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Οί Τρεις Ιεράρχες και ό έπίσκοπος Εύχαΐ- 
των Ιωάννης Μανρόπους. Σχέδιο άπό τήν 
τοιχογραφία στο Νοτιοανατολικό παρεκ· 
κλήσιο της Όδηγήτριας (’Αφεντικό) στο 
Μυστρά. (Αρχές 14ου αί).

Ή  εικόνα, ζωγραφικό δημιούργημα τής 
λειτουργικής πράξης, έρμηνεύει τή διδα
σκαλία και συνεχώς υπομνηματίζει τό όρα
μα τής άληδινής ζωής μπροστά στά μάτια 
των πιστών. Ένα σκηνικό πού έπαναλαμ- 
βάνεται σέ ναούς καί δημόσιους χώρους, 
στά εικονοστάσια καί στά ιερά βιβλία μέ 
τρόπο παιδαγωγικό καί έποπτικό. Έτσι, πέ
ρα άπό τήν είκονογραφική σύνθεση, πού 
μεταφράζει τον άρθρωμένο λόγο, έχουμε 
καί μιά συνεχή χρωματική ύπόμνηση στον 
κόσμο τών ματιών μας άπ’ όπου περνάνε 
στήν μυχή μας τα μηνύματα καί άναδεύουν 
ή συγκλονίζουν τά δυσερμήνευτα βάθη τού 
εΤναι μας. Τά «μάτια τής μυχής μας είναι οί 
γέφυρες πού περνάνε τον έξω κόσμο μέσα 
μας» είχε σημειώσει ό προσεκτικός παρα
τηρητής τής άνθρώπινης μυχής Βασίλειος 
ό Μέγας.
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Ό πυρήνας τής μικρής αυτής μελέτης έκφωνήθηκε ώς λόγος 
κατά την πανηγυρική έκδήλωση του Πανεπιστημίου Ίωαννί- 
νων προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών, στην αίθουσα Τελετών, 
τήν 30η Ίανουαρίου 1991. Τον ομιλητή παρουσίασε ό τότε 
πρύτανης τοϋ Πανεπιστημίου, καθηγητής Ιατρικής, Δημήτρης 
Γλάρος, ό όποιος σε προλογικό σημείωμα, τόνισε τό βαθύτε
ρο νόημα και τήν παιδευτική άξια τής έορτής, ιδιαίτερα στήν 
έποχή μας.
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Ε ισ αγω γ ικά

πό τόν Γρηγόρ ιο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
τον Ν αζιανζηνό1 μέχρι τόν αύτοκράτορα Λέοντα  ΣΤ* 
τόν Σοφό2 και άπό τόν έπ ίσκοπο Εύχαΐτων Ιω άννη 
Μαυρόποδα3 μέχρι τόν καθηγητή Φ αίδωνα Κου- 
κουλέ4, ο ι περισσότεροι ρήτορες άνά τούς α ιώνες έ- 
γραμαν έγκω μιαστικούς λόγους για τούς μεγάλους 
Πατέρες τής έκκλησίας, τούς ιεράρχες καί δ ίδασκα- 

λους, τούς σοφούς καί καθηγητές τής έρήμου, τούς κοινω νικούς άναμορ- 
φωτές καί παιδαγωγούς, τούς «φωστήρες τής τρ ισηλίου Θεότητος», αύ- 
τούς πού ή ιστορία ονόμασε μεγάλους καί ή έκκλησ ία  άγιους.
Καί δέν είχαν άδικο. Ή  ζωή καί τό συγγραφικό έργο τών Τρ ιώ ν Ιεραρχών 
προσφέρουν άφθονο καί άδαπάνητο ύλικό γιά τήν εις βάθος έξέταση τών 
ιδεολογικών ρευμάτων τής έποχής τους καί τής κάθε έποχής, άφού ή πα
ρουσία τους στον χριστιανικό καί ιδ ια ίτερα  στον ορθόδοξο  κόσμο τής 
«καθ’ ήμάς ’Ανατολής» είνα ι δ ιαχρονική, έπ ίκα ιρη κα ί ούδέποτε άναχρο- 
νιστική.

1. Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος, Λόγος ΜΓ. Είς τόν μέγαν Βασίλειον, έπίσκοπον Καισα
ρείας Καππαδοκίας έπιτόφιος. Migne P.G. 36, 493 ♦ 603.

2 Λέων Σ Τ  ό Σοφός. Λόγος έγκωμιαστικός είς ιόν μέγαν τού θεού άρχιερέα και κοινόν τής 
οικουμένης λιμένα. Ίωόννην Χρυσόστομον. Migne P.G. 107, 227 - 292.

3 Άη Καρηόζηλος. Συμβολή στη μελέτη τού βίου καί τού έργου τού ‘Ιωάννη Μαυρόποδος. 
•Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής. Παράρτημα άριθμ 18», Ιωάννινα 1982, 162 · 
166, δηου σχόλια γιά τόν λόγο 178 ·Μηνί Ίανουαρίψ λ' Λόγος είς τούς τρεις άγιους πατέρας καί 
διδασκάλους, Βασίλειον τόν Μέγαν, Γρηγόριον τόν θεολόγον καί Ίωόννην τόν Χρυσόστομον· καί 
τήν άηοφοσιστική συμβολή του Μαυρόποδος γιά τόν άπό κοινού έορτασμό τών Τριών Ιεραρχών 
(σελ 162): ·Ή  έορτή τού Ίωόννου Χρυσοστόμου στις 13 Νοεμβρίου αποτελούσε τήν άηορχή ένός 
κύκλου έορτών γιά τούς Τρεις Ιεράρχες Ακολουθούσε ή έορτή τού Μ Βασιλείου τήν 1η Ιανουά
ριου καί στή συνέχεια τού Γρηγορίου τού Θεολόγου στις 25 καί ό κύκλος συμπληρωνόταν μέ τήν έ
ορτή τής όνακομιδής τών λειμάνων τού Ίωόννου Χρυσοστόμου στις 27 τού ίδιου μηνάς Τό γεγονός 
ούτό, ότι δηλαδή ό κύκλος τών έορτών άρχιζε καί τελείωνε μέ τήν έορτή τού Χρυσοστόμου, πιθανόν 
στάθηκε όφορμή τής έριδας άνάμεοα στους οπαδούς τών τριών άγιων πού μάς όνοφέρει ό συναξα
ριστής Ή  διαμάχη φαίνεται νά περιοριζόταν κυρίως στους κύκλους τών λογιών παίρνσντος τή μοσ 
φή φιλολογικών συζητήσεων καί συγγραφών, διότι τόσο ατό Συναξάριο όσο και στο κείμενο τού
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Αλλά δύο Έλληνες βυζαντινολόγοι, ό Ά νδρέας Ξυγγόπουλος και ό 
Ν ικόλαος Δρανδάκης, ώς έκ τής φύσεως τής έπιστήμης τους, «ανέθεσαν 
τό εγκώμιο τών διδασκάλων τής οικουμένης στον χρωστήρα τών ζωγρά
φων»5 και άντι νά έρευνήσουν και άνακοινώσουν μία ούσιαστική πλευρά 
τού πολύπαθου βίου, τού εύρύτατου κοινωνικού έργου, τής πολυτάραχης 
έκκλησιαστικής δράσης ή τής μεγαλόπνοης καί πολύπλευρης συγγραφι
κής παραγωγής τους, μελέτησαν καί παρουσίασαν ιδ ια ίτερες πτυχές τής 
εικονογραφίας τους.

Ό  Ά νδρέας Ξυγγόπουλος σε δύο άλλεπάλληλα άρθρα έπικέντρωσε 
τό ενδιαφέρον του στις σπάνιες «Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τού Χρυ
σοστόμου καί τών μετ’ αύτήν6» καθώς καί στο σπανιότερο θέμα: Ά γ ιο ς  
Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής Σοφίας»7, ενώ ό Ν ικόλαος Δρανδά
κης άπό τό ίδ ιο  αύτό βήμα άνέπτυξε παλαιότερα τό γενικότερο θέμα τής

Μαυρόποδος γίνεται λόγος περί «ελλογίμων καί έναρέτων άνόρών» καί περί «τών περί λόγους στα- 
σιαζόντων».

Άπό είκονογραφικής πλευράς μία άπό τις χαρακτηριστικότερες απεικονίσεις καί τών Τριών 
Ιεραρχών μαζί είναι ή τοιχογραφία στο νοτιοανατολικό παρεκκλήσιο της 'Οδηγήτριας τοΰ Μυστρά 
(μέσα 14ου αί.) όπου συναπεικονίζεται καί ό δημιουργός τής κοινής εορτής επίσκοπος Εύχαΐτων 
Ιωάννης (βλ. την παράσταση G. M illet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 1036καί 
Ξυγγόπουλος, Ό  Χρυσόστομος Πηγή τής Σοφίας, εικ. 10). Σωστά επισημαίνει ό Καρπόζηλος (σελ. 
165) ότι καί πριν άπό τον Μαυρόποδα ή επέμβαση τού οποίου γιά τόν κοινό έορτασμό τοποθετείται 
χρονικά στις άρχές τής βασιλείας ’Αλεξίου Α’ Κομνηνού (1081 - 1118) υπάρχουν δείγματα, τουλάχι
στον στην τέχνη, όπου φανερώνεται ή τάση τής τιμής καί τών Τριών μαζί Ιεραρχών: «Στή χριστιανική 
τέχνη υπάρχουν όμως άρκετές μαρτυρίες πού δείχνουν ότι ό Μέγας Βασίλειος, ό Γρηγόριος ό Θεο
λόγος καί ό ‘Ιωάννης ό Χρυσόστομος είχαν καθιερωθεί ώς «τριάς», ίσως καί πριν άκόμη ό Μαυρό- 
πους είσηγηθεΐ τόν κοινό έορτασμό τους ή περίπου τήν ίδια έποχή που τόν είσηγεΐται. Τούτο σημαί
νει ότι άνεξάρτητα άπό τή διαμάχη πού ξέσπασε στους κόλπους τής 'Εκκλησίας καί στους κύκλους 
τών λογιών, οί Τρεις Ιεράρχες είχαν ήδη καθιερωθεί στή συνείδηση τών πιστών, πράγμα πού μαρτυ- 
ρεΐται καί άπό τις άπεικονίσεις πού έχομε σέ διακοσμημένα με μικρογραφίες χειρόγραφα, στά μηφι- 
δωτά, στις τοιχογραφίες καί στις φορητές εικόνες». Ή  άπεικόνιση καί τών Τριών μαζί στον κώδικα 
587 (φ. 40ν) τής Μ. Διονυσίου τοΰ Άγιου Όρους, τού 1059, (Θησαυροί τοΰ Άγιου Όρους, τόμ. Α\ 
εΐκ. 215) άποδεικνύει τήν άλήθεια αύτής τής θέσης. Γιά τις παραστάσεις καί τών Τριών μαζί άπό τόν 
12ο αί. καί ύστερα: Δρανδάκης, Εικονογραφία τών Τριών Ιεραρχών, 14.

4. Φαίδων Κουκούλες, Οί Τρεις Ίεράρχαι ώς παιδαγωγοί, (Βιβλιοθήκη Άποστολικής Διακο
νίας) Αθήνα 1959. Βλ. έπίσης Γ. Θεοχαρίδης, Οί Τρεις Ίεράρχαι καί ή κλασσική Παιδεία, Λόγος, 
Ιωάννινα 1967, Φάνης ’/. Κακριδής, Οί Τρεις 'Ιεράρχες - 'Ερμηνευτική άξιολόγηση, Λόγος, Ιωάννι
να 1967, Δ. Λουκάτος, Ο» Τρεις Ιεράρχες καί ό λαϊκός βυζαντινός βίος, Λόγος, Ιωάννινα 1967.

5. Νικόλαος Β. Δρανδάκης, Εικονογραφία τών Τριών Ιεραρχών, 5.
6 Ά  Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τού Χρυσοστόμου καί τών μετ' αυτήν, 

ΕΕΒΣ, 9 (1932) 351 - 360.
7. Ά. Ξυγγόπουλος, Άγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής Σοφίας», ΑΕ (1942 - 44) 1 - 

36.
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«Είκονογραφίας των Τριών Ιεραρχώ ν*8.
‘Αποφεύγοντας τους έγκωμιαστικούς λόγους — πού συναντούν μόνο 

την έκπληξη στην πεζή και κοινότυπη έποχή μας -  και στοιχίζοντας τά έν- 
διαφέροντά μου προς τούς δύο προηγούμενους δασκάλους μου, έπιχει- 
ρώ να διερευνήσω τό ζήτημα: πώς μέσα άπό την ε ιδ ική  θεματογραφία 
τής είκονογραφίας τών μεγάλων ιεραρχών έπιτυγχάνεται ή ύπέρβαση του 
έφήμερου και γιατί τό εικονογραφούμενο τέλος τής ζωής τους είνα ι πηγή 
αιώνιων όξιών. Π ιο  συγκεκριμένα: κεντρικό σημείο  άναφοράς τού Θέμα* 
τος είναι οΙ σκηνές τής Κοιμήσεως τών Τριών Ιεραρχών, μέσα άπό τις  ό 
ποιες ή βυζαντινή τέχνη ύμώνει τις πύλες τής αιωνιότητας.

