στην Κύπρο ή από Κύπριο 

ζωγράφο. Πρόκειται για εικόνα στην οποία απεικονίζονται ολόσωμοι, κρατώντας 

σταυρό στο δεξί τους χέρι, τρεις στρατιωτικοί άγιοι (Εικ. 28). Πρόκειται για τους 

αγίους Προκόπιο, Δημήτριο και Νέστορα, οι οποίοι δεν παριστάνονται με 

στρατιωτική εξάρτυση, αλλά με αυλικά στρατιωτικά ενδύματα, συγκεκριμένα με 

χιτώνα με διακοσμημένα περικάρπια και παρυφές, καθώς και με χλαμύδα με 

εξαιρετικά διακοσμημένα ταβλία. Νομίζουμε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να 

συμπεριληφθεί στην ομάδα των σιναϊτικών εικόνων που φιλοτεχνήθηκαν στην Κύπρο 

και χρονολογούνται στο α' μισό του 12ου αιώνα. Τα κριτήρια για την στήριξη της 

654 Megaw, "Frescoes in Cyprus", 257-266. Megaw, "Architecture and Decoration in Cyprus", 57-69. 
Hadermann-Misguich, "Peinture monumentale", 255-284. Mouriki, "Stylistic Trends", 98-116. 
Hadermann-Misguich, "Peinture a Chypre", 233-258. Wharton, Art of the Empire, 53-89. 
655 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 245-261. Weitzmann, Galavaris, Illuminated 
Greek Manuscripts, 9-10, 166-170. 
656 Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 151. Δρανδάκης, "Μεταβυζαντινές εικόνες", 126. 
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παραπάνω υπόθεσης είναι κυρίως τεχνοτροπικά. Οι μορφές των τριών αγίων 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά κυρίως με το επιστύλιο τέμπλου με σκηνές από 

το βίο και τα θαύματα του αγίου Ευστρατίου (Εικ. 24-26). Ο όγκος των ενδυμάτων, 

με την ελαφρά πτυχολογία, καλύπτει τα μέλη του σώματος ώστε τα τελευταία δεν 

διαγράφονται κάτω από αυτά. Επιπλέον οι μορφές δεν πατούν στιβαρά στο χώρο, 

χωρίς ωστόσο να δίνουν την εντύπωση ότι αιωρούνται. Τα πρόσωπα και στις δύο 

περιπτώσεις αποδίδονται απλά χωρίς εξεζητημένη φωτοσκίαση. Τέλος, κοινά 

χαρακτηριστικά απαντούν και στα ενδύματα. Οι τρεις άγιοι φορούν χλαμύδες που 

κοσμούνται με μεγάλου μεγέθους κομβία, γνώρισμα που απαντά στα ρούχα του αγίου 

Ευστρατίου. Επίσης το ταβλίο και η παρυφή του χιτώνα του αγίου Νέστορα 

διακοσμείται με ρόμβους και κύκλους. Αυτό το χαρακτηριστικό απαντά στα ίδια 

ακριβώς σημεία των ενδυμάτων του Δαβίδ στην εικόνα με τον Δαβίδ και τον 

Μελχισεδέκ, καθο')ς και στην παρυφή των ιερατικών ενδυμάτων του προφήτη Ααρών 

στην εικόνα με την Θεοτόκο ένθρονη Βρεφοκρατούσα μεταξύ των προφητών Μωυσή 

και Ααρών και του αγίου Αβράμιου και του προφήτη Σαμουήλ στο πλαίσιο. Ένα 

ακόμη κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του συνόλου των εικόνων είναι ότι το 

πλαίσιο τους είναι αρκετά φαρδύ και καλύπτεται με φύλλο χρυσού. Επίσης οι μορφές 

των τριών αγίων μοιράζονται κοινά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά με την 

τοιχογραφία του αγίου Νικήτα στο ναό της Παναγίας Φορβιώτισσας στην Ασίνου 

(Εικ. 169)657. Είπαμε επίσης ότι ο ηγούμενος Αβράμιος, ο οποίος ήταν ο δωρητής 

αυτού του συνόλου εικόνων με εξαίρεση ίσως το επιστύλιο του αγίου Ευστρατίου, 

καταγόταν από την Λαοδίκεια της Συρίας, η οποία είναι ένα λιμάνι που βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από τις ανατολικές ακτές της Κύπρου. Από Παπικά έγγραφα 

προστασίας γνωρίζουμε ότι η μονή Σινά διέθετε μετόχια τόσο στην Λαοδίκεια όσο 
/CO 

και στην Κύπρο . Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Αβράμιος έπρεπε μόνο να 

αναζητήσει έναν ζωγράφο στην Κύπρο στον οποίο θα ανέθετε τη φιλοτέχνηση των 

εικόνων της δωρεάς του6'9. Όσον αφορά στον τόπο φιλοτέχνησης των εικόνων 

πιστεύουμε ότι αυτές ζωγραφίστηκαν στην Κύπρο και από εκεί μεταφέρθηκαν στο 

Σινά660. 

Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ίδια 

εικονογραφικά θέματα απαντούν σε σιναϊτικές εικόνες, καθώς και σε εικόνες άλλων 
657 Carr, "Murals", 244, εικ. 6.21. 
658 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 36. 
659 Για τα μετόχια του Σινά βλ. Ο.π., 35-36. 
660 Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 49. 
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περιοχών. Για να γίνουμε πιο σαφείς θα αναφερθούμε στα παραδείγματα του 

σιναϊτικού διπτύχου στο οποίο παριστάνεται ο Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο 

μπροστά από τη Βάτο (Εικ. 5-6), καθώς και της σιναϊτικής εικόνας με την Παναγία 

Κυκκώτισσα στο κεντρικό διάχωρο, περιμετρικά του οποίου απεικονίζονται άγιοι, 

προφήτες και προπάτορες (Εικ. 118). 

Η απεικόνιση του Μωυσή τη στιγμή που λαμβάνει τις Δέλτους των εντολών 

μπροστά από τη Βάτο πιθανώς να μην διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στο Σινά. 

Πρόκειται μάλλον για ένα θέμα που διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

Πρώιμο παράδειγμα αποτελεί η μικρογραφία στο φ. 422β του κώδικα 139, που 

σήμερα φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού και χρονολογείται στο β' 

μισό του 10 αιώνα (Εικ. 170)661. Στη μικρογραφία ο Μωυσής απεικονίζεται χωρίς 

τα υποδήματά του τη στιγμή που απλώνει τα χέρια του για να λάβει τις Δέλτους, ενώ 

μπροστά του απεικονίζεται η Βάτος. Ένα ακόμη παράδειγμα σώζεται στο φ. 101 β του 

σιναϊτικού κώδικα 1186, που χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα, όπου 

απεικονίζεται μικρογραφία με τον Μωυσή να λαμβάνει το ειλητάριο του Νόμου 

μπροστά απο τη Βάτο (Εικ. 171)662. Το επόμενο παράδειγμα προέρχεται από τον 

Φυσιολόγο της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης, που χρονολογείται στα τέλη του 

11ου αιώνα663. Στο φ. 84α του χειρογράφου υπάρχει μικρογραφία με την επιγραφή, 

«ένθα δέχεται Μωσής τάς πλάκας» (Εικ. 172), όπου ο προφήτης Μωυσής 

παριστάνεται να σκύβει ελαφρά σε προσκύνηση για να δεχτεί τις πλάκες του Νόμου 

από το χέρι του Θεού, που ξεπροβάλλει από δόξα, ενώ μπροστά του και κάτω 

ακριβώς από το χέρι του Θεού απεικονίζεται η Βάτος664. Οι παραπάνω σκηνές έχουν 

τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με πολλές σιναϊτικές εικόνες από τις οποίες η πιο 

πρώιμη είναι το δίπτυχο, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, ενώ η 

συγκεκριμένη σκηνή αποτυπώνεται την ίδια εποχή στα μολυβδόβουλλα του 

μοναστηριού665. Επομένως, οι σιναϊτικές εικόνες, που παριστάνουν τον προφήτη 

Μωυσή τη στιγμή που δέχεται το Νόμο μπροστά από τη Βάτο, θα πρέπει να 

αναπαράγουν ένα εικονογραφικό θέμα που διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

661 Buchthal, Paris Psalter, 33-39, εικ. 10. Weitzmann, "Pariser Psalter", 178-194. Cutler, Aristocratic 
Psalters, 67-68, εικ. 254. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 163, 240-242, (I. 
Kalavrezou). 
662 Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, 59, εικ. 163. 
663 Bernabo, Fisiologo. Όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. 
664 Ο.π., 62, εικ. 82. 
665 Βλ. σ. 127. 
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Το επόμενο παράδειγμα είναι η εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα στο 

κεντρικό διάχωρο, περιμετρικά του οποίου απεικονίζονται μορφές αγίων και 

προφητών (Εικ. 118). Αναφέραμε αλλού ότι εικόνα με όμοιο θέμα φυλάσσεται 

σήμερα στο μουσείο Ερμιτάζ της Πετρούπολης (Εικ. 120)666. Γνωρίζουμε όμως ότι η 

τελευταία προέρχεται από το Άγιον Όρος. Η εικόνα του Αγίου Όρους είναι βέβαια 

πιο απλή στη σύνθεσή της, αφού απεικονίζονται λιγότεροι προφήτες και άγιοι σε 

σύγκριση με τη σιναϊτική, ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο αυτές εικόνες 

αντιγράφουν ένα κοινό εικονογραφικό πρότυπο. Η υπόθεση ότι η ένθρονη 

Βρεφοκρατούσα Παναγία της σιναϊτικής εικόνας αναπαράγει τον τύπο της Παναγίας 

Κυκκώτισσας από την Κύπρο μπορεί να ευσταθεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

τελευταία ήταν δωρεά ενός αυτοκράτορα από την Κωσταντινούπολη, πιθανώς του 

Αλέξιου Α' Κομνηνού. Μάλιστα προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την εικονογραφία με 

τη μονή των Βλαχερνών. Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι πρέπει να αναζητήσουμε ένα 

κοινό πρότυπο από την Κωνσταντινούπολη. 

Η παραπάνω εικόνα μας εισάγει στο ζήτημα της φιλοτέχνησης σιναϊτικών 

εικόνων στην Κωνσταντινούπολη. Για τις σιναϊτικές εικόνες, που φιλοτεχνήθηκαν 

από ζωγράφους της Κωνσταντινούπολης, μπορούμε να υποθέσουμε είτε ότι 

μεταφέρθηκαν από τους δωρητές τους στο Σινά, είτε ότι ο καλλιτέχνης που τις 

ζωγράφισε ταξίδεψε ο ίδιος μέχρι το Σινά, όπου και τις παρήγαγε επί τόπου. 

Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι καλλιτέχνες μετακινούνταν σε διάφορες περιοχές, εντός και 

εκτός των ορίων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ωστόσο όσον αφορά στη 

μετακίνηση καλλιτεχνών από την Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι η μετακίνησή τους θα ήταν πιο δύσκολα εφικτή, εφόσον εκεί ίσως 

είχαν μεγαλύτερη πελατεία απ'ό,τι σε μια απομακρυσμένη επαρχία της 

αυτοκρατορίας. Για παράδειγμα, αναφέραμε ότι ο μοναχός Κοσμάς όταν θέλησε να 

παραγγείλει την εικόνα του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη στον ζωγράφο 

Παντολέοντα ταξίδεψε ο ίδιος μέχρι την Κωνσταντινούπολη και δεν κάλεσε τον 

καλλιτέχνη στο Άγιον Όρος667. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο Παντολέων δεν θα 

άφηνε στη μέση την ολοκλήρωση μιας αυτοκρατορικής παραγγελίας για να μεταβεί 

στο Άγιον Όρος και να ζωγραφίσει μια μόνο εικόνα, και μάλιστα την εικόνα ενός 

νέου για την εποχή αγίου, του αγίου Αθανασίου. Κατά παρόμοιο τρόπο είναι δύσκολο 

να δεχτούμε ότι καλλιτέχνες από την Κωνσταντινούπολη είναι δυνατό να 

666 Βλ. σ. 120. 
667 Noret (επιμ.), Vitae Duae Antiquae, κεφ. 254, 122. 
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εγκατέλειψαν τον τόπο εργασίας τους για να μεταβούν σε μια απομακρυσμένη 

μοναστική κοινότητα στην έρημο, η οποία επίσης βρισκόταν πολύ μακριά από τα 

σύνορα του Βυζαντίου, μόνο για να ζωγραφίσουν εικόνες για τους σινάί'τες μοναχούς. 

Ένα σύνολο εικόνων, που χρονολογούνται περί τα τέλη του 12ου αιώνα και 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εικόνα του Ευαγγελισμού, η εικόνα της 

Ουρανοδρόμου Κλίμακος, ένα τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο και τέσσερις προτομές 

ιεραρχών, καθώς και ένα ακόμη τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο, τη Δευτέρα 

Παρουσία, δύο σκηνές από το Βίο της Παναγίας και μορφές αγίων, φαίνεται ότι 

συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη (Εικ. 29-30, 32-42). Σύγχρονοι μελετητές έχουν 

υποθέσει ότι αυτές οι εικόνες έχουν φιλοτεχνηθεί από καλλιτέχνη της 

Βασιλεύουσας668. Επίσης σε άλλο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ότι ο 

άγιος Αντώνιος, που απεικονίζεται στην εικόνα της Κλίμακος, είναι ο άγιος Αντώνιος 

Καυλέας, Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης και η εικόνα της Κλίμακος 

προοριζόταν για τη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε στη Βασιλεύουσα669. Η πίσω όψη όλων των 

συγκεκριμένων εικόνων κοσμείται με ένα ιδιαίτερα πλούσιο διακοσμητικό θέμα, το 

οποίο, όπως έχουν υποθέσει σύχρονοι μελετητές, θα πρέπει να συνδέεται με 

αριστοκρατικό περιβάλλον λόγω της εξεζητημένης μορφής του, που πιθανότατα 

αντιγράφει πολυτελώς διακοσμημένα υφάσματα670. Για παράδειγμα παρόμοιο 

κόσμημα χωρίς σταυρούς εικονίζεται στο ερεισίνωτο του θρόνου της ένθρονης 

Βρεφοκρατούσας Παναγίας, που απεικονίζεται στην κόγχη του ιερού βήματος της 

Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά671. Εντούτοις τα θέματα της πρόσθιας όψης 

αυτής της ομάδας εικόνων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την τεχνοτροπία 

668 Βλ. ενδεικτικά: Μουρίκη, "Εικόνες", 107-108, εικ. 29. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 
αρ. 246, 374-375, (A. W. Carr). Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 48, 247, 
(Β. Pentcheva). 
669 Βλ. σσ. 52-55. 
670 Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, αρ. 48, 247, (Β. Pentcheva). To θέμα των 
συμπλεκόμενων κύκλων με διακόσμηση από σειρές μαργαριταριών στο κράσπεδο και ελικοειδές 
σχέδιο στο πεδίο απαντά στα ενδύματα που φορά ο ηγεμόνας του Κάρς Gagik-Abas (1029-1064) σε 
μικρογραφία χειρογράφου που χρονολογείται γύρω στο 1050 και σώζεται σήμερα στον Αρμενικό ναό 
του Αγίου Ιακώβου στην Ιερουσαλήμ (κωδ. 2556, φ. 135β). Narkiss, Armenian Art, 32-33. Evans, 
"Cilician Manuscript Illumination", 60-62. Mathews, Daskalakis, "Portrait of Princess Maren", 475-
484. Παρόμοια ενδύματα, διακοσμημένα με κύκλους που συμπλέκονται και οι οποίοι φέρουν 
ελικοειδές κόσμημα στο πεδίο, φορά ο αυλικός (πρωτοπρόεδρος και πρωτοβεστιάριος) που πλαισιώνει 
την ένθρονη μορφή του ένθρονου αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα (1071-1078) στο φ. 2β του κώδικα 
Coislin 79 της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι. Δεν είναι βέβαια εδώ απαραίτητο να αναφερθούμε 
εκτενώς στη μεταγενέστερη αφιέρωση του κώδικα στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Γ' Βοτανειάτη (1078-
1081). Για τη μικρογραφία βλ. Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 143, 207-209, (Η. 
Maguire), με σχετική βιβλιογραφία. 
671 Stylianou, Churches of Cyprus, εικ. 97. Winfield, Panaghia tou Arakos, 83-88, πίν. 5, εικ. 10, 13. 
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τους, παρόλο που έχουν κοινό διάκοσμο στην πίσω όψη. Όμως ακόμη και το θέμα της 

πίσω όψης έχει διαφορετικό ύφος σε κάθε εικόνα. Τα δύο αυτά στοιχεία όταν 

συνδυαστούν φανερώνουν ότι οι εικόνες φιλοτεχνήθηκαν από διαφορετικούς 

ζωγράφους, παρά το γεγονός ότι χρονολογούνται όλες στα τέλη του 12ου αιώνα. 

Επίσης το διακοσμητικό θέμα της πίσω όψης έχει μάλλον λανθασμένα θεωρηθεί ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό που παρέχει ενδείξεις ότι μια εικόνα μπορεί να έχει 
672 r ' 

φιλοτεχνηθεί στο Σινά . Ωστόσο, η ύπαρξη εικόνων εκτός Σινά, που φέρουν ίδιας 

μορφής διακοσμητικό μοτίβο στην πίσω πλευρά τους, ενισχύει την υπόθεση ότι το 

σιναϊτικό σύνολο εικόνων θα πρέπει να φιλοτεχνήθηκε στην πρωτεύουσα του 

Βυζαντίου, ίσως στα πλαίσια ενός αγιογραφικού εργαστηρίου. Όπως σημειώνει το 

ζεύγος των Σωτηρίου στο σημαντικότατο έργο τους Εικόνες της μονής Σινά: 

«Όμοιος ακριβώς διάκοσμος υπάρχει εις τήν όπισθίαν πλευράν βυζαντινής 

εικόνος τοϋ Αγίου Όρους τοϋ 12ου αι., κατ' άνακοίνωσιν τοϋ Μ. ' 673 

Χατζηδάκη» . Στα μεταγενέστερα χρόνια ο Μανώλης Χατζηδάκης δημοσίευσε 

αυτές τις εικόνες. Πρόκειται για τρία τμήματα επιστυλίου τέμπλου από τη μονή 

Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, με σκηνές από το Βίο της Παναγίας και το 

Δωδεκάορτο, που χρονολογείται στο β' μισό του 12ου αιώνα (Εικ. 140-141, 173)674. 

Λόγω της εγγύτητας του Αγίου Όρους με την Κωνσταντινούπολη είναι λογικό να 

υποτεθεί ότι πολλές εικόνες, που προορίζονταν για τις αγιορείτικες μονές, 

παρήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη. Εάν λοιπόν το αγιορείτικο τέμπλο 

φιλοτεχνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, και με δεδομένη την ύπαρξη του ίδιου 

διακοσμητικού θέματος στις σιναϊτικές εικόνες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 

τελευταίες παρήχθησαν από καλλιτέχνες της Κωνσταντινούπολης. 

Επίσης σχετικά με την εικόνα του Ευαγγελισμού (Εικ. 32-33) σημειώνουμε 

ότι είναι πλούσια σε θεολογικούς συμβολισμούς, οι οποίοι αποδίδονται με την 

προσθήκη μικρών, αλλά προσεγμένων λεπτομερειών, όπως η απεικόνιση του 

Χριστού σε μονοχρωμία, ο πόκος καθώς και ο ποταμός με τα υδάτινα πλάσματα και 

τα πτηνά, σε ένα καθιερωμένο εικονογραφικό θέμα. Το σύνθετο θεολογικό 
672 Cormack, "Sinai", 42. 
673 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 2, υποσ. 2, 158. Παρόμοιο μοτίβο με συμπλεκόμενους κύκλους απαντά 
σε έργα μικροτεχνίας, συγκεκριμένα στο εξώφυλλο του Ψαλτηρίου της βασίλισσας των Ιεροσολύμων 
Μελισάνδης (1131-1161), που χρονολογείται γύρω στο 1135 και σήμερα φυλάσσεται στη Βρετανική 
Βιβλιοθήκη του Λονδίνου (Egerton Ms. 1139). Φωτογραφία του καλύματος υπάρχει στη σ. 391 του 
καταλόγου της έκθεσης "The Glory of Byzantium", όπου υπάρχει και σχετικό λήμμα με την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία: Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, αρ. 259, 392-394, (J. Folda). 
674 Χατζηδάκης, "Εικόνες επιστυλίου", 396-397, εικ. 13. Επίσης βλ. παραπάνω σ. 179. 
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περιεχόμενο, που κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να είναι, μας παραπέμπει να 

αναζητήσουμε τον τόπο παραγωγής της εικόνας σε ένα σημαντικό κέντρο της εποχής. 

Αυτός ο τόπος θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί εκτός Σινά, μάλλον στο Βυζάντιο και 

πιθανότερα στην Κωνσταντινούπολη. Η πολυπλοκότητα της σύνθεσης υποδεικνύει 

μάλλον ότι η εικόνα αντιγράφει εικονογραφικό πρότυπο της Βασιλεύουσας και δεν 

αποτελεί πρωτότυπη σύνθεση ". Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο Kurt Weitzmann 

στηριζόμενος σε τεχνοτροπικά κριτήρια και κυρίως στην άρτια απόδοση της 

παράστασης εξέφρασε την άποψη ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε στην 
676 ' 

Κωνσταντινούπολη . Τα παραπάνω ενισχύουν όσα υποστηρίξαμε σχετικά με τον 

τόπο φιλοτέχνησης του συνόλου των εικόνων στο οποίο ανήκει ο Ευαγγελισμός. 

Αυτή η εικόνα αποτελεί τμήμα ενός συνόλου τεσσάρων εικόνων που φαίνεται ότι 

προορίζονταν για τη μονή του Αγίου Αντωνίου ή η μονή του Καλλίου στην 

Κωνσταντινούπολη. Έχουμε, επομένως, μια σειρά από ενδείξεις που συνηγορούν 

στην υπόθεση της παραγωγής αυτού του συνόλου των σιναϊτικών εικόνων στην 

Κωνσταντινούπολη. Αυτές είναι η ύπαρξη ενός κοινού διακοσμητικού θέματος στην 

πίσω όψη αυτών των εικόνων και του τέμπλου του Αγίου Όρους, το οποίο συνδέεται 

με τους κύκλους της αριστοκρατίας της Βασιλεύουσας, η εξαιρετική τεχνοτροπία των 

εικόνων που δείχνει ότι φιλοτεχνήθηκαν από δεξιοτέχνες ζωγράφους της 

Κωνσταντινούπολης και τέλος η σύνδεση τουλάχιστον μιας από αυτές, δηλαδή της 

Ουρανοδρόμου Κλίμακος, με τη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Κωνσταντινούπολη. 

Εάν αποδεχτούμε τα παραπάνω, δημιουργούνται αυτομάτως ορισμένα 

ερωτήματα. Πότε και υπό ποιες συνθήκες έφτασε αυτό το σύνολο εικόνων στο Σινά; 

Επίσης σε ποιον τόπο και από ποιον ζωγράφο φιλοτεχνήθηκαν εικόνες που 

συνδέονται λόγω θεματολογίου με το παραπάνω σύνολο, όπως επί παραδείγματι η 

εικόνα με τη Θεοτόκο της Βάτου, τον αρχάγγελο Γαβριήλ και τον προφήτη Μωυσή, 

που σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων (Εικ. 98); Όπως 

υποστηρίξαμε είναι πιθανό ότι η τελευταία εικόνα αποτελεί μια σύνθεση των 

θεμάτων της εικόνας του Ευαγγελισμού από το Σινά, καθώς και μιας μεταλλικής 

σιναϊτικής εικόνας που απεικόνιζε τη Βάτο, και αναπαράγει το θέμα μικρογραφίας 

του κώδικα Vat. gr. 1162 με τις Ομιλίες του Ιακώβου του Κοκκινοβάφου, στην οποία 

b'~ Ο Cyril Mango πιστεύει ότι η εικόνα αντιγράφει την παράσταση του Ευαγγελισμού από το ναό των 
Χαλκοπρατείων, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πέρα από ένα κείμενο που 
παραθέτει καθώς και από το γεγονός ότι η εορτή του Ευαγγελισμού εορτάζονταν στα Χαλκοπρατεία, 
Mango, "Chalkoprateia Annunciation", 165-170. Επίσης, Mateos, Typicon, τ. 1, 252-259. 
676 Weitzmann, "Spatkomnenische Verkiindigungsikone", 299-312. 
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απεικονίζεται ο Μωυσής και η Βάτος. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη 

εικόνα φιλοτεχνήθηκε στους Αγίους Τόπους στο μεταίχμιο του 12ου με τον 13° αιώνα 

από έναν καλλιτέχνη που ήταν εξοικειωμένος με τα βυζαντινά και λατινικά 

τεχνοτροπικά ρεύματα, καθώς και με τα εικονογραφικά θέματα της εποχής. Αυτός ο 

καλλιτέχνης θα είχε σίγουρα επηρεαστεί από τα έργα των Βυζαντινών στους Αγίους 

Τόπους, που προηγούνταν κατά τριάντα με σαράντα χρόνια, όπως για παράδειγμα τα 

ψηφιδωτά του ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Ανάλογη περίπτωση ίσως να 

αποτελεί η εικόνα με το Δωδεκάορτο που χρονολογείται στα τέλη του 12ου με αρχές 

του 13ου αιώνα, την οποία δώρησε στο Σινά ο άραβας χριστιανός Μουσελέμ (Εικ. 87-

88). Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι από τις αρχές του 13ου αιώνα 

αρχίζουν να δραστηριοποιούνται περισσότεροι ζωγράφοι στην περιοχή των Αγίων 

Τόπων. 

Εάν αποδεχτούμε ότι αυτές οι εικόνες ζωγραφίστηκαν στη Βασιλεύουσα 

κατανοούμε ότι μεταφέρθηκαν στο Σινά μετά την φιλοτέχνησή τους. Γνωρίζουμε ότι 

το 1217 η μονή Σινά διέθετε ακίνητα στη μονή του Αγίου Γεωργίου των 

Μαγγάνων677. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη χρονολογία που 

αποκτήθηκαν από τους σινάί'τες. Όταν το 1099 στον πατριαρχικό θρόνο της 

Ιερουσαλήμ ενθρονίστηκε Καθολικός ιεράρχης, ο Ορθόδοξος προκαθήμενος, ο 

Πατριάρχης Συμεών (πρίν το 1092-1099), βρισκόταν στην Κύπρο, όπου είχε 

αναγκαστεί να καταφύγει678. Την ίδια χρονιά ο Συμεών πέθανε και οι Ορθόδοξοι των 

Αγίων Τόπων εξέλεξαν Πατριάρχη τον επίσκοπο της Τύρου Ιωάννη, ο οποίος 

εξαναγκάστηκε μετά από πιέσεις των Λατίνων να καταφύγει στην 

Κωνσταντινούπολη. Το 1107-1108 παραχωρήθηκε στον εξόριστο Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων Ιωάννη η μονή του Αγίου Διομήδη κοντά στη Χρυσή πύλη της 

Κωνσταντινούπολης679. Έκτοτε η έδρα του υπερόριου Πατριάρχη Ιεροσολύμων 

μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 

οι σινάί'τες, η μονή των οποίων ήταν επισκοπή που υπαγόταν στο Πατριαρχείο 

Ιεροσολύμων, ήταν τώρα αναγκασμένοι να μεταβούν στη Βασιλεύουσα για να 

677 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 36. 
6,8 Αλβέρτος της Aix, Historia Hierosolymitana, RCH Occidentaux, τ. 4, 489. Hamilton, Latin Church, 
5-6. Φαίνεται ότι η Κύπρος αποτελούσε καταφύγιο σε εποχές διώξεων για τους χριστιανούς των Αγίων 
Τόπων. Εκεί κατάφυγε, επίσης, ο ηγούμενος της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο 
Θεόκτιστος. Κατά τα νεανικά του χρόνια ο Θεόκτιστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Παλαιστίνη 
λόγω των συνεχών επιδρομών των Σαρακηνών και βρήκε άσυλο στη μονή Κουτζουβεινίτου. Miklosich, 
Muller, Acta et diplomata, τ. 6, αρ. 27, 106. 
679 Grumel, Regestes, τ. 2-3, αρ. 981 [986], 443. 
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συναντήσουν τον πνευματικό τους ποιμένα. Άλλωστε η παρουσία σιναϊτών μοναχών 

στην Κωνσταντινούπολη ανάγεται με βεβαιότητα στην εποχή της βασιλείας του 

Μανουήλ Κομνηνού και διατηρείται μέχρι την εποχή του Αλέξιου Αγγέλου, όπως 

είδαμε μέσω των παραδειγμάτων του Νικηφόρου, Γεώργιου και Λέοντα. 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι σε πρωιμότερες εποχές σινάί'τες μοναχοί, όπως ο Γεώργιος 

από τη Δαμιέττη στις αρχές του 11ου αιώνα, ταξίδεψαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. 

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι κατά την παραμονή τους στην 

Κωνσταντινούπολη οι σινάί'τες μοναχοί ή οι δωρητές εν γένει είχαν τη δυνατότητα να 

παραγγείλουν εικόνες, τις οποίες έπειτα μετέφεραν στο Σινά. Ο δωρητής μπορούσε 

να μεταφέρει ο ίδιος τις εικόνες κατά την επιστροφή του στο Σινά ή μπορούσε να τις 

παραδώσει σε κάποιον άλλο προσκυνητή που ταξίδευε προς την περιοχή των Αγίων 

Τόπων. Στην τελευταία περίπτωση ο ταξιδιώτης θα μπορούσε να αφήσει τις εικόνες 

στο κοντινότερο μετόχι του τελικού προορισμού του, από όπου άλλοι σινάί'τες που θα 

βρίσκονταν κάποια στιγμή σε αυτό θα αναλάμβαναν να το στείλουν στο Σινά. 

Οι επαφές των σιναϊτών και γενικά όλων τοον Ορθόδοξων χριστιανών με την 

Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να διευκολύνθηκαν επίσης από την εγκατάσταση 

Βυζαντινών στους Αγίους Τόπους. Για παράδειγμα δύο ανιψιές του Μανουήλ 

Κομνηνού εγκαταστάθηκαν στα Ιεροσόλυμα. Η πρώτη ήταν η Θεοδώρα, η οποία το 

1158 παντρεύτηκε το βασιλιά της Ιερουσαλήμ Βαλδουίνο Γ', και η δεύτερη η Μαρία, 

η οποία το 1167 παντρεύτηκε με τον βασιλιά Αμάλριχο680. Είναι σίγουρο ότι αυτές οι 

Βυζαντινές αρχόντισσες θα συνοδεύονταν από Βυζαντινούς αξιωματούχους ίσως και 

κληρικούς. Μάλιστα για την περίπτωση της Θεοδώρας γνωρίζουμε τα ονόματα δύο 

μελών της ακολουθίας της, του κόμη Διονυσίου και του Μιχαήλ Γρίφου, από ένα 

έγγραφο δωρεάς που έκανε η ίδια στην Άκρα681. Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε 

πόσες και τι είδους δωρεές έγιναν από αυτές τις δύο βασίλισες και τη συνοδεία τους 

σε μοναστήρια των Αγίων Τόπων. Ούτε είμαστε σε θέση να υποθέσουμε ότι 

ευεργέτησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Σινά. Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε ότι η 

εγκατάστασή τους στους Αγίους Τόπους θα διευκόλυνε την επικοινωνία των ντόπιων 

Ορθόδοξων πληθυσμών, καθώς και των μοναχών της περιοχής με το Βυζάντιο. 

Επίσης, δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε μια άλλη πτυχή του θέματος, αυτής 

της εξιστόρησης από χριστιανούς της εποχής της μεταφοράς εικόνων από το 

680 Runciman, History of the Crusades, τ. 2, 349-350, 361, 378-379. Hamilton, "Women", 157-159, 
161-165. Hamilton, Latin Church, 44, 76, 133. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 
131,138. 
681 Marsy, "Fragment d'un cartulaire", αρ. 20, 138-139. 
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Βυζάντιο στην Συροπαλαιστίνη. Για παράδειγμα, γύρω στα τέλη του 12ου αιώνα στα 

λατινικά κράτη της Συροπαλαιστίνης οι Λατίνοι αναπτύσσουν διηγήσεις γύρω από 

την θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Saidnaya (Σαϊδανάγια), που φυλασσόταν σε 

μοναστήρι αφιερωμένο στη Θεοτόκο κοντά στη Δαμασκό, οι οποίες, όμως, σύμφωνα 

με τους νεότερους μελετητές, βασίζονται σε κείμενα χριστιανών των Αγίων 
£ ΟΛ 

Τόπων . Ο ναός ανήκε στους Μελκίτες, αλλά είχε γίνει τόπος προσκυνήματος όλων 

των χριστιανών της περιοχής, ακόμη και των Εβραίων και των μουσουλμάνων. 