Ή  πρώτη τομή, πού άποτελεΐ καί τή μεγάλη άλλαγή τής χριστιανικής 
κοσμοθεωρίας, έπιτυγχάνεται μέ τήν ούσιαστική άντικατάσταση τού θα 
νάτου άπό τήν Κοίμηση, μέσα άπό τήν όποια έπαναπροσδιορίζονται ρ ιζ ι
κά τά όρια τής φυσικής και τής πνευματικής ζωής. Ή  εικόνα, ζωγραφικό 
δημιούργημα τής λειτουργικής πράξης, έρμηνεύει τή δ ιδασκαλία  και συ
νεχώς ύπομνηματίζει τό όραμα τής άληθινής ζωής μπροστά στά μάτια 
τών πιστών. Ένα σκηνικό πού έπαναλαμβάνεται σέ ναούς και δημόσιους 
χώρους, στά εικονοστάσια και στά Ιερά β ιβλία  μέ τρόπο παιδαγωγικό και 
έποπτικό. Έτσι, πέρα άπό τήν είκονογραφική σύνθεση, πού μεταφράζει 
τόν αρθρωμένο λόγο, έχουμε καί μια συνεχή χρωματική ύπόμνηση στον 
κόσμο τών ματιών μας άπ όπου περνάνε στην μυχή μας τά μηνύματα και 
άναδεύουν ή συγκλονίζουν τά δυσερμήνευτα βάθη τού είνα ι μας. Τά «μά
τια τής μυχής μας είνα ι ° Ι  γέφυρες πού περνάνε τόν έξω κόσμο μέσα 
μας* είχε σημειώσει ό προσεκτικός παρατηρητής τής άνθρώπινης μυχής 
Βασίλειος ό Μέγος. Ωστόσο τήν σκηνή τής Κοίμησης είνα ι δύσκολο νά 
έρμηνεύσει κανείς άν δέν τήν έντάξει μέσα στο γενικότερο παιδευτικό καί 
λειτουργικό κλίμα τής ορθόδοξης παράδοσης. Υ π άρχει άδιατάρακτη 
σύνδεση και είκονογραφική συνέχεια χωρίς τήν οποία κάθε άπόπειρα 
σωστής έρμηνείας είναι μάταιη. Έ τσ ι δέν μπορούμε νά περιγράφουμε 
τήν Κοίμηση ένός έκ τών Τριών Ιεραρχών δίχως νά καταφεύγουμε σέ συ
νεχείς άναφορές πρός τήν κύρια είκονογραφική πηγή, πού είνα ι ή Κ ο ίμ η 
ση τής Θεοτόκου (είκ. 9 καί 10). Α λλά  προηγουμένως άς περιγράμουμε 
τήν Κοίμηση τών άγιων.

Ο ί ε ιδ ικο ί δ ιακρίνουν δύο τύπους Κοιμήσεων αγίων: α) Ή  Κ ο ίμ η σ η

8 ΝΒ Λρονόάκης. FJkovovραψία τών Τριών Ιεραρχών, Λόγος έκφωνηθείς την 30ήν Ια
νουάριου 1968, Ιωάννινα 1969, 5 - 34, πίν 1 · 16
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τών Ιερ α ρ χ ώ ν  κ α ί 6) ή Κ ο ίμ η σ η  τω ν άσ κητώ ν9. O i είκονογραφικές διαφο
ρές μεταξύ τους δέν είναι μεγάλες και είνα ι περισσότερο έξωτερικές και 
λιγότερο ούσίας. Στην Κοίμηση των 'Ιεραρχών ύπάγονται οί γνωστές αντί
στοιχες παραστάσεις των άγιων Ίωάννου τοϋ Εύαγγελιστή (είκ. 8), ’Αθα
νασίου ’Αλεξάνδρειάς (είκ. 2), Σπυρίδωνος (είκ. 14), Νικολάου, Γρηγο- 
ρίου Νύσσης καί άλλων μεγάλων Ιεραρχών. Άνάμεσά τους περίοπτη θέ
ση κατέχουν οί σκηνές μέ την Κοίμηση τοϋ Βασιλείου, τοϋ Γρηγορίου και 
τοϋ Ίωάννου Χρυσοστόμου. Στην Κοίμηση τών άσκητών κυρίαρχο ρόλο 
δ ιαδραματίζει ή σκηνή μέ τον Έ φ ρα ίμ  τό Σύρο (είκ. 13) και άκολουθοϋν 
άλλες Κ ο ιμήσεις λιγότερο συνηθισμένες μέ τον Αθανάσ ιο τον ’Αθωνίτη, 
τον άγιό Παύλο έν Λάτρω, τον άγιο Σάββα, τον άγιο ’Ιωάννη τον ’Ερημίτη, 
τον άγιο Ό νούφρ ιο  καί άλλους. Θά πρόσθετα έδώ ένα τρίτο τύπο, αύτόν 
τών Ν εομαρ τύρω ν. Ά ναφ έρομα ι ιδ ια ίτερα στην Κοίμηση τοϋ Κοσμά τοϋ 
Αίτωλοϋ (είκ. 17),10 άπό τή γνωστή χαλκογραφία τοϋ 1829, καθώς καί 
στη μοναδική Κοίμηση τοϋ νεομάρτυρος Γεωργίου τού έξ Ίωαννίνων 
(είκ. 18),11 εικόνα πού βρίσκεται στο παρεκκλήσιο τοϋ ιερομόναχου Χρύ
σανθου Λαϊνά τής Κόνιτσας.

9. Ξυγγόηουλος. Παραστάσεις τής Κοιμήσεως του Χρυσοστόμου, 354.
10. Μίλτος Γαρίδης - Θανάσης Παλιούρας, Συμβολή στην εικονογραφία Νεομαρτύρων, ΗΧ 

22 (1980) 192 - 195 καί είκ. Β\
11. Γαριόης - Παλιούρας, Εικονογραφία Νεομαρτύρων, 173 - 177 καί είκ. Α*.

?
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1. Ή  Κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου

πιό γνωστή Κοίμηση, ή όποια συνέχεια έπαναλαμβά- 
νεται άπό έποχή σέ εποχή, είνα ι αύτή τοϋ Βασιλείου. 
Ή  εξήγηση είνα ι γνωστή:

Ε ικονογραφεί τά χειρόγραφα τών λόγων του 
Γρηγορίου άπό τήν Ναζιανζό «όμόστεγου» και «όμο- 
δίαιτου», παλαιού συμφοιτητή του «εις τάς χρυσάς ’Α 
θήνας...». Ο ι μ ικρογραφίες τής βυζαντινής περιόδου 

είχαν συγκεκριμένο σκοπό: νά εικονογραφούν τά κείμενα και ό άπαιτητι- 
κός, άλλό και φιλότεχνος άναγνώστης νά έχει, μέ τον συνδυασμό λόγου 
καί εικόνας, ολοκληρωμένη τήν anoyn τού συγγραφέα. Έ νας άριστος 
καλλιγράφος σέ συνεργασία μέ καλλιτέχνη, έπίσης άριστο χειρ ιστή τού 
χρωστήρα, μπορούσε νά προετοιμάσει στο Scrip torium  τού μοναστηριού 
ένα χειρόγραφο κώδικα, ύστερα άπό παραγγελία τής αύτοκρατορικής 
αύλής ή ένός συκλητικού και πλούσιου συλλογέα, πού ήταν συγχρόνως 
θιασώτης τών μουσών ή φ ίλος τής παιδείας. Ό  περίφημος λοιπόν «Επι
τάφιος» εις τον μέγαν Βασίλειον, έπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας», 
πού έγραμε ό Γρηγόριος, γνώρισε έπανειλημμένες «έκδόσεις» μαζί μέ 
τούς άλλους λόγους του έπίκαιρους, δογματικούς, έορταστικούς, εγκω
μιαστικούς καί ήθ ικούς12. Ο ι περισσότεροι στολίζονται μέ μ ικρογραφ ίες 
περιστατικών άπό ή )  β ίο  καί τή δράση τού μεγάλου Καππαδόκη άνάμεσα 
στις όποιες περιλαμβάνονται καί σκηνές άπό τή βαθειά  φ ιλ ία  πού συνέ
δεε τούς δύο σοφούς. Ιδ ια ίτερα  στον «Επιτάφιο» μ ικρογραφεΐτα ι ή σκη
νή μέ τήν Κοίμηση τού Βασιλείου. Ο ι ζωγράφοι, άν καί γνωρίζουν ότι ό 
Γρηγόριος έζεφώνησε τον «Επιτάφιο λόγο στο Βασίλειο» ύστερα άπό 
δύο τουλάχιστον χρόνια άπό τήν έκδημ ία  τού φ ίλου του,13 έν τούτοις τόν 
είκονίζουν πίσω άπό τό σκήνωμα τού Βασ ιλείου νά όμ ιλε!, όπως στον

12 Βασίλαος Τατόκης, Ή  συμβολή Γης Καπηοδοκίας στή χριστιανική σκέγη. 'Αθήνα I960, 
152 καί 155

13 Άνδρέος 7 Φντρόκης, Τό ποιητικόν έργον Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού, ΕΕΘΙΠΑ, 16 
(1968) 579.



γνωστό κώδικα 550 τής ’Εθνικής Β ιβλιοθήκης των Παρισίων, τοΰ 12ου 
αιώνα (είκ. 19). ΈκεΤ, στο έπ ίτιλο τοϋ φύλλου 94ν, παριστάνεται ό Βασί
λειος έπί τής κλίνης με την άρχιερατική του στολή άνάμεσα σε ιεράρχες, 
ιερείς  και πιστούς, ένώ από έξώστες, αριστερά καί δεξιά, προβάλλουν 
μέχρι τή μέση, άνά τρεΤς, γραφικές φιγούρες γυναικών14. Τό σκηνικό 
συμπληρώνουν δύο ζεύγη ιπταμένων άγγέλων. ’Α ξίζε ι έδώ νά ύπογραμμι- 
σθεΐ ότι ό σχηματισμός του άρχικοϋ κεφαλαίου Ε ( Έ μ ελ λ εν  άρα πολλάς 
ήμ ίν  ύπ ο θ έσ ε ις  των λόγων...») διαμορφώνεται με τον Βασίλειο στη νεκρι
κή κλίνη καί δίπλα του όρθ ιο  τον Γρηγόριο νά έκφωνεί τον έπιτάφιο λό
γο. Σε δ ιάφορες άλλες Κο ιμήσεις στο πλήθος τών συναθροισθέντων 
προστίθενται μοναχοί καί μοναχές, άναγνώστες καί μάλτες ένώ συχνά 
στά πλάγια ύμώνονται κτίρια. ’Αλλά τό στοιχείο πού συμπληρώνει καί ο
λοκληρώνει τή σκηνή είνα ι οί δύο άγγελοι, οί όποιοι παραλαμβάνουν 
καί μεταφέρουν προς τον ούρανό τήν μυχή τού Βασιλείου «ώς βρέφος έ- 
σπαργανωμένον» άκριβώς πανομοιότυπα όπως άπεικονίζεται καί στήν 
Κοίμηση τής Θεοτόκου. Σέ σπανιότερες άπεικονίσεις τό σκήνωμα τοπο
θετείτα ι κάτω άπό θολοσκέπαστο κιβώριο, ,όπως στή γνωστή μικρογρα
φία τού κώδικα 14 του Τάφου τής Πατριαρχικής Β ιβλιοθήκης τών ‘Ιερο
σολύμων (φ. 114γ), ό οποίος χρονολογείται στον 11ον αιώνα15 (είκ. 23), 
στον έλληνικό κώδικα 543 (φ. 130ν) τής ’Εθνικής Β ιβλιοθήκης τών 
Π αρισ ίω ν16 (είκ. 27 καί 30), καθώς καί στο άπλοϊκό καί σχηματοποιημέ
νο έπ ίτ ιτλ ο  τού ά γ ιο ρ ε ίτ ικ ο υ  κώ δ ικα  6 (φ. 100α) τής Μ ονής 
Π αντελεήμονος17, τοΰ 12ου αιώνα (είκ. 1). Πρέπει στήν τελευταία αύτή 
μικρογραφία να προσέξουμε τήν μαρμάρινη σαρκοφάγο, τό άνοιχτό 
Εύαγγέλιο στο στήθος του Βασιλείου, καθώς καί τούς δύο χορούς τών ιε 
ραρχών καί τών μοναχών, πού μοιράζονται στή σκηνή ισόρροπα. Ή  είκο- 
νογραφική συσχέτιση τών κεφαλών τών δύο Πατέρων μέ τά έφαπτόμενα 
φωτοστέφανο έπαναφέρει στή μνήμη τούς γεμάτους στοργή, εύαισθησία 
καί άγάπη λόγους τοϋ Γρηγορίου προς τό Βασ ίλειο στον «Έπιτάφιο».