Σύμφωνα με λατινικές γραπτές πηγές η συγκεκριμένη εικόνα φιλοτεχνήθηκε στην 

Βασιλεύουσα και στάλθηκε στη Δαμασκό ως δώρο από κάποιον Πατριάρχη της 

Κωνσταντινούπολης, που δεν κατονομάζεται683. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η εικόνα 

μεταφέρθηκε από έναν έμπορο που ταξίδευε στους Αγίους Τόπους και άλλες ότι την 

πήγε από την Κωνσταντινούπολη στη Δαμασκό ένας μοναχός μετά από ένα δύσκολο 

ταξίδι στη θάλασσα684. Κάθε μία από τις διηγήσεις σχετικά με την θαυματουργική 

εικόνα της Σαϊδανάγια τονίζει φυσικά διαφορετικές πτυχές της ιστορικής 

πραγματικότητας της εποχής. Μία από αυτές είναι ότι για τους Ορθόδοξους 

χριστιανούς της περιοχής της Συροπαλαιστίνης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

οι σινάί'τες μοναχοί, το πνευματικό «κύρος» της εικόνας επαυξανόταν εάν συνδεόταν 

με τη «μητρόπολη» του Ορθόδοξου χριστιανισμού, την Κωνσταντινούπολη. Η τάση 

αυτή δεν πρέπει να εμφανίζεται για πρώτη φορά τότε, αλλά είναι πιθανό ότι 

προϋπάρχει και γίνεται εμφανής στους πέντε εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας 

από ναούς της Κωνσταντινούπολης, που απαντούν στο σιναϊτικό εξάπτυχο του β' 

μισού του 11ου αιώνα (Εικ. 47-59). Επίσης ο Ιωάννης Φωκάς περιγράφει πως δίπλα 

στο καθολικό της μονής Καλαμώνος υπήρχε νάί'σκος στην αψίδα του οποίου 

απεικονιζόταν η Παναγία, η οποία είχε την ίδια μορφή, τα ίδια χρώματα και τις ίδιες 

διαστάσεις με την εικόνα «τής έν τή Βασιλενούση Όδηγητρίας» και ήταν επίσης 
/roc 

έργο του ευαγγελιστή Λουκά . Καταλαβαίνουμε επομένως ότι για τους χριστιανούς 

των Αγίων Τόπων μια εικόνα που προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη δεν ήταν 

μόνο χρωματισμένη με τα ακριβότερα υλικά της εποχής και φιλοτεχνημένη από τους 
682 Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 14-17. Che'ikho, "Histoire", 461-467. Peeters, "Legende", 
137-157. Zayat, Histoire. Devos, "Premieres versions", 245-278. Baraz, "Incarnated Icon", 181-191. 
Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 219-220. Hamilton, "Our Lady of Saidnaiya", 207-215. Kedar, 
"Convergences", 89-100. Bacci, "Sacred Space", 373-387. Δυστυχώς τα αραβικά κείμενα των 
μελκιτών δεν έχουν δημοσιευθεί. Ένα κείμενο με τα θαύματα της συγκεκριμένης εικόνας σώζεται στον 
αραβικό σιναϊτικό κώδικα 531, που χρονολογείται στα 1232. Βλ. Carr, "Reading Styles of Use", 248. 
68'' «hec tabula Constantinopoli primo facta et depicta fit it». Lappenberg (επιμ.), "Chronica", 239-240. 
684 Devos, "Premieres versions", 245-278. 
685 PG 133, 953C. 
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πιο επιδέξιους καλλιτέχνες της ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια στιγμή αυτή η εικόνα 

μοιραζόταν τις ίδιες πνευματικές ιδιότητες με το πρότυπο της Κωνσταντινούπολης. 

Επιπροσθέτως, η ιστορία της μεταφοράς της εικόνας από έμπορο μάς επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι οι εικόνες μπορούσαν να μεταφερθούν με εμπορικά πλοία από τον 

τόπο παραγωγής τους στον τόπο προορισμού τους. Η μεταφορά της εικόνας από 

μοναχό διά θαλάσσης επιβεβαιώνει επίσης την παραπάνω υπόθεση και, επιπλέον, μάς 

θυμίζει ότι πολλοί από τους δωρητές εικόνων ήταν μοναχοί, ιερομόναχοι και 

ηγούμενοι, οι οποίοι πιθανώς να μετέφεραν τις δωρεές τους στο Σινά με ανάλογο 

τρόπο. 

Παρά τα όσα αναφέραμε παραπάνω πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 

μια ασφαλή απάντηση στο ζήτημα της παραγωγής εικόνων στην ίδια τη μονή Σινά. 

Παρόλο που γνωρίζουμε από γραπτές πηγές και από εντοίχιους διακόσμους ότι οι 

Βυζαντινοί καλλιτέχνες μετακινούνταν σε αναζήτηση εργασίας καθώς και ότι είναι 

πιθανή η παρουσία τους στην περιοχή των Αγίων Τόπίον, δεν μπορούμε να είμαστε 

βέβαιοι ότι αυτοί μετέβησαν στο Σινά. Η απουσία εντοίχιων διακόσμων, που να 

χρονολογούνται στο διάστημα από τα τέλη του 11ου έως τις αρχές του 13ου αιώνα 

καθώς και εικόνων με σιναϊτικό θεματολόγιο, όπως επίσης και τα ακόσμητα 

χειρόγραφα που αντιγράφηκαν στο Σινά, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την 

άποψη ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η παρουσία καλλιτεχνών στο Σινά, παρ' ότι 

αυτή η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει μετά τις αρχές του 13ου αιώνα. Πιστεύουμε 

επίσης ότι η Κωνσταντινούπολη και η Κύπρος είναι οι δύο βασικές περιοχές από τις 

οποίες προέρχονταν οι εικόνες στις οποίες αναφερθήκαμε. 
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Κεφάλαιο Α' Οι διαδρομές των προσκυνητών προς τους Αγίους Τόπους και το 

Σινά 

Δ.1 Προσκυνητές από το Βυζάντιο στους Αγίους Τόπους και το Σινά 

Κατά το Μεσαίωνα το προσκύνημα, δηλαδή το ταξίδι προς έναν ιερό τόπο, όπου είχε 

συμβεί κάποια θεία αποκάλυψη ή είχε λάβει χώρα κάποιο γεγονός της Παλαιάς και 

της Καινής Διαθήκης ή όπου φυλάσσονταν τα λείψανα ενός αγίου προσώπου, και 

στον οποίο είχε ιδρυθεί ναός ή μονή, αποτελούσε συνηθισμένη αιτία μετακίνησης 

μοναχών, κληρικών και λαϊκών686. Είναι εξίσου πιθανό ότι η πλειοψηφία των 

Βυζαντινών δεν είχε τα οικονομικά μέσα ή τον πνευματικό ζήλο για να 

πραγματοποιήσει προσκύνημα μέχρι τους Αγίους Τόπους. Άλλωστε ήδη από τα μέσα 

του 5ου αιώνα οι Βυζαντινοί θεωρούσαν ότι η Κωνσταντινούπολη είχε ανάλογη 

ιερότητα με την Ιερουσαλήμ και τα υπόλοιπα μέρη των Αγίων Τόπων. Όπως 

πληροφορούμαστε από το Βίο του αγίου Δανιήλ του Στυλίτη, που χρονολογείται στην 

ίδια περίπου περίοδο, ο άγιος Δανιήλ επιθυμούσε να μεταβεί στους Αγίους Τόπους 

αλλά η Θεία Πρόνοια τον προέτρεψε να απέλθει στην Βασιλεύουσα, όπου σύμφωνα 

με το κείμενο του Βίου, «βλέπεις δεντέραν Ιερουσαλήμ, τήν 

Κωνσταντινονπολιν», η οποία μάλιστα ήταν κοσμημένη με ιερά μαρτύρων και 

περικαλλών ναών687. Ο ιερός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης διαμορφώθηκε 

από τη συνεχή ανακομιδή και εναπόθεση λειψάνων, εκ των οποίων τα σημαντικότερα 

σχετίζονταν με τα Πάθη του Χριστού, στους διάφορους ναούς της, όπως στην Αγία 

686 Η βιβλιογραφία, που αφορά το προσκύνημα προς τους Αγίους Τόπους και το Σινά, είναι αρκετά 
εκτεταμένη. Για το λόγο αυτό αναφέρουμε ενδεικτικά εδώ μερικά βασικά συγγράμματα και άρθρα που 
αφορούν στην ιστορία του προσκυνήματος κυρίως κατά τη μέση Βυζαντινή εποχή: Meistermann, 
Guide. BeneseviC, Monumenta sinaitica, τ. 1, 6-49. Labib, Pelerins. Runciman, "Pilgrimages", 68-80. 
Braun, Saint Catherine's Monastery. Savage, "Pilgrimages", 36-68. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims. 
Micheau, "Itineraires", 79-104. Jacoby, "Pelerinage medieval", 27-58. Richard, "Transport outre-mer", 
27-44. Ousterhout (επιμ.), The Blessings of Pilgrimage. Malamut, Sur la route des saints. Kiilzer, 
Peregrinatio graeca. Mango, "Pilgrim's Motivation", 2-3. Trapp, "Aktualitat in Byzantinischen 
Reiseberichten", 47-58. Talbot, "Byzantine Pilgrimage", 97-110. Kaplan, "Les saints en pelerinage", 
109-128. Kiilzer, "Byzantine and Early Post-Byzantine Pilgrimage", 149-161. Jacoby, "Bishop Gunther 
of Bamberg", 267-285. Jacoby, "Pilgrimage to Sinai", 79-93. Talbot, "Pilgrimage in the Eastern 
Mediterranean", 37-46. Pringle, Pilgrimage. 
687 Delehaye, Les saints stylites, στιχ. 8.10-11, 11-13. Βέβαια η ονομασία «Νέα Ιερουσαλήμ» θα 
χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από τον 11° αιώνα, βλ. σχετικά Fenster, Laudes Constantinopolitanae, 20, 
102, 106, 114-115. Επί παραδείγματι ο Ιιοάννης Μαυρόπους (περί το 1000-1075/81) αποκαλεί την 
Κιονσταντινούπολη Νέα Ιερουσαλήμ, Lagarde (επιμ.), Iohannis Euchaitorum, 140-141. 
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688 Σοφία, τη Νέα Εκκλησία και την Παναγία του Φάρου . Οι προσκυνητές των ιερών 

της Βασιλεύουσας δεν ήταν αποκλειστικά μοναχοί και κληρικοί. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονταν λαϊκοί, που προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά 
/: o q 

στρώματα . Ο παραπάνω ισχυρισμός στηρίζεται σε αναφορά του Κεκαυμένου, ο 

οποίος στο έργο του Στρατηγικόν, που χρονολογείται μεταξύ 1075 και 1078, 

σημειώνει ότι επιθυμία κάθε τοπικού άρχοντα ή αξιωματούχου ήταν να επισκεφθεί 

την πρωτεύουσα και να προσκυνήσει στις άγιες εκκλησίες690. Πολλοί προσκυνητές 

εξακολουθούσαν να επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη καθόλη τη διάρκεια της 

μέσης Βυζαντινής περιόδου. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή πολλοί από αυτούς ήταν 

διατεθειμένοι να ταξιδέψουν από το Βυζάντιο μέχρι τα Ιεροσόλυμα και το Σινά691. 

Ο αριθμός των Βυζαντινών προσκυνητών, που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα και 

το Σινά κατά την περίοδο που εξετάζουμε, φαίνεται ότι αυξανόταν συνεχώς. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η τάση εξηγείται από το γεγονός ότι διαθέτουμε 

περισσότερες ιστορικές πηγές, από την εποχή που μελετούμε, που κάνουν λόγο για 

688 Frolow, Relique de la Vraie Croix. Meinardus, "Study of the Relics", 267-269. Majeska, "St. 
Sophia", 69-87. Kalavrezou, "Helping Hands", 53-79. Wortley, "Byzantine Component of the Relic-
hoard", 353-378. Flusin, "Construire une nouvelle Jerusalem", 51-70. Flusin, "Reliques de la Sainte-
Chapelle", 20-31. James, "Bearing Gifts from the East", 119-131. Bacci, "Relics of the Pharos", 234-
248. James, "Dry Bones", 45-53. Durand, Flusin (επιμ.), Byzanee et les reliques. Magdalino, "L'eglise 
du Phare", 15-30. Ousterhout, "Sacred Geographies", 98-116. Wortley, Studies on the Cult of Relics. 
689 Οι προσκυνητές και περιηγητές που άφησαν περιγραφές των ναών καθώς και των λειψάνων που 
φυλάσσονταν σε αυτούς στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν αποκλειστικά Βυζαντινοί αλλά 
προέρχονταν από τη Λατινική Δύση, τη Ρωσία, ακόμη και από Μουσουλμανικά κράτη. Αναφέρουμε 
παρακάτω μερικά παραδείγματα της περιόδου που μας ενδιαφέρει. Περιγραφή των λειψάνων του ναού 
του Φάρου έχει αφήσει ο σκευοφύλακας της εκκλησίας του Φάρου Νικόλαος Μεσαρίτης (1201): 
Heisenberg (επιμ.), Palastrevolution, 29-36. Επίσης, ανώνυμος Βυζαντινός προσκυνητής (1136-1143): 
Ciggaar, "Description anonyme", 335-354. Ανώνυμος Άγγλος προσκυνητής, τέλη 11ου αιώνα: Cigaar, 
"Description de Constantinople", 117-140. Ροβέρτος του Κλαρί, ιστορικός της Δ' Σταυροφορίας: 
Pauphilet, Pognon (επιμ.), Historiens. McNeal (μτφρ.), Conquest. Γενικότερα για τους περιηγητές από 
τη Αατινική Δύση, βλ. Ciggaar, Western Travellers to Constantinople. Αντώνιος επίσκοπος 
Νόβγκοροντ, αρχές 13ου αιώνα: Khitrowo (επιμ.), Itineraires russes, 85-111. Loparev (επιμ.), Kniga 
palomnik. Ehrhard, "Le livre du pelerin", 44-65. Ρώσοι προσκυνητές του 14ου και 15ου αιώνα: Majeska, 
Russian Travelers. Ο Αλ-Χαράβι ήταν μουσουλμάνος περιηγητής που επισκέφτηκε την 
Κωνσταντινούπολη την εποχή της βασιλείας του Μανουήλ Κομνηνού, βλ. Sourdel-Thomine (επιμ.), 
Al-Harawi. Νεώτερη έκδοση, Meri (επιμ.), Al-Harcm'i. 
690 «Εί δέ ποτέ έπιθνμήσης έλθε'ιν και προσκννήσαι τό βασιλέων κράτος, πή μέν 
προσκννήσαι τό βασίλειον κράτος, πή μέν προσκννήσαι εις τονς άγίονς ναούς...». 
Τσουγκαράκης (μτφρ.), Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, 285. 
691 Φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί δε θεο^ρούσαν το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σωτηρία κάθε χριστιανού, υπόθεση που βασίζεται στα λόγια του Αγίου Λάζαρου 
του Γαλησίου όρους, σύμφωνα με τον οποίον: «... όπον αν τις τό αγαθόν έργαίοιτο, έκεϊ είσί τα 
Ιεροσόλυμα...», AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 538. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι Βυζαντινοί 
παρακινούνταν περισσότερο από θρησκευτικό ζήλο για να προσκυνήσουν στα ιερά μέρη όπου 
διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη, και 
δεν αντιλαμβάνονταν το προσκύνημα ως έναν τρόπο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Για το 
θέμα από την πλευρά των Καθολικών, βλ. Kotting, Peregrinatio Religiosa, 421-426. Sumption, 
Pilgrimage, 95 κεξ. Constable, "Opposition to Pilgrimage", 123-146. 
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προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, σε σύγκριση με προγενέστερες περιόδους692. Σε 

κάθε περίπτωση η αξιόλογη αύξηση του αριθμού τόσο των βυζαντινών όσο και των 

λατινικών γραπτών πηγών, που αναφέρονται στο φαινόμενο του προσκυνήματος, 

είναι ουσιώδης για τη μελέτη των μετακινήσεων των προσκυνητών προς τους Αγίους 

Τόπους και, στην περίπτωση που μας αφορά, προς το Σινά. Όπως θα αναφέρουμε 

αμέσως παρακάτω, οι Βυζαντινοί προσκυνητές δεν προέρχονταν μόνο από την 

εκκλησιαστική ιεροσύνη, ούτε ήταν αποκλειστικά μοναχοί. Αντιθέτως, ορισμένοι από 

αυτούς ήταν κοσμικοί693. Όπως είναι λογικό να υποθέσουμε οι κοσμικοί προσκυνητές 

ήταν κρατικοί αξιωματούχοι ή αριστοκράτες, η οποίοι είχαν την οικονομική 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα τόσο μακρινό, για την εποχή, ταξίδι. Εξάλλου, 

όπως θα δούμε, κάποιοι από αυτούς ίσως να πραγματοποιούσαν προσκύνημα με την 

ευκαιρία της συμμετοχής τους σε κάποια βυζαντινή διπλωματική ή στρατιωτική 

αποστολή στα Σταυροφορικά κράτη της Συροπαλαιστίνης. 

Οι απόψεις των Βυζαντινών αξιωματούχων και αριστοκρατών για το 

προσκύνημα στους Αγίους Τόπους φαίνεται ότι ήταν διαφορετικές. Μνεία σχετικά με 

το προσκύνημα γίνεται στον επιτάφιο λόγο, που εκφώνησε ο Νικόλαος Μεσαρίτης 

(περί το 1163/4-μετά το 1214) το 1207 με αφορμή το θάνατο του αδελφού του 

Ιωάννη694. Παρά το ρητορικό χαρακτήρα του έργου στον επιτάφιο καταγράφεται 

καθαρά ο διακαής πόθος του νεαρού Ιωάννη, που αργότερα ενδύθηκε το μοναστικό 

σχήμα, να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα693. Η απόπειρά του, ωστόσο, δεν στέφθηκε 

με επιτυχία, επειδή προσπάθησε να μεταβεί εκεί μυστικά γι'αυτό και συνελήφθη και 

αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Όμως η άποψη που εκφράζει ο 

Νικόλαος για το προσκύνημα έρχεται σε αντίθεση με την σφοδρή επιθυμία του 

αδελφού του, καθώς διατείνεται ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν ήταν απαραίτητο, αφού η 

Κωνσταντινούπολη είναι ταυτόχρονα η Ιερουσαλήμ, η Τιβεριάδα, το όρος Θαβώρ, η 

Βηθανία και η Βηθλεέμ, εφόσον τα λείψανα από τα Πάθη του Χριστού φυλάσσονταν 

692 Είναι χαρακτηριστικά όσα σημειώνει ο John Wilkinson: «The direct sources for pilgrimage during 
this period (4,h century-just before the Crusades) are surprisingly few. From the seven hundred years 
with which we are concerned, we have less than half as many texts as were written in the following 
century, when the Holy Land was part of the Latin Kingdom». Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 1. 
693 Φαίνεται πιθανό ότι υπάρχει διαφορά στα κίνητρα μεταξύ των εκκλησιαστικών αξιωματούχων και 
μοναχών από τη μία και των λαϊκών προσκυνητών από την άλλη. Οι πρώτοι ταξίδευαν στους Αγίους 
Τόπους είτε για να αναλάβουν ποιμαντορικά καθήκοντα, είτε προς αναζήτηση κάποιου κοινοβίου όπου 
μπορούσαν να εγκατασταθούν οριστικά. Οι δεύτεροι ταξίδευαν εκεί με σκοπό το προσκύνημα και 
πιθανότατα πολύ σύντομα επέστρεφαν στις εστίες τους. 
694 Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, τ. 1, 3-75. 
695 Ο Ιωάννης είχε μόλις περάσει την ηλικία των δεκαέξι χρόνων. Ο.π., 24-25. 
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πια σε αυτήν696. Το ίδιο ρητορικό σχήμα, δηλαδή αυτό της σύγκρισης της 

Κωνσταντινούπολης με τους Αγίους Τόπους, απαντά σε ένα ακόμη έργο του 

Νικόλαου Μεσαρίτη. Πρόκειται για λόγο που εκφωνήθηκε μετά την ανεπιτυχή 

προσπάθεια του Ιωάννη Κομνηνού το 1200 να ανατρέψει τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ' 

Άγγελο και να αναλάβει την εξουσία697. Ο Μεσαρίτης εξιστορεί τα γεγονότα που 

συνέβησαν κατά την διάρκεια της επανάστασης του Ιωάννη Κομνηνού και δεν 

παραλείπει να μνημονεύσει τις καταστροφές που υπέστησαν σημαντικοί ναοί της 

Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και η εκκλησία της 

Θεοτόκου του Φάρου. Με αφορμή τις φθορές που συνέβησαν ο Μεσαρίτης βρίσκει 

την ευκαιρία να απαριθμήσει τα λείψανα που φυλάσσονταν στο ναό του Φάρου και 
' ' 698 

να τον συγκρίνει με τους Αγίους Τόπους καθώς και με το Σινά . 

Ανάλογη γνώμη με το Μεσαρίτη, όσον αφορά στο προσκύνημα στους Αγίους 

Τόπους, φαίνεται ότι είχε και ο Κωνσταντίνος Μανασσής (περ. 1130-περ. 1187). Ο 

Μανασσής συνέθεσε το έμμετρο κείμενο με τίτλο «Όδοιπορικόν», στο οποίο 

περιγράφει το ταξίδι μιας βυζαντινής πρεσβείας υπό την αρχηγία του σεβαστού 

Ιωάννη Κοντοστέφανου στα Ιεροσόλυμα το 1157 ή πιθανότερα το 1160699. Ο ίδιος, 

που αναγκάστηκε σχεδόν να δεχτεί να συμμετάσχει σε αυτήν την πρεσβεία, 

περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τόσο το ταξίδι όσο και τις περιοχές που 

επισκέφθηκε και συγκρίνει τις τελευταίες με την Κωνσταντινούπολη, την οποία 

θεωρούσε πόλη απαράμιλλης ομορφιάς700. Το συγκεκριμένο έργο δεν αφορά 

αποκλειστικά στο προσκύνημα των ιερών των Αγίων Τόπων, προδίδει ωστόσο την 

696 «Γνωστός μέν έν τή Ιουδαία γέγονεν ό Χριστός, άλλ'ονκ άφ'ήμώ\' άπολελειπται. Εκεί 
τάφος Κυριάκος, άλλ'εφ'ήμάς αί όθόναι καί τά σουδάρια- κρα\'ΐου τόπος έκεί, σταυρός 
δ'ένταύθα και ύποπόδιον, ό έξ άκα\·θώ\' ένειλημμένος προτίθεται στεφαΐ'ος, ο σπόγγος, ή 
λόγχη τέ καί ό καλαμος. Καί τί δει με τω λόγω συνείρειν πολλά; ... Τόπος ούτος, ώ τέκνον, 
Ιεροσόλυμα, Τιβεριας, Ναζαρέτ, Θαβωριο\' όρος, Βηθανία καί Βηθλεεμ, και σωτηρίας ούκ 
άμοιρεί. Πανταχού γάρ ή τού Κυρίου έπισκοπή καί θέλημα τών φοβούμενων αι)τόν 
έκπληροί». Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, 25-28. 
697 Heisenberg (επιμ.), Ρalastrevolution. 
698 «Ναός ούτος, τόπος ούτος Σίναιον άλλο, Βηθλεέμ, 'Ιορδάνης, Ίεροσολυμα, Ναζαρέτ, 
Βηθαι·ία, Γαλιλαία, Τιβεριας, \·ιπτήρ, δείπνος, θαβωριοί' όρος, Πιλάτου πραιτωριον και 
τοπος Κρανίου μεθερμηνευομενος Εβραϊστί Γολγοθά». Ο.π., 31-32. 
699 Horna, "Hodoiporikon", 313-355. Η πρεσβεία είχε σκοπό τη σύναψη γάμου μεταξύ της Βυζαντινής 
πριγκίπισας Θεοδώρας, ανιψιάς του Μανουήλ Κομνηνού, και του βασιλιά των Ιεροσολύμων 
Βαλδουίνου Γ' (1143-1163). Βλ. Marcovich, "Itinerary of Manasses", 277-291. Kiilzer, Peregrinatio 
graeca, 17-20. Aerts, "Byzantine Traveller", 165-221. Gori, "Hodoiporikon", 3-67. Χρυσόγελος, 
"Οδοιπορικόν", 33-43. 
700 Horna, "Hodoiporikon", 327, 334-335. Και στο έργο του Χρονική Σύνοψη ο Κωνσταντίνος 
Μανασσής παρατηρεί ότι η Κωνσταντινούπολη παραμένει πάντα ακμαία και δυνατή σε αντίθεση με 
την Παλαιά Ρα'ψη που ήταν πια σε παρακμή, Bekker (επιμ.), Breviarum Historiae, 110. 
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επιφυλακτική στάση των Βυζαντινών αξιωματούχων στο ενδεχόμενο να μεταβούν 

έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας και πολύ περισσότερο της ίδιας της 

Κωνσταντινούπολης701. Πάντως, για να επανέλθουμε στο θεμα μας, ο Νικόλαος 

Μεσαρίτης κατά την περιγραφή του βίου του αδελφού του μοναχού Ιωάννη παρέχει 

μια σειρά σημαντικών πληροφοριών για το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. 

Αρχικά ο Μεσαρίτης αναφέρει ότι ο Ιωάννης επιβιβάστηκε σε πλοίο, που είχε 

κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το οποίο προσάραξε στην 

Ηράκλεια της Θράκης702. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο έργο του Νικόλαου Μεσαρίτη 

παρουσιάζει η περιγραφή της αγωνιώδους προσπάθειας του Ιωάννη να ταξιδέψει όσο 

το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσει να επισκεφτεί το Σινά, τη Βηθανία, τη 

Βηθλεέμ, τον Κρανίου Τόπο (το Γολγοθά), καθώς και τους αναχωρητές που ζούσαν 

σε σκήτες και σπηλιές σε εκείνα τα μέρη . Από τις νουθεσίες του πατέρα του προς 

τον ίδιο, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται 

κατανοητό ότι η οικογένειά του ήταν εύπορη, επειδή πρόσφερε τις υπηρεσίες της 

στην αυτοκρατορική αυλή704. Εξάλλου πριν αποκτήσει τη μοναστική κουρά ο 

Ιωάννης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη γραμματική και στη ρητορική και μάλιστα 

συναναστρεφόταν με λόγιους και μεγιστάνες. Τελικά, κατά την εορτή των 

Θεοφανίων ο Ιωάννης εκφώνησε λόγο προς τιμήν του αυτοκράτορα και ως 

αποτέλεσμα ο Μανουήλ Κομνηνός του προσέφερε μια κρατική θέση, την οποία όμως 

αρνήθηκε703. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι τα μέλη της αριστοκρατίας της εποχής των 

Κομνηνών διατηρούσαν επαφές με τις αυλές γειτονικών κρατών, στις οποίες 

κατέφευγαν πολύ συχνά για να αναζητήσουν προστασία και ταυτόχρονα να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους706. Μάλιστα ορισμένοι αριστοκράτες διέμειναν για 

αρκετό διάστημα στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Ο καίσαρας και σεβαστοκράτορας 

701 Για το θέμα βλ. επίσης, Galatariotou, "Travel and Perception", 221-241. 
702 Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, 24. 
703 «...όθιπερ ό κείμενος ούτος άποπλεύσαι βεβούλητο κατά λόγους μόνον δήλους τώ 
άποστείλαντι καί Σίναιον όρος άνερευνήσαι, Βηθανίαν καί Βηθλεέμ, τόπον κρανίου καί 
μονοτρόπων καλύβας, σπήλαιά τε καί καταγώγια». Ο.π., 25. 
"4 Ο πατέρας του Ιωάννη ήταν πρωτασηκρήτης στη δεκαετία του 1170. Μάλιστα διαβεβαίωνε τον 

Ιωάννη ότι θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αυτοκρατορική αυλή ως ρήτορας, Ο.π., 
27. 
705 Ο.π., 28-29. 
706 Οι Βυζαντινοί αριστοκράτες που υπηρετούσαν σε άλλες χώρες της εποχής, όπως στο Σουλτανάτο 
του Ρουμ στο Ικόνιο, στα Σταυροφορικά κράτη της Συροπαλαιστίνης, στο Νορμανδικό βασίλειο της 
Σικελίας και Κάτω Ιταλίας, καθώς και στο Ζανγκιδικό Σουλτανάτο της εποχής του Νουρεντίν, 
λάμβαναν θέσεις στρατιωτικών και κρατικών αξιωματούχων, διπλωματών ακόμη και ιατρών, 
Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 189-190. 
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Ισαάκιος Κομνηνός (1093-λίγο μετά το 1152), αδελφός του αυτοκράτορα Ιωάννη 

Κομνηνού, έζησε αυτοεξόριστος για έξι χρόνια σε διάφορα κράτη της ανατολικής 

Μεσογείου. Σε αυτό το διάστημα είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει στα ιερά της 

περιοχής των Αγίων Τόπων707. Ο γιος του Ισαάκιου, ο μετέπειτα αυτοκράτορας 

Ανδρόνικος Κομνηνός (1183-1185), είχε πιο πολυτάραχη ζωή σε σύγκριση με αυτή 

του πατέρα του. Ήρθε πολλές φορές σε σύγκρουση με τον Μανουήλ Κομνηνό και 

αναγκάστηκε να ζητήσει άσυλο σε διάφορα κράτη. Όταν τελικά συμφιλιώθηκε με τον 

Μανουήλ διορίστηκε διοικητής της Κιλικίας (1167), αλλά κατά τη διάρκεια μιας 

εκστρατείας προτίμησε να εγκαταλείψει το στράτευμά του για να πάει στην 

Αντιόχεια, όπου ήθελε να συναντήσει την πριγκίπισσα Φιλίππα, που ήταν γνωστή για 

την ομορφιά της. Φυσικά η αντίδραση του αυτοκράτορα ήταν άμεση και ο 

Ανδρόνικος αναγκάστηκε να καταφύγει στα Ιεροσόλυμα, όπου σύναψε δεσμό με τη 

Θεοδώρα Κομνηνή, που ήταν χήρα του βασιλιά της Ιερουσαλήμ Βαλδουίνου Γ' 
708 

(1143-1163)'υο. Επίσης το 1183 ο Αλέξιος Άγγελος κατέφυγε στην Παλαιστίνη μετά 

την αποκάλυψη συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Κομνηνού. 

Μάλιστα ο Αλέξιος έμεινε αρκετά χρόνια στην Παλαιστίνη, ώστε ο Χωνιάτης τον 

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο με τα εξής λόγια: «Ίσμαηλίτας τε καί Παλαιστίνης 

περιιόντος πλάνητος»709. Δεν είμαστε βέβαια σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο 

Ισαάκιος, ο Ανδρόνικος και ο Αλέξιος υπήρξαν ευλαβείς προσκυνητές. Ωστόσο, από 

αυτές τις τρεις περιπτώσεις, καθώς και από όσες προαναφέρθηκαν, γίνεται κατανοητό 

ότι λαϊκοί Βυζαντινοί, που ανήκαν στην αριστοκρατία της εποχής, συνήθιζαν να 

επισκέπτονται την περιοχή της Συροπαλαιστίνης, όπου μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

θα επισκέπτονταν τα Ορθόδοξα καθιδρύματα και τα σημαντικά προσκυνήματα των 

Αγίων Τόπων, παρόλο που πολλές φορές εκδήλωναν το δισταγμό τους για το 

προσκύνημα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι Βυζαντινοί κοσμικοί 

αξιωματούχοι επηρεάστηκαν ως προς το ζήτημα του προσκυνήματος από τους 

Σταυροφόρους, οι οποίοι μετακινούνταν κατά μεγάλα κύματα προς τα Ιεροσόλυμα710. 

707 Σε εγκώμιο του Θεόδωρου Προδρόμου αναφέρεται το προσκύνημα του Ισαακίου στους Αγίους 
Τόπους, «καί προσκννήσας τον σεβάσμιο\' τάφον καί πάντας απλώς τονς εκεί θείονς τοπονς, 
Ιορδανού δε ταίς ροαίς λελονμένος καί τής έν αύτω σής μονής τό χωρίον...». Kurtz, 
"Unedierte Texte", 107. Επίσης Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 317-318. 
708 Angold, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 404-408. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Κομνηνού, 
324-330. 
709 van Dieten (επιμ.), Historia, 53 1. 
710 Ο Γισίλφος Β', ο Λομβαρδός δούκας του Σαλέρνο, ταξίδεψε το 1062 μέχρι την αυτοκρατορική 
αυλή της Κωνσταντινούπολης για να ζητήσει τη στρατιωτική βοήθεια των Βυζαντινών εναντίον των 
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Είναι πιθανό ότι, στο διάστημα κατά το οποίο οι μουσουλμάνοι κατείχαν τους Αγίους 

Τόπους, η μετακίνηση Βυζαντινών αξιωματούχων δεν ήταν τόσο εύκολη υπόθεση, σε 

σύγκριση τουλάχιστον με τις δυνατότητες μετακινήσεων που δημιουργήθηκαν όταν 

ιδρύθηκαν τα λατινικά χριστιανικά κράτη της Συροπαλαιστίνης. Ωστόσο, γνωρίζουμε 

ότι υπήρχαν Βυζαντινοί προσκυνητές πριν από τις Σταυροφορίες, οι οποίοι όμως ήταν 

επί το πλείστον μοναχοί. 

Επομένως φαίνεται πιθανό ότι από τα τέλη του 11υυ αιώνα και καθόλη τη 

διάρκεια του 12ου αιώνα οι Βυζαντινοί άρχισαν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Το συγκεκριμένο διάστημα πρέπει να 

υπήρξε περίοδος ασφαλών μετακινήσεων για τους προσκυνητές, γεγονός που πιθανώς 

οφείλεται στην ίδρυση των Σταυροφορικών κρατών στα τέλη του 11ου αιώνα711. Οι 

Σταυροφόροι έλεγχαν τα παράλια της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και την 

παράκτια χώρα, αλλά και την ενδοχώρα της Παλαιστίνης. Από την πλευρά τους οι 

Βυζαντινοί είχαν ανακαταλάβει τις ακτές της Μικράς Ασίας από τους 

Σελτζούκους712. Η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης πιθανότατα ωθούσε 

περισσότερους χριστιανούς να ξεκινήσουν την ιερά αποδημία προς τους Αγίους 

Τόπους. Παρόλο που εδώ επικεντρώνουμε την προσοχή σε Βυζαντινούς ή καλύτερα 

σε Ορθόδοξους προσκυνητές, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι προσκυνητές της 

συγκεκριμένης περιόδου προέρχονταν από όλα σχεδόν τα μέρη του χριστιανικού 

κόσμου, όπως την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βυζάντιο, τη 

Γεωργία, την Αρμενία και τη Ρωσία. Ο Ιωάννης του Wiirzburg αναφέρει 

χαρακτηριστικά για τους χριστιανούς που προσκυνούσαν στην Ιερουσαλήμ την εποχή 

της βασιλείας του Αμάλριχου (1163-1174): «(στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν) έλληνες, 

βούλγαροι, λατίνοι, γερμανοί, ούγγροι, σκώτοι, κάτοικοι της Ναβάρας, βρεττόνοι, 

εγγλέζοι, φράγκοι, ρουθένοι, βοημοί, γεωργιανοί, αρμένιοι, ιακωβίτες, σύροι, 

νεστοριανοί, ινδοί, αιγύπτιοι, κότττες, Capheturici (Αιθίοπες;), μαρονίτες και πολλοί 

άλλοι...»1". 