14. Henri Omont. Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Biblioth&jue Nationale 
du VIcau XIVcsi£cle, Paris 1929, mV CXI.

15. William Henry Paine Hatch. Greek and Syrian miniatures in Jerusalem, Cambridge Mas
sachusetts 1931, σελ. 68 καί m'v. XI. Βλ. καί George Gala vans, The illustrations of the Liturgical Ho
milies of Gregory Nazianzcnus |Ιτή σειρά Studies in manuscrits illumination, number 6| Princeton 
1969, mV. XIX, 114.

16. Omont, Miniatures, CXXII καί Galavaris, Homilies of Gregory, CVI, 461.
17. Σ. Πελεκανΐδης - Π. Χρήστου ■ Xp. Μαυροηούλου-Τσιούμη ■ Σ. Καδάς, Οι Θησαυροί τοΰ 

’Αγίου Όρους, «Εκδοτική Αθηνών», τόμ. Β\ είκ. 306.
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Koi μιά και βρισκόμαστε στο "Αγιον Ό ρος, άς ξεφυλλίσουμε τον όνομα
στό κώδικα 61 τής Μονής Διονυσίου, του 11ου αιώνα, πού περιέχει 16 
λόγους του Γρηγορίου. ’Ανάμεσα στις προσεγμένες μ ικρογραφ ίες του ξε 
χωρίζει ή Κοίμηση του Μ. Βασ ιλείου18 (είκ. 3). Στά άκρα είκονίζονται ό- 
μάδες έπισκόπων και λαϊκών, ένώ στο κέντρο, πίσω από τό σκήνωμα του 
αγίου, ό Γρηγόριος έκφωνεϊ τον έπιτάφιο λόγο. Ε νδιαφέρον έπίσπς πα
ρουσιάζει τό αρχικό κεφαλαίο Ε’ μέ τον Γρπγόριο νά άπλώνει τό χέρι του 
καί νά δείχνει στην άκρη δεξιά  ζωγράφο πού εικονογραφεί, ύποθέτουμε, 
τό κείμενα τού μεγάλου ιεράρχη. Τα πάντα στην ύπηρεσία τής λατρείας 
καί τού απώτερου στόχου, πού είνα ι ή δ ιάρκεια  μέσα καί πέρα άπό τό 
χρόνο.

Α ξ ίζε ι έπίσης νά έπ ιμείνουμε στην ολοσέλιδη μικρογραφία, πού 
κοσμεί τό φύλλο 104 τού περίφημου κώδικα 510 τής Εθνικής Β ιβλ ιο θή 
κης των Παρισίων (είκ. 20) καί ή όποία περιέχει ομ ιλ ίες  τού Γ ρηγορίου 
τού Θεολόγου.19 Ό  σπάνιος αύτός κώδικας χρονολογείται μεταξύ των έ- 
τών 880 - 885 μ.Χ., προέρχεται άπό αύτοκρατορική β ιβλ ιοθήκη  τής Κων
σταντινουπόλεως καί Θεωρείται ότι στηρίζεται σέ παλαιότερα πρότυπα, 
πού άνάγονται, κατά τον Andr£ Grabar, στόν 5ο μ.Χ. αιώνα. Ή  μ ικρογρα
φία διασώζει σκηνές άπό τή ζωή τού Μ. Βασ ιλείου καί τής ο ικογένειας 
του: ό Βασίλειος μέ τούς γονείς του στα όρη τού Πόντου, μέ τον Γρηγό- 
ριο καί ένα τών διδασκάλων τους (Ίμέρ ιο  ή Π ροαιρέσ ιο) στην Α θήνα , 
καθώς συγγράφει, ή χειροτονία του, μέ τον α ιρετικό  αύτοκράτορα Ούά- 
λεντα, οι κίνδυνοι πού δ ιέτρεξε άπό τήν αύταρχική έξουσία καί ή συμπα
ράσταση τού λαού προς τον άγαπημένο τους ποιμενάρχη καί στην κάτω 
ζώνη ή κηδεία του. Ή  πομπή, μέ τούς λαμπαδηφόρους ηροπορευόμε- 
νους, είναι προφανές ότι κατευθύνεται πρός τό ναό. Ή  τελευταία σκηνή 
είναι έμπνευσμένη άπό τό τέλος τού Επιταφίου λόγου τού Γρηγορίου 
πρός τον Βασίλειο. Τό κείμενο, σ’ αύτό τό σημείο ιδ ια ίτερα, είνα ι μοναδι
κό καί χρωματίζει μέ γλαφυρές καί περίτεχνες έκφράσεις τήν άτμόσφαι-
ρα πού έπικρατούσε καθώς ό Θάνατος τού μεγάλου ιεράρχη είχε συγκλο- •_
νίσει τούς ηάντες: Π ρ ο σ εκ ο μ ίζ ε το  μέν ό  άγιος, χερσίν άγιων ν μ ο ύ μ εν ο ς * 
σπουδή  ό ’ Λν έκόσ τψ  τφ  μέν κρασ π έδου  λαβέσθαι, τφ δ έ  σ κ ιά ς , τφ δέ τού  
ίεροψ όρου  σ κ ίμπ οδος, καί μαυσαι μόνον (τί γάρ έκ ε ίν ο υ  τού σ ώ μ α το ς  ίε* 
ρώτερόν τε καί κ α θ α ρ ό τερ ο υ ;) τφ  δ έ  τών όγόντων έλθείν πλησίον, τφ δ έ  
τής θ έα ς  άπ ολαύσα ι μόνης, ως τι κακείνπς π εμ ηο ύσ ης όφ ελος. Π λ ή ρ ε ις

18. Οΐ Θηοουροι ιού Αγιου Όρους, τόμ Α \ (κώόι( 61, q> 35α) cin 111
19. Onont. Miniatures, ηιν XXXI \\

.7 Λ
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άγοραί, στ οαί, διώροφοι, τριώροφοι, των έκεΐνον παρα π εμ πόντων, προη
γουμένων, έπομένων, παρεπομένων, άλλήλοις έπεμβαινόντων μυριάδες 
γένους παντός, και ηλικίας άπάσης, ού πρότερον γινωοκόμεναι. Ψαλμω- 
δίαι δρήνοις ύπερνικώμεναι, και τό φιλόσοφον τω πάδει καταλυόμενον. 
Αγών δε τοΐς ήμετέροις προς τούς έκτος, Έλληνας, Ιουδαίους, 
έπήλυδας· έκείνοις προς ημάς, όστις πλέον άποκλαυσάμενος, πλείονος 
μετάσχη τής ώφελείας. Πέρας τού λόγου, και εις κίνδυνον τελευτά τό 
πάδος* συναπελδουοών αύτώ μυχών ούκ ολίγων, έκ τής του ώδισμοΰ βίας 
καί ουγκλονήσεως· at καί τοϋ τέλους έμακαρίσδηοαν, ώς έκείνω συνέκ
δημοι, καί δύματα έπιτάφια, τάχα αν τις εϊποι των δερμοτέρων · 20

Ή  Κοίμηση τοϋ Μ. Βασιλείου συναντάται συχνότερα απ’ ότι ή άν- 
τίστοιχη του Γρηγορίου ή του Χρυσοστόμου. Αυτό, όπως εξηγήσαμε ήδη, 
οφείλετα ι στη μεγάλη διάδοση πού είχαν οι ομ ιλ ίες τού Γρηγορίου και ι
δ ια ίτερα ό Επιτάφιος λόγος στο Βασίλειο, τον όποιο εικονογραφούσαν. 
Έ τσ ι την Κοίμηση τού Βασιλείου με μικροπαραλλαγές συναντάμε στους 
μικρογραφημένους κώδικες: στον έλληνικό τού Βατικανού 1947 (φ. 
52ν)21 (είκ. 24), στον Plut. VII, 32 (φ. 70r) της Λαυρενπανής Β ιβλιοθή
κης τής Φλωρεντίας22 (είκ. 22), στον έλληνίκό 103 (φ. 90ν) τής Βολδια- 
νής Β ιβλ ιοθήκης τής ’Οξφόρδης,23 (είκ. 26), στον Selden, Β 54 (φ. 36r) 
τής ίδ ιας Β ιβλ ιοθήκης24 (είκ. 25), στον 107 (φ. 135ν) τού Βατοπεδίου25 
καί στον έλληνικό 339) (φ. 109γ) τού Σινά26 (είκ. 21). Ό  Γρηγόριος 
(329/30-389/90) ώς τα γηρατειά δε λησμόνησε ποτέ τον άγαπημένο φί
λο. «Κύκνος ώς γέρων μάλλει», συνθέτοντας ένα χαρακτηριστικό έπί- 
γραμμα, άφιερωμένο στο Βασίλειο, τό περιεχόμενο τού όποιου άποτελεΐ 
«σπουδή προς την άλλη ζωή».

Ένδάδε Βαοιλίοιο Βασίλειον άρχιερήα 
δέντο με Καιοαρέες. Γρηγορίοιο φίλον, 
ον περί κήρι φίλησα* Θεός δέ οι όλβια δοίη 
άλλα τε καί ζωής ώς τάχιστα αντιάσαι 
ήμετέρης. Τι δ 'όνειρα  έπί χδονι δηδύνοντα 
τήκεσδ' ούρανίης μνωόμενον φιλίης.27

20. Γρηγόριος ό Θεολόγος, Λόγος ΜΓ. Migne P.G. 36. 601.
21. Galavaris, Homilies of Gregory, 46 - 50, niv. XXIV, είκ. 130.
22. Στο ίδιο. niv. LI, είκ. 268.
23. Στο ίδιο, πίν. LV, είκ 282.
24. Στό ίδιο. niv. LV11, είκ. 291.
25 Στό ίδιο, niv. LX111, είκ. 328.
26 Στό ίδιο, niv. LXXX1, είκ. 388.
27. Τατάκης. Ή  συμβολή τής Καππαδοκίας, 152, καί σημ. 6.
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£τό Σινά, γύρω στά 1500, ανώνυμος ζωγράφος, πιθανότατα της 
Κρητικής Σχολής, απεικόνισε μέ θαυμάσιο τρόπο την Κοίμηση τού 
Βασιλείου28 (είκ. 4). Μ ερικά εικονογραφικά στοιχεία της είνα ι πολύ έν- 
διαψέροντα: Λ παρουσία πολλών μοναχών, τά περίεργα καλύμματα τού 
όμίλου τών Ψαλτών, ό ιεράρχης πού θυμιάζει καί κρατεί άνοιχτό εύαγγέ- 
λ ιο  όπου άναγράφονται δύο στίχοι άπό τό εύαγγέλιο τού Ιωάννη, ο ί ό 
ποιοι άναφέρονται στην «νεκρώσιμο άκολουθία εις  ιερέα» («Εϊπεν ό Κ ύ
ριος πρός τούς πεπιστευκότας αύτώ Ιουδαίους» (Ίω. 8, 31) καί «ό Πατήρ 
μου έως άρτι » (Ίω. 5. 17), ή τρυφερή λεπτομέρεια τού Γρηγορίου, πού 
σκύβει καί άσηάζεται τον πνευματικό ομογάλακτο άδελφό του. Ε ιδικά ή 
σκηνή μέ τούς άγγέλους, ο ί όποΤοι μεταφέρουν στον ούρανό τήν μυχή 
τού κεκοιμημένου, διασαλπίζει σέ όλους τούς άπεληισμένους τό μήνυμα 
τής ύπέρβασης τής προσωρινής έπίγειας ζωής καί τής συνέχειας ε ις  τούς 
αίώνας. Ε νδεικτικός γιά τήν περίπτωση είνα ι ό δυνατός στίχος άπό τό 
κοντάκιο Ρωμανού τού μελωδού στή γιορτή τών Χριστουγέννων: «Γόν 
θάνα τον  Θ εώ ρησέ τον ύπνο».29 Ή  ποίηση καί ή ζωγραφική συμβαδίζουν 
καί συνεργάζονται καθώς ή κάθε μία έρμηνεύει μέ τό δ ικό  της τρόπο τό 
κοινό εύαγγελικό όραμα: «ή μυχό είνα ι α ιώνια* καί «ό θάνατος είνα ι ύ
πνος».

28 Ιινά  Οί θηοουροί τής Μονής «Εκδοτική ’Αθηνών*. Αθήνα 1990. Ν.Β. Δρανδάκης, Με
ταβυζαντινές εικόνες (Κρητική £χολή), 128 και είκ 83

29. Δές ιόν στίχο άπό to  Κοντάκιο Ρωμανού τού Μελωδού ·Ε ίς τήν 'Αγίαν Γέννη- 
σιν ιού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού·· «Ύπνον 6έ νόμισον είνα ι ιόν θάνατόν μου. μήτερ 
μου· καί τήν ποιητική μετάφραση τού Κυριάκου Χαρολαμπίδη ·Τόν θάνατο, μητέρα 
μου. θεώρησέ τον ύπνο» (Έκδοση παγκύπριας Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων, Λευκωσία 
1984). Βλ καί Ν ΤωμαόάκηςΨ Άνθολόγιον Βυζαντινής Ύμνογραφίας Ρωμανού τού Μ ε
λωδού, 'Αθήνα 1958. Ύ μνος Λ ΓΤ : «Έτερον Κοντάκιον εις  τήν ‘Αγίαν Γέννησιν ιού Κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού·, στρ. ιη \ στίχ. 194 · 204 (σελ 97 - 98) C odex Patmiacus 212 
(Ρ) φ. !23ν · 126γ. Ο ύπόγη στίχος σελ 97. ,:Μ̂ \/
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2. Ή  Κοίμηση Γρηγορίου του θεολόγου

ί άπεικονίσεις τής μορφής τοϋ Γρηγορίου, άλλα και 
περιστατικά άπό το βίο και τη δράση του είναι άνα- 
ρίθμητα, έξαιτίας τής μεγάλης διάδοσης των λόγων 
του. Ο ί μ ικρογραφίες των χειρογράφων του συναγω
νίζονται τις τοιχογραφίες, τα έντοίχια μηφιδωτα και 
τις φορητές εικόνες. Τά θέματα των ομιλιών του κο
σμουν άνάλογες μικρογραφίες μέ πλούσιες και ποι

κίλες σκηνές. Ε νδεικτικά  άναφέρουμε τούς ωραιότατους κώδικες 61 τής 
Μονής Διονυσίου καί 6 τής Μονής Παντελεήμονος τοϋ 'Αγίου Όρους, 
πού στολίζονται μέ μ ικρογραφ ίες30 πού έχουν άκόμη καί βουκολικά θέ
ματα. Α λλά  ή παρουσία τοϋ Γ ρηγορίου σ' αύτούς έχει ποικίλες διακυ
μάνσεις: π.χ. ό Γρηγόριος μέ τον πατέρα του, μέ τούς φτωχούς, άνάμεσα 
σέ άλλους έπισκόπους, μαζί μέ τον Γρηγόριο Νύσσης, μιλώντας προς 
τούς κληρικούς, μέ τον Ίουλιανό τον έξισωτή. ’Ανάμεσα σέ χαρακτηριστι
κές σκηνές τοϋ Δωδεκαόρτου, όπου ύπερτεροϋν τά ζωηρά χρώματα, στον 
θαυμάσιο κώδικα 6 περιλαμβάνονται καί δύο Κοιμήσεις: μία τοϋ Μεγά-

30. Βλ. παραδείγματα: Ο ί θησαυροί τοϋ Α γ ίου  Ό ρους, τόμ. Α', (κώδιξ 61 Μονής 
Διονυσίου, φ. 16) είκ. 104 ό Γρηγόριος ό Θεολόγος μέ τον κτήτορα του κώδικα, (φ. 
113α) είκ. 113 ό Γρηγόριος ό Θεολόγος μέ τον Γρηγόριο Νύσσης, (φ. 130α) είκ. 114 ό 
Γρηγόριος ό Θεολόγος μέ τούς έκατόν πενήντα έπισκόπους, (φ. 142α) είκ. 115 ό Γρηγό
ριος ό Θεολόγος καί οί έν Χριστώ αδελφοί, (φ. 1726) είκ. 116. ό Γ ρηγόριος ό Θεολόγος 
μέ τόν πατέρα του, (φ. 165α) είκ. 117 ό Γρηγόριος ό Θεολόγος καί ό Κυπριανός. Επίσης: 
Θησαυροί τοϋ Α γ ίου  Ό ρους, τόμ. Β ’ (κώδιξ 6 Μονής Παντελεήμονος, φ. 30α) είκ. 298 ό 
Γ ρηγόριος ό Θεολόγος καθώς κηρύττει, (φ. 37α-β) είκ. 299 - 300 ώραιότατες σκηνές άπό 
τή ζωή τής ύπαίθρου καί τής θάλασσας, (φ. 776) είκ. 304 ό άγιος Γ ρηγόριος καί ό Ίου- 
λιανός ό έξισωτής, (φ. 178α) είκ. 317 ό άγιος Γρηγόριος όμιλεΤ προς τούς κληρικούς, (φ. 
214α) είκ. 318 έπίτιτλο μέ τούς Γρηγόριο Θεολόγο καί Γρηγόριο Νύσσης σέ στάση προ
σκύνησης, (φ. 2406) είκ. 320 ό Γρηγόριος άνάμεσα σέ έπισκόπους, (φ. 257α) είκ. 321 ό 
Γρηγόριος καί οί φτωχοί, (φ. 281α) είκ. 322 ό Γρηγόριος δείχνει σέ ομάδα άνθρώπων 
τόν πατέρα του.



λου ‘Αθανασίου31 και μία του Βασ ιλείου32 πού ήδη άναφέραμε (είκ. 1 και
2).

Ε κείνο  πού χρειάζεται νά διευκρινισθεΤ έδώ είνα ι ό έκπλπκτικά 
μικρός αριθμός τών Κοιμήσεων τού Γρηγορίου σέ σύγκριση με τις πο
λυάριθμες άπεικονίσεις περιστατικών τής ζωής του. Ό  λόγος είνα ι προ
φανής. Οι μικρογράφοι φιλοτεχνούσαν τά χειρόγραφα τών λόγων του μέ 
τό πλούσιο καί ποικίλο περιεχόμενο και άνάμεσά τους τον Επ ιτάφ ιο στο 
Βασίλειο. ΓΓ αύτό και ©ί πολλές παραστάσεις μέ τήν Κοίμηση τού Β ασ ι
λείου. Άλλω στε μή λησμονούμε ότι έκτος άπό τον πασίγνωστο Επ ιτάφ ιο 
λόγο τού Γρηγορίου σώζεται και δεύτερος Επιμνημόσυνος, πού έξεφώ- 
νησε ό Γρηγόριος ό Νύσσης «Εις τον ίδ ιον άδελφόν, τον μέγαν Β ασ ί
λειον».33

Ό  περίφημος κώδιξ 510 τής Ε θνικής Β ιβλ ιοθήκης τών Παρι- 
σίων, στον όποιο ήδη άναφερθήκαμε, άνάμεσα σέ πολλές άπεικονίσεις 
τού βίου τού Γ ρηγορίου, άφίερώνει και δύο όλοσέλιδες (φ. 43  καί 452) 
μικρογραφίες34 μέ διάφορες σκηνές στίς όποιες συνομίζονται τά κύριό- 
τέρα στάδια τής έζέλιζης τού ίδιου τού Γ ρηγορίου, άλλα καί τών ο ικείω ν 
του. Ό  Γρηγόριος είκονίζεται μεταξύ τών μελών τής ο ικογένειας του, δηλ. 
μέ τον πατέρα του έπίσκοπο Γρηγόριο καί τήν μητέρα του Νόννα καθώς 
καί μέ τά άδέλφια του Καισάριο καί Γοργονία. Α ξιομνημόνευτες είνα ι 
τρεΤς σκηνές πού παρουσιάζουν τήν κηδεία τού Καισαρίου, τήν Κοίμηση 
τής Γοργονίας καί τέλος τήν ταφή τού ίδ ιου τού μεγάλου Ιεράρχη (είκ. 
28). Θά μείνουμε στήν τελευταία σκηνή (φ. 452). Δύο λα ϊκο ί τοποθετούν 
σέ λάρνακα τό σκήνωμα τού Γρηγορίου, πού φέρει τήν άρχιερατική του 
στολή, ένώ κάποιος Ιερωμένος τον θυμιάζει. Στο έπάνω μέρος ή έπιγρα- 
φή είναι μισοσβυσμένη άλλα σαφής: Ο ΑΓΙΟΟ ΓΡ(ΗΓΟΡΙΟΟ) Ο  ΘΕΟ- 
ΛΟΓΟΟ E N TA (01A )Z0M E N 0C . Συγκριτικά μέ τήν πλούσια εικονογρά
φηση τών περισσοτέρων χειρογράφων μέ τά έργα του, άκόμη καί μέ τήν 
άμέσως προηγούμενη μικρογραφία τής χειροτονίας του, ή τελευταία αύ· 
τή σκηνή, άντίθετα, άποδίδεται μέ λιτό τρόπο. Ίσως μ* αύτό νά ήθελε ό 
ζωγράφος νά ύποδηλώσει τον άπλό τρόπο μέ τον όποΤο έζησε τά τελευ
ταία χρόνια τής ζωής του στή Ναζιανζό, όπου είχε άποσυρθεί ό  ευαίσθη
τος ιεράρχης, πού γιό τήν ένότητα τής έκκλησίας έγκατέλειμε τον άρχιε-

31. Οί θησαυροί τού 'Αγίου Όρους, τόμ. Β', (κώό. 6, φ. 219r) cIk . 319.
32. Στό ίδιο, cin. 306.
33. Τατάκης, Ή συμβολή τής ΚαπποόοκΙας. 219.
34. Omont. Miniatures, πίν. XXIII καί LX όντίστοιχα.
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I

ρατικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
Μ ιά σπάνια άνακομιδη των λειμάνων τοϋ άγιου Γρηγορίου σώζε

ται σε τοιχογραφία στο νάρθηκα του ναού τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στο Staro 
Nagoricino35 της Γιουγκοσλαβίας, του έτους 1318 (είκ. 29). Τέσσερεις 
δ ιάκονοι μεταφέρουν στους ώμους τους τη λάρνακα, ένώ στο μπροστινό 
μέρος ιεράρχης με την άρχιερατική του στολή, φέροντας φωτοστέφανο, 
θυμιάζει. Π ρόκειτα ι για μιά σκηνή πού έντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο κύκλο 
εικονογράφησης των Μηνολογίων, συνήθεια άρκετά διαδεδομένη άπό 
την μεσοβυζαντινή περίοδο καί ύστερα.

Ό πω ς γνωρίζουμε ή έκκλησία γιορτάζει τήν Κοίμηση των άγιων 
όπως έπίσης και τήν άνακομιδη των λειμάνων σε τακτές ήμερομηνίες, οί 
οποίες συνδέονται με τό άντίστοιχο ιστορικό γεγονός. Ή  Κοίμηση τοϋ 
Γ ρηγορίου π.χ. γιορτάζεται στις 25 Ίανουαρίου ένώ ή άνακομιδη των λει- 
μάνων του στις 19 Ίανουαρίου. Ή  σημασία καί των δύο αύτών χρονικών 
σταθμών τής Εκκλησ ίας είνα ι σημαντική γιά τήν πνευματική της ύπαρξη. 
Ή δ η  άπό τούς πρώτους αιώνες τών κατακομβών και τών μαρτύρων ή ή- 
μέρα τοϋ μαρτυρίου άποτελοϋσε γιά τήν Έκκλησία τήν «γενέθλιο» ήμέρα 
τού μάρτυρος. Μέσα στους αιώνες τής έπ,ικράτησης τού χριστιανικού ιδε
ώδους ή «γενέθλιος» ήμέρα έπεκτάθηκε καί ταυτίσθηκε με τήν Κοίμηση 
τών άγιων. Ή  Κοίμηση τής Θεοτόκου πρώτα καί τών άγιων κατ’ έπέκταση 
είνα ι ήμέρα πανηγυριού καί χαράς γιατί με τήν άνάμνηση τής έορτής οί 
πιστοί άναθυμοϋνται τά μυχικά μεγαλεία καί τούς πνευματικούς άγώνες 
τών άγιων, οί όποιοι τοποθετούνται ένώπιόν τους γιά μίμηση. ’Ακόμη ή 
βεβαιότητα τής συνέχισης τής παρουσίας καί μετά τήν Κοίμησή τους ά- 
ναρριπίζει τις έλπίδες τών πιστών γιά τό αιώνιο καί ένδυναμώνει τον άγώ- 
να έναντίον τών εφήμερων δυσκολιών καί προβλημάτων.