Νορμανδών, που κατακτούσαν σταδιακά τη Ν. Ιταλία. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, 
πέραν βέβαια από τις διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου και των κρατών της Ιταλίας, είναι ότι ο 
Γισίλφος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μεταμφιεσμένος σε προσκυνητή που κατευθύνονταν στην 
Ιερουσαλήμ, γεγονός που δείχνει πόσο σύνηθες πρέπει να ήταν για του Λατίνους το ταξίδι για λόγους 
προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους. Βλ. Angold, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 102. 
711 Runciman, History of the Crusades, τ. 1, 213-279, τ. 2, 143-186. Fink, "Foundation of Latin Sates", 
368-409. Nicholson, "Growth of Latin States", 410-448. 
712 Angold, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 222-224, 293-308, 346-362. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του 
Μανουήλ Κομνηνού, 65-105, 170-174. 
7|J Wilson (μτφρ.), Description, 69. 
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Αναφέραμε πιο πάνω ότι μοναχοί και κληρικοί πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για 

προσκύνημα. Μια σημαντική μαρτυρία για το προσκύνημα προέρχεται από το Βίο 

του αγίου Λαζάρου του Γαλησίου όρους. Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι ο 

Βίος καταγράφει ονόματα πόλεων και περιοχών των Αγίων Τόπων και επίσης 

κατονομάζει μοναχούς, που ασκήτευαν στη συγκεκριμένη περιοχή και περιγράφει τον 

τρόπο του μοναστικού τους βίου. Σύμφωνα πάντοτε με το Βίο του ο άγιος Λάζαρος, 

του οποίου η καταγωγή ήταν από κάποια αγροτική περιοχή της Εφέσου, είχε από 

νεανική ηλικία έντονη επιθυμία να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Τελικά 

πραγματοποίησε το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα και μόνασε για αρκετά χρόνια στη 

μονή του Αγίου Σάββα714. Πρέπει εδώ να προσθέσουμε την εξίσου σημαντική 

αναφορά από το Βίο του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ο οποίος προσπάθησε να 

επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει το ταξίδι του στην 

Κύπρο, λόγω των διωγμών που υφίσταντο οι χριστιανοί των Αγίων Τόπων μετά από 

τη διαταγή του χαλίφη Αλ-Χακίμ715. Μια ακόμη αναφορά για προσκύνημα που 

χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα προέρχεται από την πέννα του μοναχού 

Ευθυμίου της μονής Περιβλέπτου στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ευθύμιος συνέταξε 

μια επιστολή για να καταδικάσει την αίρεση των Βογομίλων, που επηρέαζε τότε 

πολλές μοναστικές κοινότητες. Στις αρχές του έργου του κάνει μια μικρή παρέκβαση 

για να αναφέρει ότι για ένα διάστημα βρισκόταν σε ιερή αποδημία στα Ιεροσόλυμα, 

καθώς και ότι κατά την επιστροφή του διαπίστωσε ότι ένας εκ των μαθητών του είχε 

προσχωρήσει στην αίρεση των Βογομίλων716. Ακόμη ο άγιος Χριστόδουλος (α' μισό 

11ου αιώνα-1093), ο ιδρυτής της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην 

Πάτμο, μετέβη για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, σύμφωνα πάντοτε με τα όσα 

αναφέρει ο ίδιος στο κείμενο της Ύποτνπώσεως1]Ί. Επίσης αναφορές για 

προσκύνημα μοναχών στα ιερά της Παλαιστίνης απαντούν και σε πηγές που δεν 

ανήκουν στην εκκλησιαστική γραμματεία. Αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα που 

προέρχεται από επιστολή του Ιωάννη Μαυρόποδα (περ. 1000-περ. 1075 ή 1081), η 

714 AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 510, 513. 
715 Οι αναφορές στο προσκύνημα: Noret (επιμ.), Vitae Duae Antiquae, Α, κεφ. 95, 44-45, Β, κεφ. 31-
32, 161-163. 
716 «...έκ τής αποδημίας, ..., τών Ιεροσολύμων έπανελθών, έν τω εύαγεί μοναστηρίω τής 
Περιβλέπτου...». PG 131, 52C. 
717 «...καί τοίς τής Παλαιστίνης μέρεσι παρεβάλομεν, έρώντες προσκυί'ηταί γενέσθαι τών 
τού Κυρίου ήμών άγίων Ιχι·ών...κατεσκηνώσαμεν τάχα έφ' ίκανόν έν τοίς έρημικωτέροις 
αύτής, δηλονότι τής Παλαιστίνης...». Miklosich, Muller, Acta et diplomata, τ. 6, 60. Η 
Ύποτύπωσις συντάχθηκε το 1091. 
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οποία απευθύνεται στον ιερέα ή μοναχό Γρηγόριο, που είχε μεταβεί ως προσκυνητής 
718 στα Ιεροσόλυμα . 

Μνείες για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους απαντούν επίσης και σε άλλα 

κείμενα του 12ου αιώνα. Στον 82° κανόνα Π ε pi τών έπωρκησάντων ο Θεόδωρος 

Βαλσαμών αναφέρεται σε επίορκους, που ορκίστηκαν να πραγματοποιήσουν 
r 7JQ 

προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε αυτά . Η 

αναφορά αυτή δείχνει βέβαια το αυξημένο ενδιαφέρον των Βυζαντινών του 12ου 

αιώνα για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Επίσης, ο μοναχός Θεοδόσιος ο 

Κωνσταντινουπολίτης, που ήταν ο συγγραφέας του Βίου του Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων αγίου Λεοντίου (1174/5-1184/5), περιγράφει την απόπειρα του αγίου 

να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, ενώ ήταν ακόμη νεαρός μοναχός, και έπειτα 

το ταξίδι του στη συγκεκριμένη περιοχή όταν διορίστηκε Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
720 

το 1176 . Τέλος από την Τυπική Διαθήκη του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου 

(1134-μετά το 1214) από την Κύπρο πληροφορούμαστε ότι ο άγιος έμεινε έξι μήνες 

στα Ιεροσόλυμα, επειδή αναζητούσε την κατάλληλη μοναστική κοινότητα της 
791 

περιοχής στην οποία θα μπορούσε να ασκητέψει " . 

Εντούτοις παραμένει γεγονός ότι οι περισσότερες πηγές αναφέρονται στο 

προσκύνημα χριστιανών από το Βυζάντιο και τη Λατινική Δύση προς τους Αγίους 

Τόπους. Μπορούμε έτσι να οδηγηθούμε εύκολα στην εσφαλμένη αντίληψη ότι μόνο 

οι Βυζαντινοί και οι Λατίνοι μετακινούνταν προς και από τους Αγίους Τόπους. Όμως 

στο κεφάλαιο που αφορά στους δωρητές αναφερθήκαμε σε παραδείγματα προσώπων 

που μετακινούνταν από τους Αγίους Τόπους προς το Σινά. Αναφερθήκαμε αρχικά 

στους σινάί'τες μοναχούς Νικηφόρο, Ιωάννη, Γεώργιο και Λέοντα που διέμεναν στην 
' 722 ' 

Κωνσταντινούπολη . Είδαμε ακόμη το παράδειγμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας 

Γεωργίου, που ταξίδεψε από τη Δαμιέττη στο Σινά και έπειτα στην 

Κοονσταντινούπολη, για να επιστρέψει τελικά στην Αλεξάνδρεια723. Επίσης ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωάννης, ο οποίος ήταν επίσκοπος Τύρου και Σιδώνος πριν 
718 Karpozilos (επιμ.), Letters, Επιστ. 18, 87. 
719 «Έγώ γάρ είδον πολλούς όμοσαντας άπελθειν εις τά 'Ιεροσόλυμα, καί έπιορκήσαντας, 
καί άνεπιτημίτους συντηρηθέντας». Ράλλης, Ποτλής, Σύνταγμα, τ. 4, 249. 

Ο Βίος του αγίου Λεοντίου συγγράφθηκε γύρω στο 1203. Το βυζαντινό κείμενο με αγγλική 
μετάφραση έχει εκδοθεί στο, Tsougarakis (μτφρ.), Life of Leontios. Για το πρώτο ταξίδι του αγίου 
στους Αγίους Τόπους και για τη μετέπειτα εκλογή του στην Πατριαρχική έδρα των Ιεροσολύμων, βλ. 
στο ίδιο, 50-53, 108-109, 126-137. 
721 Ο άγιος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1157. Στεφανής (επιμ.), "Τυπική Διαθήκη", 31. 
722 Βλ. σσ. 20-27. 
723 Βλ. σσ. 79-80. 
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εκλεγεί Πατριάρχης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έδρα του αμέσως μετά την 

εκλογή του, λόγω των πιέσεων που δεχόταν από τους Λατίνους και να βρει 

καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη724. Ένας ακόμη Πατριάρχης Ιεροσολύμων 

κατέφυγε στο Βυζάντιο: ο Πατριάρχης Σάββας κατείχε την επισκοπή της Καισάρειας 

της Παλαιστίνης πριν από την εκλογή του σε Πατριάρχη το 1 1 17/8725. Ο Σάββας, 

όπως και ο προκάτοχος του Ιωάννης, αναζήτησε την προστασία των Βυζαντινών. 

Πρέπει να σημειώσουμε, τέλος, ότι οι χριστιανικές κοινότητες της 

Συροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Για παράδειγμα ο 

ηγούμενος του Σινά Αβράμιος πιθανότατα κατάγονταν από την Λαοδίκεια. Από την 

Λαοδίκεια πήγε στο Σινά όπου έγινε ηγούμενος. Από την επιστολή της αδερφής του 

μαθαίνουμε ότι οι μοναχοί του Σινά ταξίδεψαν μέχρι την Λαοδίκεια για να της 
796 

αναγγείλουν τα ευχάριστα νέα . Επίσης, το παράδειγμα του Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας Γεωργίου, που πήγε στο Σινά, μπορεί να συγκριθεί με αυτό του 

ιερομόναχου Ιωάννη από τη Δαμιέττη, που αφιέρωσε ένα δίγλωσσο τετραευάγγελο 

στο μοναστήρι. Θα μπορούσαμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι υπήρχε ένα 

πολύπλοκο δίκτυο μετακινήσεων από και προς του Αγίους Τόπους. Την ίδια στιγμή 

αυτό το δίκτυο εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες των προσκυνητών όσο και των 

μονίμως εγκαταστημένων πληθυσμών της περιοχής. Όμως, επειδή αυτές οι διαδρομές 

περιγράφονται κυρίως σε κείμενα προσκυνητών θα συνεχίσουμε να τις αποκαλούμε 

οδούς των προσκυνητών. 

724 Darrouzes, "Traite des transferts", 183,209-210. Grumel, Regestes, τ. 2-3, αρ. 981 [986], 443. 
725 Darrouzes, στο ίδιο, 183, 209-210. Grumel, στο ίδιο, τ. 2-3, αρ. 1004, 463. 
726 Μεϊμάρης, Κατά).ογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 23, 43-44. Βλ. παρακάτω σ. 233. 

210 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Δ.2 Οι χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι των προσκυνητών προς τους Αγίους 

Τόπους και το Σινά 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των σιναϊτικών εικόνων, που χρονολογούνται στην περίοδο από τα τέλη του 11ου έως 

τις αρχές του 13ου αιώνα, είναι έργα καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνταν στην 

Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες επαρχίες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπως στην 

Κύπρο. Επομένως οι εικόνες έπρεπε να μεταφερθούν από τον τόπο παραγωγής τους 

στη μονή Σινά. Η απουσία άμεσων αναφορών σχετικά με την παραγωγή και 

μεταφορά εικόνων στις γραπτές πηγές είναι γνωστή και δεν προκαλεί εντύπωση 

στους μελετητές της βυζαντινής ιστορίας και τέχνης. Ωστόσο πρέπει να γίνει 

αποδεκτή η υπόθεση ότι οι εικόνες μεταφέρονταν από έναν τόπο, για παράδειγμα από 

τον τόπο παραγωγής τους, σε άλλον, π.χ. σε κάποιο μοναστήρι, από ανθρώπους που 

μετακινούνταν για θρησκευτικούς, πολιτικούς ακόμη και εμπορικούς λόγους. Όπως 

διαπιστώσαμε στο κεφάλαιο περί δωρητών, και όπως αναφέραμε στην προηγούμενη 

ενότητα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν είτε προσκυνητές είτε μοναχοί ή εκκλησιαστικοί 

αξιωματούχοι είτε αξιωματούχοι επιφορτισμένοι με πολιτικές υποθέσεις. Ορισμένοι 

από αυτούς άφησαν περιγραφές των τόπων που επισκέφτηκαν και, έτσι, είμαστε σε 

θέση να ανασυνθέσουμε τη διαδρομή που ακολούθησαν στο ταξίδι τους από τον τόπο 

αναχώρησης μέχρι τον τόπο της τελικής τους άφιξης. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

αυτοί οι ταξιδιώτες μετέφεραν στις αποσκευές τους τις εικόνες που προορίζονταν για 

δωρεές. 

Στο διάστημα από τα τέλη του 11ου και μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα 

φαίνεται ότι υπήρχαν τρεις οδικοί άξονες που οδηγούσαν από τη Βυζαντινή 

αυτοκρατορία στην Παλαιστίνη και από εκεί στη χερσόνησο του Σινά (Χάρτης 1). Οι 

δύο πρώτοι άξονες διέσχιζαν τη θάλασσα, ενώ ο τρίτος ήταν χερσαίος. Όπως θα 

διαπιστο')σουμε οι ταξιδιώτες φαίνεται ότι προτιμούσαν τη θαλάσσια διαδρομή, ίσως 

επειδή αυτή ήταν περισσότερο ασφαλής, καθώς περνούσε από παραθαλάσσιες 

περιοχές που έλεγχαν οι χριστιανοί. Αντίθετα, όπως θα δούμε παρακάτω, η διαδρομή 

μέσω της ενδοχώρας της Μικράς Ασίας και της Συροπαλαιστίνης φαίνεται ότι δεν 

χρησιμοποιούνταν τόσο συχνά όσο παλαιότερα, ίσως επειδή περνούσε μέσα από 

μουσουλμανικά κράτη. 

Ο ηγούμενος Δανιήλ είναι ένας από τους πρώτους προσκυνητές στους 

οποίους θα αναφερθούμε, ο οποίος στις αρχές του 12ου αιώνα ξεκίνησε από τη Ρωσία 
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για τους Αγίους Τόπους. Ο Δανιήλ άφησε εκτενή περιγραφή των τόπων που 

επισκέφτηκε καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Παλαιστίνη, καθώς και 

κατά την παραμονή του σε αυτή727. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει στο έργο του ότι 

καταγράφει τη διαδρομή προς τα Ιεροσόλυμα728. Το ταξίδι του Δανιήλ από το 

Βυζάντιο προς τους Αγίους Τόπους διεξήχθη μέσω θαλάσσης. Ξεκίνησε από την 

Κωνσταντινούπολη, διέσχισε την Προποντίδα και διαμέσου των νησιών του βορείου 

Αιγαίου, έφτασε στην Έφεσο729. Από εκεί μέσω Δωδεκανήσων έφτασε στην ακτή της 
r r r 730 

Καρίας και έπειτα στην Κύπρο . Από την Κύπρο, όπως αναφέρει, το πλοίο που τον 

μετέφερε διέπλευσε κατά μήκος των ακτών της Συρίας και του Λιβάνου και 

αποβιβάστηκε στη Γιάφα (Ιόππη)731. Από τη Γιάφα προχώρησε στην Παλαιστινιακή 

ενδοχώρα και τελικά έφτασε στην Ιερουσαλήμ732. Εκεί φιλοξενήθηκε στο μετόχι της 

μονής του αγίου Σάββα για δεκαέξι μήνες και περιηγήθηκε στους Αγίους Τόπους από 

έναν μοναχό του μοναστηριού, που ήταν οδηγός του733. Παρόλο που παρέμεινε στα 

Ιεροσόλυμα για μεγάλο διάστημα, ο Δανιήλ δεν επισκέφθηκε το Σινά, καταγράφει, 

όμως, ότι ο δρόμος που οδηγούσε στην Αραβία, δηλαδή προς τη χερσόνησο του Σινά, 

ξεκινούσε από τον νότιο Ιορδάνη, όπου βρισκόταν ο τόπος της Βάπτισης του 

Χριστού734. 

Μια σημαντική πηγή πληροφοριών από πλευράς του Βυζαντίου για το ζήτημα 

της μετακίνησης ανθρώπων και κατά συνέπεια και των εικόνων, που αυτοί μετέφεραν 

μαζί τους, αποτελεί το έργο του Ιωάννη Φωκά, που κατά πάσα πιθανότητα 7*3 c 

συντάχθηκε το 1177 . Δεν γνωρίζουμε πολλά για το πρόσωπο του Φωκά. Σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται στον τίτλο του έργου ο Ιωάννης Φωκάς ήταν ιερομόναχος στην 

μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο το 1177, έτος κατά το οποίο 

727 Δυστυχώς οι πληροφορίες για τον Δανιήλ είναι λιγοστές. Δεν γνωρίζουμε σε ποια μονή ήταν 
ηγούμενος, αν και έχει υποτεθεί ότι ήταν επίσκοπος του Jurev μεταξύ 1114 και 1122. Το ταξίδι του 
χρονολογείται το 1106-1108, αλλά στο έργο του περιγράφει γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ 1104 και 
1109. Εκδόσεις του έργου του: Khitrowo (επιμ.), Itineraires russes, 3-83. Wilson (μτφρ.), Pilgrimage 
of the Abbot Daniel. Venevitinov (επιμ.), Chozenie. Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 120-171. 
728 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 122. 
729 Ο.π., 122-124. 
730 Ο.π., 124-126. 
731 Ο.π., 126. To γεγονός ότι ο Δανιήλ αποβιβάστηκε στη Γιάφφα πιθανώς να δείχνει ότι έφτασε στους 
Αγίους Τόπους λίγο πριν το 1104. Τη συγκεκριμένη χρονιά οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Άκρα η 
οποία έγινε το κύριο λιμάνι του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ, Jacoby, "Crusader Acre", 97-100. 
7,2 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 126. 
733 Ο.π., 121. 
734 Ο.π., 136. 
735 PG 133, 923-962. Άλλες εκδόσεις: RHC, Grecs, τ. 1, 527-558. Troickij, "Ioanna Foki". Stewart 
(μτφρ.), Pilgrimage of Joannes Phoeas. 
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συνέγραψε το έργο του . Η μόνη σαφής ένδειξη για την προσωπικότητα του Φωκά 

προέρχεται από το ίδιο το έργο του, στο οποίο σημειώνει ότι βρισκόταν στην 

υπηρεσία του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού κατά τη διάρκεια εκστρατείας του 

τελευταίου στην περιοχή της Αττάλειας737. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να 

έλαβε χώρα το 1158, όταν ο Μανουήλ οδήγησε τα στρατεύματά του μέσω της 

Μικράς Ασίας στην Αντιόχεια . Αυτό σημαίνει ότι το έργο του Φωκά συντάχθηκε 

μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Με βάση την παραπάνω πληροφορία δεν 

αποκλείεται ότι ο Φωκάς μπορεί να ταυτιστεί με ομώνυμο Βυζαντινό, που ανέλαβε να 

οδηγήσει τα στρατεύματα του Γερμανού βασιλιά Κορράδου στο Ικόνιο το 1147 . 

Είναι εξίσου πιθανό ότι ο Φωκάς συνόδεψε τα Σταυροφορικά στρατεύματα στους 

Αγίους Τόπους ή συμμετείχε σε διπλωματική αποστολή, που στάλθηκε από τον 

Μανουήλ στα Σταυροφορικά κράτη, οπότε και είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα 

μέρη τα οποία περιγράφει στο έργο του. 

Ο Φωκάς ξεκινά την περιγραφή του ταξιδού του από την περιοχή της 

Αντιόχειας, που βρισκόταν στα όρια της αυτοκρατορίας. Όπως αναφέρει, το ταξίδι 

από την Αντιόχεια διεξαγόταν μέσω θαλάσσης. Τα λιμάνια στα οποία σταμάτησε το 

πλοίο του ήταν η Λαοδίκεια, τα Γάβαλα ή Ζεβέλ, τα Αντάραδα ή Τουρτούσα, η 

Τρίπολη, η Ζεβελέτ, η Βηρυττός, η Σιδώνα, τα Σαραφθά (Βύβλος), η Τύρος και τέλος 

η Πτολεμάί'δα ή Άκκε όπου αποβιβάστηκε. Ο Φωκάς αναφέρει ότι η Πτολεμάί'δα, 

δηλαδή η Άκρα, «...πάσας τάς άγωγίμονς υποδέχεται ναΰς έν ή πάς ό διά 

Χριστόν ξενιτεύων λαός διά τε γης καί θαλάττης έπιφοιτά», γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η πόλη της Άκρας είχε γίνει ο σημαντικότερος σταθμός αποβίβασης 

και επιβίβασης προσκυνητών740. Επιπροσθέτως, η φράση διά τε γης καί θαλάττης 

μάς επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ορισμένοι προσκυνητές μετέβαιναν στους Αγίους 

7j6 « Ίωα\·\·ον τον Φωκά έκφρασις έ\· σνχνψει τών άπ' Αντιοχείας μέχρις Ιεροσολύμων 
κάστρων καί χωρών Συρίας, Φοινίκης καί τών κατά Παλαιστι\'η\· άγιων τόπων-
σνγγραφείσα παρά Ίωάχτου ιερέως τού εύσεβεστατου Φωκά, υιού Ματθαίου, μοναχού τοϋ 
ένασκούΐ'τος έν Πάτμω τή νήσω, όσπερ εϊδεν τούς άγιους τοπους έν έτει τω ,ςχπε' τω τότε 
καιρώ». RHC, Grecs, τ. 1, VIII-XII. 
7j7 «...πάλαι έπί χρόνοις συχνοις έν τω περί τήν θάλασσαν τής Άτταλείας πεπηγότι λίθω, 
τούς άσκητικούς διανυσας πόνους (εν. Ιβηρα μονάχο). Ότε καί ήμείς τω άχ'δρί (εν. τον 
μο\·αχο) ένετυχομεν, τω άοιδίμω βασιλεί καί πορφυρογεννητω τω Κομχ·ηχ'ώ 
σνστρατενόμενοι». PG 133, 953D. 
738 Meineke (επιμ.). Epitome, 178-179. 
7,9 Πρόκειται για τα γερμανικά στρατεύματα της Β' Σταυροφορίας. Για την αναφορά, βλ. MGHss, τ. 
16, 5. 
740 Jacoby, "Trade", 103-120. Jacoby, "Ruolo di Acri", 31-50. Jacoby, "Crusader Acre", 97-137. 
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Τόπους από χερσαίες οδούς741. Έπειτα, σύμφωνα πάντα με τον Φωκά, το ταξίδι 

συνέχιζε πεζή μέσω Σεμφωρίδος, Κανά, Ναζαρέτ, Θαβώρ, Ναείμ, Σεβαστής, Σιχάρ ή 

Νεαπόλεως προς την Ιερουσαλήμ. Με έδρα την Ιερουσαλήμ ο Φωκάς μπόρεσε να 

επισκεφθεί όλα τα μεγάλα Ορθόδοξα κοινόβια της ερήμου της Ιουδαίας, όπως επί 

παραδείγματι τις μονές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη και 

του Αγίου Ευθυμίου. Επίσης, ο Φωκάς αναφέρει ότι από την ανατολική όχθη του 

ποταμού Ιορδάνη ξεκινούσε η οδός που οδηγούσε στο Σινά742. 

Τόσο ο Ιωάννης Φωκάς όσο και ο ηγούμενος Δανιήλ, για τον οποίο έγινε 

λόγος παραπάνω, παρέχουν τα ίδια στοιχεία για τη διαδρομή προς το Σινά, γεγονός 

που υποδεικνύει ότι και οι δύο γνώριζαν την ύπαρξη της μονής, παρόλο που δεν 

μπόρεσαν να την επισκεφθούν. Την ίδια εικόνα αποκομίζουμε και από τρεις λατινικές 

πηγές του 12ου αιώνα. Η πρώτη από αυτές, που συντάχθηκε το 1101, δεν αναφέρεται 

στην ύπαρξη οργανωμένης μοναστικής κοινότητας743. Μνημονεύει μόνο την ύπαρξη 

ενός αγγείου από το οποίο έρεε συνεχώς λάδι744. Το Τυπικό, που συνέταξε ο 

ηγούμενος της μονής Συμεών, επιβεβαιώνει την αναφορά του Λατίνου συγγραφέα, 

καθώς μνημονεύει δοχείο με άγιο έλαιο74'. Είναι, επομένως, πιθανό ότι ο ανώνυμος 

συγγραφέας του λατινικού κειμένου είτε είχε επισκεφτεί τη μονή είτε, πιθανότερα, 

έλαβε σαφή στοιχεία γι'αυτήν από κάποιον άλλο προσκυνητή που είχε φτάσει μέχρι 

το Σινά. Η ίδια λατινική πηγή αναφέρει ότι το ταξίδι από τον ποταμό Ιορδάνη στο 

Σινά διαρκούσε δεκαοκτώ ημέρες746. Την ίδια ακριβώς πληροφορία, σχετικά με τη 

διάρκεια του ταξιδιού από τον Ιορδάνη στο Σινά, λαμβάνουμε από ένα άλλο 

περιηγητικό λατινικό κείμενο, που χρονολογείται γύρω στο 1160 και το οποίο επίσης 

δεν αναφέρεται στην ύπαρξη συγκροτημένης μοναστικής κοινότητας747. Επίσης ο 

Λατίνος προσκυνητής Saewulf, ο οποίος ταξίδεψε στην Παλαιστίνη μεταξύ των ετών 

741 PG 133, 933C. Την χερσαία διαδρομή είχε επιλέξει και ο άγιος Λάζαρος του Γαλησίου όρους, όταν 
στις αρχές του 11ου αιώνα ταξίδεψε από το Βυζάντιο στα Ιεροσόλυμα και έπειτα από εκεί πίσω στο 
Βυζάντιο. AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 511-514, 517-518. Δια ξηράς φαίνεται ότι έφτασε και ο 
Κωνσταντίνος Μανασσής στα Ιεροσόλυμα, βλ. Horna, "'Hodoiporikon", 328, 335. 
742 «Τών δέ βου\·ών εκείθεν, ή άπάγονσα έν τω Σινά καί τω Ραϊθώ καί τή 'Ερυθρά θαλάσση 
πέφνκεν έρημος». PG 133, 956Α. 
743 Πρόκειται για τον Πρώτο Οδηγό, Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 88. 
744 Ο.π., 88. 
745 «...είς τήν λιτήν, έν τή άποθήκη του άγιου έλαίου, τού θαυματουργηθέντος παρά τού 
όσιου πατρός ήμών Γεωργίου,...». Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 413. 
746 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 88. 
747 Έβδομος Οδηγός, Ο.π., 236. 

214 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



1102 και 1103, αναφέρει όχι οι προσκυνητές έπρεπε να ταξιδέψουν δεκαοκτώ ημέρες 
748 

για να φτάσουν από τις όχθες του Ιορδάνη στο Σινά . 

Μια από τις ελάχιστες περιγραφές της διαδρομής από τον Ιορδάνη μέχρι τη 

μονή Σινά προέρχεται από την γραφίδα του Λατίνου προσκυνητή Thietmarus749. Ο 

Thietmarus πραγματοποίησε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους το 1217. Κατά την 

άφιξή του ακολούθησε την ίδια διαδρομή με τους υπόλοιπους προσκυνητές της 

εποχής. Αποβιβάστηκε στην Άκρα και αφού πέρασε από τα σημαντικότερα 

προσκυνήματα έφτασε στην Ιερουσαλήμ750. Από την Ιερουσαλήμ κατευθύνθηκε προς 

τον Ιορδάνη, όπου επισκέφτηκε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η 

οποία ανήκε, όπως αναφέρει, στους Έλληνες (Βυζαντινούς) και στους Σύρους 

(Μελκίτες)751. Αφού διέσχισε την κοιλάδα του Ιορδάνη έφτασε στα Σόδομα και τα 

Γόμορα στη Νεκρά θάλασσα, και έπειτα πέρασε στη γη Μωάβ, όπου βρισκόταν το 

όρος Άβαριν (Ναβαύ), επί του οποίου υπήρχε μοναστήρι με Ορθόδοξους 
752 λ 

μοναχούς . Τρεις πόλεις ήταν οι επόμενοι βασικοί σταθμοί του Αατίνου 

προσκυνητή. Η πρώτη ήταν η Αρεόπολη, γνωστή εκείνη την εποχή ως Robda (er-753 

Rabbad) . Η δεύτερη ήταν το Κεράκ, όπου ο Thietmarus φιλοξενήθηκε από τον 

Ορθόδοξο επίσκοπο, που του πρόσφερε ψωμί και τυρί και τον ευλόγησε στο δικό του 

ιδίωμα, προφανώς στα ελληνικά ή πιθανότερα στα αραβικά754. Η τρίτη πόλη ήταν η 

πόλη της Πέτρας, γνωστής και ως Σομπάκ, όπου οι προσκυνητές έβρισκαν 

Βεδουίνους οδηγούς με καμήλες, που γνώριζαν τη διαδρομή προς το Σινά755. Στην 

ίδια πόλη γινόταν οι απαραίτητες προμήθειες για το μακρύ ταξίδι, δηλαδή ψωμί 

ψημένο δύο φορές, τυρί, χουρμάδες και κρασί. Η διαδρομή, που ακολουθούσαν οι 

Βεδουίνοι, διερχόταν από την κοιλάδα του Μωυσή. έπειτα από το όρος Ωρ, όπου 

υπήρχε Ορθόδοξο μοναστήρι αφιερωμένο στον Ααρών, από την περιοχή Καδής, από 

την Φαράν και απέληγε στην Ερυθρά θάλασσα στην Ραϊθώ756. Από τη Ραϊθώ μέχρι το 

Σινά το ταξίδι διαρκούσε τρεις ημέρες. 

748 Brownlow (μτφρ.), Saewulf, 23-24. 
749 Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 30-41. 
750 Ο.π., 2-30. 
751 Ο.π., 31-32. 
752 Ο.π., 32-35. 
753 <~Ι „ ία Ο.π., j 6 . 
754 «suo ydy ornate». Ο.π., 36. Για την πόλη, βλ. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 293. 

Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 37. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος αναφέρει ότι το 
αραβικό όνομα της Πέτρας ήταν Σουπάκιον. Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 189. 
75b Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 3-40. 
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Η απομονωμένη περιοχή, όπου βρισκόταν το μοναστήρι, το γεγονός ότι ήταν 

πολύ μακριά από αστικά κέντρα, η δύσβατη διαδρομή και το πολυήμερο ταξίδι μέσα 

από τη βραχώδη έρημο, καθώς δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ότι το ταξίδι από την 

Ιερουσαλήμ μέχρι το Σινά διαρκούσε τουλάχιστον δεκαοκτώ ημέρες, σύμφωνα με 

όσα είπαμε, ήταν ορισμένοι λόγοι που πιθανότατα απέτρεπαν τους προσκυνητές από 

ένα ταξίδι προς το Σινά. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμη και 

εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι γειτονικών προς το Σινά περιοχών μοιάζουν μόνο να 

γνωρίζουν την ύπαρξη του μοναστηριού, το οποίο, όμως, φαίνεται ότι δεν είχαν 

επισκεφθεί ποτέ. Αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα του Ορθόδοξου Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας Ευτύχιου, γνωστού με το αραβικό όνομα Σάίντ Ιμπν Μπατρίκ (877 ή 

933/5-940). Στον Ευτύχιο έχει αποδοθεί η συγγραφή τεσσάρων θεολογικών 

πραγματειών, που αποτελούν ένα βιβλίο, και οι οποίες έχουν συνταχθεί στα 

αραβικά7"7. Το πόνημα φέρει τον τίτλο Kitab al-Burhan, που θα μπορούσε να 

αποδοθεί στα ελληνικά ως «το βιβλίο των μαρτυριών (της χριστιανικής πίστης)», και 

στην πρώτη πραγματεία ο συγγραφέας περιγράφει τους Αγίους Τόπους και τα άγια 

λείψανα που φυλάσσονταν σε αυτούς. Όμως, ενώ ο Ευτύχιος περιγράφει με 

λεπτομέρεια τους ναούς της περιοχής των Ιεροσολύμων, αναφέρει μόνο τα εξής για 

το Σινά: «Πρέπει να επιστρέψουμε τώρα στην περιγραφή των υπόλοιπων αγίων 

λειψάνων και των τόπων λατρείας που ο Χριστός μας έδωσε σε αυτόν τον κόσμο και να 

την ολοκληρώσουμε με τα λείψανα των προφητών. ...Σε αυτούς ανήκει το όρος Σινά, 

όπου ο Θεός μίλησε στο Μωυσή και το όρος Χωρήβ, το οποίο αποτελεί τμήμα του 

όρους Σινά, όπου ο Θεός μίλησε στον προφήτη Ηλία,..»738. Παρατηρούμε ότι ο 

Ευτύχιος μοιάζει να αγνοεί την ύπαρξη οργανωμένης μονής. Η παραπάνω υπόθεση 

δεν μπορεί βέβαια να ευσταθεί. Σε ένα άλλο έργο με τον τίτλο Χρονικό ο Ευτύχιος 

περιγράφει με λεπτομέρεια την ίδρυση του κοινοβίου του Σινά, αλλά δεν παρέχει 

σχεδόν κανένα στοιχείο για την κατάσταση του μοναστηριού στην εποχή του759. 

Όπως έχουμε αναφέρει και αλλού ο χριστιανός ιστορικός Yahya ibn Sa'id al-Antakl 

757 Cachia, Montgomery Watt (επιμ.), Book of Demonstration. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι το 
συγκεκριμένο έργο έχει συγγραφεί από τον επίσκοπο της πόλης Bayt Ra's της Ιορδανίας Πέτρο στα 
τέλη του 9ου αιώνα, βλ. Samir, "Litterature melkite", 483-485. Svvanson, "Peter of Bayt Ra's", 902-
906. 

Cachia, Montgomery Watt (επιμ.). Book of Demonstration, τ. 1, 161-162. Αξιομνημόνευτη είναι και 
η σύνδεση του τόπου με τους προφήτες Μωυσή και Ηλία, προφήτες που συνδέονται άλλωστε με τη 
Μεταμόρφωση του Χριστού, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο Πατριάρχης Ευτύχιος δεν μνημονεύει 
την ύπαρξη του λειψάνου της αγίας Αικατερίνης. 
759 PG 111, 1071-1072. Cheikho (επιμ.). Annates, τ. 1, 1071. Pirone, Gli Annali. Βλ. σχετικά 
Mayerson, "Procopius or Eutychius", 33-38. 

216 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



' -ι -ι 01) ' ' ' ' ' ^ ' 760 

στις αρχές του 11 αιώνα μνημονεύει αρκετες φορές το μοναστήρι του Σίνα . 

Πιστεύουμε επομένως ότι οι χριστιανοί της εποχής γνώριζαν την ύπαρξη της μονής 

Σινά, αλλά λίγοι, ίσως ελάχιστοι, είχαν ταξιδέψει ως εκεί, εξ' ου και οι ελάχιστες 

σαφείς αναφορές σε αυτήν. 

Από τα όσα παρατέθηκαν μέχρι τώρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν 

ευάριθμοι οι προσκυνητές που έφταναν μέχρι το Σινά, παρόλο που η ύπαρξή του ήταν 

γνωστή στον χριστιανικό κόσμο. Επί παραδείγματι στο λατινικό πόνημα Descriptio 

locorum circa Hierusalem adjacentium, που αποτελεί έργο ανώνυμου συγγραφέα και 

χρονολογείται μεταξύ 1128 και 1137, αναφέρεται ότι «(Οι μοναχοί του Σινά) είναι 

τόσο περιβόητοι που από τα σύνορα της Αιθιοπίας μέχρι τα σύνορα της Περσίας όλοι 

μιλούν για αυτούς με σεβασμό σε κάθε ανατολική γλώσσα μοναχών που ζουν μαζί 

τους·»761. Επίσης η ύπαρξη της μονής Σινά ήταν γνωστή και στους μουσουλμάνους. Ο 

Άραβας γεωγράφος Al-Idrisi (1100-1165) αναφέρει ότι από την Φαράν ξεκινούσε ο 

δρόμος για το όρος Σινά, το Djebel-Tur ή Tur Sina στα αραβικά, όπου υπήρχε 

μοναστήρι με ένα πηγάδι με καθαρό νερό, όπου ξεκουράζονταν οι ταξιδιώτες762. 

Παραπάνω υποστηρίξαμε ότι από το Σινά δεν διέρχονταν πολυάριθμοι 

προσκυνητές, οι οποίοι θα διέμεναν για λίγο στο μοναστήρι πριν αποχωρήσουν, 

τουλάχιστον δεν ήταν τόσοι πολλοί όσοι οι προσκυνητές άλλων μονών και 

προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων. Οι γραπτές πηγές δεν παρέχουν σαφείς αναφορές 

παρά μόνο έμμεσες μαρτυρίες για προσκυνητές στο Σινά. Στοιχεία για προσκυνητές 

λαμβάνουμε από νομικά κείμενα προστασίας της μονής που εξέδωσαν Φατιμίδες 

χαλίφες. Το διάταγμα του χαλίφη Αλ-Χακίμ, που χρονολογείται το 1020, παρείχε την 

άδεια στους σινάί'τες μοναχούς να συναντώνται με τους χριστιανούς που τους 

επισκέπτονταν και εξασφάλιζε τη συλλογή εισοδημάτων από την περιουσία της 

μονής, μέρος των οποίων δινόταν για τη φροντίδα των προσκυνητών763. Έγγραφο του 

1130 αναφέρει ότι διοικητές της χερσονήσου του Σινά υπεξαιρούσαν χρήματα από 

τους μοναχούς, τα οποία οι τελευταίοι τα χρησιμοποιούσαν: «...για να 

συντηρήσουν...τους ταξιδιώτες που βρίσκουν καταφύγιο εκεί, και τους διαβάτες 

(πιθανότατα προσκυνητές), είτε μέλη της ίδιας θρησκείας είτε όχι, που τους 

επισκέπτονται... »764. Σε μεταγενέστερο έγγραφο αναφέρεται ότι με το συγκεκριμένο 

760 Βλ. για παράδειγμα σσ. 39, 79. 
761 Μετάφραση αγγλικού κειμένου από Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 186. 
762 Jaubert, Geographie d'Edrisi, τ. 1, 332. 
7(" Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 435. 
764 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 3, 38. 
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διάταγμα προστατεύονταν οι μοναχοί του Σινά καθώς και «...οι χριστιανοί γειτονικών 

περιοχών που πηγαίνουν σε αυτούς, και οι ομόθρησκοι τους που τους 
' 765 r 

επισκέπτονται,...)) . Δύο ακόμη έγγραφα, το πρώτο από τα οποία χρονολογείται το 

1135 και το δεύτερο το 1154, αναφέρονται σε «επισκέπτες)) του μοναστηριού, 

πιθανότατα προσκυνητές, ενώ έγγραφο του 1158 αναφέρει ξεκάθαρα ότι «...ο 

ηγούμενος του όρους Σινά και οι μοναχοί του ...φροντίζουν με αξιέπαινο τρόπο τους 

προσκυνητές και όλους όσους περνούν από αυτήν την περιοχή... »766. 

Σε ό,τι αφορά στους δωρητές εικόνων ή τουλάχιστον σε άτομα που μετέφεραν 

τις εικόνες στο Σινά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αυτοί θα πρέπει να αναζητηθούν σε 

ένα μικρό αριθμό ατόμων, που έφτανε τελικά στο Σινά. Η πλειονότητα αυτών ήταν 

σίγουρα μοναχοί, πιθανότατα σινάί'τες ή μέλη άλλων μοναστικών κοινοτήτων, που 

αναζητούσαν πνευματικό καταφύγιο στο Σινά. Για παράδειγμα, η εικόνα με τον άγιο 

Γεώργιο και τον βασιλιά της Γεωργίας Δαβίδ Β' αποτελούσε αναμφισβήτητα δωρεά 

κοσμικού δωρητή, η οποία όμως έφτασε μετά σχετικής βεβαιότητας στο Σινά στις 

αποσκευές κάποιου Ίβηρα μοναχού, όπως ο ιερομόναχος Ιωάννης, που σε 

πρωιμότερη εποχή δώρησε εξάπτυχο στο μοναστήρι. Η εξεύρεση επιδέξιων 

ζωγράφων στο Βυζάντιο, καθώς και η αγορά εικόνων από αυτούς, γινόταν 

πιθανότατα από σινάί'τες μοναχούς, που διαβιούσαν στα μετόχια της μονής ή 

περνούσαν από αυτά στα ταξίδια τους. Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, η μονή 

Σινά διέθετε μετόχια σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. Όμως, πριν 

προχωρήσουμε στην απαρίθμηση TCOV μετοχιών του μοναστηριού, θα πρέπει να 

ολοκληρώσουμε την περιγραφή των οδικών αξόνων που οδηγούσαν στους Αγίους 

Τόπους. 

Επιστρέφοντας στην περιγραφή του Ιωάννη Φωκά για τους ιερούς τόπους της 

Παλαιστίνης αναφέρουμε ότι το ταξίδι της επιστροφής από την Ιερουσαλήμ γινόταν 

μέσω Αρμαθέμ, Εμμαούς, Λυδδών, Καισάρειας και Πτολεμαΐδας, απ' όπου και πάλι 

οι προσκυνητές μπορούσαν να επιβιβαστούν σε καράβι για το ταξίδι της 767 

επιστροφής . 

Επίσης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στον επιτάφιο λόγο, που συνέταξε ο 

Νικόλαος Μεσαρίτης, περιγράφεται το προσκύνημα του αδελφού του Ιωάννη στους 

765 Έγγραφο του 1134, Stern, Fatimid Decrees, αρ. 4, 50. 
766 Βλ. κατά σειρά: Ο.π., αρ. 5, αρ. 7, αρ. 9, 55, 66, 78. Ισως όμοος στην τελευταία περίπτωση να 
πρόκειται για μουσουλμάνους προσκυνητές που γύριζαν από την Μέκκα. 
767 PG 133, 961 Α. 
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Αγίους Τόπους768. Ωστόσο παρόλο που ο Ιωάννης δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό 

του εμμέσως πλην σαφώς πληροφορούμαστε ότι οι προσκυνητές μπορούσαν να 

φτάσουν στα Ιεροσόλυμα μέσω της διαδρομής που διέσχιζε την Προποντίδα, το 

Αιγαίο και το Αυβικό πέλαγος και κατέληγε στην Αλεξάνδρεια στις ακτές της 

Αιγύπτου769. 

Επίσης ο Βίος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων αγίου Λεοντίου περιγράφει το 

ταξίδι του αγίου από την Κωνσταντινούπολη στην Πάτμο, από εκεί στη Ρόδο, έπειτα 

στην Κύπρο, κατόπιν στην Άκρα και από εκεί στη Ναζαρέτ και τελικά στην 

Ιερουσαλήμ, όπου ο Λεόντιος παρέμεινε για ένα περίπου χρόνο και πιο συγκεκριμένα 

μεταξύ 1177 και 1 178770. Από το Βίο διαπιστώνουμε ότι ο άγιος Λεόντιος και η 

συνοδεία του ακολούθησαν τη θαλάσσια διαδρομή για να φτάσουν στους Αγίους 

Τόπους, την οποία, όπως είδαμε, περιγράφουν με περισσότερη λεπτομέρεια ο 

ηγούμενος Δανιήλ και ο Ιωάννης Φωκάς. Έτσι, από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πλειονότητα των προσκυνητο')ν ταξίδευε από την 

Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους διά θαλάσσης, ίσως επειδή αυτή η 

διαδρομή θεωρούνταν ασφαλέστερη σε σύγκριση με τη χερσαία. Είναι μάλιστα 

εξίσου πιθανό ότι το ταξίδι με πλοίο διαρκούσε λιγότερες ημέρες από αυτό που 

διέσχιζε την ενδοχώρα της Συροπαλαιστίνης, αν και ο Βίος του αγίου Αεοντίου 

αφήνει να εννοηθεί ότι τα θαλάσσια ταξίδια δεν συνηθίζονταν κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά λάμβαναν χώρα από την 

άνοιξη, όταν ο καιρός βελτιωνόταν και ο διάπλους ήταν ευκολότερος771. 

768 Heisenberg (επιμ.), Epitaphios, 24. 
71,9 Ο D. Jacoby υπέθεσε ότι οι Βυζαντινοί, μετά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τα στρατεύματα 
του Σαλαδίνου το 1187, προτιμούσαν να πραγματοποιούν το ταξίδι προς τους Αγίους Τόπους μέσω της 
Αιγύπτου παρά μέσω των εδαφών του Σταυροφορικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ, που εκείνη την 
εποχή είχε προπεύουσα την Άκρα. Jacoby, "Pilgrimage to Sinai", 84. Βάσισε αυτήν την υπόθεση σε 
βυζαντινό κείμενο ανωνύμου συγγραφέα, το οποίο περιγράφει το ταξίδι από τη μονή Σινά μέσω της 
Ραϊθώ στην Αλεξάνδρεια. Όμως αυτό το κείμενο, που φέρει τον τίτλο «Μερική διηγησις έκ τών 
Άγιων Τόπων τής Ιερουσαλήμ, διά τά παθη του Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού καί άλλων 
τινών» και στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς αμέσως παρακάτω, δεν αναφέρεται στο ταξίδι από το 
Βυζάντιο στην Αλεξάνδρεια και το αντίστροφο, αλλά περιγράφει τη διαδρομή από την Αλεξάνδρεια 
στο Σινά, οπότε δεν είναι δυνατό να τεκμηριώσουμε ότι από τα τέλη του 12ου αιώνα οι Βυζαντινοί 
χρησιμοποιούσαν μόνο τη θαλάσσια οδό που απέληγε στην Αλεξάνδρεια. Για την πηγή, βλ. 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, "Μερική διήγησις", 9-10. Επίσης, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν στον 
επιτάφιο που συνέταξε ο Μεσαρίτης περιγράφεται ο τρόπος ταξιδιού κατά την εποχή που συντάχθηκε 
το κείμενο, δηλαδή το 1207, ή κατά το διάστημα κατά το οποίο υποτίθεται ότι εκτυλίσσονταν τα 
γεγονότα, δηλαδή μετά τα μέσα του 12ου αιώνα. Είναι μάλλον περισσότερο πιθανό ότι οι Βυζαντινοί 
μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα στις δύο αυτές διαδρομές. 
77,1 Tsougarakis (μτφρ.). Life of Leontios, 108, 110, 112, 126, 128, 132. Βλ. παραπάνω, σ. 208. 
771 «Έμεινεν ούν έν τή Ρ άδω ό μέγας -χειμώνος γάρ ήν τό άκμαιότατον- μέχρις ότου ή τού 
έαρος ώρα διέλαμψε καί ό χειμών παρήλθε καί γαλη\'ΐώσα ή θάλαττα τά νώτα παρείχε ν 
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Είναι επίσης πιθανό ότι ορισμένοι προσκυνητές, ίσως η μειοψηφία, 

εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν την χερσαία οδό που οδηγούσε στην Παλαιστίνη. 

Ο δρόμος αυτός ξεκινούσε από τη δυτική Μικρά Ασία, διέσχιζε το κεντρικό οροπέδιο 

της μικρασιατικής χερσονήσου, το οποίο πλέον κατείχαν οι Σελτζούκοι, και, αφού 

περνούσε από την Αντιόχεια, διερχόταν, μέσω των βουνών του Λιβάνου, στην 

Δαμασκό και απέληγε τελικά στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η διαδρομή περιγράφεται στο 

Βίο του αγίου Λαζάρου του Γαλησίου όρους772. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα 

σίγουροι ότι δεν διέρχονταν πλέον προσκυνητές από αυτή τη διαδρομή από τα τέλη 

του 11ου αιώνα, γιατί στις πηγές υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το αντίθετο. Επί 

παραδείγματι, όπως έχουμε σημειώσει και αλλού, ο Χωνιάτης αναφέρει ότι από τις 

Χώνες διέρχονταν προσκυνητές που όδευαν προς τους Αγίους Τόπους. Αυτοί οι 

προσκυνητές χρησιμοποιούσαν δηλαδή μια διαδρομή που απομακρυνόταν από τα 

παράλια και περνούσε από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου βρισκόταν οι 

Χώνες . Επίσης ο Κωνσταντίνος Μανασσής στο Όδοιπορικόν αναφέρει ότι η 

βυζαντινή πρεσβεία, που είχε σκοπό να μεταβεί στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ, 

ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, πέρασε από την Νίκαια και το Ικόνιο, δηλαδή 

την πρωτεύουσα τους κράτους των Σελτζούκων, διέσχισε τα στενά της Κιλικίας και 

μέσω Αντιόχειας έφτασε στα Ιεροσόλυμα774. Βέβαια είναι αξιοσημείωτο ότι η 

διπλωματική αποστολή επέστρεψε στο Βυζάντιο μετά από μια στάση στην Κύπρο, 

γεγονός που δηλώνει ότι χρησιμοποίησε και την θαλάσσια οδό773. Επίσης ο Όδων του 

Ντέιγ (περί το 1100-1162), Λατίνος ιστορικός της Β' Σταυροφορίας, που βρισκόταν 

στην υπηρεσία του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου Ζ', αναφέρει ότι σε έξι ημέρες 

οι προσκυνητές μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο που περνούσε από το 
776 

εσωτερικό της Μικράς Ασίας . 

Επιπλέον η «Μερική διήγησις έκ τών Αγίων Τόπων τής Ιερουσαλήμ, 

δια τά πάθη του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού καί άλλων τινών», βυζαντινό 

κείμενο ανωνύμου συγγραφέα, που χρονολογείται στα χρόνια της βασιλείας του 

αύτοίς πλέειν έθέλονσι». Tsougarakis (μτφρ.), Life of Leontios, 112. Βλ. σχετικά Mc Cormick, 
Origins, 450-468. 
772 AASS, Νοέμβριος, τ. 3, 511-514, 517. Ο D. Jacoby έχει υποστηρίξει ότι οι Βυζαντινοί προσκυνητές 
χρησιμοποιούσαν κυρίως τον χερσαίο δρόμο που οδηγούσε από το Βυζάντιο στους Αγίους Τόπους 
μέχρι την Α' Σταυροφορία, βλ. Jacoby, "Economic Impact", 699. 
773 Κεφάλαιο A', Α.3, σσ. 37-38. 
774 Horna, "Hodoiporikon", 328. 
775 Ο.π., 336. 
, lb Berry (επιμ.), De profectione Ludoviei, 86. 
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αυτοκράτορα Ιωάννη Δ' Λάσκαρη (1258-1261), βεβαιώνει ότι οι προσκυνητές 

ταξίδευαν στους Αγίους Τόπους και διά ξηράς777. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που 

ξεκινά την περιγραφή της πορείας από την Αντιόχεια, η απόσταση μεταξύ Δαμασκού 

και Τιβεριάδος καλυπτόταν μετά από τρεις ημέρες ταξιδιού778. Μετά από πορεία μίας 

ημέρας ο προσκυνητής έφτανε στο Θαβώρ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα διαρκούσε 

το ταξίδι από εκεί έως τη Ναζαρέτ779. Δυστυχώς ο συγγραφέας δεν αναφέρει πόσες 

ημέρες απείχε η Ναζαρέτ από την Ιερουσαλήμ780. Επίσης από τη Γάζα έως τη Ραϊθώ 

το ταξίδι διαρκούσε δεκαπέντε ημέρες και από την τελευταία έως το Σινά άλλες 

δεκαπέντε ημέρες, ενώ από το Σινά έφτανε κανείς στην Αλεξάνδρεια σε εννέα 
781 

ήμερες . 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο χερσαίος δρόμος για τους Αγίους Τόπους 

διέσχιζε το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, έφτανε μέχρι την Αντιόχεια και συνέχιζε 

στην ενδοχώρα της Συρίας. Η Δαμασκός ήταν βασικός σταθμός αυτής της πορείας. 

Επίσης η πόλη της Τιβεριάδας βρισκόταν στον κύριο άξονα αυτής της διαδρομής, η 

οποία κατέληγε στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι, παρόλο που 

οι βυζαντινές πηγές δεν είναι σαφείς ως προς το ζήτημα, ο ταξιδιώτης που 

χρησιμοποιούσε τη χερσαία οδό μπορούσε να διασχίσει τα μικρασιατικά παράλια 

μέχρι να φτάσει στην Αντιόχεια, αντί να διασχίσει το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 

Γνωρίζουμε ότι τα στρατεύματα της Β' Σταυροφορίας προτίμησαν αυτήν την 

διαδρομή ως ασφαλέστερη782. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε 

με ένα χριστιανικό στρατό εχθρικά διακείμενο στους μουσουλμάνους, που δεν θα 

μπορούσε να διασχίσει χωρίς μάχη το οροπέδιο. Επίσης σε πανηγυρικό λόγο, που 

συγγράφηκε τον Ιανουάριο του 1176, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι οι 

προσκυνητές διέσχιζαν με απόλυτη ασφάλεια τα εδάφη της αυτοκρατορίας στη 

Μικρά Ασία για να φτάσουν στους Αγίους Τόπους783. Μπορούμε, επομένως, να 

υποθέσουμε ότι ο χερσαίος δρόμος προς τους Αγίους Τόπους περνούσε είτε από τα 

μικρασιατικά παράλια είτε από την μικρασιατική ενδοχώρα. 

777 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, "Μερική διήγησις", 1-10. 
778 Ο.π., 1. 
779 Ο.π., 2. 
780 Ο.π., 2. 
'81 Ο.π., 10. Πάντως δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε έως σωστή την αναφορά για δεκαπενθήμερο 
ταξίδι από τη Ραϊθώ έως το Σινά. 
/8~ Ο Οδών του Ντέιγ περιγράφει την πορεία των Σταυροφόρων το 1 147 από τα μικρασιατικά παράλια 
προς την Αντιόχεια, Berry (επιμ.), De profectione Ludovici, 86-130. 
78j Regel, Novosadskij (επιμ.), Forties, 30. 
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Ον αναφορές των γραπτών πηγών συνηγορούν στην άποψη ότι οι 

περισσότεροι προσκυνητές συνήθιζαν να ακολουθούν τη θαλάσσια διαδρομή, 

υπόθεση που βασίζεται στον αριθμό των αναφορών για ταξίδια μέσω θαλάσσης. Από 

την Κωνσταντινούπολη ο προσκυνητής είχε τη δυνατότητα να επιβιβαστεί σε πλοίο. 

Από εκεί διέπλεε την Προποντίδα και τον Ελλήσποντο, περνούσε από τα νησιά του 

Αιγαίου και έφτανε στον κόλπο της Αττάλειας. Επόμενος βασικός σταθμός ήταν η 

Κύπρος, από όπου ο ταξιδιώτης διέπλεε προς την απέναντι ακτή της Συρίας, όπου 

πρώτος σταθμός ήταν η Αντιόχεια. Έπειτα έπλεε κατά μήκος της συριακής ακτής, 

περνώντας από τη Λαοδίκεια, την Ταρτισό, την Τρίπολη, τη Βηρυττό, την Τύρο, και 

αποβιβαζόταν στο λιμάνι της Άκρας (Πτολεμαΐδας) ή της Καισάρειας. Από αυτές τις 

δύο πόλεις ο προσκυνητής συνέχιζε το ταξίδι δια ξηράς. Προορισμός ήταν τα 

Ιεροσόλυμα. Από τις όχθες του Ιορδάνη ξεκινούσε ο δρόμος που οδηγούσε στη μονή 

Σινά. 

Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τον 

αριθμό των ημερών που διαρκούσε το ταξίδι των προσκυνητών από το Βυζάντιο προς 

τους Αγίους Τόπους. Υπολογίζουμε ότι εάν ακολουθούσε τη χερσαία διαδρομή από 

τη Δαμασκό μέχρι τη μονή Σινά ο ταξιδιώτης χρειαζόταν περί τις είκοσι τέσσερεις 

ημέρες ταξιδιού, με απαραίτητες φυσικά στάσεις για ανεφοδιασμό. Σε αυτόν τον 

χρόνο θα πρέπει να προσθέσουμε πολλές ακόμη ημέρες, καθώς οι προσκυνητές θα 

έκαναν πολλές ενδιάμεσες στάσεις για να προσκυνήσουν στα μεγάλα ιερά της 

Συροπαλαιστίνης, γεγονός που θα αύξανε σημαντικά το χρόνο του ταξιδιού. Για το 

ταξίδι με πλοίο οι αναφορές δεν είναι τόσο συγκεκριμένες, τουλάχιστον στα κείμενα 

που εξετάσαμε. Πάντως ένα ταξίδι δια θαλάσσης ίσως διαρκούσε λιγότερες ημέρες σε 

σύγκριση με το χερσαίο, αλλά ίσως είχε άλλες απρόβλεπτες δυσκολίες, που 

προκαλούσαν καθυστέρηση, όπως επί παραδείγματι αντίθετοι άνεμοι ή γενικότερα 

κακοκαιρία, που εμπόδιζαν τον απόπλου. Πάντως το ταξίδι από την Αλεξάνδρεια 

στην Κωνσταντινούπολη με πλοίο διαρκούσε δεκαοκτώ ημέρες, ενώ από την 

τελευταία μέχρι την Κύπρο δέκα ημέρες784. Δεδομένου ότι από την Αλεξάνδρεια 

έφτανε κανείς στο Σινά σε εννέα ημέρες, η συνολική διάρκεια του ταξιδιού από την 

Κωνσταντινούπολη μέχρι το Σινά πρέπει να διαρκούσε είκοσι επτά ημέρες. Ωστόσο, 

ο Λατίνος προσκυνητής Saewulf χρειάστηκε να ταξιδέψει για ογδόντα τέσσερεις 

ημέρες για να φτάσει με πλοίο από τις ακτές της Νότιας Ιταλίας στην Γιάφφα και 

784 Udovitch, "Time, the Sea and Society", 510-512. 
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άλλες δύο ημέρες γνα την Ιερουσαλήμ, γεγονός που δείχνει ότι η διάρκεια ενός 

ταξιδιού μπορούσε να διακυμαίνεται785. 

78:1 Το ταξίδι ξεκίνησε από το Μπάρι με ενδιάμεσους σταθμούς το Βρινδήσιο, την Κέρκυρα, την 
Κεφαλονιά, την Πάτρα, την Κόρινθο, την Θήβα, τη Χαλκίδα, τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Σύρο, Μύκονο, 
Νάξο, την Κρήτη, την Ικαρία, τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη, την Πάτμο,την Λέρο, την Κάλυμνο, την 
Σμύρνη, τη Ρόδο, τα Πάταρα, τα Μύρα, την Χελιδόνια, την Φοινίκη, την Κύπρο (Πάφο), την Γιάφφα 
και με τελικό προορισμό την Ιερουσαλήμ. Brownlow (μτφρ.), Saewulf, 1-6, 8. 
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Δ.3 Μετόχια του Σινά στους κύριους χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους των 

προσκυνητών προς τους Αγίους Τόπους. 

Πρώιμη μνεία για τις ιδιοκτησίες της μονής εκτός Σινά αποτελεί λατινική πηγή 

ανωνύμου συγγραφέα με τον τίτλο Descriptio locorum circa Hierusalem 

adjacentium, που χρονολογείται μεταξύ του 1128 και 1 13 7 786. Από το εν λόγω 

κείμενο λαμβάνουμε την πληροφορία ότι η μονή διέθετε μετόχια στην Αίγυπτο, την 

Περσία, γύρω από την Ερυθρά θάλασσα και την Αραβία787. Ωστόσο η παραπάνω 

αναφορά είναι γενική. Λεπτομερείς καταγραφές της περιουσίας της μονής απαντούν 

σε έγγραφα προστασίας. Το σημαντικότερο από αυτά τα έγγραφα χρονολογείται στις 

αρχές του 13ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα το 1217 ο ηγούμενος της μονής Σινά 

Συμεών ζήτησε και έλαβε από τον Πάπα Ονώριο Γ' (1216-1227) ένα έγγραφο 

προστασίας, με το οποίο εξασφαλιζόταν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 
-70 ο 

καθιδρύματος στις περιοχές που κατείχε ακίνητη περιουσία . Από αυτό το έγγραφο 

συμπεραίνουμε ότι η ακίνητη περιουσία της μονής πρέπει να ήταν σημαντική και 

μάλιστα συμπεριλάμβανε ακίνητα και εκτάσεις στην Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη, 

την Κύπρο, την Συροπαλαιστίνη και την Αίγυπτο. Σε αυτό το έγγραφο δικαίωμα, το 

οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως έναν «τίτλο ιδιοκτησίας» της εποχής, 

καταγραφόταν με λεπτομέρεια τα ακίνητα της μονής. Έτσι, σύμφωνα πάντα με το 

συγκεκριμένο έγγραφο, η μονή κατείχε τα εξής ακίνητα: Στη χερσόνησο του Σινά, 

εκτός φυσικά από το μοναστήρι, κατείχε τους τόπους Rabba (Roboae), Φούκαρα 

(.Fucra) και Αιγαία (Liiah)789. Στη Ραϊθώ και τη Φαράν το μοναστήρι διέθετε κήπους 

με φοίνικες και εκτάσεις γης. Στο Κάιρο της Αιγύπτου η μονή κατείχε οικία και μικρό 

οίκημα-υποστατικό εκτός των τειχών. Στην Αλεξάνδρεια διέθετε το μετόχι του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ και άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς δασμούς (πιθανότατα 

ανθρώπων και προϊόντων) σε ξηρά και θάλασσα. Στην περιοχή της Ιορδανίας, και 

συγκεκριμένα στην κοιλάδα του Μωυσέως, ανήκαν στη μονή αμπέλια και ελαιώνας. 

Στην περιοχή του Μοντρεάλ (Mons Regalis) οικία, μύλο, αμπέλια και ελαιώνα. Στο 

Κεράκ του Μοντρεάλ (Craco Montis Regalis), πιθανότατα δίπλα στο οχυρό, οικία, 

86 Wilkinson κ.ά., Jerusalem Pilgrimage, 186. 
787 Προφανώς η Περσία είναι τα εδάφη της Συροπαλαιστίνης που κατείχαν οι μουσουλμάνοι την και 
Αραβία η Πετραία Αραβία (σημερινή Ιορδανία). Ο.π., 186. 
788 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 35-37. Επίσης Pitra, Analecta novissima, 562-563. Βλ. σχετικά: 
Hofmann, "Sinai und Rom", 218-299. Coureas, "The Monastery of Mount Sinai and Papal Protection", 
475-484. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 52. 
789 Για το μοναστήρι και τα μετόχια γύρω από αυτό, βλ. Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 2, 49-63. 
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αμπέλια και ελαιώνα. Στην Παλαιστίνη το μοναστήρι κατείχε ακίνητα στην 

Ιερουσαλήμ, συγκεκριμένα το ξενοδοχείο - μετόχι του Προφήτη Μωυσή, οικία και 

φούρνο. Στην Γιάφφα οικία και έκταση γης. Στην Άκρα το μετόχι της Αγίας 

Αικατερίνης. Στη Συρία: στη Δαμασκό το ναό του Αγίου Γεωργίου, οικία και εκτός 

των τειχών τρεις οπωρώνες. Στη Λαοδίκεια το ξενοδοχείο του Αγίου Δημητρίου και 

τρία υποστατικά με τους πάροικους τους, καθώς και με τον εξοπλισμό τους. Στην 

Αντιόχεια οικία και φούρνο. Επίσης στην Κωνσταντινούπολη το μοναστήρι κατείχε 

δύο συντεχνίες (confratrias) στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων. 

Επίσης είχε το δικαίωμα να συλλέγει μία λίβρα χρυσού από το εμπόριο. Είναι βέβαια 

λογικό να υποτεθεί ότι αυτές οι δύο συντεχνίες ήταν στην πραγματικότητα εμπορικά 

καταστήματα, αποθήκες ή βιοτεχνίες, εφόσον γνωρίζουμε ότι ήδη από την εποχή της 

ίδρυσής του ο Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος (1042-1055) είχε δωρήσει στο 

μοναστήρι ένα μύλο, ένα φούρνο και ακίνητα790. Επίσης το μοναστήρι κατείχε 

περιουσία και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με το παπικό 

έγγραφο στην Κρήτη η μονή διέθετε αξιόλογη περιουσία791. Συγκεκριμένα κατείχε 

τρεις εκκλησίες, το ναό του Σωτήρος Χριστού, το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ναό 

του Αγίου Συμεών. Τρία υποστατικά, που βρίσκονταν μάλλον κοντά στους 

προαναφερθέντες ναούς, με τους πάροικους τους και τον εξοπλισμό που υπήρχε μέσα 

στην έκταση της ιδιοκτησίας. Στο χωριό Sclave-vafe (Σκλαβοβάθεια) οικία, έκταση 

γης και αμπέλια. Στο Macrinchicon (Μακρυτοίχο) μύλο. Στον Άγιο Νικόλαο έκταση 

γης, αμπέλια και μύλο. Στο Rucanum (Ρουκάνι) κατείχε το μοναστήρι του Αγίου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που διέθετε ορεινή έκταση γης (νομή), οικισμούς με 

πάροικους και μύλο. Στις περιοχές Cunavo (Conave, Κουνάβοι), Pezia (Πεζά), 

Gaetania (Αϊτάνια) και Parascheve (Αγία Παρασκευή) το μοναστήρι είχε στην 

κατοχή του αμπέλια. Στην πόλη του Χάνδακα (Ηράκλειο) το ναό του Αγίου 

Νικολάου και της Αγίας Βαρβάρας με τα οικήματα και τον εξοπλισμό τους, καθώς 

και την εκκλησία του Στρατηλάτη (Stratego). Επίσης το μοναστήρι είχε εξασφαλίσει 

άδεια ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης στο νησί της Κρήτης. Επίσης ήδη από 

το 1212 οι Βενετοί εξέδωσαν προστατευτικό έγγραφο της περιουσίας της μονής στην 
' 792 λ 

Κρήτη . Τέλος στην Κύπρο η μονή διέθετε οικία σε περιοχή που δεν 

κατονομάζεται, καθώς και εισοδήματα από το εμπόριο αξίας μιας λίβρας χρυσού. 