35. G. Millet, La peinture du Moyen £ge en Yougoslavie, Paris 1962, πίν. 108 είκ.
2.
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3. Ή  Κοίμηση Ίωόννου τον Χρυσοστόμου

αθώς παρετήρησε και ό Ξυγγόπουλος «έν άντιθέσει 
προς τον άγιον Γρηγόριον τον Θ εολόγον και τον ά* 
γιον Βασίλειον, πλεΐστα περιστατικά του βίου τών ο 
ποίων είκονίσθησαν υπό τών βυζαντινών, έλάχισται 
εικόνες διεσώθησαν, σχετιζόμεναι με τον β ίον του ά 
γιου Ίωάννου του Χρυσοστόμου*.?6 Τό περίεργο 
στην όλη ύπόθεση είνα ι ότι ένώ διασώθηκε μεγάλος 

αριθμός χειρογράφων μέ τις ομ ιλ ίες του Χρυσοστόμου κανένα άπό αύτά 
δέν είναι εικονογραφημένο.

Ή  έρευνα μέχρι τώρα έντόπισε δύο τοιχογραφίες μέ την Κοίμηση 
τού Χρυσοστόμου, παρόλον ότι όσοι Ιστορικοί ή φ ιλόλογοι άσχολήθη- 
καν κατά καιρούς μέ τον Χρυσόστομο άναφέρονται συχνά στο θάνατό 
του. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ή παράδοση στο χώρο τής ζωγραφικής άκο- 
λουθεί συχνά την έζής δ ιαδικασία: προηγείται ή εικονογράφηση τών χ ε ι
ρογράφων κειμένων άπό όπου συνήθως οί σκηνές τών θεμάτων μεταφέ- 
ρονται στις φορητές εικόνες, στά έντοίχια μηφιδωτά καί στις τοιχογρα
φίες. Ή  ύπαρξη συνεπώς τοιχογραφιών μέ θέμα την Κοίμηση τού Χρυσο
στόμου προϋποθέτει την προΰπαρξη ένός ή περισσοτέρων εικονογραφη
μένων χειρογράφων, όπου άνάμεσα στις μ ικρογραφ ίες θά ύπήρχε καί ή 
ύπό μελέτην σκηνή. Τό ένα αύτό, ή τά περισσότερα εικονογραφημένα 
χειρόγραφα, μέχρι στιγμής μας δ ιαφεύγει.37 Ό  Ξυγγόπουλος μέ β εβ α ιό 
τητα σχεδόν διετύπωσε τήν anoyn ότι θά ύπήρχε βιογραφία τού Χρυσο
στόμου μέ άφθονη εικονογράφηση, από τήν όποια έπαιρναν τά πρότυπά 
τους οί ζωγράφοι. Δέν άποκλείεται όμως καί ή ύπόθεση σύμφωνα μέ την 
όποια οί καλλιτέχνες άντιγράφουν τήν Κοίμηση ένός άλλου αγίου, άπό 
άλλη τοιχογραφία ή φορητή εικόνα, φροντίζοντας τεχνηέντως νά προ*

36. Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις τής Κοιμήσεως ιού Χρυσοστόμου. 351. Βλ καί 
Δρανόόκης. Εικονογραφία τών Τριών Ιεραρχών, 17

37. Ξυγγόπουλος. Ό  Χρυσόστομος πηγή της Σοφίας. 21 καί Δρανόάκης. Είκονο 
γραψία τών Τριών Ιεραρχών, 17.
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σαρμόσουν ώρισμένα στοιχεία, χαρακτηριστικά και έπιγραφές στην Κ ο ί
μηση τοΟ άγιου πού θέλουν νά απεικονίσουν.

Ή  πρώτη Κοίμηση τού Χρυσοστόμου σώζεται σε κακή κατάσταση 
στο ναό του Ίωάννου Χρυσοστόμου στο Γεράκι καί την δημοσίευσαν οί 
καθηγητές τής άρχιτεκτονικής Μουτσόπουλος καί Δημητροκάλλης στο 
β ιβλ ίο  τους γιά τό Γεράκι.38 Ό  άγιος Ιεράρχης είκονίζεται με την άρχιε- 
ρατική του στολή ένώ πλησίον του έχει τό Εύαγγέλιο (είκ. 31). Δύο χέρια 
στο ύμος τού στήθους καί άλλα δύο στο ύμος των γονάτων φανερώνουν 
την προσπάθεια των άνθρώπων νά τοποθετήσουν τό σκήνωμα στην κλίνη 
ή αντίθετα νά τό σηκώσουν γιά νά τό μεταφέρουν άπό τά Κόμανα στην 
Κωνσταντινούπολη. Ή  τοιχογραφία χρονολογείται άπό έπιγραφή στά 
1450.

Δεύτερη τοιχογραφία, πού δημοσίευσε παλαιότερα ό Ξυγγόπου- 
λος, ώς τή μόνη γνωστή ώς τότε (1932), σώζεται σε πολλή καλή κατάστα
ση στο μ ικρό παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών39 τής Μονής Βαρλαάμ 
τών Μετεώρων (είκ. 7). Ο ί τοιχογραφίες ίστορήθησαν κατά τό έτος 1627 
«διά χειρός τού άμαρτωλοϋ Ίωάννου ίερέως μετά τών τέκνων αύτού» καί 
άποτελοΰν έξα ιρετικό  δείγμα εικονογράφησή προγράμματος μέσα στον 
17ο αιώνα. Ό  ίερεύς-ζωγράφος Ιωάννης, με τη συνοδεία του, πιθανόν νά 
είχε ύπόμη του καλό πρότυπο. Ή  άπομη τού Ξυγγόπουλου είναι ότι «ή 
παράστασις έχει άντιγραφεΤ, εις τάς γενικός αύτής γραμμάς, άπό την Κ ο ί
μηση τής Θεοτόκου..»40 άν καί δεν άποκλείει την ύπόθεση νά έγνώριζε ό 
ζωγράφος την άντίστοιχη Κοίμηση τού άγιου Νικολάου στο ομώνυμο πα
ρεκκλήσιο τού καθολικού τής Μεγίστης Λαύρας τού 'Αγίου Ό ρους, έργο 
ύπογεγραμμένο άπό τό Φράγκο Κατελάνο τό 1560.

Ή  Κοίμηση τού Χρυσοστόμου στο παρεκκλήσιο τής Μονής Βαρ
λαάμ τών Μετεώρων έχει σχεδιαστεί καί έκτελεστεΤ με γνώση, δύναμη καί 
πνοή. Ό  άγιος ιεράρχης «κοιμάται» τον αιώνιο ύπνο, κρατώντας στο στή
θος με τά σταυρωμένα του χέρια τό Εύαγγέλιο. Φέρει τήν άρχιερατική 
του στολή όπως σημειώνει ό βιογράφος του Θεόδωρος Τριμηθούντων

38. Ν.Κ. Μουτσόπουλος * Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι. Ο ί εκκλησίες του οικισμού, 
έκδ. «Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών», Θεσσαλονίκη 1981, 38 * 39 καί πίν. 55.

39. Ξυγγόπουλος. Παραστάσεις της Κοιμήσεως τού Χρυσοστόμου. 352 - 356. Ό  
τοιχογραφικός διάκοσμος τοΰ παρεκκλησίου τών Τριών 'Ιεραρχών τής Μονής Βαρλαάμ 
τών Μετεώρων άποτελεΐ τό θέμα τής δ ιδακτορικής διατριβής πού εκπονεί ή άρχαιολόγος 
Ευαγγελία Σαμηανίκου στον Αρχαιολογικό Τομέα τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. Ευχα
ριστώ καί άπό τή θέση αυτή τήν κ. Σαμηανίκου γιά τήν παραχώρηση τής φωτογραφίας μέ 
τήν Κοίμηση του Χρυσοστόμου, πού δημοσιεύεται στήν άνά χείρας μελέτη.

40. Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τού Χρυσοστόμου, 353.
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βάζοντας στό στόμα του Χρυσοστόμου τά τελευταία του λόγια πριν άπό 
τό μεγάλο ταζείδι: «καί ευθύς Ιω ά ννης , λαβώ ν τά ίμ ά τ ια  αύτοϋ τά τής ά 
ψ ας λ ε ιτο υ ρ γ ία ς . ένεδύοα το , κα ί δούς ε ίς  ευ λο γ ία ν  ό έφ ό ρ ε ι το ϊς  ο ΰ σ ιν  
μ ετ 'α ύ το ΰ  κα ί όο π α ο ά μ ενο ς  αυτούς ε ίπ ε  τον  άεί π αρ ' αύτοϋ λ εγ ό μ εν ο ν  
λόγον; «Δ ό ξα  τφ Θ εφ  πάντων έν εκ εν ·. Κ α ί ά να κλ ίνα ς  έαυτόν, ά π έδ ω κε τό  
πνεύμα Χ ρ ισ τφ  τφ Θ εφ  ήμών».4/

Ο ι «μετ* αύτού» είναι συγκεντρωμένοι σέ ομάδες γύρω του: Στον 
αριστερό χορό παριστάνονται τρεις έπίσκοποι, ένας διάκονος, μοναχοί, 
ιερομόναχοι και γυναίκες, ένώ στον δεξ ιό  όμ ιλος μαλτών μέ κωνοειδείς 
πίλους, ίερεύς μέ κάλυμμα πού ομοιάζει μέ «σαρίκι» και άνοιχτό β ιβλ ίο , 
έπίσκοπος πού κρατεί «κατζίον», μοναχοί καί γυναίκες καί μπροστά άπ* 
όλους γέρων σκύβοντας άσπάζεται τό Χρυσόστομο. Χηλά στό κέντρο 
δύο φτερωτοί άγγελοι μεταφέρουν στα άνοιχτό θυρόφυλλα τού ημ ικυ
κλίου τού ούρανού την μυχό τού ιεράρχη. Τό βάθος καί τά πλάγια κο 
σμούνται μέ κτίρια. Ο ί σιωπηλές καί στοχαστικές φιγούρες των συνα- 
θροισθέντων έναρμονίζονται πρός τό νόημα τών έπιγραφών, πού άνα* 
γράφονται στά άνοιχτά β ιβλία  καί στό είλητάρ ιο  καί είνα ι παρμένες άπό 
τή Νεκρώσιμο Ακολουθία «ΕΙπεν ό Κύριος πρός ...» (Ίω. 5, 24) στό ε ί
λητάριο. «Δεύτε τελευταίου άσπασμόν, δώμεν άδελφοί τώ ... » στό β ιβλ ίο  
τού νεαρού μοναχού καί: «Θρηνώ καί οδύρομαι, όταν έν(ν)οήσω τον 
θά(νατον)...» στό β ιβλ ίο  τού ιερέα μέ τό φελόνιο καί τό σαρίκι, πού δέν ά- 
ποκλείεται να είναι ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός. Στον ρεαλισμό τού άνθρώ- 
πινου πόνου, πού έκφράζεται φ ιλολογικά μέ τις έηιγραφές καί ζωγραφι
κό μέ την έκφραση τής θλίμης στά πρόσωπα καί στίς κινήσεις τών είκονι- 
ζομένων, ή σκηνή τής μεταφερόμενης μυχής δημ ιουργεί τήν άντίθεση. 
Αυτή χωρίζεται άπό τό σώμα, τό όποιο θα έπιστρέμει στή γή. Τα χρονικά 
όρια τής άντοχής τού σώματος έφθασαν στό τέλος ένώ, τουναντίον, δέν ύ* 
πάρχουν όρια γιά τήν μυχή, ή όποια ύπερβαίνει τά πρόσκαιρα καί έφήμε- 
ρα μικρά διαστήματα τής προσωπικής της ζωής στόν κόσμο καί συνεχίζει 
να ζεί καί νά πορεύεται, μαζί μέ τις άλλες μυχές. στό δρόμο τής α ιω νιότη
τας. Στή γραφική αυτή Κοίμηση τού Χρυσοστόμου άπεικονίζεται ή στιγμή 
τού άποχαιρετισμού σώματος (πού έκπροσωπεί τό πρόσκαιρο) καί μυχής 
(πού φτερουγίζει πρός τό αιώνιο). Ο ι παριστάμενοι μπροστά στό φα ινό
μενο σιωπούν.

Μπροστά στό θάνατο κανένας λόγος δέν είνα ι τόσο ισχυρός όσο

41. Διάλογος Ιστορικός Παλλαδίου έπισκόηου Έλενουηόλεως γενόμενος πρός 
Θεόδωρον διάκονον Ρώμης, ncpi βίου καί πολιτείας τού μακαρίου Ίωάννου έπισκόηου 
Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου. P.G. 47, 1 - 8 2  Τό όηόσηασμο στ. 8 0 . ^ ^ ’
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ό λόγος τής σιωπής και μάλιστα τής «εύγλωττης σιωπής». Στην Κοίμηση 
των αγίων ό καλλιτέχνης, ώς έκπρόσωπος τού λαοϋ τού Θεού, αναλαμβά
νει να συντάξει με γραμμές και χρώματα μια άλλη «Ληξιαρχική πράξη». 
Σ ’ αύτή άντί γιά το τέλος τής πρόσκαιρης ζωής γίνεται συνεχής άναφορά 
στά έσχατα τού σύμπαντος, όπου τή θέση τών θρήνων και τών όδυρμών 
καταλαμβάνει ό φ ιλοσοφικός στοχασμός περί τής ματαιότητος τών έγκο- 
σμίων. Συγχρόνως άκούγονται οί προφητικές φωνές καί οί εύαγγελικές έ- 
π ίσημες δ ια β εβα ιώ σ εις  γιά  τό «λιοντάρ ι πού κο ιμάτα ι καί θά 
ξυπνήσει»,42 γιά «τή ζωή πού κατεβαίνει στον τάφο γιά νά άναστηθεΐ»,43 
γιά «τήν ειρήνη τών κόλπων τού ’Αβραάμ», γιά τον χριστοκεντρικό παρά
δεισο πού βρίσκεται μέσα μας, γιά τήν αιωνιότητα τής μυχής ώς τού πο
λυτιμότερου τών άγαθών, για τήν έλπίδα τού μέλλοντος αίώνος. Καί όλα 
αυτά πλαισιωμένα άπό τό ύφος τών ήχοχρωμάτων τής μακρόσυρτης με
λωδίας τής ’Ανατολής, πού άποτελει τό ένδυμα τής βυζαντινής μαλμω- 
δίας, καί πού καταξιώνει τον βαθειά φιλοσοφημένο έλληνικό λόγο κάθε 
φορά πού ήχε! άνάμεσα σέ γραμμές καί τόξα καί κάτω άπό τον θόλο τού 
τρούλλου τού ναού, καθώς ό ναός άποτελεΤ μικρογραφία τού σύμπαντος 
καί λειτουργεί ώς ό άγιος χώρος τής έπαναλαμβανόμενης άναίμακτπς 
θυσίας καί άνάστασης τού Χριστού.

Μ έ τήν Κοίμηση σχετίζεται καί ή παράσταση τής ’Ανακομιδής τών 
λειμάνων τού Χρυσοστόμου. Είναι γνωστές στήν έρευνα ώς σήμερα δύο 
μικρογραφ ίες χειρογράφων, μία τοιχογραφία καί τρείς φορητές εικόνες 
μέ τό ίδ ιο  θέμα. Ή  παλαιότερη μικρογραφία κοσμεί τό περίφημο Μηνο- 
λόγιο τού Βασ ιλείου τού Β ’, πού χρονολογείται γύρω στο 1000 μ.Χ. Σέ 
κάθε φύλλο σημειώνεται μέ έπιγραμματικό τρόπο τό συναξάρι τού άγιου 
τής ήμέρας ή τής έορτής. Πάνω άπό τό κείμενο ζωγραφίζεται σχετική μέ 
αύτό μικρογραφία, ή όποια μάλιστα φέρει καί τήν ύπογραφή τού 
αύλικοΰ-ζωγράφου. Δύο μικρογραφίες άναφέρονται στο Χρυσόστομο. Ή

42. Π ρόκειτα ι γιά την ποΛυσήμάντη παρομοίωση στο γνωστό στιχηρό ιδιόμελο 
τών Αίνων του Μ. Σαββάτου άπ’ όπου ή χριστιανική τέχνη έμπνεύστηκε τήν συμβολική πα
ράσταση τοΰ μικρού ΧριστοΟ πού είκονίζετα ι ώς ό «Άναπεσών». Βλ. Ώ ρολόγιον τό Μέ- 
γα, ’Αθήνα 1958, 120 (ή Τριώδιον, ’Αθήνα I960 , 428):

... «Δεύτε σήμερον, τον έξ Ιούδα ύπνούντα θεώμενοι,
ηροφητικώς αύτώ έκβοήσωμεν. |
Άναπεσών κεκο ίμησαι ώς λέων· τις έγερεΐ σέ, βασιλεύ; ΐ ;
άλλ' άνάστηθι αύτεξουσίως...». J

43. Βλ. π.χ. ένα άπό τό αναστάσιμα Άπόστιχα τοΰ Εσπερινού τού Σαββάτου: «Φο- %
βέρος ώφθης. Κύριε, έν τώ τάφω κείμενος ώς ό ύπνών* άναστάς δε τριήμερος ώς Δυνα
τός, τον Ά δ α μ  συνανέστπσας κραυγάζοντα* Δόξα τπ Άναστάσει σου, μόνε φιλάνθρωπε». |

*Γ ·-
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μία άπεικονίζει τήν έξορία  του44 και ή δεύτερη την άνακομιδή τών λειμά* 
νων του45 (είκ. 33). Στην ανακομιδή τέσσερεις άνδρες μεταφέρουν στούς 
ώμους τους την λάρνακα. Ύ στερα  άπό μακρινό ταξείδ ι, άφοΰ ξεκίνησαν 
άπό τά Κόμανα τού Πόντου, όπου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ό 
Χρυσόστομος, έχουν φθάσει στην Κωνσταντινούπολη. ΈκεΤ τούς ύποδέ- 
χονται: Θυμιάζοντας ό Πατριάρχης Πρόκλος, πού μαθητέυσε κοντά στο 
μεγάλο διδάσκαλο, ό αύτοκράτωρ Θ εοδόσιος ό Β ’ και πλήθος λαού μέ 
λαμπάδες στα χέρια. Ο ί περισσότεροι έρευνητές συμφωνούν ότι τό 
τρουλλαΤο κτίρ ιο πίσω είναι ό περίλαμπρος ναός τών Αγίων Α π οσ τό
λων,46 στον όποιο μεταφέρθηκαν τά λείμα  να τού Χρυσοστόμου, όπως και 
τού Εύαγγελιστού Λουκά και τού μαθητού τού ’Αποστόλου Παύλου άγιου 
Τιμοθέου (είκ. 34 καί 35). Ή  διατήρηση τών ιερών λειμά  νων τών αγίων, 
πέρα άπό τόν λειτουργικό τους ρόλο, συντελεί και στη διατήρηση τής 
μνήμης τών άγιων. Και δεν είναι αύτή ή άνάμνηση άμοιρη πνευματικών 
στόχων, κατά τό έκκλπσιαστικό άπόφθεγμα: «Μνήμη άγιου μ ίμησις ά 
γιου».

Στον κώδικα 587 τής Μονής Διονυσίου τού ’Αγίου Ό ρους, πού 
γράφτηκε καί δ ιακοσμήθηκε τό 1059 μ.Χ. και θεωρείτα ι ένα άπό τά 
σπουδαιότερα Εύαγγελιστάρια, άνάμεσα στίς 74 μ ικρογραφ ίες του περι
λαμβάνεται καί ένα έπίτιτλο μέ θέμα τήν άνακομιδή τών λειμάνων τού 
Χρυσοστόμου47 (φ. 144 ν). Τέσσερεις άνδρες, μέ ποδήρεις χιτώνες καί ί* 
μάτια, μεταφέρουν στούς ώμους τους τήν λάρνακα (είκ. 5). Πορεύονται 
προς τα δεξιό  ενώ προπορεύεται όμιλος, τόν όποιο αποτελούν έπίσκο-

44 Δρονόάκης. Εικονογραφία τών Τριών Ιεραρχών. 17 και πΐν 14β.
45 II Menologiodi Basilio It (Cod, Vat. gr. 1613) Torino 1907 (Codices e Vatica 

nis selccti... vol. VIII) niv 121. 353. A. Heisenberg. Grabcs Kirchc und Apostclkirchc, 
ιόμ 2. laid III β. ΖυγγόποιΆος. Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τού Χρυσοστόμου. 162 
σημ. 2, Β Ματθαίος. Ο Μέγας Ευναξοριστής τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αθήνα 1964. 
Ιανουάριος, 677.

46. ,Ξυγγόπουλος. Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τού Χρυσοστόμου. 162 Η σχέση 
τής άνακομιδής τών λεινάνων του Χρυσοστόμου, κοί του ηεριλομηρου ναού τών Άγιω ν 
Αποστόλων σονίσταται στο γεγονός ότι τά λειμανα τού μεγάλου ιεράρχη ήταν τοηοθετη 
μένα ο ί ξεχωριστή Θέση μέσα σ' ούτό τό ναό Βλ Άδαν Παλιούρας, Τά βυζαντινά μνη
μεία τής Κωνσταντινουπόλεως, στον τόμο ·Τ ό  Ο ικουμενικό Π ατρ ιαρχείο·, έκδ Ε Τζαφέ- 
ρη. Αθήνα 1989, 151

47 Ο ι θησαυροί τού Ά γιου  Ό ρους, τόμ Α*. Μονή Διονυσίου. 207. είκ  259 Δέν 
πρέπει, νομίζουμε, νά θεωρείται τυχαίο τό γεγονός ότι ένα άπό τό παρεκκλήσια τής Μ ο
νής Διονυσίου τού Ά γιου Ό ρους είνα ι άφίερωμένο στόν άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο. 
Βρίσκεται στόν γ όροφο τών κελλιών καί είναι * ιστορημένου όλον διά  τής βιογραφίας
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πος μέ Εύαγγέλιο καί θυμιατήρι, πλαισιωμένος άπό κληρικούς μέ λαμ
πάδες στα χέρια. Ή  σκηνή άποδίδεται μέ όπλο και λιτό τρόπο και δεν 
συνδέεται μέ τό κείμενο τοϋ Εύαγγελίου τοϋ Ίωάννου πού ακολουθεί. 
Θυμίζει είκονογραφικά τή Μεταφορά τής Κιβωτού τής Διαθήκης (είκ. 6).

Τοιχογραφία, πού δημοσιεύεται έδώ  γιά πρώτη φορά, προέρχεται 
άπό τή Μονή Φιλανθρωπινών Νήσου Ίωαννίνων καί είναι τού έτους 1560 
(είκ. 32). Ή  ’Ανακομιδή των λειμάνων τού Χρυσοστόμου τοποθετείται 
στον βόρειο «έξαρτικό». Στον στενόμακρο και ιδιότυπο αύτόν έσωνάρθη- 
κα άναπτύσσεται ένα καλά οργανωμένο είκονογραφικά πρόγραμμα Μη- 
νολογίων, όπου άπεικονίζεται ό έορταστικός κύκλος όπως καταγράφεται 
στα Μηναία τής Εκκλησίας. Πρόκειται δηλαδή για τούς σημαντικότε
ρους ιεράρχες, μοναχούς, άγιους καί μάρτυρες, οί οποίοι παριστάνονται 
στην κορυφαία στιγμή τής ζωής τους, πού είναι ένα θαύμα, τό μαρτύριό 
τους ή ή Κοίμησή τους. Ή  σκηνή τής Ανακομιδής τών λειμάνων τού Χρυ
σοστόμου (27 Ίανουαρίου) άκολουθεΐ τή γνωστή διάταξη τού τύπου, πού 
σημαίνει ότι οί πιθανοί ζωγράφοι άδελφοί Φράγκος καί Γεώργιος, οί 
Κονταρήδες,48 γνώριζαν κάποια συγκεκριμένη άπεικόνιση τού θέματος.

Δύο νεώτερες φορητές εικόνες, πού άνήκουν στο Βυζαντινό Μου
σείο τής ’Αθήνας, έχουν έπίσης ώς θέμα την άνακομιδή τών λειμάνων τού 
Χρυσοστόμου: Ή  πρώτη είναι τού 18ου αιώνα καί άνήκε παλαιότερα στη 
συλλογή Λ οβέρδου.49 ’Ανάμεσα στους ολόσωμους ’Αγίους, πρωτομάρτυ-

τοϋ Ά γ ιου  και τών κατά την ανακομιδήν τοϋ τιμ ίου αύτοΰ λε ιμάνον  φέρει επιγραφήν ημι
τελή άνωθεν τής εισόδου, έσωθεν, έχουσαν ούτω:

«Άνηγέρθη ό θείος ούτος και πάνσεπτος Ναός 
του έν Ά γ ίο ις  Πατρός ημών
Ίωάννου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου 
διά συνδρομής και έξόδου
του πανοσιωτάτου καί Α γ ίο υ  προηγουμένου κυρίου Ιωακείμ».

(άνευ χρονολογίας) Κάτωθεν σημειοϋται δ ιά  μολυβδίδος τό έτος 1695. Βλ. Άρχιμ. Γ α- 
βριήλ, καθηγουμένου Ίεράς Μονής 'Αγίου Διονυσίου, Ή  έν Ά γ ίω  Ό ρ ε ι 'Ιερά Μονή του 
Αγίου Διονυσίου, 'Αθήνα 1959, 53

48. Μ. Άχεψάστου-Ποταμιάνου. Ή  Μονή τών Φιλανθρωπηνών και ή πρώτη φάση 
τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 'Αθήνα 1983, 22, 3 0 - 3 1 ,  Μ  Garidis. La peinture mura- 
le dans le monde Orthodoxe apr£s la chute de Byzance (1450 - 1600) et dans les pays sous 
domination etrang£re, 'Αθήνα 1989, 178 κέξ.