790 Zepos, Jus, τ. 1, 631-632. Mercati, "Un testament", 47. 
791 Τσουγκαράκης, "Μοναστήρια Κρήτης", 19-21. 
792 Tafel, Thomas, Urkunden zur dlteren Handels, τ. 2, 146-150. 
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Θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις με αφορμή την 

παπική βούλλα. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι η μονή ανήκε συνεχώς στο 

κράτος της Αιγύπτου. Το γεγονός αυτό πιθανότατα δημιούργησε την ανάγκη επαφών 

με την μουσουλμανική ηγεσία της Αιγύπτου, η οποία είχε την έδρα της στο Κάιρο. 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο φατιμιδικά έγγραφα του 12ου αιώνα 

αναφέρουν ότι το μοναστήρι διέθετε ακίνητη περιουσία σε περιοχές της βορείας 

Αιγύπτου και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, τη Δαμιέττη και την 

Τάνιδα, καθώς και στην χερσόνησο του Σινά, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 

αναλυτική καταγραφή της περιουσίας της μονής, που έγινε από την Λατινική 

Εκκλησία, με τη διαφορά όμως ότι στην τελευταία δεν μνημονεύονται τα μετόχια στη 

Δαμιέττη και στην Τάνιδα793. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το μοναστήρι δεν κατείχε 

πλέον τα ακίνητα σε αυτές τις δύο πόλεις; Από την άλλη, στο έγγραφο η περιουσία 

της μονής στην Αίγυπτο δεν καταγράφεται με λεπτομέρεια, σε αντίθεση με ό,τι 

συμβαίνει για τα ακίνητα που βρίσκονταν σε περιοχές, όπως η Κρήτη, όπου 

πιθανότατα υπήρχαν απεσταλμένοι της Παπικής έδρας, που θα μπορούσαν να 

καταγράψουν οι ίδιοι την περιουσία της. Πάντως από την ιστορία του Yahya Ibn 

Sa'id πληροφορούμαστε ότι τον 11° αιώνα η μονή κατείχε στο Κάιρο τη μονή al-

Qusayr, δηλαδή το μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου, στην Tura794. Ο μονάχος 

Επιφάνιος Αγιοπολίτης στο κείμενο με τίτλο «Δίήγησις είς τύπον περιηγητον, 

περί τής Συρίας, καί τής Άγιας Πόλεως, καί τών έν αύτή Άγιων Τόπων», που 

χρονολογείται στον 8° ή 9° αιώνα, περιγράφει τη διαδρομή που ακολούθησε για να 

φτάσει στο Σινά795. Ο Επιφάνιος πήγε από την Κύπρο στην Τύρο και έπειτα από οκτώ 

ημέρες ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ796. Επιβιβάστηκε μετά σε ένα πλοίο στην 

Ασκαλώνα από όπου με ενδιάμεσο σταθμό τη Δαμιέττη σε έξι μέρες αποβιβάστηκε 

στην Αλεξάνδρεια797. Από εκεί κατευθύνθηκε στην ενδοχώρα και έφτασε στο Κάιρο 

όπου προσκύνησε στον ναό του Αγίου Αρσενίου. Μετά από έξι ημέρες έφτασε στη 

μονή του Αγίου Αντωνίου και, αφού διέπλευσε την Ερυθρά θάλασσα, έφτασε στη 

798 

Ραϊθώ. Από την τελευταία μετά από πέντε μέρες ταξιδιού βρέθηκε στο Σινά . Δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν οι προσκυνητές του 13ου αιώνα ακολουθούσαν τη 

793 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 4, 50-51. Βλ. σ. 80. 
794 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 435. Βλ. σ. 39. 
795 PG 120, 260-272. Schneider, "Itinerarium", 143-154. 
796 PG 120, 260. 
797 Ο.π.. 265. 
798 Ο.π., 265. 
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διαδρομή που περιγράφει ο Επιφάνιος. Το γεγονός ότι δεν αναφέρει τον χερσαίο 

δρόμο, που ξεκινούσε από τον Ιορδάνη και έφτανε στο Σινά, πιθανώς να δείχνει ότι 

αυτός δεν χρησιμοποιόταν ακόμη ή ήταν λιγότερο γνωστός. Άλλωστε ο Επιφάνιος 

επέλεξε να πάει στο Σινά από την Αλεξάνδρεια. Σε αυτήν την περίπτωση έπρεπε να 

ταξιδέψει προς το Κάιρο όπου, όπως αναφέραμε, η μονή κατείχε το μετόχι του Αγίου 

Αρσενίου. Το γεγονός ότι ο Επιφάνιος αναφέρεται στο συγκεκριμένο μοναστήρι μάς 

επιτρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό ήταν ένας απαραίτητος σταθμός για όσους 

προσκυνητές επιθυμούσαν να φτάσουν στο Σινά μέσω Αιγύπτου. Από τον Άγιο 

Αρσένιο ο επόμενος βασικός σταθμός, ο οποίος μνημονεύεται επίσης κατά τον 13° 

αιώνα, ήταν η Ραϊθώ. 

Επίσης σύμφωνα με το Παπικό έγγραφο το μοναστήρι διέθετε καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, καθώς και ακίνητα στο όρος Regalis, στο Κεράκ του όρους Regalis καθώς 

και στην κοιλάδα του Μωυσέως. Το Κεράκ του όρους Regalis έχει ταυτιστεί με το 

οχυρό του Κεράκ, που ανοικοδομήθηκε το 1 142 799. Το όρος Regalis θα μπορούσε να 

ταυτιστεί με την πόλη της Πέτρας, όπως την ονόμαζαν οι Βυζαντινοί, ή 

Μόντρεαλ/Μονρεάλ, όπως την ονόμαζαν οι Λατίνοι, ή Σομπάκ, όπως ήταν γνωστή 

στους Άραβες και είναι ένας από τους τόπους όπου διέμεινε ο προσκυνητής 

Thietmarus στην πορεία του για το Σινά 800. Φαίνεται ότι η μονή κατείχε εκτάσεις γης 

και ακίνητα που βρίσκονταν σε άμεση γειτνίαση με αυτά τα δύο οχυρά. Αυτός θα 

πρέπει να είναι ο λόγος για τον οποίο το έγγραφο του Πάπα μνημονεύει το όρος 

Regalis και το Κεράκ του όρους Regalis χωρίς να δίνει παραπάνω εξηγήσεις. 

Επιπλέον η μονή είχε στην κατοχή της αμπέλια και ελαιώνα στην κοιλάδα του 

Μωυσή. Σύμφωνα με τον Λατίνο προσκυνητή Thietmarus, που ταξίδεψε στο Σινά την 

ίδια ακριβώς χρονιά κατά την οποία συντάχθηκε το έγγραφο του Πάπα, ήταν η 

κοιλάδα Archim ή Πέτρα, η μητρόπολη της Αραβίας, που όμως είχε εγκαταληφθεί 

μάλλον το έτος 1 142801. Θα πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι η κοιλάδα του 

Μωυσέως ήταν έρημη κατά το 13° αιώνα, αν και η ύπαρξη αμπελώνων και ελαιώνων 

υποδηλώνει ότι θα πρέπει να υπήρχαν χωριά στην περιοχή. Σε έγγραφο που 

799 Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 286-295. 
800 «Veni ad montem, qui dicitur Petra Latine, Gallice Monreal, Sarracenise Scobach. In summitate 
istius montis est situm castrum». Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 37. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε 
ακριβώς οχυρώθηκε αυτή η πόλη. Ίσο^ς το κάστρο να προϋπήρχε της έλευσης των Σταυροφόρων ίσως 
πάλι το οχυρό να οικοδομήθηκε μετά την κατάληψη της περιοχής από το βασιλιά της Ιερουσαλήμ 
Βαλδουίνο Α' το 1115-116. Για το ζήτημα, βλ.: Mayer, Montreal, 63-84. Pringle, Churches of 
Jerusalem, τ. 2, 304-314. Ellenblum, Crusader Castles, 177. 
801 Laurent (επιμ.), Thietmari Peregrinatio, 37. Επίσης, Mayer, Montreal, 170-191. Pringle, Churches 
of Jerusalem, τ. 1, 286. 
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συντάχθηκε το 1161 από τον μάγιστρο των Ναϊτών ιπποτών στο Κεράκ του 

Μοντρεάλ Φίλιππο του Milly αναφέρεται ότι στην κοιλάδα του Μωυσή (Vallis 

Moysis) υπήρχε ένα μικρό οχυρό (castellum) και κτήματα, τα οποία καλλιεργούσαν 
80? 

χριστιανοί και μουσουλμάνοι . Ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν το μοναστήρι κατείχε 

αυτές τις εκτάσεις πριν από την άφιξη των Σταυροφόρων στην περιοχή. Ωστόσο, 

όπως έχουμε αναφέρει αλλού, φατιμιδικό έγγραφο που χρονολογείται το 1135 
ο λ τ 

αναφέρει την παραγωγή οίνου από αμπελώνες της μονής . Οι κοντινότερες περιοχές 

στο Σινά όπου η μονή κατείχε αμπέλια είναι η κοιλάδα του Μωυσέως και το 

Μοντρεάλ. Πάντως καμία λεπτομέρεια δεν μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το 

μοναστήρι κατείχε εκεί αμπελώνες πριν από τη δημιουργία του Βασιλείου της 

Ιερουσαλήμ, στο οποίο άλλωστε δεν ανήκαν πλέον αυτές οι δύο περιοχές την εποχή 

που συντάχθηκε το έγγραφο του Πάπα, αλλά και τίποτε δεν αποκλείει την αντίθετη 

περίπτωση. Επίσης, όταν το 1212 η μονή υπέστη σοβαρές ζημιές από σεισμό, ο 

επίσκοπος της Πέτρας Γαβριήλ έστειλε ένα καραβάνι με έξι μοναχούς για να 
804 

συμβάλουν στην ανοικοδόμηση των κτισμάτων . Με βάση όσα είπαμε, 

πιθανολογούμε ότι από αυτές τις δύο περιοχές περνούσαν οι διαβάτες από τα 

Ιεροσόλυμα που επιθυμούσαν να φτάσουν στο Σινά. Οι προσκυνητές ξεκινούσαν από 

την Ιερουσαλήμ, κατευθύνονταν στον Ιορδάνη και, αφού τον περνούσαν, όδευαν 

νότια προς την κοιλάδα του Μωυσή, για να φτάσουν τελικά στο Σινά. 

Επιπλέον στην Λαοδίκεια, έναν από τους βασικούς σταθμούς των 

προσκυνητών προς τους Αγίους Τόπους, η μονή κατείχε το μετόχι του Αγίου 

Δημητρίου και ακίνητα. Στο κεφάλαιο των δωρητών είδαμε ότι ο ηγούμενος του Σινά 

των αρχών του 12ου αιώνα Αβράμιος κατάγονταν από την Λαοδίκεια, γεγονός που 

υποδηλώνει παρουσία Ορθόδοξων στη συγκεκριμένη πόλη, που είχαν αναπτύξει 

δεσμούς με το Σινά και πιθανότατα την ύπαρξη μετοχίου του μοναστηριού από εκείνη 

την εποχή. 

Διαπιστώνουμε ότι η μονή διέθετε ακίνητα πάνω στους οδικούς άξονες που 

περιγράψαμε παραπάνω (Χάρτης 2). Περιγράφοντας την πορεία ενός προσκυνητή 

από το Σινά προς το Βυζάντιο παρατηρούμε ότι, αφού περνούσε από την νότια 

Ιορδανία, από την πόλη Μοντρεάλ, θα διέβαινε τον ποταμό Ιορδάνη και έπειτα θα 

έφτανε στην Ιερουσαλήμ, όπου η μονή κατείχε το ξενοδοχείο του Προφήτη 
802 Rohricht, Regesta regni Hierosolymitani, τ. 1, αρ. 366, 153-159. Επίσης Pringle, Churches of 
Jerusalem, τ. 4, 272. 
803 Stern, Fatimid Decrees, αρ. 5, 54-55. 
804 Sauget, Synaxaires Melkites, 374. Βλ. παραπάνω σ. 88. 
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Μωυσή805. Από εκεί όδευε προς τη Γιάφφα και μετά, προχωρώντας βόρεια στην 
' 806 , 

Παλαιστινιακή ακτή, έφτανε στην Άκρα, δηλαδή στην Πτολεμάί'δα . Είδαμε 

παραπάνω ότι, σύμφωνα με τον Φωκά, η Άκρα ήταν σημαντικός σταθμός για τους 

ταξιδιώτες. Επίσης λατινικές και αραβικές πηγές του β' μισού του 12ου αιώνα 

αναφέρουν ότι Βυζαντινοί έμποροι πουλούσαν τα προϊόντα τους σε αυτό το μεγάλο 

λιμάνι των Αγίων Τόπων807. Από την Άκρα ο προσκυνητής επιβιβαζόμενος σε πλοίο 

μπορούσε να φτάσει μέχρι την Λαοδίκεια και έπειτα στην Κύπρο. Από την Κύπρο με 

καράβι μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι εάν το μοναστήρι κατείχε τα ακίνητα στη μονή του 

Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων πριν από την Άλωση του 1204. Σε κάθε περίπτωση, 

η Κωνσταντινούπολη ίσως ήταν ο τελικός σταθμός σιναϊτών μοναχών, όπως ο 

Νικηφόρος Σινάί'της και ο ιερομόναχος Γεώργιος από τη Δαμιέττη, ίσως πάλι να ήταν 

ο ενδιάμεσος σταθμός για σινάί'τες που ταξίδευαν στη Δυτική Ευρώπη, όπως ο 

Συμεών. 

Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μονή διέθετε μετόχια και στην χερσαία 

οδό που οδηγούσε στους Αγίους Τόπους. Πάνω σε αυτή την οδό, που διέσχιζε το 

εσωτερικό της Συροπαλαιστίνης, η μονή κατείχε οικήματα στη Δαμασκό και στην 

Αντιόχεια. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σινάί'τες μοναχοί πρέπει να 

χρησιμοποιούσαν την θαλάσσια οδό, που από το Βυζάντιο απέληγε στην 

Αλεξάνδρεια. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να υποθέσουμε ότι η λακωνική 

αναφορά του Νικόλαου Μεσαρίτη για το ταξίδι του Ιωάννη από την 

Κωνσταντινούπολη στην Αλεξάνδρεια βασίζεται στην καταγραφή πραγματικών 

συμβάντων της εποχής του. Είναι πιθανό ότι οι προσκυνητές της συγκεκριμένης 

εποχής μπορούσαν να φτάσουν στους Αγίους Τόπους μέσω του λιμανιού της 

Αλεξάνδρειας. Σε αυτήν την περίπτωση σημαντικός ενδιάμεσος σταθμός θα ήταν η 

Κρήτη, όπου το μοναστήρι είχε επίσης αρκετά μετόχια. Δυστυχώς δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε εάν το μοναστήρι είχε πλοίο στην ιδιοκτησία του, όπως ορισμένα 

βυζαντινά μοναστήρια, ή εάν οι σινάί'τες μοναχοί χρησιμοποιούσαν εμπορικά πλοία 

για να μεταφέρουν τους ίδιους ή τα προϊόντα των ιδιοκτησιών τους. Πιστεύουμε ότι 
80:1 Δυστυχώς δε διαθέτουμε καμία άλλη πληροφορία για τη συγκεκριμένη σιναϊτική ιδιοκτησία, βλ. 
Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 3, 338. 
806 Γιάφφα: Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 1, 264-273. Ακρα: Pringle, Churches of Jerusalem, τ. 4, 
73. 
81)7 Ο μουσουλμάνος ιστορικός Ibn al-Athir αναφέρεται στην παρουσία Βυζαντινών στην Άκρα, RCH, 
Orientaux, τ. 1, 689. Βλ. επίσης Jacoby, "Trade", 113-14. Jacoby, "Byzantine Trade", 25-77. 
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οι σινάί'τες χρησιμοποιούσαν εμπορικά πλοία για τις μεταφορές τους, επειδή δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η μονή Σινά είχε 

ιδιόκτητο πλοίο. Άλλωστε οι αναφορές για εμπορικές επαφές Κρήτης και Αιγύπτου 

είναι αρκετές. Έγγραφο της συναγωγής της Genizah στο Κάιρο αναφέρει ότι στο 

διάστημα 1060 με 1070 Βυζαντινοί έμποροι έφταναν από την Κρήτη στην 
r 808 ' 

Αλεξάνδρεια . Όμως, οι πληροφορίες για Βυζαντινούς εμπόρους είναι μάλλον 

συγκεχυμένες για τον 12° αιώνα. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι βενετικά πλοία μετέφεραν 

προϊόντα από την Κρήτη στην Αλεξάνδρεια από βενετικά έγγραφα του 12ου αιώνα809. 

Άραβες γεωγράφοι και ταξιδιώτες του ίδιου αιώνα περιγράφουν ότι πλοία από την 

Κρήτη, φορτωμένα με εμπορεύματα από το Βυζάντιο, έφταναν στο λιμάνι της ' 810 ' 

Αλεξάνδρειας . Επίσης, όπως προαναφέραμε, οι Βενετοί το 1212 με επίσημο 

έγγραφο ανέλαβαν την προστασία της περιουσίας της μονής στο νησί της Κρήτης811. 

Μάλιστα σε αυτό τονίζεται ότι τα μετόχια ανήκαν στο μοναστήρι από την εποχή των 

Βυζαντινών, δηλαδή πριν από την Βενετική κατάκτηση του νησιού το 1205812. 

Έτσι ίσως δεν αποτελεί απλή σύμπτωση το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 

ορισμό του Πάπα οι μοναχοί του Σινά είχαν άδεια ελεύθερης πλεύσης και 

μετακίνησης χωρίς καταβολή δασμών τόσο στον Χάνδακα όσο και στην 813 

Αλεξάνδρεια . Πρώτη μνεία για προστασία της ιδιοκτησίας του Σινά στα λιμάνια 

της Αιγύπτου απαντά στο έγγραφο προστασίας που εξέδωσε ο Αλ-Χακίμ το 1020814. 

Δυστυχώς σε αυτό δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σχεδόν 

τα ίδια πενιχρά στοιχεία διαθέτουμε και για το λιμάνι του Χάνδακα. Σύμφωνα όμως 

με το βενετικό ορισμό οι σινάί'τες, εκτός από τα ακίνητα που κατείχαν στην Κρήτη 

«Graecorum tempore», λάμβαναν από τους Βυζαντινούς τρεις λίβρες χρυσού και 

πενήντα νομίσματα (δηλαδή περίπου διακόσια πενήντα νομίσματα)815. Αν και δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν οι σινάί'τες λάμβαναν το συγκεκριμένο 

808 Goitein, Mediterranean Society, τ. 4, 168. Jacoby, "Byzantine Crete", 521. 
809 Morozzo della Rocca, Lombardo, Documenti, αρ. 149, 148, αρ. 167, 164-165. Επίσης Jacoby, 
"Byzantine Crete", 517-540. 
810 Πρόκειται για τον γεωγράφο Al-Idrisi (1100-1165). Επίσης αναφορά υπάρχει σε συνθήκη που 
υπογράφτηκε το 1170 επί Al-Makhzumi. Επίσης ο Ibn Jubayr στο ταξίδι του από την Σικελία στην 
Αλεξάνδρεια πέρασε από την Κρήτη. Βλ. Jaubert, Geographie d'Edrisi, τ. 2, 126. Broadhurst, Travels 
of Ibn Jubayr, 29, 330-332. Cahen, Douanes et commerce, 235, 286, 308-309. 
811 Tafel, Thomas, Urkunden zur dlteren Handels, τ. 2, 146-150. 
812 «quae habuistis in supradicta insula nostra de Cretis Graecorum tempore». Ο.π., 146. 
81' Για τις άδειες ελεύθερης μετακίνησης στο Βυζάντιο κυρίως κατά την εποχή των Κομνηνών, βλ. 
Μαλτέζου, "Άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας", 173-179. 
814 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 435. 
815 «... ill as tres libras et quinquaginta manitos, quos Graecorum tempore habebatis de comerclo». 
Tafel, Thomas, Urkunden zur dlteren Handels, τ. 2, 147. 
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ποσό σε χρήματα ή εάν είχαν τη δυνατότητα να εξάγουν από την Κρήτη εμπορεύματα 

ανάλογης αξίας, παραμένει γεγονός ότι δεν πλήρωναν δασμούς για εξαγωγές, είτε 

καλύπτοντάς τους με χρήματα που λάμβαναν είτε μην πληρώνοντας καθόλου, ήδη 

από την εποχή των Βυζαντινών. Μήπως το γεγονός ότι οι σινάί'τες δεν κατέβαλαν 

δασμούς στον Χάνδακα και στην Αλεξάνδρεια υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούσαν 

συχνότερα αυτήν την οδό, όταν επιθυμούσαν να ταξιδέψουν από τη μονή τους προς 

το Βυζάντιο και το αντίστροφο. Άλλωστε η μονή διέθετε περιουσία και στο δρόμο 

που οδηγούσε από το Σινά προς την Αίγυπτο, συγκεκριμένα στη Φαράν, μετά στη 

Ραϊθώ και, ανάλογα με τη διαδρομή που επέλεγε να ακολουθήσει κάποιος, στο 

Κάιρο, εάν ταξίδευε μέσω της ενδοχώρας, ή στη Δαμιέττη, εάν ταξίδευε από τα 

παράλια, με τελικό προορισμό και στις δύο περιπτώσεις την Αλεξάνδρεια. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι το 1026 ο Βενεδικτίνος μοναχός Bononius ταξίδεψε με 
οΐί 

εμπορικό πλοίο μέχρι την Αλεξάνδρεια . Από εκεί κατευθύνθηκε στο Κάιρο και 

έπειτα πήγε στην Ιερουσαλήμ. Από την τελευταία ταξίδεψε στο Σινά πριν επιστρέψει 
817 

τελικά στην πατρίδα του, αφού πέρασε από την Κωνσταντινούπολη, με πλοίο0". Η 

παραπάνω γραπτή πηγή επιβεβαιώνει όσα αναφέραμε σχετικά με την δυνατότητα 

μετακίνησης στο Σινά μέσω του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. 

Παρατηρούμε επίσης ότι η περιουσία της μονής στην Κύπρο δεν 

καταγράφεται με λεπτομέρεια στο έγγραφο του 1217, παρόλο που το νησί 

βρίσκονταν ήδη από το 1191 υπό λατινική κυριαρχία, οπότε οι Άατίνοι ιεράρχες του 

νησιού θα γνώριζαν τον τόπο στον οποίο βρισκόταν η ιδιοκτησία της μονής. Το 1226 

ο Πάπας Ονώριος Γ' ανανέωσε τα προνόμια της μονής με ένα καινούργιο διάταγμα, 

το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι όμοιο με το προηγούμενο818. Σε αυτό το έγγραφο 

καταγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι ιδιοκτησίες του μοναστηριού στην 

Κύπρο, οι οποίες αποτελούνταν από λιβάδια, αγρούς, αμπέλια, δάση, βοσκοτόπια, 

μύλους, δικαιώματα άρδευσης και άδεια ελεύθερης μετακίνησης στο νησί819. Παρόλα 

αυτά για μια ακόμη φορά δεν αναφέρεται η ακριβής θέση των ακινήτων. Ίσως η 

έλλειψη σαφούς καταγραφής να μην οφείλεται σε ελλειπή πληροφόριση, αλλά στο 

γεγονός ότι η Κύπρος δεν ήταν ακόμη ο σημαντικότερος εμπορικός σταθμός της 

ανατολικής Μεσογείου, παρότι ήταν ένας απαραίτητος ενδιάμεσος σταθμός για τα 

πλοία που κινούνταν σε αυτή τη θάλασσα. Στα τέλη του 13ου αιώνα, μετά από την 
816 AASS, Αύγουστος, τ. 6, 627-629. 
817 Ο.π., 628. 
818 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 195-197. 
819 Ο.π., 196. 
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οριστική αποχώρηση των Σταυροφόρων από τις ακτές της Συροπαλαιστίνης, η 

Αμμόχωστος θα γίνει το σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι για τους Λατίνους στην 
' 820 , 

Ανατολή ~ . Λίγο μεταγενέστερα και συγκεκριμένα το 1328 ο Πάπας Ιωάννης KB' 

(1316-1334) στέλνει μια επιστολή στον βασιλιά της Κύπρου Ούγο με την οποία 

πληροφορεί τον τελευταίο ότι ανανεώνει τα προνόμια της μονής στο νησί821. Αυτά 

συνίσταντο σε μία λίβρα χρυσού, εισόδημα το οποίο προέρχονταν από την ιδιοκτησία 

της μονής στην περιοχή της Αμμοχώστου, την οποία κατείχε «ex concessione antiqua 

regum Cypri»822. Είναι η πρώτη σαφής αναφορά για τον τόπο του σιναϊτικού 

μετοχίου στην Κύπρο και αναρωτιόμαστε εάν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αναφορά 

του ονόματος συμπίπτει με την ανάδειξη της κυπριακής πόλης σε βασικό εμπορικό 

κόμβο. Ένας δεύτερος ορισμός του Πάπα Ιωάννη KB' του έτους 1334 αναφέρει ότι 

στο μετόχι των σιναϊτών στην Κύπρο συμπεριλαμβανόταν ο ναός του Αγίου Συμεών 

στην Αμμόχωστο " . 

Σημειώνουμε επίσης ότι οι σινάί'τες μοναχοί πιθανότατα μετακινούνταν με 

βενετικά εμπορικά καράβια. Τα πλοία των Βενετών πρέπει να κυριαρχούσαν στις 

θαλάσσιες μεταφορές της ανατολικής Μεσογείου. Η ναυτική υπεροχή των Βενετών 

στις θαλάσσιες μεταφορές γίνεται εμφανής από ένα περιστατικό πειρατικής 

λεηλασίας που συνέβη στη Ρόδο. Το 1192 βενετικά πλοία, που ταξίδευαν από την 

Αίγυπτο και την Παλαιστίνη προς το Βυζάντιο, λεηλατήθηκαν στη Ρόδο από πλοία 

της Γένοβας και της Πίζας . Τα βενετικά πλοία μετέφεραν τους διπλωμάτες τόσο 

του Ισαάκιου Β' Αγγέλου όσο και του Σαλαδίνου, τα δώρα της διπλωματικής 

αποστολής του Σαλαδίνου, καθώς και Βυζαντινούς και Άραβες εμπόρους825. 

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι οι Βενετοί έλεγχαν κατά κάποιο τρόπο τις θαλάσσιες 

μεταφορές, εφόσον οι έμποροι ακόμη και οι πολιτικοί απεσταλμένοι της εποχής 

έπρεπε να επιβιβαστούν σε βενετικά καράβια για να ταξιδέψουν. 

Μια ακόμη παρατήρηση, που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τα σωζόμενα 

λατινικά έγγραφα προστασίας, είναι ότι αυτά δίνουν αρκετές λεπτομέρειες για τις 

ιδιοκτησίες της μονής που βρίσκονταν σε περιοχές οι οποίες κατακτήθηκαν από τους 

Βενετούς ή στις οποίες δραστηριοποιούνταν Βενετοί έμποροι. Αυτές οι περιοχές ήταν 

820 Jacoby, "Rise", 145-179. 
821 Riant, "Depouillement", 274. 
822 Ο.π., 274. 
82' «...in insula Cypri, videlicet in civitate Famagustanensi ecclesiam Sancti Symeonis». Riant, 
"Depouillement", 280. Hofmann, "Sinai und Rom", 259-26. 
824 Miklosich, Miiller, Acta et diplomata, τ. 3, 37-40. 
825 Ο.π., 38-40. 
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πρωτίστως η Κρήτη, η Αλεξάνδρεια και η Κύπρος. Είναι βέβαια φυσικό ένα βενετικό 

έγγραφο να περιέχει πολλές λεπτομέρειες για την περιουσία του νησιού στην Κρήτη. 

Όμως η λεπτομερής καταγραφή των ιδιοκτησιών της μονής στην Κρήτη στο Παπικό 

έγγραφο του 1217 και το παράδειγμα της Κύπρου, στην οποία η Αμμόχωστος γίνεται 

στις αρχές του 14ου αιώνα βενετικό κέντρο εμπορίου, οπότε και ξεκινά να 

μνημονεύεται το σιναϊτικό μετόχι του Αγίου Συμεών στην περιοχή, μας επιτρέπουν 

να υποθέσουμε ότι από τον 13° αιώνα οι Βενετοί αρχίζουν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις υποθέσεις της μονής Σινά. Άλλωστε δεν μπορεί να είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι μετά τον Συμεών ηγούμενος της μονής γίνεται ο βενετικής καταγωγής 

Νείλος Κουερίνος, στον οποίο αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο των δωρητών. Όπως 

είπαμε σε εκείνο το κεφάλαιο οι σινάί'τες αναζήτησαν προστασία από τα καινούργια 

κέντρα εξουσίας που είχαν αναδειχθεί στην περιοχή μετά από την κατάρρευση της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Πάντως, οι σινάί'τες μοναχοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν είτε την 

χερσαία είτε μία από τις δύο θαλάσσιες οδούς, ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούσαν. Για παράδειγμα, όταν ο μοναχός Συμεών θέλησε να ταξιδέψει στη 

Γαλλία τον 11° αιώνα, για να συλλέξει χορηγίες για τη μονή Σινά, αποφάσισε πρώτα 

να ακολουθήσει τον θαλάσσιο δρόμο, γι'αυτό και πήγε στο Κάιρο όπου θα 

επιβιβαζόταν σε ένα βενετικό πλοίο. Όταν το πλοίο δέχτηκε επίθεση από πειρατές ο 

Συμεών αποβιβάστηκε στο Κάιρο και αποφάσισε να ακολουθήσει το χερσαίο δρόμο. 

Έφτασε έτσι στην Αντιόχεια, που βρισκόταν ακόμη στα εδάφη του Βυζαντίου, και 

από εκεί κατευθύνθηκε στη Ρώμη, προφανώς μέσω Κωνσταντινούπολης, αφού 

πέρασε από το Βελιγράδι, πριν φτάσει τελικά στη Γαλλία826. 

Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα αφορά στον τρόπο με τον οποίο απέκτησε 

η μονή Σινά την ακίνητη περιουσία που περιγράψαμε παραπάνω. Ασφαλώς 

επικεντρώνουμε για άλλη μια φορά το ζήτημα γύρω από τα πρόσωπα των δωρητών, 

αφού δεν ασχοληθήκαμε με την οικονομική ιστορία της μονής. Μία πρώτη απάντηση 

είναι βέβαια ότι τα ακίνητα αποκτήθηκαν μέσα από δωρεές. Σινάί'τες ηγούμενοι, 

ιερομόναχοι, μοναχοί και λαϊκοί, με καταγωγή από το Βυζάντιο, τη Εεωργία, την 

Συροπαλαιστίνη και την Αίγυπτο, θα ήταν ασφαλώς, όπως και στην περίπτωση των 

εικόνων και χειρογράφων, πιθανοί δωρητές. Στο κεφάλαιο για τους δωρητές 

αναφερθήκαμε στην περίπτωση του ηγούμενου Νεόφυτου της μονής Δοχειαρίου του 

826 AASS, Ιούνιος, τ. 1,91. 
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Αγίου Όρους, ο οποίος τον 12° αιώνα χρηματοδότησε την ανέγερση του καθολικού 

της μονής, στην οποία δώρισε επίσης ακίνητα και κτήματα827. Όμως δεν μπορούμε να 

το γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο κατά το οποίο η μονή Σινά απέκτησε αυτά τα 

ακίνητα. Πολλά από αυτά ίσως να της ανήκαν ήδη από την εποχή της ίδρυσής της τον 

6° αιώνα, όταν ακόμη το Σινά βρισκόταν εντός των ορίων της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, άλλα πάλι ίσως να αποκτήθηκαν μετά την αραβική κατάκτηση. 

Παρατηρούμε πάντως ότι τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία της μονής είναι 

συγκεντρωμένα στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην 

Κρήτη, δηλαδή σε περιοχές που είχαν συχνή επικοινωνία και που από τον 7° αιώνα 

βρίσκονταν κάποιες μόνιμα και άλλες προσωρινά υπό μουσουλμανική εξουσία. 

Αντιθέτως η μονή δεν φαίνεται να διέθετε ακόμη ακίνητα σε περιοχές όπως η Μικρά 

Ασία και η Βαλκανική ενδοχώρα, με εξαίρεση ίσως τα καταστήματα στη μονή του 

Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη, για τα οποία επίσης δεν 

γνωρίζουμε πότε ακριβώς περιήλθαν στην δικαιοδοσία της. Πάντως πολλά από τα 

ακίνητα που βρίσκονταν σε μουσουλμανικά εδάφη ίσως να αποκτήθηκαν σταδιακά 

μέσα από δωρεές χριστιανών της περιοχής, όπως μας επιτρέπει να υποθέσουμε η 

ιδιαίτερα αποκαλυπτική επιστολή της Ουαζίρα, αδελφής του επισκόπου Αβράμιου 

από την Λαοδίκεια της Συρίας, τον οποίο προσπαθήσαμε να ταυτίσουμε με τον 

ηγούμενο της μονής Σινά, που εικονίζεται στην εικόνα με τον Δαβίδ και τον 

Μελχισεδέκ. Η Ουαζίρα γράφει στον Αβράμιο για να του ανακοινώσει ότι αφιέρωσε 

το κατάστημα μαζί με άλλα πράγματα, που διέθετε προηγουμένως ο επίσκοπος, στη 

μονή όπου ασκήτευε ο αδελφός της828. Από την ίδια επιστολή μαθαίνουμε ότι οι 

μοναχοί περιόδευαν στη Συροπαλαιστίνη για να συλλέξουν ελεημοσύνη για το 

8:7 Docheiariou, αρ. 6, 91-97. 
828 Επιστολή προς τον επίσκοπο Ιμπραήμ (Αβράμιο) από την Λαοδίκεια από την αδελφή του Ουαζίρα, 
την θυγατέρα της Μάριαμ, την θυγατέρα της Λουουλούα (Μαργαριταρένιας): «Εν ονόματι του 
ελεήμονος και πανοικτίρμονος Θεού. Προς τον Πατέρα μας επίσκοπο Ιμπραήμ, ο οποίος κατάγεται από 
την Λαοδίκεια. Είθε ο Θεός να σας ευλογή δια των προσευχών του. Αμήν. Γνωστοποιώ στον Πατέρα μας 
Ιμπραήμ ότι η αδελφή σου Ουαζίρα, η θυγατέρα της Μάριαμ, θυγατέρα της Λουουλούα 
(Μαργαριταρένιας) σας χαιρετά πολύ-πολύ και ευχαριστήθηκε όταν άκουσε ότι λάβατε αυτήν την 
ευλογημένη θέση. Τα ευλογημένα σου νέα, την καλή αυτήν είδηση, μας έφεραν οι αδελφοί σου μοναχοί, οι 
οποίοι ήλθαν (εδώ). Ένας εξ' αυτών ονομάζεται Μάρσαμπα (Αγιοσάββας). Οι μοναχοί αυτοί 
περιφέρονται προκειμένου να συγκεντρώσουν (ελεημοσύνες) για το ευλογημένο μοναστήρι. (Μάθε) ότι η 
αδελφή σου Ουαζίρα έδωσε σε αυτούς το μαγαζί σου ως ελεημοσύνη για (την μνήμη) του γιού της και 
μερικά άλλα (πράγματα) και ζητάει από εσάς να τον μνημονεύετε στην λειτουργία και να γράψετε (το 
όνομά του) στο κοντάκιο και να μη μας λησμονάτε στις προσευχές σας. Είμαι ευχαριστημένη επειδή 
έλαβες αυτήν την ευλογημένη θέση και μη (με) ξεχνάς στις προσευχές σου. Εάν είχα πολλά πράγματα 
στην κατοχή μου θα σου έστελνα το δώρο το οποίο σου αρμόζει. Εάν μπορείς απάντησε στο παρόν 
γράμμα μου και (σε πληροφορώ) ότι θα λάβεις ελεημοσύνη αγία την οποίαν σου στέλνω με αυτούς τους 
μοναχούς. Και (ότι) αυτό το γράμμα είναι από την Ουαζίρα και (μάθε ότι) ο υιός της σκοτώθηκε στη 
χώρα των Ρωμαίων (Μπιλάντ αλ Ρούμ)». Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, αρ. 23, 43-44. 
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μοναστήρι τους. Πρόκειται δηλαδή για έναν ακόμη τρόπο συλλογής χρημάτων και 

ίσως ακινήτων. Ανάλογη πρακτική μπορεί να θεωρηθεί η προγραμματισμένη 

αποστολή του σινάΐτη μοναχού Συμεών στην αυλή του Δούκα της Νορμανδίας 

Ριχάρδου Β' (πέθανε το 1026), η οποία είχε ως σκοπό την συλλογή οικονομικής 

βοήθειας για τη μονή Σινά829. Όπως αναφέρει ο Λατίνος ιστορικός Ροδόλφος Glaber 

(περί το 980-1046) οι σινάί'τες μοναχοί ταξίδευαν κάθε χρόνο μέχρι τη Ρουέν για να 

συλλέξουν δωρεές σε χρυσό και ασήμι, τις οποίες στη συνέχεια μετέφεραν πίσω στο 

μοναστήρι τους830. Ένα ακόμη παράδειγμα σινάΐτη μοναχού, ανάλογο με αυτό του 

Συμεών που βρέθηκε στη βόρεια Ευρώπη, πιθανότατα για τη συλλογή οικονομικής 

βοήθειας, ήταν ο Ιοοβ. Το 1033 ο Ιώβ βρέθηκε στην πόλη Bethunia της Φλάνδρας, 
831 

όπου πέθανε και ετάφη στο ναό του Αγίου Βαρθολομαίου . 

Επιπροσθέτως μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μοναστήρι είχε προσόδους 

από τα κτήματα, τις οικίες και τα εργαστήριά του. Η τελευταία πρόταση δεν αποτελεί 

απλή υπόθεση. Πράγματι σε φατιμιδικό έγγραφο προστασίας, που χρονολογείται το 

1134, δηλώνεται ξεκάθαρα ότι το μοναστήρι είχε εισοδήματα από τις ιδιοκτησίες 832 

του . Και σε ένα ακόμη έγγραφο, που εκδόθηκε το 1135, διευκρινίζεται ότι το 

μοναστήρι διέθετε φοινικόδεντρα και αμπελώνες από τους οποίους παραγόταν κρασί, 

ενώ το ίδιο κείμενο αναφέρει ότι οι μοναχοί αποθήκευαν ποσότητες δημητριακών για 
ο-ι ι 

να καλύψουν τις ανάγκες των ίδιων και των επισκεπτών τους . Είναι προφανές ότι 

στην ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου του Σινά είναι δυνατό να υπάρχουν 

καλλιέργειες φοινίκων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλλιεργηθούν 

αμπέλια, από τα οποία μάλιστα οι μοναχοί μπορούσαν να παράξουν κρασί. 

Επομένως, οι αμπελώνες βρίσκονταν σε κάποια άλλη περιοχή, όπου το μοναστήρι 

διέθετε μετόχια. Είναι σημαντικό ότι στο ίδιο έγγραφο απαντά αναφορά στο «άνω Ο "34 

μοναστήρι», όπου υπήρχαν σιτάρι, κριθάρι και φρούτα . Πρόκειται μάλλον για 

μετόχι σε κάποια εύφορη περιοχή του δέλτα του Νείλου, όπου ευδοκιμούσαν 

ανάλογες καλλιέργειες, εντούτοις δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι, καθώς 
8-9 «Interea fraters aliqui, pro necessitatibus loci Occidentalibus partibus directi moriuntur. Pecunia, 
pro qua fraters abierant, quae de terra Richardi Comitis Normanie». AASS, Ιούνιος, τ. 1,91. 
830 France (επιμ.), Rodulfus Glaber, 36-37. 
831 AASS, Ιούλιος, τ. 6, 340-342. To λατινικό αγιολογικό κείμενο με το Βίο του Ιώβ (Jorius) αναφέρει 
ότι πήγε στη Φλάνδρα για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας της Bethunia, αλλά μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι η παρουσία δύο σιναϊτών μοναχών σε κοντινές περιοχές της βόρειας Ευρώπης κατά το 
α' μισό του 11ου αιώνα πρέπει να οφείλεται στον ίδιο λόγο. 
832 «...να συ/Λέξουν τα έσοδα από τα ... κληροδοτήματα και ιδιοκτησίες τους...». Stern, Fatimid Decrees, 
αρ. 4, 50-51. 
833 Ο.π., αρ. 5, 54-55. 
834 Ο.π., αρ. 5, 54. 
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το τμήμα του αρχικού κειμένου, όπου πιθανότατα αναφερόταν η τοποθεσία του 

μετοχίου, δεν σώζεται σήμερα. Από την άλλη, στο έγγραφο προστασίας, που εξέδωσε 

το 1217 ο Πάπας Ονώριος Γ' και στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία 

του μοναστηριού, αναφέρεται ότι η μονή Σινά κατείχε αμπέλια και ελαιώνες στην 

περιοχή της Πέτρας (Μοντρεάλ) της Ιορδανίας. Μάλιστα η μονή κατείχε εκεί μύλο, 

γεγονός που σημαίνει ότι παράγονταν κρασί και λάδι83". Κατά συνέπεια μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι το «άνω μοναστήρι» βρισκόταν πιθανότατα στην περιοχή της 

Ιορδανίας. Πάντως ανεξάρτητα από την ακριβή θέση αυτού του μετοχίου, από τα 

διάφορα έγγραφα προστασίας γίνεται σαφές ότι το μοναστήρι είχε σημαντικές 

οικονομικές δραστηριότητες. Εξίσου διαφωτιστικό είναι και το διάταγμα του έτους 

1020, το οποίο εξέδωσε ο Αλ-Χακίμ για τη μονή Σινά, που αναφέρεται «στην 

επιστροφή των βακουφιών και της ακίνητης περιουσίας που είχαν κατασχεθεί και 

αποδόθηκαν στο μοναστήρι: κτήματα, υποστατικά, αποβάθρες, ιδιοκτησίες, κλήροι γης, 

οικίες, qaysariyya (καταστήματα σε κλειστές αγορές περίπου σαν τα τούρκικα 

μπεζεστένια), λουτρά, περιβόλους, καταστήματα, εργαστήρια κεραμικών, κήπους με 

φοίνικες, δενδρόκηπους, καρποφόρα δέντρα, κήπους, που βρίσκονται στην Αίγυπτο 

(Misr) και στις επαρχίες της, σε όλη την έκταση του βασιλείου, σε όλες τις περιοχές και 
836 

σε όλα τα σύνορα» . Το διάταγμα όριζε επίσης «την απόδοση της περιουσίας σε 

αυτόν τον μοναχό (τον ηγούμενο Σολομώντα), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη 

διαχείριση της, με την συλλογή των προσόδων και των εισοδημάτων, με τις δαπάνες για 

τη συντήρηση του μοναστηριού, και για όσους διαμένουν εκεί και για όσους πηγαίνουν ' ' 837 

εκεί για προσκύνημα, ...» . Επίσης, το έγγραφο προστασίας που εξέδωσαν οι Βενετοί 

το 1212 για τις κτήσεις της μονής Σινά στην Κρήτη αναφέρει ρητά ότι οι σινάί'τες 

είχαν το δικαίωμα να εξάγουν από την Κρήτη τα προϊόντα των κτημάτων τους, όπως 

τυρί, ράσα, μάλλινα ενδύματα, κερί, λιβάνι και λάδι, από τα οποία μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι θα είχαν κάποια έσοδα, εφόσον πωλούσαν το πλεόνασμα8,8. 

Όσα αναφέραμε παραπάνω σχετικά με τις μετακινήσεις των προσκυνητών 

από και προς τους Αγίους Τόπους πιθανότατα μοιάζουν ασύνδετα με το ζήτημα που 

ερευνούμε. Ωστόσο, μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο 
835 Tautu, Acta Honorii et Gregorii, αρ. 17, 35. 
836 Kratchkovsky (επιμ.), Micheau, Troupeau (μτφρ.), Histoire de Yahya, 435. 
837 Ο.π., 435. 
8~'8 Tafel, Thomas, Urkunden zur alteren Handels, τ. 3, 148. To τυρί της Κρήτης ήταν διάσημο για την 
ποιότητά του στη μεσαιωνική ανατολική μεσόγειο. Το 12° αιώνα εξαγόταν σε μεγάλες ποσότητες με 
βενετικά πλοία, πολλά από τα οποία έφταναν στην Αλεξάνδρεια, βλ. σχετικά Cahen, Douanes et 
commerce, 235, 286, 308-309. Jacoby, "Byzantine Crete", 526-529. Jacoby, "Cretan Cheese", 49-68. 
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επικοινωνίας της μονής Σινά με άλλες γειτονικές ή μη περιοχές. Εάν για παράδειγμα 

η δίφυλλη θύρα που οδηγεί από τον περίβολο της μονής στο νάρθηκα του καθολικού 

είναι έργο εργαστηρίου της Αιγύπτου, το οποίο χρονολογείται στο 12° αιώνα, θα 

πρέπει να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε στο Σινά839. Η πιο απλή 

εξήγηση θα ήταν ίσως ότι ο τεχνίτης ή οι τεχνίτες που την κατασκεύασαν εργάστηκαν 

επί τόπου στο μοναστήρι. Θα μπορούσαμε όμως να υποθέσουμε ότι η θύρα ήταν ήδη 

λαξευμένη όταν έφτασε στη μονή και συναρμολογήθηκε επί τόπου. Ανεξάρτητα, 

όμως, από τον τρόπο κατασκευής της, γεγονός παραμένει ότι τα ξύλα μεταφέρθηκαν 

στο μοναστήρι από γειτονικές περιοχές καθώς στη χερσόνησο του Σινά δεν υπάρχει 

απαραίτητη ξυλεία. Άλλωστε ακόμη και αν ο τεχνίτης εργάστηκε επί τόπου σίγουρα 

ήρθε στο Σινά από την Αιγυπτιακή ενδοχώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο τεχνίτης και το 

συνεργείο του διένυσαν τη διαδρομή από το Κάιρο έως το Σινά, έκαναν δηλαδή ένα 

ταξίδι που διαρκούσε δεκαπέντε ημέρες. Ανάλογη περίπτωση αποτελούν και οι 

φορητές εικόνες. Φαίνεται πιθανό ότι οι τελευταίες μεταφέρθηκαν ως αντικείμενα 

στις αποσκευές μοναχών ή προσκυνητών από άλλες περιοχές στο Σινά. 

8,9 Lamm, "Fatimid Wood-work", 82, εικ. 10. Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, 20. 
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Συμπεράσματα 

Από όλες τις δημοσιευμένες εικόνες, που χρονολογούνται από τα τέλη του 11ου μέχρι 

ης αρχές του 13ου αιώνα, μόλις ένα μικρό τμήμα παρέχει στοιχεία για τους 

δωρητές840. Στην πραγματικότητα στην παρούσα μελέτη αναφερθήκαμε σε ένα 

σύνολο σαραντατεσσάρων σιναϊτικών εικόνων, που χρονολογούνται στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από αυτές τις εικόνες μόνο δεκατέσσερεις φέρουν 

είτε αφιερωματικές επιγραφές είτε απεικονίσεις δωρητών. Όσο παράδοξο και να μας 

φαίνεται μόνο δύο από αυτές φέρουν επιγραφές που αναφέρονται στη μονή Σινά και 

μάλιστα αποτελούν αμφότερες δωρεές σιναϊτών ηγουμένων. Πρόκειται για την 

εικόνα με τον Δαβίδ, τον Μελχισεδέκ και τον Χριστό καθώς και τη βιογραφική 

εικόνα του προφήτη Μωυσή. Επίσης υποθέσαμε ότι ένα σύνολο εικόνων, και 

συγκεκριμένα το επιστύλιο με το Δωδεκάορτο, η εικόνα με την Βρεφοκρατούσα 

Παναγία μεταξύ των προφητών Μωυσή, Ααρών, Σαμουήλ και του αγίου Αβράμιου, η 

εικόνα με τους αγίους Κοσμά και Δαμιανό καθώς και η εικόνα με τους στρατιωτικούς 

αγίους Προκόπιο, Δημήτριο και Νέστορα, που συνδέεται τεχνοτροπικά με την εικόνα 

με τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ, αποτέλεσε δωρεά του ηγούμενου Αβράμιου και γι' 

αυτό προορίζονταν εξαρχής για το Σινά. Οι βιογραφικές εικόνες, όπως αυτές του 

αγίου Γεωργίου, του αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου και της αγίας Αικατερίνης, 

φαίνεται ότι φιλοτεχνήθηκαν για το Σινά, εφόσον μπορούν να συνδεθούν με τη 

βιογραφική εικόνα του προφήτη Μωυσή. Υποστηρίξαμε ακόμη ότι τέσσερις εικόνες 

φιλοτεχνήθηκαν για τη μονή του Αγίου Αντωνίου στην Κωνσταντινούπολη και 

έπειτα μεταφέρθηκαν στο Σινά. Αυτές είναι η Ουρανοδρόμος Κλίμακα, ο 

Ευγγελισμός και δύο τετράπτυχα. Επιπλέον ορισμένες εικόνες φέρουν επιγραφές στις 

οποίες αναφέρεται μόνο το όνομα του δωρητή και δεν προσδιορίζεται η εκκλησία ή η 

μονή για την οποία προορίζονταν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το θέμα τους μας 

επιτρέπει να τις συνδέσουμε με το Σινά. Για παράδειγμα η παράσταση του Μωυσή 

που λαμβάνει το Νόμο μπροστά στη Φλεγόμενη Βάτο αποτελεί χαρακτηριστικό θέμα 

που συνδέεται με το Σινά, παρόλο που είδαμε ότι η σύνθεση προέρχεται από την 

Κωνσταντινούπολη. Το δίπτυχο με τη Δέηση στο ένα φύλλο και την παράσταση με 

τον Μωυσή στο άλλο, του οποίου η επιγραφή αναφέρει ότι δωρητής ήταν ο μοναχός 

Πέτρος, φιλοτεχνήθηκε την ίδια εποχή με τα σιναϊτικά μολυβδόβουλλά, στα οποία 

840 Ο G. Parpulov συνέταξε έναν κατάλογο περίπου εκατόν ογδόντα εικόνων που έχουν χρονολογηθεί 
σε αυτό το διάστημα, βλ. Parpulov, "Mural and Icon Painting", 378-390. 
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παριστάνεται η σκηνή της παραλαβής του Νόμου. Επομένως υπάρχει μικρή 

αμφιβολία ότι το δίπτυχο αποτελούσε δωρεά του μοναχού Πέτρου προς το Σινά. Το 

ίδιο ισχύει για την εικόνα με το ίδιο θέμα και μια ακόμη εικόνα με τον προφήτη Ηλία, 

των οποίων δωρητής ήταν ο Στέφανος. Το γεγονός ότι ο Στέφανος ήταν Μελκίτης 

δείχνει ότι οι δύο εικόνες προορίζονταν για το Σινά. Την ίδια παρατήρηση μπορούμε 

να κάνουμε για τις δύο εικόνες με τον Μωυσή μπροστά στη Βάτο και τον Μωυσή να 

λαμβάνει το Νόμο, οι οποίες αποτελούσαν αφιερώματα ενός ανώνυμου Μελκίτη 

δωρητή. Για εικόνες, όπως το Δωδεκάορτο του δωρητή αναγνώστη Μουσελέμ και το 

δίπτυχο με τη Γέννηση και τη Βάπτιση, στο οποίο μνημονεύεται το όνομα του 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιου, μπορούμε να έχουμε περισσότερες αμφιβολίες 

σχετικά με την εκκλησία στην οποία αφιερώθηκαν, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να 

είχαν δωρήθεί εξαρχής στο Σινά. 

Επιπροσθέτως μπορούν να γίνουν ορισμένες ακόμη παρατηρήσεις σχετικά με 

τους δωρητές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. 

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος ήταν ένας από αυτούς. Ο Μουσελέμ ήταν 

επίσης εκκλησιαστικός αξιωματούχος, αλλά έφερε τον χαμηλό βαθμό του 

αναγνώστη. Είδαμε επίσης ότι δύο δωρητές εικόνων, ο Αβράμιος και ο Νείλος 

Κουερίνος, ήταν σινάί'τες ηγούμενοι. Παράλληλα υποθέσαμε ότι η εικόνα με τη 

Δέηση και τους αγίους Ιωάννη τον Ελεήμονα και Ιωάννη της Κλίμακος στο πλαίσιο 

ήταν δωρεά του ηγούμενου της μονής Σινά Ιωάννη του Αθηναίου. Ηγούμενοι του 

Σινά αφιέρωσαν επίσης χειρόγραφα στο μοναστήρι, όπως τον κώδικα 213 που 

αφιερώθηκε στη μονή από τον ηγούμενο Μακάριο. Όπως διαπιστώσαμε ορισμένοι 

τουλάχιστον από τους ηγούμενους του Σινά ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Ασχολούνταν 

τόσο με τα διοικητικά όσο και με τα πνευματικά ζητήματα της μονής. Σίγουρα 

προκαλούσαν το θαυμασμό τόσο στους σινάί'τες μοναχούς όσο και στους χριστιανούς 

κοντινών ή μακρινών περιοχών. Είναι πιθανό ότι γίνονταν ηγούμενοι λόγω των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, αλλά ίσως και λόγω της παιδείας τους. Αναφερθήκαμε 

στα παραδείγματα των ηγουμένων Σολομώντα, Αντωνίου και Συμεών οι οποίοι 

εξασφάλισαν σημαντικά προνόμια για το μοναστήρι τους. Μάλιστα ο τελευταίος 

φρόντισε να συντάξει το Τυπικό του μοναστηριού, με το οποίο έθετε τους κανόνες 

που ρύθμιζαν τη λειτουργική ζωή της κοινότητας. Επιπλέον ηγούμενοι του Σινά 

μαρτύρησαν για να προστατέψουν τα πνευματικά τους τέκνα και γι'αυτό 

ανακηρύχθηκαν άγιοι. Αυτοί είναι ο ηγούμενος Abd al-Masih (Χριστόδουλος), ο 

ηγούμενος Ιωάννης και ο ηγούμενος Μακάριος. Όμως ένα μεγάλο μέρος των εικόνων 
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και των χειρογράφων αφιερώθηκε στη μονή από ιερομόναχους και μοναχούς. Στις 

εικόνες αναφερθήκαμε στο μοναχό Πέτρο από το δίπτυχο, στον ανώνυμο μοναχό από 

την εικόνα του αρχάγγελου Μιχαήλ, στον ιερομόναχο Ιωάννη Tokhabi από το 

εξάπτυχο, στον ιερομόναχο Ιωάννη τον Ίβηρα από τη βιογραφική εικόνα του αγίου 

Γεωργίου και στον ανώνυμο μοναχό από την εικόνα του αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου. Ακόμη στοιχεία για το ίδιο θέμα λαμβάνουμε από τον Σιν. κωδ. 257, ο 

οποίος αντιγράφτηκε από τον ιερομόναχο Πέτρο, καθώς και από τον κολοφώνα του 

χειρογράφου Vat. gr. 2148, στον οποίο μνημονεύεται το όνομα του σινάΐτη 

ιερομόναχου Συμεών. Επίσης ο γεωργιανός κώδικας Ν.2 αντιγράφτηκε από τον 

ιερομόναχο Ιωάννη μετά από δωρεά του ιερομόναχου Κηρύκου και του λαϊκού 

Κωνστάντιου, ενώ ο Σιν.γεω.Ν.15 αντιγράφτηκε από τον ιερομόναχο Ιωάννη 

Oshkeli. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί ο κώδικας αραβ. 116, που δωρήθηκε στο 

Σινά από τον ιερομόναχο Ιωάννη από τη Δαμιέττη. Επίσης τέσσερις εικόνες 

δωρήθηκαν στο Σινά από δύο Μελκίτες, που φαίνεται ότι ήταν λαϊκοί, τον Στέφανο 

και τον ανώνυμο δωρητή της εικόνας με το Μωυσή μπροστά από τη Βάτο. Το Σινά 

δέχθηκε επίσης χορηγίες από Γεωργιανούς βασιλείς. Οι γραπτές πηγές αναφέρονται 

στις δωρεές του Δαβίδ Β' και της Θάμαρ. Από τη δωρεά του βασιλιά Δαβίδ σώζεται 

μέχρι σήμερα η εικόνα με τον άγιο Γεώργιο και τον βασιλιά Δαβίδ. Ωστόσο αντίθετα 

με ό,τι θα περιμέναμε φαίνεται ότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν έκαναν 

δωρεές στο Σινά. Το γεγονός αυτό μοιάζει παράδοξο, αφού αναφέραμε ότι σινάΐτες 

μοναχοί κατείχαν κρατικά αξιώματα και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν δωρεές για 

το Σινά. Πιστεύουμε, όμως, ότι η εξήγηση είναι πως δεν σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας 

εικόνες ή χειρόγραφα που αποτελούσαν μέρος αυτοκρατορικής χορηγίας, ενώ επίσης 

δεν απαντούν σχετικές αναφορές σε γραπτές πηγές. Επομένως, σύμφωνα με όσα 

υποστηρίξαμε στο κεφάλαιο των δωρητών των σιναϊτικών εικόνων και χειρογράφων, 

η πλειονότητα των αφιερωτών ήταν ηγούμενοι, μοναχοί ή κληρικοί της ίδιας της 

μονής ή άλλων μοναστηριακών κοινοτήτων που έζησαν όμως κάποια χρόνια και στο 

Σινά. Ιδιαίτερα δραστήριοι δωρητές φαίνεται ότι υπήρξαν οι ηγούμενοι της μονής του 

Σινά. Είναι εξίσου πιθανό ότι στη μονή έκαναν δωρεές προσκυνητές και λαϊκοί. 

Η αρμονική συνύπαρξη μοναχών διαφορετικής καταγωγής στο Σινά 

εμφορείται από το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει σχετικά με τη 

συμβίωση αλλόφυλων μοναχοόν στο ίδιο κοινόβιο ότι: «Άνθρωποι έκ διαφόρων 

γενών καί χωρών κινηθέν τες είς τοσαύτην άκρίβειαν ταυτότητος 
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σννηρμόσθησαν, ώστε μίαν ψνχήν έν πολλοίς σώμασι θεωρείσθαι, καί τά 

πολλά σώματα μιάς γνώμης όργανα δείκννσθαι.»841. Πάντως παρόλο που η 

μονή Σινά ήταν ένα μεικτό μοναστηριακό ίδρυμα από πλευράς εθνοτήτων, με 

μοναχούς από το Βυζάντιο, τη Γεωργία, τη Συροπαλαιστίνη και την Αίγυπτο, είχε 

δομή και οργάνο)ση όμοια με αυτήν που μπορούσε κανείς να συναντήσει στα 

μοναστήρια του Βυζαντίου. Οι σινάί'τες μοναχοί είχαν υιοθετήσει πλήρως το 

λειτουργικό τυπικό της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αντικατέστησε το παλαιότερο 

ιεροσολυμιτικό τυπικό. Ένας από τους ρόλους της Κωνσταντινούπολης, ως πολιτικού 

και θρησκευτικού κέντρου, ήταν να «συντονίσει» τη δημόσια και θρησκευτική ζωή 

όλης της βυζαντινής Οικουμένης. Παρόλο που το Σινά βρισκόταν πολύ μακριά από 

την Κωνσταντινούπολη, και πολύ κοντά στην καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου, 

επηρεαζόταν άμεσα από τον βυζαντινό πολιτισμό. Οι ομοιότητες μεταξύ του Σινά και 

της Κωνσταντινούπολης αφορούν κυρίως στις καλλιτεχνικές και πνευματικές 

πραγματώσεις. Στους ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς των μοναστηριών που 

βρίσκονταν πολύ μακριά από τα όρια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπως στη μονή 

Σινά, τελούνταν τα ίδια μυστήρια με τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Η 

πλήρης ταύτιση ως προς την τέλεση των θείων μυστηρίων, καθώς και η καθιέρωση 

κοινού εκκλησιαστικού ημερολογίου, συνοδεύονταν από την υιοθέτηση κοινών 

εικονογραφικών θεμάτων. Οι περισσότερες από τις σιναϊτικές εικόνες της περιόδου 

που μελετάμε δεν φέρουν καθαρά σιναϊτικά θέματα, αλλά αναπαράγουν θέματα που 

δημιουργήθηκαν ή προϋπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικότερα ίσως 

παραδείγματα είναι η εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα στο κέντρο με μορφές της 

Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης περιμετρικά, καθώς και η εικόνα του 

Ευαγγελισμού, που απεικονίζουν παραστάσεις που προέρχονταν από σημαντικά 

προσκυνήματα της Βασιλεύουσας. Ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το 

εξάπτυχο, το οποίο, εκτός του ότι αποτελεί απολογία Ορθόδοξης δογματικής και 

απεικόνιση ολόκληρου του Ορθόδοξου ημερολογίου, απεικονίζει εικονογραφικούς 

τύπους της Παναγίας από την Κωνσταντινούπολη, ενώ θα περίμενε κανείς να 

αναφέρεται σε μορφές που να συνδέονται με το Σινά. Μόνο καθώς διανύουμε τον 13° 

αιώνα, όταν η μονή είναι πλέον αναγκασμένη να αλλάξει εικονογραφικά πρότυπα, 

καθώς το Βυζάντιο δεν είναι πια σε θέση να καθοδηγήσει καθώς και να προστατέψει 

πνευματικά τα τέκνα του, αρχίζουν να εικονογραφούνται άγια πρόσωπα που 

841 Άσκητικαί διαταξεις, PG 31, 1381D-1384A. 
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συνδέονταν με το Σινά, όπως ο προφήτης Μωυσής και κυρίως η αγία Αικατερίνη και 

η Παναγία της Βάτου. Βέβαια η μορφή του προφήτη Μωυσή αποτυπώνονταν ήδη σε 

εικόνες και μολυβδόβουλλα του 12ου αιώνα, που απεικόνιζαν τον προφήτη να δέχεται 

το Νόμο μπροστά από τη Βάτο, αλλά το εικονογραφικό θέμα προερχόταν από την 

Κωνσταντινούπολη. Επίσης δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο εικονογραφικός 

τύπος της Παναγίας Κυριώτισσας συνδέθηκε για πρώτη φορά με τη Βάτο κατά τον 

13° αιώνα, επειδή ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος απαντά σε εικόνες του 10ου 

αιώνα, όπως αυτή με την Παναγία Κυρώτισσα μεταξύ των αγίων Παντελεήμονα και 

Ερμόλαου. Ωστόσο οι πρώτες επιγραφές, που συνδέουν τον συγκεκριμένο τύπο με τη 

Βάτο, εμφανίζονται τον 13° αιώνα. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι σε εικόνα στην 

οποία η Παναγία Κυριώτισσα φέρει την επιγραφή «Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ν ή τής Βάτου» 

απεικονίζονται τέσσερις σινάί'τες άγιοι. Πρόκειται δηλαδή για εικόνα με καθαρά 

«σιναϊτικό» εικονογραφικό θέμα. Επίσης η μορφή της αγίας Αικατερίνης 

παριστάνεται για πρώτη φορά δίπλα σε αυτή της Παναγίας της Βάτου κατά τον 13° 

αιώνα, όταν η μονή άρχισε να αναζητά την προστασία των Λατίνων, οι οποίοι 

τιμούσαν ιδιαίτερα την αγία. 

Η μονή του Θεοβάδιστου όρους Σινά υπήρξε τόπος προσευχής και άσκησης 

και ταυτόχρονα σημείο πολιτιστικής επαφής ανάμεσα σε Βυζαντινούς, Γεωργιανούς, 

Μελκίτες και πιθανώς Λατίνους προσκυνητές. Οι επαφές ανάμεσα στο Βυζάντιο και 

το Σινά ήταν πολυάριθμες τόσο λόγω της παρουσίας Βυζαντινών μοναχών στο Σινά, 

όσο και λόγω της παρουσίας σιναϊτών μοναχών στο Βυζάντιο. Πολύ συχνά οι 

Γεωργιανοί μοναχοί πήγαιναν στο Βυζάντιο, όπου έρχονταν σε επαφή με τον 

βυζαντινό πολιτισμό. Επίσης έντονη παρουσία Γεωργιανών μοναχών παρατηρείται 

τόσο στους Αγίους Τόπους όσο και στο Σινά. Πλάι στα παραδείγματα Γεωργιανών 

εικόνων και χειρογράφων στα οποία αναφερθήκαμε, θα προσθέσουμε αυτό του 

γεωργιανού κώδικα 34 της μονής Σινά, που αντιγράφτηκε στη μονή του Αγίου Σάββα 

στην Παλαιστίνη στο γ' τέταρτο του 10ου αιώνα84". Πρόκειται για μηνολόγιο, που 

περιέχει τις εορτές όλου του έτους. Σημείωμα του χειρογράφου αναφέρει ότι οι 

ημερομηνίες των εορτών είχαν καθιερωθεί στη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην 

Παλαιστίνη, δηλαδή ακολουθούσαν το ημερολόγιο των Ιεροσολύμων το οποίο είχε 

διαμορφωθεί κατά την Πρώιμη Βυζαντινή εποχή843. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι οι 

ημερομηνίες των εορτών δεν συμπίπτουν με αυτές που είχαν καθιερωθεί στην 

842 Garitte, Calendrier, 16-20. 
843 Ο.π., 16. 
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Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του 

γεωργιανού εορτολογίου αυτής της εποχής και αυτού που θα καθιερωθεί λίγα χρόνια 

αργότερα και συγκεκριμένα από τον 110 αιώνα. Σταδιακά οι Γεωργιανοί θα 

επηρεαστούν από τους Βυζαντινούς και θα υιοθετήσουν τόσο το ημερολόγιο όσο και 

το λειτουργικό τυπικό της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που είναι εμφανές τόσο στα 

γεωργιανά χειρόγραφα του Σινά, όπως για παράδειγμα στον σιναϊτικό κώδικα Ν. 12 

που περιέχει τις «Διατάξεις και οδηγίες των ευαγγελικών αναγνωσμάτων κατά το 

ελ/.ηνικό (βυζαντινό) τυπικό», όσο και σε εικόνες που αφιέρωσαν στο Σινά 

Γεωργιανοί δωρητές844. Η θρησκευτική επιρροή της Κωνσταντινούπολης εκφράζεται 

με σαφήνεια στις εικόνες Μηνολογίου, που αφιερώθηκαν στο μοναστήρι από Ίβηρες 

δωρητές. Παραδείγματα αποτελούν το εξάπτυχο, το δίπτυχο Μηνολόγιο και οι 

δώδεκα εικόνες Μηνολογίου. Με αυτόν τον τρόπο οι Γεωργιανοί συνέβαλαν στην 

διάδοση του βυζαντινού πολιτισμού στο Σινά. Επίσης στο Σινά υπήρχαν μοναχοί που 

ήταν Μελκίτες. Οι Μελκίτες μιλούσαν αραβικά και ζούσαν στις περιοχές της 

Συροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολυάριθμες κοινότητες Ορθόδοξων 

χριστιανών σε αυτά τα μέρη, τα μέλη των οποίων ίσως αναλάμβαναν και δημόσια 

αξιώματα, όπως επί παραδείγματι ο ηγούμενος Σολομώντας. Φαίνεται επίσης ότι 

αυτές οι κοινότητες δεν είχαν απωλέσει το δυναμισμό τους, αφού μελκίτες λόγιοι 

μετέφρασαν Πατερικά, αγιολογικά και λειτουργικά κείμενα από τα Ελληνικά στα 

Αραβικά και συνέταξαν θεολογικές πραγματείες στα αραβικά. Όπως και οι 

Γεωργιανοί έτσι και οι Μελκίτες υιοθέτησαν το ημερολόγιο και το λειτουργικό 

τυπικό, που είχε διαμορθωφεί στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα Μελκίτες 

αφιέρωσαν εικόνες και χειρόγραφα στο Σινά. Το γεγονός ότι τα θέματα των εικόνων 

τους προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, όπως για παράδειγμα το θέμα της 

εικόνας με τον Δαβίδ και τον Μελχισεδέκ, τα θέματα των εικόνων με τον προφήτη 

Ηλία και τον προφήτη Μωυσή, τα θέματα των εικόνων με τον Μωυσή μπροστά από 

τη Βάτο και το Μωυσή να λαμβάνει τις Πλάκες του Νόμου, καθώς και το θέμα του 

Δωδεκαόρτου, αποδεικνύει ότι ο βυζαντινός πολιτισμός είχε διεισδύσει στον 

αραβόφωνο κόσμο των Μελκιτών. Η παρουσία Λατίνων μοναχών φαίνεται ότι 

περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως επί παραδείγματι στην ηγουμενία 

του Βενετού Νείλου Κουερίνου, και μάλλον οφείλεται στην παρακμή και διάλυση της 

844 Για τον κώδικα βλ. σσ. 67, 93. 
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Βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς και στην απόφαση των σιναϊτών να ζητήσουν την 

προστασία του Πάπα. Επίσης φαίνεται ότι οι σινάί'τες μοναχοί είχαν επαφές με 

διάφορες περιοχές του Μεσαιωνικού κόσμου. Τους βρίσκουμε να περιοδεύουν στη 

βόρεια Ευρώπη, κυρίως στην περιοχή της Νορμανδίας και της Φλάνδρας, για να 

ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για το μοναστήρι τους. Σινάί'τες μοναχοί 

αναλαμβάνουν αξιώματα στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου. Επίσης οι 

ηγούμενοι του Σινά παρουσιάζονται μπροστά στο χαλίφη της Αιγύπτου στο Κάιρο 

για να ζητήσουν προνόμια. Ωστόσο οι σιναϊτικές εικόνες δείχνουν ότι οι μοναχοί του 

Σινά είχαν επαφές με την Κωνσταντινούπολη. 