49. Τ ις φωτογραφίες μέ τις δύο νεώτερες εικόνες τοΰ Βυζαντινού Μουσείου είχε 
τήν καλωσύνη νά μοΰ παραχωρήσει για δημοσίευση ή διευθύντριά του καί συνάδελφος 
Μυρτάλη Άχειμάστου-Ποταμιάνου, τήν όποια καί άπό έδώ ευχαριστώ. Για τήν προερχό
μενη άπό τήν Κ ίμω λο σημειώνω έπίσης: Γιά τήν «περί τοΰ άμπελώνος τής χήρας έπιστο- 
λή» καί τήν γνήσιότητά της βλ. τό περισπούδαστο έργο τοΰ Π. Νικολοπούλου, Α ί εις τον
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ρα Στέφανο, Εύθύμιο και Βονιφάτιο, τοποθετείται ναόσχημο κουβού
κλιο, άπό όπου προβάλλει ολόσω μος ό ιεράρχης με την άρχιερατική του 
στολή. Κρατεί τό Εύαγγέλιο και εύλογει (εικ. 36). Ή  δεύτερη προέρχεται 
άπό τή νήσο Κίμωλο. Στο έπάνω μέρος είκονίζεται ώ ς τη μέση ό  Χ ρ υ σό 
στομος, ένώ στο πέλαγος πλοίο μέ άνοιχτό πανί μεταφέρει τό άγιο σκή
νωμα. Σημειώνεται μέ την εύκαιρία καί ό άγρός τής χήρας Καλλιτρόπης 
(«ό άμπελόνας τής χίρας») και στο κάτω τμήμα, άνάμεσα σ έ  δέντρα, κτι- 
ριακα συγκροτήματα μέ ναό, ίσως ή Χαλκηδόνα όπου έπιασε τό πλοίο, 
άπέναντι άπό την Κωνσταντινούπολη (είκ. 37 ).

Τρίτη εικόνα βρίσκεται στο Μ ουσείο Κανελλοπούλου.* 50 Πάνω, εί- 
κονίζεται ώς τή μέση, ό Χ ρυσόστομος και ή άγια Αικατερίνη, ένώ κάτω τό 
πλοϊο, μέ όλάνοιχτο πανί, μεταφέρει τό σκήνωμα τού άγιου. Στην ξηρό 
τοποθετούνται ποικιλόσχημα κτίρια πόλης51 (είκ. 38). Είναι ολοφάνερο 
ότι οί δύο τελευταίες εικόνες είχαν κοινό πρότυπο. Ή  ύπαρξη νεώτερων 
εικόνων μέ τό ίδιο θέμα φανερώνει τή συνέχεια άπό τό Βυζάντιο στον μ ε
τά τό Βυζάντιο κόσμο καί άποδεικνύει τή δύναμη τής ιερής κληρονομιάς. 
Μικρογραφίες, τοιχογραφίες, εικόνες μπορεί νά χάθηκαν έξαιτίας τών 
δεινών άνα τούς αιώνες. Ή  ιδέα όμως τής διατήρησης τών αιώνιων άξιών 
μένει. Στο χώρο τής έκκλησίας ή ιδέα ύπερβαίνει τό χρόνο καί μετατρέ* 
πεται σέ πίστη. Οι εικόνες έδώ  δέν έχουν άλλο σκοπό παρά νά αιχμαλω
τίζουν τό συναίσθημα, μέ άφορμή τό συγκεκριμένο γεγονός, καί νά ο δ η 
γούν τον άνθρωπο στις μονιμότερες περιοχές τής βαθειάς έμπιστοσύνης 
στή χάρη τού Θεού. Ξέρουμε όλοι βέβαια πώς μπροστά στον όποιο Θά
νατο αυτή ή έμπιστοσύνη πάντοτε δοκιμάζεται.

Ίωάννην τόν Χρυσόστομον έσψαλμένως άηο6ι6όμεναι εηιστολαί, ΆΘήναι 1973, 501 · 
504.Έκει έπ<σης (στό έσώφυλλο μπροστά) δημοσιεύεται έγχρωμη ή εικόνα τού Βυζαντι
νού Μουσείου, πού προέρχεται άηό τη νήσο Κίμωλο καί ή όποια δημοσιεύεται έδώ μέ ά· 
ριθμ. 37.

50. Μού τήν παραχώρησε γιά δημοσίευση ή συνάδελφος Χρύσα Μπαλτογιάννη, 
τήν δηοία καί άηό έδώ ευχαριστώ.

51. Μ Βασιλάκη Μαυρακάκη, Griekenland en de zee, Κατάλογος Έκθεσης. Amsterdam, De 
Nietnwe keri, 29 Οκτωβρ · 10 Δεχεμβρ 1987, άριθμ λήμ. 208
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4. Ερμηνευτικός σχολιασμός

πομένει ό άπαραίτητος ερμηνευτικός σχολιασμός, ό 
ύπομνηματισμός δηλαδή, πάνω στην είκονογραφική 
συσχέτιση τής Κοίμησης των Τριών 'Ιεραρχών και τής 
αντίστοιχης πηγής, πού όπως προαναφέρθηκε, είναι 
ή Κοίμηση τής Θεοτόκου. Ή  εικόνα, καδώς περιγρά
φει τό ιστορικό γεγονός, εκφράζει πρώτιστα τό δόγμα 
και ώς λατρευτικό άνηκείμενο συνέχεια εξηγεί και ά- 

ποκαλύπτει μπροστά στά μάτια του προσευχόμενου πιστού τά μυστήρια 
τού Θεού.

Με τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, πέρα άπό τά ιερά κείμενα, άσχο- 
λεΐται συστηματικά ή ύμνογραφία και ή πατερική φιλολογία. Ή παράδο
ση τών μεγάλων ιεραρχών και Πατέρων τής ’Ο ρθοδοξίας «δέχεται την με
τά τού παραμείναντος άδιαλύτου έν τώ τάφω σώματος μετάστασιν τής Θ ε
οτόκου».52 Ό  Ιωάννης, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (7ος αί.), ό Μόδε- 
στος ‘Ιεροσολύμων (7ος αί.), ό Ά νδρέας Κρήτης (7ος - 8ο ς αί.), ό πα
τριάρχης Γερμανός (8ος αί.), ό ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός (8ος αί.), ό Θ εό
δω ρος Στουδίτης (9ος αί.), ό Γρηγόριος ό Παλαμάς (14ος αί.), ό Νικόλα
ος Καβάσιλας (14ο ς αί.) είναι οί κυριώτεροι έκπρόσωποι τής ορθόδοξης 
διδασκαλίας για τήν μετάσταση τής Θ εοτόκου.53 Καθομολογούν δηλ. μέ 
τό στόμα τού Ίωάννου, άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, πού έγραμε δύο 
λόγους άφιερωμένους στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, ότι «σύμφωνα μέ τήν 
πρόνοια τού Θ εού, μεταφέρθηκε στον Π αράδεισο τό σώμα τής Παναγίας 
μέ τό οποίο ξαναενώθηκε ή μυχή πού είχε άποχωρισθεΤ άπό αύτό κατά 
τήν ώρα τού θανάτου».54 Στο δεύτερο λόγο του μάλιστα είναι πιο συγκε
κριμένος: «... και όναλαβώ ν ό  Κύριος τό σώμα Μ αρίας έν χερσ'ιν άγγέλοις 
άπέθετο  έν π αραδείσω  τής τρυφής...»55 ένώ στή συνέχεια προσέταξε τούς 
Α ποστόλους όπω ς «ένέγκαντες και τήν μυχήν αύτής έν τώ σώματι»56 όλο-

52 Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης. Ή  Θεοτόκος είς τήν εικονογραφίαν Ανατολής καί Δύσεως, 
Θεσοαλονίκη 1972, 132.

53. Καλοκύρης, Ή  Θεοτόκος είς τήν εικονογραφίαν, 132 - 136, όπου παρατίθεται συνοπτική 
ή έπΐ του Θέματος διδασκαλία τών μεγάλων αυτών προσωπικοτήτων τής καδ* ήμάς Ανατολής.

54. Στο ίδιο. Ή  Θεοτόκος είς τήν εικονογραφίαν, 132.
55. Στό ίδιο, 132. ( ^
56. Στό ίδιο, 133.
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κληρώσουν την ύπόστασή της.
Ό  οίκουμενικός διδάσκαλος Ιωάννης Δαμασκηνός υπογραμμίζει 

την όρθόδοξη διδασκαλία της άφθαρσίας τοΰ σώματος της Παναγίας: 
«Καί ή πανίερος καί μακαρία σον μυχή τοΰ ηανολβίου καί άκηράτου σου 
χωρίζεται σώματος, και το σώμα τή νομίμφ  ταφή παραδίδεται, όμως ούκ 
έναπομένει έν τφ δανάτψ ούδ* υπό τής φθοράς δ ιαλύετα ι’ ής γόρ τικτού· 
σης όλώβητος ή παρθενία μεμένηκε , ταύτης μεθισταμένης άδιάλυτον τό 
σώμα πεφύλακτα ι και π ρ ο ς κρείττονα και θ ε ιο τέ ρ α ν  σ κη νή ν  
μετατίθεται...».57 Έτσι γιά μάς ή Κοίμηση τής Θ εοτόκου άποτελεΐ μυστή
ριο τό όποιο «άηορουμεν έννοήσαι, άσθενούμεν έκφράσαι, ίλιγγιώμεν 
διαγράμαι»58 γιατί είναι μακρινό καί μέγα, πέρα άπό κάδε σκέμη καί λ ο 
γική.

Ό ταν λοιπόν οί ζωγράφοι τής ’Ανατολής άρχισαν νά ιστορούν την 
Κοίμηση τών μεγάλων Ιεραρχών είχαν έτοιμο πρότυπο, την Κοίμηση τής 
Θεοτόκου, πρός τό όποιο προσάρμοσαν τά είκονογραφικά δεδομένα. Οί 
ίδιοι άλλωστε, μελετητές καί τών πατερικών κειμένων καί γνώστες τών έκ- 
κλησιαστικών ύμνων, έρμήνευσαν με τή σύνθεση καί τά χρώματα πάνω 
στά ξύλα καί στους τοίχους την ορθόδοξη  παράδοση καί την κοινή πίστη 
όλων. ‘Ακόμη καί ό Νικόλαος Καβάσιλας, πού έγραμε κατά τον 14ο αιώ
να τον γνωστό λόγο του «Εις τήν Κοίμησιν» σημείω σε ότι «τό σώμα (τής 
Θεοτόκου) μ ικρόν παραμεϊναν τή γη καί αυτό συναπήλθε».59 Έτσι οι 
καλλιτέχνες δανείστηκαν τά είκονογραφικά στοιχεία άπό τήν Κοίμηση 
τής Θεοτόκου καί τά μεταφύτευσαν στήν Κοίμηση τού Βασιλείου, τού 
Γρηγορίου καί τού Χρυσοστόμου: οί άγγελοι μεταφέρουν στον ούρανό 
τήν μυχή τους καθώς άποχωρίζεται άπό τό φθαρτό σώμα, λεπτομέρεια εί- 
κονογραφική πού ύποκρύπτει τήν άθανασία τής μυχής καί φωτίζει τον ού- 
ράνιο έρωτά της πού έμφώλευε μόνιμα μέσα της.