Όπως επισημάναμε οι δωρητές των σιναϊτικών εκόνων και χειρογράφων 

προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές του Μεσαιωνικού κόσμου. Ωστόσο, όπως 

προκύπτει από τη μελέτη των εικόνων, οι δωρητές, ανεξάρτητα από την εθνική τους 

καταγωγή, είχαν την τάση να παραγγέλνουν τις εικόνες τους σε ζωγράφους της 

Κωνσταντινούπολης ή της Κύπρου. Οι λόγοι θα μπορούσαν να είναι τόσο πρακτικοί 

όσο και πνευματικοί. Καταρχάς οι καλλιτέχνες του Βυζαντίου θεωρούνταν οι 

αρτιότεροι ζωγράφοι του Μεσαίωνα οπότε οι παραγγελιοδότες θα αναζητούσαν τους 

πιο επιδέξιους μεταξύ αυτών. Επίσης είναι πιθανό ότι η παραγωγή εικόνων 

περιοριζόταν σε λίγα μόνο αστικά κέντρα του Βυζαντίου και ίσως να μην υπήρχαν 

ακόμη αρκετοί καλλιτέχνες σε κοντινές περιοχές του Σινά, όπως η Παλαιστίνη. Κατά 

δεύτερον οι εικόνες, που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη, μοιράζονταν 

πολλές από τις πνευματικές ιδιότητες των παραστάσεων που διακοσμούσαν ναούς της 

Βασιλεύουσας. Παρόλο που είναι πιθανό ότι όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα δεν 

απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, το ζήτημα της παραγωγής εικόνων στη μονή 

Σινά εξακολουθεί να παραμένει δυσεπίλυτο. Ωστόσο στη μονή δεν υπάρχουν 

εντοίχιοι διάκοσμοι της περιόδου που μελετήσαμε και οι εικόνες, που 

χρονολογούνται την ίδια εποχή, συνδέονται, λόγω τεχνοτροπίας, άλλοτε με την 

Κύπρο και άλλοτε με την Κωνσταντινούπολη. Η απουσία τοιχογραφιών στο Σινά 

μοιάζει να αποτελεί ασφαλές τεκμήριο για να στηρίξουμε την υπόθεση ότι δεν 

εργάστηκαν εκεί Βυζαντινοί καλλιτέχνες. Ακόμη και αν δεχτούμε ως αληθή την 

υπόθεση ότι Βυζαντινοί καλλιτέχνες εργάζονταν στους Αγίους Τόπους, όπως στη 

Βηθλεέμ, είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι θα έκαναν ένα ταξίδι περίπου δεκαπέντε 

ημερών από την Ιερουσαλήμ στο Σινά μόνο για να ζωγραφήσουν εικόνες. Επίσης 

δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε ότι καταξιωμένοι ζωγράφοι της Κωνσταντινούπολης 

ή της Κύπρου, που μπορούσαν να παράξουν έργα υψηλής ποιότητας, θα ταξίδευαν 
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έως το Σινά με μοναδικό σκοπό να ζωγραφήσουν φορητές εικόνες. Η παραπάνω 

υπόθεση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί εάν οι καλλιτέχνες ήταν μοναχοί, που 

διέρχονταν από την μια μοναστική κοινότητα στην άλλη. Εντούτοις, δεν διαθέτουμε 

καμία σαφή πληροφορία, ούτε από γραπτές πηγές ούτε από έργα τέχνης, για να 

στηρίξουμε την παραπάνω υπόθεση. Επιπλέον το γεγονός ότι κώδικες, που 

αντιγράφηκαν στο Σινά από σινάί'τες μοναχούς, δεν είναι διακοσμημένοι ή φέρουν 

πολύ απλούς διακόσμους, επηρεασμένους κυρίως από την ισλαμική τέχνη, μάς 

προσφέρει ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι δεν εργάστηκαν ζωγράφοι 

στο Σινά. Η παραπάνω υπόθεση στηρίζεται από μερικές ακόμη παρατηρήσεις. 

Καταρχάς η χρυσή απόδοση του φόντου με ομόκεντρους κύκλους δεν αποτελεί 

τεχνική που απαντά μόνο στο Σινά. Μάλιστα η συγκεκριμένη μέθοδος προέρχεται 

από την Κωνσταντινούπολη. Μια ακόμη παρατήρηση αφορά στο διάκοσμο του πίσω 

μέρους ορισμένων εικόνων. Ο διάκοσμος των σταυρών, που πλαισιώνονται από 

συμπλεκόμενους κύκλους, απαντά στην ομάδα των εικόνων για τις οποίες προτείναμε 

ότι φιλοτεχνήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, οπότε δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των σιναϊτικών εικόνων. Παράλληλα η διακόσμηση της πίσω όψης εικόνων 

με κόκκινες και μπλε πινελιές αποτελεί μέθοδο που εντοπίζεται επίσης σε ναούς του 

Βυζαντίου. 

Εφόσον δεν ζούσαν πλέον χριστιανοί στη χερσόνησο του Σινά οι μοναχοί 

πήγαιναν εκεί αφού ταξίδευαν στη θάλασσα ή την ξηρά. Μοναχοί από το Βυζάντιο, 

την Συροπαλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Γεωργία, ίσως και από τη Λατινική Δύση, για 

παράδειγμα τη Βενετία, διάλεγαν για ερημητήριό τους το ιερό όρος Σινά. Όμως παρά 

την απομόνωση του Σινά οι ερημήτες και οι μοναχοί του ήταν γνωστοί σε όλες τις 

περιοχές της χριστιανικής Οικουμένης. Η φήμη τους προερχόταν από την παράδοση 

που είχε δημιουργηθεί γύρω από το ιερό όρος. Πιο απλά ασκήτευαν σε έναν τόπο που 

συνδέονταν με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία 

προεικόνιζαν γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Η φήμη τους όμως εξαπλωνόταν μέσα 

από τις δικές τους προσπάθειες. Οι περιοδείες και τα ταξίδια τους σε κοντινές ή 

μακρινές περιοχές, όπως οι Άγιοι Τόποι, το Βυζάντιο και η βόρεια Ευρώπη, αύξανε 

το ενδιαφέρον των χριστιανών γι' αυτόν τον μακρινό τόπο που βρισκόταν στη μέση 

της ερήμου. Παράλληλα στα ταξίδια τους οι μοναχοί ακολουθούσαν τους υπάρχοντες 

χερσαίους ή θαλάσσιους οδικούς άξονες. Πιστεύουμε ότι οι δωρητές μετέφεραν τις 

εικόνες τους στο Σινά από τις ίδιες διαδρομές που ακολουθούσαν οι έμποροι και οι 

προσκυνητές. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΒ: Analecta Bollandiana 

ABR: American Benedictine Review 

ΑΔ: Αρχαιολογικό Δελτίο 

AOL: Archives de I Orient Latin 

ArtB: The Art Bulletin 

ArtH: The Art History 

BASOR: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

BBGG: Bollettino del/a Badia Greca di Grottaferrata 

BBul: Byzantinobulgarica 

BM: Burlington Magazine 

BMGS: Byzantine and Modern Greek Studies 

Boll d'Arte: Bollettino d'Arte 

BSRGE: Bulletin de la Societe Royale de Geographie d 'Egypte 

Byz: Byzantion 

ByzF: Byzantinische Forschungen 

ByzNGrJhb: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher 

BZ: Byzantinische Zeitschrift 

CahArch: Cahiers Archeologiques 

CQR: Church Quarterly Review 

ΔΧΑΕ: Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

OOP: Dumbarton Oaks Papers 

EChR: Eastern Churches Review 

ECQ: Eastern Churches Quarterly 

ΕΕΦΣΠΑ: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

ΕΚΜΙΜΚ: Επετηρίς Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

EO: Echos d Orient 

GRBS: Greek Roman and Byzantine Studies 

HTR: Harvard Theological Review 

JAOS: Journal of the American Oriental Society 
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JArt: Jewish Art 

JEH: Journal of Ecclesiastical History 

JK: Jahrbuch fur Kunstwissenschaft 

JOB: Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 

JOBG: Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft 

JSAH: Journal of the Society of Architectural Historians 

JSKBW: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammllungen in Baden-Wiirttemberg 

ΚυπρΣπουδ: Κυπριακαί Σπουδαί 

KX: Κυπριακά Χρονικά 

MfK: Monatshefte fur Kunstwissenschaft 

NE: Νέος Ελληνομνήμων 

OC: Oriens Christianus 

OrChr: Orient alia Christiana 

OrChrP: Orient alia Christiana Periodica 
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Ιώβ (Jorius episcopus de Monte Sina'i) (1033): AASS, Ιούλιος, τ. 6, 340-342. 

Άγιος Ιωάννης ο Αθηναίος (1071-1091) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. Η 

μνήμη του εορτάζονταν στις 12 Φεβρουαρίου σύμφωνα με αραβικό συναξάριο. 

Μαρτύρησε στο Σινά το 1091. Sauget, Synaxaires Melkites, 352-356. 
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Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", 54. Νεκτάριος, Ιεροκοσμική 
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Ζαχαρίας (1103) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Abd al-Masih (Χριστόδουλος) (1130) : Stern, Fatimid Decrees, 38. 

Εεώργιος (1133) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Αντώνιος (1134) : Stern, Fatimid Decrees, 50. 

Ονούφριος (1136) : Stern, Fatimid Decrees, 61. 

Γαβριήλ (1146) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. Σύμφωνα με τον Rabino έργα 

του σώζονται σε χειρόγραφο του Σινά αλλά δεν διευκρινίζει σε ποιο κώδικα 

βρίσκονται: Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, 83. 

Αντώνιος (1156) : Stern, Fatimid Decrees, 72. 

Ιωάννης (1164) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. Σύμφωνα με τον Rabino έργο 

του σώζεται σε χειρόγραφο του Σινά αλλά δεν διευκρινίζει σε ποιο κώδικα βρίσκεται: 

Rabino, Monastere de Sainte-Catherine, 83. 

Πέτρος (1166) : Brightman, Hammond (επιμ.), Liturgies, 501. Taft, Diptychs, 62. 

Ιωακείμ (12ος αι.) : «Έγράφη έπί αρχιεπισκόπου Σινά Ιωακείμ διά χειρός 

Μακαρίου ίερομονάχου» σημείωμα σε κώδικα του 12ου αιώνα, Νικολόπουλος, 

"Συνοπτική καταγραφή", 224. 

Μακάριος (1169): Stern, Fatimid Decrees, 82. 
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Συμεών (1214-1217) : Τυπικό του 1214, Dmitrievskii, Opisanie liturgieheskikh, τ. 3, 

394. Παπικό έγγραφο προστασίας του 1217, Tautu, Acta Honorii et Gregorii, 35. 

Νείλος Κουερίνος ή Βουερίνος (μετά το 1217-πριν το 1223) : «Ό εντελ(ής) 

(μον)αχ(ός) Νε(Ιλ)ο(ς) (ό) Κονερϊ(νος) ή Βοονερί(νος) άρχιεπίσκοπος καί 

καθη(γον)μενος τον άγ(ίον) όρονς Σινά», Mouriki, "Portraits des donateurs", αρ. 

3, 108. 

Μακάριος (1223) : «έπί τον όσ(ίον) π(ατ)ρ(ό)ς ήμ(ών) Μακαρίον 

άρχ(ι)επισκ(όπου) το(ν) άγ(ιον) όρονς Σινά», Rabino, Monastere de Sainte-

Catherine, v. 33-34, 114, 27, 103. Tafrali, "Inscriptions du Sinai", αρ. 2, 78-80. 

Ευθύμιος (1223) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Μακάριος (1224) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Γερμανός (1228) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Θεοδόσιος (1239) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Μακάριος (1249) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. Πιθανώς να πρόκειται για 

τον άγιο Μακάριο επίσκοπο του όρους Σινά. Η μνήμη του εορτάζονταν στις 15 

Δεκεμβρίου σύμφωνα με αραβικό συναξάριο. Sauget, Synaxaires Melkites, 331-332. 

Ιωάννης (1256): από σημείωση αραβικού χειρογράφου, Μεϊμάρης, Κατάλογος 

αραβικών χειρογράφων, αρ. 25, 44. 

Συμεών (1258) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. 

Ιωάννης (1265-1281) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. S. Κ. Samir, 

"Archeveques du Sinai au 13e siecle", OrChrP 52 (1986), 362-367 (361-377). 
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Αρσένιος (1285-1292) : Νεκτάριος, Ιεροκοσμική ιστορία, 211. S. Κ. Samir, 

"Archeveques du Sinai au 13e siecle", OrChrP 52 (1986), 367-371. 

Ιωάννης (1298-1299) : S. K. Samir, "Archeveques du Sina'f au 13e siecle", OrChrP 

52(1986), 371-376. 
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Κατάλογος εικόνων 

Εικόνα εξώφυλλου. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Πρίνστον. Μικρογραφία της 

μονής Σινά στο φ. 165α του κώδικα Garret Ms. 16. (1081). 

(Ε. Χατζητρύφωνος, S. Curcic (επιμ.), Η αρχιτεκτονική ως εικόνα, Θεσσαλονίκη 

2009, λήμμα 26, 233, (Κ. Marsengill). 

Εικ. 1. Σινά. Εικόνα του αγίου Ευθυμίου (τέλη 12ου αιώνα). (Weitzmann κ.ά., Icons, 

14, εικ. 24.) 

Εικ. 2. Βηθλεέμ, Ναός της Γεννήσεως. Κτητορική επιγραφή (1169). (Kiihnel, Wall 

Painting, εικ. 2.) 

Εικ. 3. Βατικανό. Μικρογραφία στο φ. 54β του κώδικα Vat. gr. 1162 στην οποία 

απεικονίζεται ο Μωυσής και η Βάτος (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Linardou, "Depicting the Salvation'', εικ. 9.3.) 

Εικ. 4. Ιερουσαλήμ, Μουσείο Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Εικόνα από χρυσό και 

σμάλτο με τον Βασιλέα της Δόξης (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Hetherington, "Who is this King of Glory?'', εικ. 1) 

Εικ. 5. Κίεβο. Φύλλο διπτύχου με τη Δέηση, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Lazarev, Storia, εικ. 320.) 

Εικ. 6. Σινά. Φύλλο διπτύχου με τον προφήτη Μωυσή. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 161.) 

Εικ. 7. Σινά. Εικόνα με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, (γύρω στο 1200). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 150.) 

Εικ. 8-9. Σινά. Σημείωμα του σιναϊτικού κώδικα 257 στο οποίο αναφέρεται ότι 

αντιγράφτηκε από τον σινάΐτη ιερομόναχο Πέτρο (1101/2). 

(Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, πίν. 94.) 
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Εικ. 10. Σινά. Κολοφώνας του σιναϊτικού κώδικα 595, 624 στον οποίο αναφέρεται ότι 

το χειρόγραφο ήταν δωρεά του Παχώμιου και μεταφέρθηκε στο μοναστήρι από τον 

μοναχό Ζωσιμά, (αρχές 11ου αιώνα). 

(Νικολόπουλος, "Συνοπτική καταγραφή", 190.) 

Εικ. 11-12. Σινά. Εικόνα με το εν Χώνες θαύμα, (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 119.) 

Εικ. 13. Σινά. Εικόνα με τον Μελχισεδέκ, τον Δαβίδ και τον Χριστό, (αρχές 12ου 

αιώνα). 

(Weitzmann, "Early Twelfth-Century Sinai Icons", πίν. 21.) 

Εικ. 14-15. Σινά. Βιογραφική εικόνα με τον προφήτη Μωυσή που δέχεται το Νόμο 

μπροστά από τη Βάτο και σκηνές του Βίου του στο πλαίσιο, (αρχές 13ου αιώνα). 

(Papamastorakis, "Pictorial Lives", εικ. 4-5.) 

Εικ. 16. Σινά. Επιτύμβια πλάκα με δίγλωσση επιγραφή (ελληνική, αραβική) στον 

τάφο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ευθύμιου Β'. (1223). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 261, εικ. 133.) 

Εικ. 17. Αγία Πετρούπολη. Μικρογραφία στο φ. 4β του κώδικα 265, που προέρχεται 

από τον κώδικα Παντοκράτορος 61 του Αγίου Όρους, στην οποία παριστάνονται 

δεξιά και αριστερά της προτομής του Χριστού ο προφήτης Δαβίδ και ο δίκαιος 

Μελχισεδέκ. (τέλη 9ου αιώνα). 

(Dufrenne, Illustration des Psautiers, 34, πίν. 25.) 

Εικ. 18. Σινά. Εικόνα με την ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία, τους προφήτες 

Μωυσή, Ααρών και Σαμουήλ και τον άγιο Αβράμιο. (αρχές 12ου αιώνα). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 157.) 

Εικ. 19. Σινά. Δύο φύλλα του αραβικού κώδικα αρ. 23. (12ος αιώνας). 

(Μεϊμάρης, Κατάλογος αραβικών χειρογράφων, εγχρ. φωτ. 17.) 
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Εικ. 20-23. Σινά. Επιστύλιο με το Δωδεκάορτο. (αρχές 12ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 170-173.) 

Εικ. 24-26. Σινά. Επιστύλιο τη Δέηση και σκηνές θαυμάτων του αγίου Ευστρατίου, 

(β' ή γ' τέταρτο 12ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.). Holy Image, Hallowed Ground, 174-175.) 

Εικ. 27. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, (αρχές 12ου 

αιώνα). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 84.) 

Εικ. 28. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Προκόπιο, Δημήτριο και Νέστορα, (αρχές 12ου 

αιώνα). 

(Παλιούρας, Ιερά Μονή Σινά, εικ. 140.) 

Εικ. 29-30. Σινά. Εικόνα με την Ουρανοδρόμο Κλίμακα, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 244-245.) 

Εικ. 31. ΗΠΑ (ιδιωτική συλλογή). Μολυβδόβουλλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου 

απεικονίζεται ο Πατριάρχης Αντώνιος Β', (δ' τέταρτο 11ου αιώνα). 

(Cotsonis, Nesbitt, "Seal of Patriarch Antony", πίν. 1.) 

Εικ. 32-33. Σινά. Εικόνα με τον Ευαγγελισμό, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.). Glory of Byzantium, 375.) 

Εικ. 34-38. Σινά. Τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Μουρίκη, "Εικόνες", 158-159, εικ. 28. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 172.) 

Εικ. 39-42. Σινά. Τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο, δύο σκηνές του Βίου της Παναγίας, 

τη Δευτέρα Παρουσία και μορφές αγίων, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Ασπρά-Βαρδαβάκη, "Σιναϊτικό τετράπτυχο", 216-217, 221, εικ. 5-8, 12. 

Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 196, εικ. 20.) 
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Εικ. 43. Σινά. Εικόνα με τη Δέηση, την Ετοιμασία του Θρόνου, τον άγιο Ιωάννη τον 

Ελεήμονα και τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. (τέλη 11ου αιώνα). 

(Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, 195, εικ. 15.) 

Εικ. 44-46. Σινά. Δίπτυχο με τη Εέννηση και τη Βάπτιση του Χριστού, (τέλη 11ου 

αιώνα). 

(Etingof, Vizantiiskie ikony, εικ. 52. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed 

Ground, 154-155.) 

Εικ. 47-59. Σινά. Εξάπτυχο με πέντε απεικονίσεις της Παναγίας, σκηνές από τα 

θαύματα και τα Πάθη του Χριστού, Μηνολόγιο και τη Δευτέρα Παρουσία, (β' μισό 

11ου αιώνα). 

(Galavaris, Eleventh Century Hexaptych, πίνακες χωρίς αρίθμηση στο τέλος του 

βιβλίου.) 

Εικ. 60. Σινά. Μικρογραφία Σταυρού στο φ. 45β του κώδικα Γεω.Ν.12. (1075). 

(Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 520.) 

Εικ. 61. Σινά. Το φ. 188α του κώδικα Γεω.Ν.12 όπου σώζεται Κολοφώνας που 

αναφέρει ότι η αντιγραφή έγινε στο Σινά. (1075). 

(Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 521.) 

Εικ. 62. Σινά. Τα φφ. 115α-β του κώδικα Εεω.Ν.15 όπου σώζεται Κολοφώνας που 

αναφέρει ότι η αντιγραφή έγινε στο Σινά. (10°''αιώνας). 

(Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 524-525.) 

Εικ. 63. Σινά. Εικόνα με τον άγιο Γεώργιο και τον βασιλιά της Εεωργίας Δαβίδ Β'. 

(1089-1125). 

(Constantinides, "Une icone historiee de saint Georges", εικ. 6.36.) 

Εικ. 64. Σινά. Βιογραφική εικόνα με τον άγιο Γεώργιο και σκηνές του Βίου του στο 

πλαίσιο, (αρχές 13ου αιώνα). 

(Cormack, Vassilaki (επιμ.), Byzantium, 366.) 
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Εικ. 65. Σινά. Βιογραφική εικόνα με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και σκηνές του 

Βίου του στο πλαίσιο, (αρχές 13ου αιώνα). 

(Μουρίκη, "Εικόνες'', εικ. 52.) 

Εικ. 66-72. Σινά. Εικόνες Μηνολογίου, (γύρω στο 1200). 

(Μηνολόγιο Ιανουαρίου, Weitzmann, "Icon Programs", εικ. 37. Μηνολόγιο 

Φεβρουαρίου, Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, εικ. 51. Μηνολόγιο Μαρτίου, 

Μουρίκη, "Εικόνες", 161, εικ. 30. Μηνολόγιο Μαΐου και Ιουνίου, Σωτηρίου, Εικόνες 

Σινά, τ. 1, εικ. 127-128. Μηνολόγιο Αυγούστου, Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 

Hallowed Ground, 196-197.) 

Εικ. 73-75. Σινά. Δίπτυχο Μηνολόγιο, (β' μισό 11ου αιώνα). 

(Γαλάβαρης, "Πρώιμες εικόνες", 148-149. Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, 

Hallowed Ground, 195.) 

Εικ. 76. Σινά. Τα φφ. 20α-β του κώδικα Εεω.Ν.2 όπου διατηρείται Κολοφώνας που 

αναφέρει ότι η αντιγραφή έγινε στο Σινά. (μετά το 987). 

(Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 509-510.) 

Εικ. 77. Σινά. Το φ. 4β του κώδικα Γεω.Ν.8 όπου διατηρείται Κολοφώνας που 

αναφέρει ότι η αντιγραφή έγινε στο Σινά. (977). 

(Aleksidze, Shanidze, Khevsuriani, Kavtaria (επιμ.), Κατάλογος, 516.) 

Εικ. 78. Σινά. Το φ. 205β του κώδικα Αραβ.116 με κολοφώνα στα Ελληνικά και 

Αραβικά που αναφέρει ότι η αντιγραφή έγινε στο Σινά. (995/6). 

(Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp, Specimina Sinaitica, πίν. 22.) 

Εικ. 79-80. Σινά. Εικόνα με τον προφήτη Ηλία. (αρχές 13ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 190-191.) 

Εικ. 81-82. Σινά. Εικόνα με τον προφήτη Μωυσή που δέχεται το Νόμο μπροστά από 

τη Βάτο. (αρχές 13ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 192-193.) 
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Εικ. 83-84. Σινά. Εικόνα με τον προφήτη Μωυσή μπροστά από τη Βάτο. (αρχές 13ου 

αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.). Holy Image, Hallowed Ground, 254.) 

Εικ. 85. Σινά. Εικόνα με τον προφήτη Μωυσή που λαμβάνει το Νόμο. (αρχές 13ου 

αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.). Holy Image, Hallowed Ground, 255.) 

Εικ. 86. Βατικανό. Μικρογραφία στο φ. 2β του κώδικα Vat.gr. 1613 (Μηνολόγιο 

Βασιλείου Β') στην οποία απεικονίζεται ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης. Στα αριστερά 

του αγίου παριστάνονται Μελκίτες προσκυνητές, (τέλη 10ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 100.) 

Εικ. 87-88. Σινά. Εικόνα με το Δωδεκάορτο. (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

(Folda, Crusader Art in the Holy Land, εικ. 409. Mouriki, "Portraits des donateurs", 

125.) 

Εικ. 89. Σινά. Εικόνα με τις αγίες Αικατερίνη και Μαρίνα. (11ος-12ος αιώνας). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 102, εικ. 83.) 

Εικ. 90. Σινά. Βιογραφική εικόνα με την αγία Αικατερίνη και σκηνές από το Βίο της 

στο πλαίσιο, (αρχές 13ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 264.) 

Εικ. 91. Σινά. Εικόνα με την Παναγία της Βάτου, την αγία Αικατερίνη και τον 

προφήτη Μωυσή. (1223-1230). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 266.) 

Εικ. 92. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Παύλο, Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, Στέφανο, 

Λαυρέντιο, Μαρτίνο της Τουρ και Λεονάρδο ντε Νομπλά. (β' μισό 12ου αιώνα, ίσως 

πριν το 1187). 

(Evans (επιμ.), Faith and Power, 378.) 
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Εικ. 93. Σινά. Μικρογραφία στο φ. 269α του σιναϊτικού κώδικα 418 στην οποία 

απεικονίζονται μοναχοί την ώρα που προσεύχονται κάτω από κιβώριο που 

πλαισιώνεται από εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. (12ος αιώνας). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 204.) 

Εικ. 94. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 196β του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζονται τέσσερις ανδρικές μορφές 

που προσεύχονται κάτω από την εικόνα του Χριστού. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, φ. 196ν.) 

Εικ. 95-96. Σινά. Τμήματα τριπτύχου με τη Θεοτόκο από την παράσταση του 

Ευαγγελισμού και σκηνές του Βίου του αγίου Νικολάου. (11ος αιώνας). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 46. Weitzmann κ.ά., Icons, εικ. 17.) 

Εικ. 97. Μόσχα, Βιβλιοθήκη Tretjakov. Εικόνα του Ευαγγελισμού. Ο Χριστός 

Βρέφος απεικονίζεται σε μονοχρωμία στο μαφόριο της Παναγίας, (β' μισό 12ου 

αιώνα). 

(Lazarev, Icons, πίν. 4.) 

Εικ. 98. Ιερουσαλήμ, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Εικόνα με την Παναγία της Βάτου 

και τον προφήτη Μωυσή. (αρχές 13ου αιώνα). 

(Collins, "Visual Piety", 108, εικ. 88.) 

Εικ. 99. Νίκαια. Ψηφιδωτή παράσταση της Παναγίας Κυριώτισσας στην αψίδα του 

ιερού βήματος του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. (βΓ μισό 9ου αιώνα). 

(Underwood, "Evidence of Restoration", εικ. 3) 

Εικ. 100. Σινά. Εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους αγίους Ερμόλαο και 

Παντελεήμονα, (α' μισό 10ου αιώνα). 

(Weitzmann, The Icons, πίν. XXXIII, Β. 54.) 

Εικ. 101. Σινά. Εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους αγίους Ιωάννη τον 

Πρόδρομο και Νικόλαο, (α' μισό 10ου αιώνα). 

(Weitzmann, The Icons, πίν. CIX, Β. 53.) 

324 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Εικ. 102. Σινά. Εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα, τον άγιο Στέφανο και τον 

προφήτη Μωυσή. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Παπαμαστοράκης, "«Σταυροφορικές» εικόνες", εικ. 3.4.) 

Εικ. 103. Σινά. Εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους αγίους Θεοδόσιο 

τον Κοινοβιάρχη και Θεόγνιο. (12ος αιώνας). 

(Weitzmann, The Icons, εικ. 23.) 

Εικ. 104. Σινά. Εικόνα με την Παναγία της Βάτου και τους αγίους Γεώργιο τον 

Ισλαϊλίτη, Νείλο τον Σινάΐτη, Αναστάσιο τον Σινάΐτη και Ιωάννη της Κλίμακος. 

(μετά το 1223). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 101, εικ. 82.) 

Εικ. 105. Μόσχα, Βιβλιοθήκη Tretjakov. Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας 

μεταξύ του αγίου Θεοδοσίου και του αγίου Αντωνίου. (1288). 

(Etinhof, "Virgin of Vladimir", 67, εικ. 8.) 

Εικ. 106. Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης (Το χειρόγραφο έχει καταστραφεί). 

Μικρογραφία στο φ. 87β του Φυσιολόγου (Κωδ. 8) στην οποία απεικονίζεται η 

Βιβλική σκηνή του Μωυσή με τη Βάτο. Πάνω από τη Βάτο εικονίζεται η 

Βρεφοκρατούσα Παναγία, (τέλη 11ου αιώνα). 

(Bernabo, Fisiologo, εικ. 81.) 

Εικ. 107. Γαλλία, Die. Ψηφιδωτό δάπεδο του επισκοπικού παρεκκλησίου με τον κήπο 

της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Lannoy, "Mosai'que", εικ. 1.) 

Εικ. 108. Γαλλία, Die. Απεικόνιση ψαριών και οστρακόδερμων στο ψηφιδωτό δάπεδο 

του επισκοπικού παρεκκλησίου με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Lannoy, "Mosai'que", εικ. 9.) 

Εικ. 109. Γαλλία, Die. Απεικόνιση υδρόβιων πτηνών στο ψηφιδωτό δάπεδο του 

επισκοπικού παρεκκλησίου με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Lannoy, "Mosai'que", εικ. 10.) 
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Εικ. 110. Γαλλία, Die. Απεικόνιση πτηνών σης όχθες ποταμού στο ψηφιδωτό δάπεδο 

του επισκοπικού παρεκκλησίου με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

(Lannoy, "Mosai'que", εικ. 11.) 

Εικ. 111. Κωνσταντινούπολη, Βιβλιοθήκη του Topkapi Sarayi. Μικρογραφία στο φ. 

32α του κώδικα G.I. 8 στην οποία παριστάνεται η δημιουργία των πτηνών και των 

πλασμάτων των υδάτων, (β' τέταρτο 12ου αιώνα). 

(Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, εικ. 38.) 

Εικ. 112. Κύπρος, Παναγίας της Ασίνου. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας με την ένθρονη 

Παναγία από την παράσταση του Ευαγγελισμού, (αρχές 12ου αιώνα). 

(Stylianou, Churches of Cyprus, 490, εικ. 296.) 

Εικ. 113. Παλέρμο, Martorana. Ψηφιδωτό με την παράσταση του Ευαγγελισμού, 

(περί το 1146-1151). 

(Demus, Mosaics of Norman Sicily, πίν. 49a-b.) 

Εικ. 114. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 91 β του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζονται στα αριστερά ο Δαβίδ και ο 

Γεδεών εκατέρωθεν μεταλλίου με την προτομή της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και 

στα δεξιά ο Ευαγγελισμός. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 91 v.) 

Εικ. 115. Βατικανό. Μικρογραφία στο φ. 11 Οβ του κώδικα Vat. gr. 1162 στην οποία 

απεικονίζεται ο Γεδεών και ο πόκος (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Lazarev, Storia, εικ. 254.) 

Εικ. 116. Άγιον Όρος, Μονή Παντοκράτορος. Μικρογραφία στο φ. 93 β του κώδικα 

61 στην οποία παριστάνονται ο Σολομών και ο Γεδεών και ανάμεσά τους μετάλλιο με 

την Παναγία στην οποία απολήγει δέσμη φωτός από το Άγιο Πνεύμα, (τέλη 9ου 

αιώνα). 

(Dufrenne, Illustration des Psautiers, πίν. 12.) 
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Εικ. 117. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 55β του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζεται μετάλλιο με την προτομή της 

Παναγίας Βρεφοκρατούσας στην οποία απολήγει ακτίνα φωτός από το Άγιο Πνεύμα. 

(1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 55v.) 

Εικ. 118. Σινά. Εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα ανάμεσα στον Χριστό σε δόξα, 

προφήτες, προπάτορες και αγίους, (α' μισό 12ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 373.) 

Εικ. 119. Αίγυπτος, Μονή των Σύρων (Dayr al-Suryan). Τοιχογραφία του 

Ευαγγελισμού, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Collins, '-Visual Piety", 109, εικ. 90.) 

Εικ. 120. Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερμιτάζ. Εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα 

στο κέντρο και προφήτες περιμετρικά, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, 

111.) 

Εικ. 121. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 132α του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζονται οι προφήτες Μωυσής, 

Ααρών και Σαμουήλ. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 132r.) 

Εικ. 122. Στείρι, Μονή Οσίου Λουκά. Ο άγιος Αβράμιος σε μετάλλιο από ψηφιδωτή 

παράσταση του καθολικού, (α' μισό 11ου αιώνα). 

(Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, εικ. 39.) 

Εικ. 123. Συλλογή Dumbarton Oaks (coll. Shaw, v. 1183). Μολυβδόβουλλο της 

μονής του Σινά με την απεικόνιση του προφήτη Μωυσή και της Βάτου. (12ος αιώνας). 

(Laurent, Corpus de sceaux, τ. 5, πίν. 1576.) 

Εικ. 124. Βατικανό. Μικρογραφία στο φ. 68α του κώδικα Vat. gr. 746 στην οποία 

εικονίζεται η συνάντηση του Αβραάμ και του Μελχισεδέκ. (μέσα 12ου αιώνα). 

(Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, εικ. 231.) 
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Εικ. 125. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 3β του κώδικα Par. gr. 20 

στην οποία εικονίζεται ο Δαβίδ τη στιγμή που προφητεύει για την έλευση του 

Χριστού, ο οποίος απεικονίζεται σε μετάλλιο. (9ος αιώνας). 

(Dufrenne, Illustration des psautiers, πίν. 34.) 

Εικ. 126. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 25α του κώδικα Par. gr. 

20 στην οποία εικονίζεται ο Δαβίδ, ο Μελχισεδέκ και ανάμεσά τους η Κοινωνία των 

αποστόλων. (9"' αιώνας). 

(Dufrenne, Illustration des psautiers, πίν. 45.) 

Εικ. 127. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 152α του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζονται οι προφήτες Δαβίδ και 

Μελχισεδέκ και ανάμεσά τους η Κοινωνία των Αποστόλων. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 152r.) 

Εικ. 128-129. Σινά. Εικόνα με την Σταύρωση και μετάλλια με προτομές αγίων στο 

πλαίσιο, (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 374.) 

Εικ. 130. Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερμιτάζ. Μεταλλική σταυροθήκη στο κάλυμμα 

της οποίας απεικονίζεται η Σταύρωση. Περιμετρικά της Σταύρωσης εικονίζονται 

μετάλλια με αγίους, (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). 

(Piatnitsky, Baddeley, Brunner, Mundell Mango (επιμ.), Sinai, Byzantium, Russia, 
90.) 

Εικ. 131. Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Η μεταλλική σταυροθήκη 

Fieschi Morgan στο κάλυμμα της οποίας απεικονίζεται η Σταύρωση. Περιμετρικά της 

Σταύρωσης εικονίζονται προτομές αγίων, (αρχές 9ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 75.) 

Εικ. 132. Βενετία, Άγιος Μάρκος. Μεταλλική σταυροθήκη στο κάλυμμα της οποίας 

απεικονίζεται η Σταύρωση. Περιμετρικά της Σταύρωσης εικονίζονται μετάλλια με 

αγίους. (975-1025). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 79.) 
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Εικ. 133-134. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Νικόλαο και Σάββα και τις αγίες Βαρβάρα 

και Ειρήνη, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 262-263.) 

Εικ. 135. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Κοσμά, Δαμιανό και Παντελεήμονα και την 

αγία Θεοδότη. (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 85.) 

Εικ. 136. Βενετία, Άγιος Μάρκος. Ανάγλυφη εικόνα με τους αγίους Κοσμά και 

Δαμιανό και την αγία Θεοδότη. (β' μισό του 12ου αιώνα). 

(Lange, Reliefikone, εικ. 27.) 

Εικ. 137. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Κοσμά, Δαμιανό και Παντελεήμονα, (τέλη 12ου 

αιώνα). 

(Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, ΦΑ.2.8599.) 

Εικ. 138. Σινά. Εικόνα με τους αγίους Ευστράτιο, Αυξέντιο, Μαρδάριο, Ευγένιο και 

Ορέστη, (τέλη 12ου αιώνα). 

(Weitzmann, "Lives of the Five Martyrs", εικ. 14.) 

Εικ. 139. Άγιον Όρος, Μονή Μεγίστης Λαύρας. Εικόνα με τους αγίους Ευστράτιο, 

Αυξέντιο, Μαρδάριο, Ευγένιο και Ορέστη, (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). 

(Χατζηδάκης, "Χρονολογημένη εικόνα", πίν. Χ.) 

Εικ. 140-141. Άγιον Όρος, Μονή Βατοπεδίου. Επιστύλιο τέμπλου με σκηνές του 

Βίου της Παναγίας και το Δωδεκάορτο. (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Εαλάβαρης κ.ά. (επιμ.), Θησαυροί, 58-59.) 

Εικ. 142. Pskov, Μονή Miroz. Τοιχογραφία με τη Γέννηση, (μέσα 12ου αιώνα). 

(Maguire, Art and Eloquence, εικ. 68.) 

Εικ. 143. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 74 στην 

οποία εικονίζεται η Γέννηση του Χριστού. (11ος αιώνας). 

(Millet, Recherches, εικ. 100.) 
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Εικ. 144. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 74 στην 

οποία εικονίζεται η φυγή στην Αίγυπτο. (1101; αιώνας). 

(Weitzmann, "Gospel Illustrations", εικ. 232.) 

Εικ. 145. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία του κο')δικα Par. gr. 74 στην 

οποία εικονίζεται η σφαγή των Νηπίων. (11ος αιώνας). 

(Weitzmann, "Gospel Illustrations", εικ. 233.) 

Εικ. 146. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 92α του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζεται η άφιξη και η προσκύνηση 

των Μάγων. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 92r.) 

Εικ. 147. Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 123α του Ψαλτηρίου 

του Θεοδώρου (Add. 19.352) στην οποία απεικονίζονται η φυγή στην Αίγυπτο και η 

σφαγή των Νηπίων. (1066). 

(Barber, Theodore Psalter, f. 123r.) 

Εικ. 148. Φλωρεντία. Μικρογραφία του κώδικα Plut, VI, 23 στην οποία εικονίζονται 

η παράσταση με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να κηρύττει και να βαπτίζει τα 

πλήθη, τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να προφητεύει για τον Χριστό καθώς και η 

Βάπτιση. (11ος αιώνας). 

(Velmans, Tetraevangile, πίν. 8.) 

Εικ. 149-150. Σινά. Εικόνες Μηνολογίου στη μία όψη. Στην άλλη όψη θαύματα, 

σκηνές από τη Γέννηση και τα Πάθη του Χριστού, (α' μισό 12ου αιώνα). 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, τ. 1, εικ. 144-145. Weitzmann, "Icon Programs", εικ. 38.) 

Εικ. 151. Βηθλεέμ, Ναός της Γεννήσεως. Μορφή αγγέλου από τον ψηφιδωτό 

διάκοσμο και δίπλα στη μορφή του η λατινική επιγραφή: Basilius pictor. (1169). 

(Kiihnel, Wall Painting, πίν. XXXVI, 61.) 
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Εικ. 152. Κύπρος, Μονή Αγίου Νεοφύτου. Εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. (τέλη 

12ου αιώνα). 

(Mango, Hawkins, "Hermitage of St. Neophytos"', εικ. 54.) 

Εικ. 153. Σινά. Μικρογραφία στο φ. Ιβ του σιναϊτικού κώδικα 204 στην οποία 

απεικονίζεται ο Χριστός, (περί το 975-1000). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 136.) 

Εικ. 154. Κύπρος, Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας. Εικόνα του Χριστού με μορφές 

αγίων στο πλαίσιο από την Παναγία του Άρακα. (1192). 

(Παπαγεωργίου, Εικόνες, 19, εικ. 10.) 

Εικ. 155-156. Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο. Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. 

(αρχές 13ου αιώνα). 

(Mouriki, "Variant of Hodegetria", εικ. 1,3.) 

Εικ. 157-158. Σινά. Εικόνα με την Παναγία με το Χριστό σε μετάλλιο, τον προφήτη 

Μωυσή και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ευθύμιο Β', (μετά το 1223). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 258-259.) 

Εικ. 159. Σινά. Μικρογραφία στο φ. Ια του σιναϊτικού κώδικα 207 στην οποία 

απεικονίζεται ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. (12ος αιώνας). 

(Galavaris, "'Sinaitic' Manuscripts", εικ. 13.) 

Εικ. 160. Σινά. Μικρογραφία στο φ. 117β του σιναϊτικού κώδικα 237 στην οποία 

απεικονίζεται μέσα σε μετάλλια ο Χριστός και τρεις απόστολοι. (120? αιώνας). 

(Galavaris, "'Sinaitic' Manuscripts", εικ. 18.) 

Εικ. 161. Σινά. Ξύλινα ζωγραφισμένα φατνώματα της στέγης του παρεκκλησίου της 

Αγίας Μαρίνας. (14°' αιώνας;). 

(Galey, Sinai, εικ. 143.) 
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Εικ. 162. Σινά. Μικρογραφία στο φ. 3α του σιναϊτικού κώδικα 339, που περιέχει 

Ομιλίες του αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, στην οποία απεικονίζεται ο άγιος 

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός τη στιγμή που γράφει τις Ομιλίες του μέσα σε εκκλησία. 

(1136-1155). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 238.) 

Εικ. 163. Σινά. Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου. Η αψίδα του 

παρεκκλησίου είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες που απεικονίζουν τον Χριστό σε 

δόξα, την Παναγία της Βάτου, τον προφήτη Μωυσή, τον άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο και τον άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. (α' τέταρτο 

13ου αιώνα). 

(Nelson, Collins (επιμ.), Holy Image, Hallowed Ground, 117.) 

Εικ. 164. Σινά. Παρεκκλήσιο του Μωυσή. Η Παναγία Πλατυτέρα από την αψίδα του 

παρεκκλησίου, (α' τέταρτο 13ου αιώνα). 

(Παλιούρας, "Τοιχογραφίες"', εικ. 22.) 

Εικ. 165-168. Σινά. Εικόνες με τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και τους 

αποστόλους Πέτρο και Παύλο, (α' τέταρτο 13ου αιώνα). 

(Galey, Katharinenkloster, 69. Parpulov, "Mural and Icon Painting", εικ. 104.) 

Εικ. 169. Κύπρος, Παναγίας της Ασίνου. Ο άγιος Νικήτας, (αρχές 12ου αιώνα). 

(Carr, "Murals", εικ. 6.21.) 

Εικ. 170. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Μικρογραφία στο φ. 422β του κώδικα Par. gr. 

139 στην οποία απεικονίζεται ο προφήτης Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο και η 

Βάτος, (β' μισό 10ου αιώνα). 

(Evans, Wixom (επιμ.), Glory of Byzantium, 241.) 

Εικ. 171. Σινά. Μικρογραφία στο φ. 101 β του κώδικα 1186, στην οποία απεικονίζεται 

ο προφήτης Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο και η Βάτος, (αρχές 11ου αιώνα). 

(Weitzmann, Galavaris, Illuminated Greek Manuscripts, εικ. 163.) 
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Εικ. 172. Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης (Το χειρόγραφο έχει καταστραφεί). 

Μικρογραφία στο φ. 84α του Φυσιολόγου (Κωδ. 8) στην οποία απεικονίζεται ο 

Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο καθώς και η Βάτος, (τέλη 11ου αιώνα). 

(Bernabo, Fisiologo, εικ. 82.) 

Εικ. 173. Άγιον Όρος, Μονή Βατοπεδίου. Η πίσω όψη του επιστύλιο τέμπλου με 

σκηνές του Βίου της Παναγίας και το Δωδεκάορτο. (β' μισό 12ου αιώνα). 

(Χατζηδάκης, 'Εικόνες επιστυλίου", εικ. 13.) 
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Παράρτημα εικόνων 

Εικ. 1. Εικόνα του αγίου Ευθυμίου (τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 2. Η αφιερωματική επιγραφή του ψηφιδωτού διακόσμου του ναού της 

Γεννήσεως στη Βηθλεέμ (1169). 
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Εικ. 3. Vat. gr. 1 162. Ο Μωυσής και η Βάτος (β' μισό 12°" αιώνα). 
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Εικ. 5. Αριστερό φύλλο διπτύχου με τη Δέηση (τέλη 12°" αιώνα). 
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Εικ. 6. Δεξιό φύλλο διπτύχου με τη Δέηση (τέλη 12ου αιώνα). 
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Ενκ. 7. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ (γύρω στο 1200). 

340 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173
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Εικ. 8-9. Σημείωμα του σιναϊτικού κώδικα 257. (1101/2). 
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Εικ. 10. Κολοφώνας του σιναϊτικού κώδικα 595, 624. (Αρχές 11ου αιώνα). 
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Εικ. 11-12. Το εν Χώνες θαύμα, (β' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 13. Ο Μελχισεδέκ. ο Δαβίδ και ο Χριστός, (αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 14-15. Ο προφήτης Μωυσής λαμβάνει το Νόμο και σκηνές του Βίου του 

περιμετρικά, (αρχές 13™ αιώνα). 
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Εικ. 16. Επιτύμβια πλάκα του τάφου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ευθυμίου Β' στο 

Σινά. (1223). 
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Εικ. 17. Μικρογραφία του κώδικα Παντοκράτορος 61 με τον Δαβίδ και τον 

Μελχισεδέκ εκατέρωθεν μεταλλίου με το Χριστό, (τέλη 9ου αιώνα). 
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Εικ. 18. Ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία, οι προφήτες Μωυσής, Ααρών και 

Σαμουήλ και ο άγιος Αβράμιος. (αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 19. Σημείωση στον αραβικό κώδικα αρ. 23 όπου αναφέρεται το όνομα του 

ηγούμενου Αβράμιου από τη Λαοδίκεια. (12ος αιώνας). 
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λ, . ι » . . : 

Εικ. 24-26. Επιστύλιο τη Δέηση και σκηνές θαυμάτων του αγίου Ευστρατίου, (β' ή γ' 

τέταρτο 12ου αιώνα). 
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Εικ. 28. Οι άγιοι Προκόπιος, Δημήτριος και Νέστωρ, (αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 29-30. Η Ουρανοδρόμος Κλίμακα, (τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 31. Μολυβδόβουλλο της μονής του Καλλίου με την απεικόνιση του Πατριάρχη 

Αντώνιου Β', (δ' τέταρτο 1 ΓΗ) αιώνα). 
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Εικ. 32-33. Ο Ευαγγελισμός, (τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 34-38. Τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο. (τέλη 1201' αιώνα). 
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Εικ. 39-42. Τετράπτυχο με το Δωδεκάορτο, σκηνές του Βίου της Παναγίας, τη 

Δευτέρα Παρουσία και αγίους, (τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 43. Η Δέηση, η Ετοιμασία του Θρόνου, ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας και ο 

άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. (τέλη 11ου αιώνα). 
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Εικ. 44-46. Δίπτυχο με τη Γέννηση και τη Βάπτιση του Χριστού, (τέλη 11ου αιώνα). 
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Εικ. 47-59. Εξάπτυχο με απεικονίσεις της Παναγίας, σκηνές από τα θαύματα και τα 

Πάθη του Χριστού. Μηνολόγιο και τη Δευτέρα Παρουσία, (β' μισό 11ου αιώνα). 
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Εικ. 61. Κολοφώνας του κώδικα Γε(ο.Ν.12. (1075). 
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Εικ. 62. Ο Κολοφώνας του κώδικα Γεω.Ν. 15. (10°· αιώνας). "vOC . 
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Εικ. 63. Ο άγιος Γεώργιος και ο βασιλιάς Δαβίδ Β'. (1089-1125). 
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Εικ. 64. Βιογραφική εικόνα του αγίου Γεοιργίου. (αρχές 13"" αιώνα). 
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Ιανουάριος 
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Φεβρουάριος 

390 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Μάρτιος 

3 9 1 
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Ιούνιος 
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Αύγουστος 

3 9 4 
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Πίσω όψη εικόνας Αυγούστου 

Εικ. 66-72. Εικόνες Μηνολογίου, (γύρω στο 1200). 
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Εικ. 73-75. Δίπτυχο Μηνολόγιο, (β' μισό 11ου αιώνα). 
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Εικ. 76. Ο Κολοφώνας του κώδικα Γεω.Ν.2. (μετά το 987). 

399 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Ι Ι Ί : Ι Λ Κ : o c i i m m i i 
. ' l i ioa -i W;'ki-

η ^ ( , υ ι i c ί < i t : ( j C a - c o 

ρ T j r t H u a c aHpfKi -O ' i 

© C O w e t ; r i ' 0 ' 
I ICKGU-ICUOI-CJSIDIC 

CtMi M i H S C ϋί |ΓΟί£Ηι 
' U»UHh1M3»UI I f C ' i R ! ; 

a-T'i'TOo^b w a o r 
x t e ^ i l ' i f ' l 'Mi;i q p ^ l t n i i U Cd'UUUH Κ Γ Κ Ο η φ ν * 

ire ΊΐίΗό· q t : ' i ; n n Q q i j u - u H R T f o i o - c a a i 
we d=5Lψ eccFicii- νφκι^π wrwgdi 

r " S c ( i > f h bc i |UiW»cHi ΗΠ i K i | i i H b iLHijcmy 
W W b b U pi ΰ·ΐρϊ1ΰ ΟΉΙΡΙ^ΜlO&'WCB: 

pUtjOHilKHn W l l l i C JfCLD d » f i K K I I i ' j q i m i 
ΜΓ liUjn'bl mUTCR - UMj hlcKiC dCD^ 
«y»i*0;QC O B qdKlC UHbLUJI Ctl»b U U W p 
PC' iWT' l Ί'ΓΙ b C K C , W b T H l l H I ' c F I -
d » n g c u t e muxa-bJ^Hc ucuCiPKi^uc wcu 
a w · a w i w ^ l i i a t b c c w b c b c p o 
•jjir ς κ α Ί ' ^ ΐ β τ ο Ε u t u > - ^ c u c i M ^ j ' i -
c h n C d C p l R I M J h e W'V&CD ' J tf iHjC 

c ih ' iu ( Μ υ σ τ ρ ί K q i w ^ w T O a - p f ' i 
i H >iui: d t ?Kni>wi; q i i u c w m u - o o n 
n q a b i r d O C i K i i K i p i T i f i 0 ^ f 

ϋκι ( w u ^ c m M ) b w j - c w O R ) w i c ' i · . 
tock: i i i t }aat>w \ 
Μ'ΊΪΛΙΊ: lijrcoiLiiibC ij-cw ineri tjctuiguin-
k v n u c m m giiM H * c f i f i S t a j i O K : 

Wmi · : i* *•¥ Λ· · 2*τ33ίΐ£ί· ' "TsfSS· • 

Εικ. 77. Ο Κολοφώνας του κώδικα Γεω.Ν.8. (977). 
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Εικ. 78. Ο Κολοφώνας στα Ελληνικά και Αραβικά του κώδικα Αραβ.116. (995/6) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



402 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



403 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



404 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Εικ. 81-82. Ο προφήτης Μωυσής. (αρχές 13ου αιώνα). 
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Εικ. 83-84. Ο προφήτης Μωυσής και η Βάτος, (αρχές 13ου αιώνα). 
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Εικ. 85. Ο προφήτης Μωυσής λαμβάνει το Νόμο. (αρχές 13°" αιώνα). 
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Εικ. 86. Vat.gr. 1613 (Μηνολόγιο Βασιλείου Β'). Μικρογραφία με τον άγιο Συμεών 

τον Στυλίτη. Στα αριστερά του αγίου παριστάνονται Μελκίτες προσκυνητές, (τέλη 

10ου αιώνα). 
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Εικ. 87-88. Δίοδεκάορτο. (τέλη 1201)-αρχές 13ου αιώνα). 
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Εικ. 89. Οι αγίες Αικατερίνη και Μαρίνα. (11°Μ2ος αιώνας). 
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Εικ. 90. Βιογραφική εικόνα της αγίας Αικατερίνης, (αρχές 13°" αιώνα). 
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Εικ. 91. Η Παναγία της Βάτου, η αγία Αικατερίνη και ο προφήτης Μωυσής. (1223-

1230). 
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Εικ. 92. Οι άγιοι Παύλος, Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Στέφανος. Λαυρέντιος, Μαρτίνος 

της Τουρ και Λεονάρδος ντε Νομπλά. (β' μισό 12°" αιώνα, ίσως πριν το 11 87). 
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Εικ. 93. Μικρογραφία του σιναϊτικού κώδικα 418 στην οποία παριστάνονται μοναχοί 

την ώρα που προσεύχονται κάτω από τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. (12ος 

αιώνας). 
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Εικ. 94. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία εικονίζονται 

τέσσερις ανδρικές μορφές να προσεύχονται κάτο) από την εικόνα του Χριστού. 

(1066). 
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Εικ. 95-96. Τμήματα τριπτύχου με τη Θεοτόκο από την παράσταση του 

Ευαγγελισμού και σκηνές του Βίου του αγίου Νικολάου. (11 αιώνας). 
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Εικ. 97. Ο Ευαγγελισμός. Ο Χριστός Βρέφος απεικονίζεται σε μονοχρωμία στο 

μαφόριο της Παναγίας, (β' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 98. Η Παναγία της Βάτου και ο προφήτης Μωυσής. (αρχές 13ου αιώνα). 
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Εικ. 99. Ψηφιδωτή παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στην κόγχη του ιερού 

βήματος του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια, (β' μισό 9ου αιώνα). 
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Εικ. 100. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα και οι άγιοι Ερμόλαος και Παντελεήμιον. (α' 

μισό 10"" αιώνα). 
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Εικ. 101. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα και οι άγιοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και 

Νικόλαος, (α' μισό 10°" αιώνα). 
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Εικ. 102. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα, ο άγιος Στέφανος και ο προφήτης Μ«υσής. 

(τέλη 12°" αιώνα). 
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Εικ. !03. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα και οι άγιοι Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και 

Θεόγνιος. (12ος αιώνας). 
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Εικ. 104. Η Παναγία της Βάτου και τέσσερις σινάίτες άγιοι, (μετά το 1223). 
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Εικ. 105. Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας μεταξύ του αγίου Θεοδοσίου και 

του αγίου Αντωνίου. (1288). 
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Εικ. 106. Μικρογραφία του Φυσιολόγου (Κωδ. 8) στην οποία απεικονίζεται ο 

Μωυσής και η Βάτος. Πάνο) από τη Βάτο εικονίζεται η Βρεφοκρατούσα Παναγία, 

(τέλη 11ου αιώνα). 
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Εικ. 107. Ψηφιδωτό δάπεδο του επισκοπικού παρεκκλησίου της πόλης Die με τον 

κήπο της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

Εικ. 108. Ψάρια και οστρακόδερμα από το ψηφιδωτό δάπεδο του επισκοπικού 

παρεκκλησίου της πόλης Die με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12°" αιώνα). 
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Εικ. 109. Υδρόβια πτηνά από το ψηφιδωτό δάπεδο του επισκοπικού παρεκκλησίου 

της πόλης Die με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12ου αιώνα). 

Εικ. 110. Πτηνά στις όχθες ποταμού από το ψηφιδωτό δάπεδο του επισκοπικού 

παρεκκλησίου της πόλης Die με τον κήπο της Εδέμ. (τέλη 12°" αιώνα). 
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Εικ. 111. Μικρογραφία από τον κώδικα G.I. 8 με τη δημιουργία των πτηνών και του 

υδάτινου κόσμου, (β' τέταρτο 12ου αιώνα). 
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Εικ. 112. Η Παναγία από την παράσταση του Ευαγγελισμού από το ναό της Παναγίας 

της Ασίνου στην Κύπρου, (αρχές 12°" αιώνα). 
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Εικ. 113. Ψηφιδωτό με την παράσταση 

Martorana. (περί το 1146-1 151). 

του Ευαγγελισμού από την εκκλησία 
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Εικ. 114. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία εικονίζονται στα 

αριστερά ο Δαβίδ και ο Εεδεών ανάμεσα από μετάλλιο με τη Βρεφοκρατούσα 

Παναγία και στα δεξιά ο Ευαγγελισμός. (1066). 
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Εικ. 115. Μικρογραφία του κώδικα Vat. gr. 1162 με τον προφήτη Εεδεών και την 

προεικόνιση του πόκου. (β' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 116. Μικρογραφία του κώδικα Παντοκράτορος 61 με τον Σολομώντα και τον 

Γεδεών εκατέρωθεν μεταλλίου με την Παναγία στην οποία απολήγει ακτίνα φωτός 

από το Άγιο Πνεύμα, (τέλη 9°" αιώνα). 
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Εικ. 117. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία απεικονίζεται 

μετάλλιο με τη Βρεφοκρατούσα Παναγία στο οποίο απολήγει ακτίνα φωτός από το 
Αγιο Πνεύμα. (1066). 
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Εικ. 118. Η Παναγία Κυκκώτισσα ανάμεσα στον Χριστό σε δόξα, προφήτες, 

προπάτορες και αγίους, (α' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 119. Αίγυπτος, Μονή τ(ον Σύρων (Dayr al-Suryan). Τοιχογραφία του 

Ευαγγελισμού, (τέλη 12ου αιώνα). 

439 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Εικ. 120. Εικόνα με την Παναγία Κυκκώτισσα στο κέντρο και προφήτες περιμετρικά 

(τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 121. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία παριστάνονται οι 

προφήτες Μωυσής, Ααρών και Σαμουήλ. (1066). 
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Εικ. 122. Ο άγιος Αβράμιος σε μετάλλιο από ψηφιδίοτή παράσταση του καθολικού 

της μονής του Οσίου Λουκά, (α' μισό 11ου αιώνα). 

Εικ. 123. Μολυβδόβουλλο της μονής του Σινά με την απεικόνιση του προφήτη 

Μωυσή και της Βάτου. (12°· αιώνας). 
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Εικ. 124. Μικρογραφία του χειρογράφου Vat. gr. 746 στην οποία παριστάνεται η 

συνάντηση του Αβραάμ και του Μελχισεδέκ. (μέσα 12ου αιώνα). 
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Εικ. 125. Μικρογραφία του χειρογράφου Par. gr. 20 στην οποία παριστάνεται ο 

προφήτης Δαβίδ να προφητεύει την έλευση του Χριστού, ο οποίος απεικονίζεται σε 

μετάλλιο. (9ιν αιώνας). 
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Εικ. 126. Μικρογραφία του χειρογράφου Par. gr. 20 στην οποία απεικονίζονται ο 

προφήτης Δαβίδ, ο Μελχισεδέκ και η Κοινωνία των αποστόλων. (9ος αιώνας). 
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Εικ. 127. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία απεικονίζονται ο 

προφήτης Δαβίδ, ο Μελχισεδέκ και η Κοινωνία των αποστόλων. (1066). 
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Εικ. 128-129. Η Σταύροοση και μετάλλια με προτομές αγίων στο πλαίσιο, (β' μισό 

12ου αιώνα). 
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Εικ. 130. Μεταλλική σταυροθήκη στο κάλυμμα της οποίας απεικονίζεται η 

Σταύρωση και περιμετρικά μετάλλια με αγίους, (τέλη 1 Γ'"-αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 131. Η μεταλλική σταυροθήκη Fieschi Morgan στο κάλυμμα της οποίας 

απεικονίζεται η Σταύρωση και περιμετρικά προτομές αγίων, (αρχές 9ου αιώνα). 
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Εικ. 132. Μεταλλική σταυροθήκη στο κάλυμμα της οποίας απεικονίζεται η 

Σταύρωση και περιμετρικά μετάλλια με αγίους. (975-1025). 
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Εικ. 133-134. Οι άγιοι Νικόλαος και Σάββας και οι αγίες Βαρβάρα και Ειρήνη, (τέλη 

12ου αιώνα). 
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Εικ. 135. Οι άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός και Παντελεήμων και η αγία Θεοδότη. (τέλη 

1 Γ'-αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 136. Οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός και η αγία Θεοδότη. (β' μισό του 12° 

αιώνα). 
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Εικ. 137. Οι άγιοι Κοσμάς. Παντελεήμοτν και Δαμιανός, (τέλη 12ου αιώνα). 
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Εικ. 138. Οι άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος. Ευγένιος και Ορέστης, (τέλη 

12ου αιώνα). 
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Εικ. 139. Εικόνα με τους αγίους Ευστράτιο. Αυξέντιο, Μαρδάριο. Ευγένιο και 

Ορέστη, (τέλη 11°"-αρχές 12ου αιώνα). 
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Εικ. 140-141. Επιστύλιο τέμπλου με σκηνές του Βίου της Παναγίας και το 

Δωδεκάορτο. (β' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 142. Τοιχογραφία με τη Γέννηση από τη μονή Miroz στο Pskov, (μέσα 12ου 

αιώνα). 

Εικ. 143. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 74 στην οποία εικονίζεται η Γέννηση του 

Χριστού. (11ος αιώνας). 
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Εικ. 144. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 74 στην οποία εικονίζεται η φυγή στην 

Αίγυπτο. (1 Γ"7 αιώνας). 

Εικ. 145. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 74 στην οποία εικονίζεται η σφαγή των 

Νηπίων. ( 1 α ι ώ ν α ς ) . 

4 6 1 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:36 EEST - 34.220.209.173



Εικ. 146. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία παριστάνονται η 

άφιξη και η προσκύνηση των Μάγοον. (1066). 
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Εικ. 147. Μικρογραφία του Ψαλτηρίου του Θεοδώρου στην οποία παριστάνονται η 

φυγή στην Αίγυπτο και η σφαγή των Νηπίων. (1066). 
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Εικ. 148. Μικρογραφία του κώδικα Plut, VI, 23 στην οποία εικονίζονται ο άγιος 

Ιωάννης ο Πρόδρομος να κηρύττει και να βαπτίζει τα πλήθη, να προφητεύει για τον 

Χριστό καθώς και η Βάπτιση. (11ος αιώνας). 
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Μηνολόγιο Φεβρουαρίου 
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Η άλλη όψη του μηνολογίου του Φεβρουαρίου με 11 σκηνές των Παθών του 

Χριστού. 

Εικ. 149-150. Εικόνες Μηνολογίου στη μία όψη. Στην άλλη όψη σκηνές από τα Πάθη 

του Χριστού, (α' μισό 12ου αιώνα). 
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Εικ. 151. Άγγελος από τον ψηφιδωτό διάκοσμο του ναού της Γεννήσεως στη 

Βηθλεέμ. Δίπλα στη μορφή του η λατινική επιγραφή: Basiliuspictor. (1169). 
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Εικ. 152. Εικόνα της Παναγίας Ελεούσας από την Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου 

στην Κύπρο, (τέλη 12°" αιώνα). 
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Εικ. 153. Σινά. Μικρογραφία του σιναϊτικού κώδικα 204 στην οποία απεικονίζεται ο 

Χριστός, (περί το 975-1000). 
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Εικ. 154. Εικόνα του Χριστού με μορφές αγίων στο πλαίσιο από την Παναγία του 

Άρακα στην Κύπρο. (1192). 
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Εικ. 155-156. Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στο Βυζαντινό Μουσείο 

Αθηνών, (αρχές 13ου αιώνα). 
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Εικ. 157-158. Η Παναγία με τον Χριστό σε μετάλλιο, ο προφήτης Μωυσής και ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ευθύμιος Β', (μετά το 1223). 
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Εικ. 159. Μικρογραφία του σιναϊτικού κώδικα 207 στην οποία απεικονίζεται ο άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος. (12ος αιώνας). 
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Εικ. 160. Μικρογραφία του σιναϊτικού κώδικα 237 στην οποία απεικονίζεται μέσα σε 

μετάλλια ο Χριστός και τρεις απόστολοι. (12ος αιώνας). 
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Εικ. 161. Ξύλινα ζο^γραφισμένα φατνώματα της στέγης του παρεκκλησίου της Αγίας 

Μαρίνας. (14ος αιώνας;). 
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mkm 

Εικ. 162. Μικρογραφία του σιναϊτικού κώδικα 339 στην οποία απεικονίζεται ο άγιος 

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός τη στιγμή που γράφει τις Ομιλίες του μέσα σε εκκλησία. 

(1136-1155). 
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Εικ. 163. Η αψίδα του παρεκκλησίου του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου στην 

οποία απεικονίζονται ο Χριστός σε δόξα. η Παναγία της Βάτου, ο προφήτη Μωυσής. 

ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο άγιος Ιάκοιβος ο 

Αδελφόθεος. (α' τέταρτο 13ου αιώνα). 
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Εικ. 164. Η Παναγία Πλατυτέρα από την αψίδα του παρεκκλησίου του Μωυσή. 

(α' τέταρτο 13ου αιώνα). 
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Εικ. 165-168. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και οι απόστολοι Πέτρος και 

Παύλος, (α' τέταρτο 13ου αιώνα). 
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Εικ. 169. Ο άγιος Νικήτας, (αρχές 12°" αιώνα). 
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Εικ. 1 70. Μικρογραφία του κώδικα Par. gr. 139 στην οποία απεικονίζεται ο προφήτης 

Μ(ουσής να λαμβάνει το Νόμο και η Βάτος, (β' μισό 10ου αιώνα). 
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Εικ. 171. Μικρογραφία του κώδικα 1186 στην οποία απεικονίζεται ο προφήτης 

Μιουσής να λαμβάνει το Νόμο και η Βάτος, (αρχές 1101' αιώνα). 

Εικ. 172. Μικρογραφία του Φυσιολόγου (Κο)δ. 8) στην οποία απεικονίζεται ο 

Μωυσής να λαμβάνει το Νόμο καθώς και η Βάτος, (τέλη 11ου αιώνα). 
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Εικ. 173. Η πίσω όψη του επιστύλιο τέμπλου με σκηνές του Βίου της Παναγίας και το 

Δωδεκάορτο από τη μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, (β' μισό 12°" αιώνα). 
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Παράρτημα χαρτών 

ηΗ Β Β Ι Η Η Η Β Η Η Η Η Β Η Η Η Η Ι Η Ι Η Ι Η Η Ι Ι Ι Η Ι Η Ι ^ ^ Η 

Χάρτης 1. Συρία και Παλαιστίνη. Τα μετόχια του Σινά υπογραμμίζονται με 

κόκκινο χρώμα. 
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Χάρτης 2. Η ιερά μονή του Θεοβαδίστου όρους Σινά και τ« μετόχια της κατά τον 

12°-13° αιώνα. 
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