'Αλλά ποτέ κανείς δέ θά μπορέσει νά έζηγήσει βαθειό τή σχέση 
σώματος καί μυχής, όταν βρίσκονται στό τέρμα τού δρόμου τής επίγειας 
ζωής, άν δέν άναχθεί μέχρι τό μόνο καί μόνιμο πρότυπο, τον Ιησού Χρι
στό. Είναι ή γενικότερη στάση τής πρώτης ένιαίας εκκλησίας έναντι τού 
θανάτου «ώς πύλης πρός τήν αιωνιότητα», ή όποια άντικατοπτρίζεται καί 
στή ζωγραφική, ιδιαίτερα στό πρόσωπο τού Χριστού (είκ. 11) καί κατ’ έ· 
πέκταση στήν εικονογραφία τής Θ εοτόκου καί τών άγιων. Έτσι δέν θά 
μπορέσουμε νά έρμηνεύσουμε διαφορετικά τήν περίφημη τοιχογραφία 
στήν κόγχη τής Santa Maria Antiqua τής Ρώμης, τού 8ου αίώνα, όπου ώς

57. P.G. 96, 7166
58 P.G. 99. 720
59 Μ. Jug*. Ηοτηέΐκ» Ma nates bymntinei. Ρ.Ο. 19 (19251 509.
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γνωστόν ό Χριστός είκονίζεται μετά τό «Τετέλεσται» και την παράδοση 
του Πνεύματός του μέ όλάνοιχτα τά μάτια60 (είκ. 12). Τό φαινόμενο τής ά- 
πεικόνισης τού Σταυρωμένου Χριστού, μέ την ήρεμη κλίση τής κεφαλής 
και άνοιχτούς τούς οφθαλμούς, αποκαλύπτει τον θριαμβευτή τού θανά
του καί διδάσκει στούς πιστούς τις δύο θεμελιώ δεις δογματικές άλή- 
θειες: α) ότι στο Σταυρό έπ αθε ή ανθρώπινη φύση τού Σωτήρα όχι όμως 
καί ή θεία, πού παραμένει άπαθής καί άθάνατη καί 6) ότι «τό σώμα του 
διά τον ένοικήσαντα Λ όγον άφ θαρτον διέμεινε»  όπως σημείωσε ό Μέγας 
Α θανάσιος.61

Μέ αύτά τά δεδομένα, πού άπορρέουν άπό τή Σταύρωση καί την 
Ταφή τού Χριστού καί τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, συμπληρώνεται ή επί 
μέρους εικονογραφία τών άγιων. Ειδικότερα στήν Κοίμηση τών 'Ιεραρ
χών ζωγραφίζεται καί διδάσκεται μέ τά είκονογραφικά πρότυπα ή ορθό
δοξη άντιμετώπιση τού θανάτου μέσα άπό ένα πρίσμα έλπίδας, καρτε
ρίας καί προσμονής τής άνάστασης. Τό σώμα έδώ ύπόκειται στούς φυσι
κούς νόμους τής φθοράς, όμως τό κεντρικό σημείο άναφοράς στήν πα
ράσταση είναι ή μυχή πού δέν πεθαίνει. Οί ’Ο ρθόδοξοι ζωγράφοι γνωρί
ζουν ότι *ό π ερ  τη ακοή  ό  λόγος, τούτο τή δράσ ει  ή εικών».62 ΓΓ αύτό στη
ριγμένοι πάντοτε στά κείμενα αιχμαλωτίζουν μέ τά σχέδια καί τά χρώματα 
τις ιδέες χωρίς νά τίς ντύνουν μέ τήν καθημερινότητα πού φθείρει καί τον 
ρεαλισμό πού άπογυμνώνει καί άπομυθοποιει. Πράγμα στο οποίο ώστό- 
σο ρέπει ή δυτική έκκλησιαστική τέχνη, ή όποια εύκολα έγκαταλείπει τά 
κείμενα ώ ς πηγές καί άφήνει έλεύθερο τον καλλιτέχνη στις όποιες ύπο- 
κειμενικές έπιλογές του.

Έτσι παρατηρούμε στή Σταύρωση «π δυτική τέχνη παριστά τραγι
κόν δ ρ ά μ α  άνθρώ που  περιελδόντος εις τήν ύστάτην του πάθους  
άγωνίαν...».63 Τονίζει τόν συγκινησιακό χαρακτήρα τού άνθρώπου κι έχει 
ώ ς κύριο στόχο νά κρούσει τίς λεπτές χορδές τού συναισθήματος δη
μιουργώντας πρόσκαιρες έντυπώσεις. Γι αύτό κυριαρχεί ή δραματική 
διάσταση τού είκονιζόμενου προσώπου, συγκεκριμένα τού Εσταυρωμέ
νου ή τής M ater Dolorosa ή τού,άγιου.

’Αντίθετα στή βυζαντινή τέχνη πρυτανεύει τό μεγαλείο τού συγκρα
τημένου πάθους: άντί τής οδύνης καί τού θρήνου ή πραότητα καί ή είρή-

60. Τήν Ορθόδοξη anoyn βλ. Κ Καλοκύρης, Ή  ζωγραφική τής Ορθοδοξίας. Ιστορική, αί· 
σθητική καί δογματική ερμηνεία τής βυζαντινής ζωγραφικής, Θεσσαλονίκη 1972, 136.

61. Στον ίδιο, 137.
62. Ιωάννης ό Δαμασκηνός, Λόγος πρώτος απολογητικός πρός τούς διαβάλλοντας τής αγίας 

εικόνας, P.G. 94, 1248c.
63. Καλοκύρης, Ή  ζωγραφική τής Ορθοδοξίας, 134.
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νη, άνπ της φρίκης τό γαλήνιο ύψος, άντ'ι τών έπιθανατίων σπασμών τό ή
ρεμο μεγαλεΤο, αντί τών δραματικών στοιχείων τό ύμηλό θεολογικό νόη
μα, αντί του τραγικού δράματος ή έκφραση τοΰ δόγματος. Ή  πίστη αυτή 
είναι διαχρονική· άμευδής μάρτυρας αύτού του θαυμαστοί) φαινομένου 
είναι ή παράσταση τής Κοίμησης τών άγιων. Έτσι δέν διακατέχει έκπλη
ξη τόν έρευνητή, άλλα κρυφή έσωτερική ικανοποίηση γιά τό ιστορικό γε
γονός, κατά τό όποιο ένώ μελετά τόν 19ο αιώνα άνακαλύπτει εικόνες μέ 
τήν Κοίμηση κορυφαίων νεομαρτύρων ή όσιων, όπως είναι ή γνωστή χαλ
κογραφία μέ σκηνές άπό τό βίο και τό μαρτύριο τού άγιου Κοσμά του Αί- 
τωλού,64 (είκ. 17) ή ή Κοίμηση του νεομάρτυρα άγιου Γεωργίου τού έξ 
Ίωαννίνων65 66 (είκ. 18), ή οί Κοιμήσεις τού ’Αγίου Ίωάννου τού Δαμασκη
νού (είκ. 40) στη Μονή τού ’Αγίου Σάββα**, τού Αγίου Γεωργίου τού Χο- 
ζεβίτου (είκ. 15) στους Αγίους Τόπους67 ή τού Αγίου Νήφωνος τού Διο- 
νυσιάτου,68 οικουμενικού πατριάρχη, στον μνημειώδη τάφο του κοντά 
στο παρεκκλήσιο τών Αγίων Πάντων τής Μονής Διονυσίου τού Αγίου 
Ό ρους (είκ. 16). Πέρα άπό τις είκονογραφικές προεκτάσεις, πού μπορεί 
νό έχει τό δέμα στή Μεταβυζαντινή ζωγραφική, ή δύναμη τής παράδο
σης, πού έπιβιώνει μέσα σέ δύσκολες έποχές φανερώνει πώς όλα τά άν- 
θρώπινα σέ κάθε φάση τής ζωής είναι «σκιά και θάττον παρελεύσεται», έ 
νώ τό αιώνιο ύηερβαίνει πάντοτε τό έφήμερο. Τό πνεύμα ζεΐ κάτω άπό ό- 
ποιεσδήηοτε δυσμενείς συνθήκες και κανείς άνθρώπινος ή φυσικός νό
μος δέν είναι δυνατόν νά τό καθυποτάξει. ·Ή  κοσμοθεω ρία  τών βυζαντι
νών» γράφει ό Kyril Mango στο τελευταίο του βιβλίο: «Byzantium. The 
Empire of New Rome» «μπορεί όκόμη νά ισχυριστεί κανείς ότι σέ μ ερ ι
κές περιοχές τοΰ ορθοδόξου κόσμου επιβίωσε μέχρι τόν 18ο αιώνα» 
(καί μέχρι τόν 19ο, ιδιαίτερα στήν τέχνη, δα πρόσθετα έγώ) ·ό η ό τε  τελικό 
υπονομεύτηκε από τόν ευρωπαϊκό διαφωτισμό».69

64 Γορίόης · ΠαλΛούρος, Συμβολή στήν εικονογραφία Νεομαρτύρων. 192 · 195. είκ Β'
65 Στό Ιδιο. 173 177, είκ Α'
66 Άδ Π αλί ουράς ■ Βοο Τζαφέρης, Άγ ιο ι Τόποι, έκδ Ε Τζαφέρη, Αθήνα 1987. 206 207.
67 Ή  είκσνο βρίσκεται στό καθολικό τής Μονής τού Άγιου Γ εωργίου τού Χοξεβά Φέρει στό 

έηόνω μέρος έηιγροφή Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ TOY ODOY ΓΙΑΤΡΌΣ ΓΕΟΡΠΟΥ ΤΟΥ ΧΟΤΖΕΒΙΤΟΥ καί 
κάτω δεξιά: Δαπάνη Άμφιλοχίου Ίεροδιακόνου έκ Σουλιου. έργο Παίσίου Διακόνου τοΰ Κρητός

68 Πρόκειται γιά τον άγιο Νάφωνα προερχόμενο άπό τή Μονή Διονυσίου τού Αγίου Ό  
ρους Έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης (Νήφων ό Β . 1486 · 1488 καί 1497 1498) καί πέρασε τό 
τελευταία χρόνια τής ζωής του στό μοναστήρι άή όπου ξεκίνησε Εκοιμήθη τό 1515 (11 Αυγού 
στσυ) καί τά λείψανό του φυλάσσονται σέ θαυμάσια άργυρεπίχρυσή λειψανοθήκη Στον τάφο του ζω 
γροφίστηκε ή παράσταση μέ τήν Κοίμησή του Βλ Άρχιμ Γαβριήλ Ή  έν Άγιω Όρει ιερά Μονή τού 
Αγίου Διονυσίου. 68, 73. 147 · 152

69 Cyril Mango. Ή  αυτοκρατορία τής Νέος Ρώμης, μετάφρ Δ Τσουγκαράκης, «Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέξης·, Αθήνα 1990, 7.
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Μικρό δείγμα της δύναμης τής μακραίωνης παράδοσης άποτελει 
ή συνήθεια, πού έφ θασε ώς τον 20ο  αιώνα να κηδεύονται οί ιεράρχες σε 
δεσποτικό θρόνο μέχρι νά ένταφιαστοϋν. ’Από τή σωζόμενη χειρόγραφη 
παράδοση μαθαίνουμε πώς τό ίδιο τό σκήνωμα του Χρυσοστόμου τοπο
θετήθηκε σε θρόνο πριν εΐσαχθεϊ στο Ναό τών Αγίων Αποστόλων70. Δεν 
είναι τυχαία άλλωστε ή εντυπωσιακή καί δυνατή στήν γενικότερη ισόρρο
πη διάταξη, τό ύφος καί τά χρώματα, παράσταση με τήν Κοίμηση τοΰ ά
γιου Νικολάου πού βρίσκεται στον άνατολικό τοΤχο τής Λιτής του Καθο
λικού τής Μονής τού 'Αγίου Νικολάου τών Φιλανθρωπινών στη Νήσο τών 
Ίωαννίνων, έργο ίσως τών Κονταρήδων τοΰ 1560  (είκ. 39). Ό  'Ιεράρχης 
τοποθετείται στο θρόνο εν μέσω άλλων 'Ιεραρχών, κληρικών, μοναχών, 
iεpoyαλτώv καί λαϊκών. Ό  άνακαινιστής καί έμπνευστής τού είκονογρα- 
φικού προγράμματος, ήγούμενος Ίωάσαφ ό Φιλανθρωπινός, γονατίζει 
καί άσπάζεται τό Εύαγγέλιο πού κρατεί στα χέρια του ό άγιος. Συμμετέχει 
έτσι ό Ίωάσαφ στήν Κοίμηση τού πάτρωνα τού ναού με τήν συνεχή πα
ρουσία του, ή όποια μάλιστα με αύτόν τον τρόπο θά διαιωνίζεται γιά νά 
παραδειγματίζονται οί φιλακόλουθοι πιστοί τών έπόμενων αιώνων. Κατά 
τον ίδιο είκονογραφικό τρόπο, δηλαδή μέ,τόν άγιο στο θρόνο, άποδίδε- 
ται καί ή τοιχογραφία με τήν Κοίμηση τού άγιου Νικολάου στον δυτικό έ- 
σωτερικό τοίχο του έσωνάρθηκα τής Μονής Έ λεούσης Νήσου Ίωαννί
νων, έργο τών καπεσοβιτών ζωγράφων ’Αναστασίου καί τών τέκνων του, 
τού έτους 1759 . Οί κτήτορες μοναχοί Δ ω ρ ό θεο ς καί Γεράσιμος, στα ά
κρα τού ένθρόνου σκηνώματος προσκυνούν τον άγιο, επαναλαμβάνον
τας περίπου μετά διακόσια χρόνια (1 5 6 0  - 1759) τήν αύθόρμητη κίνηση 
τού Ίωάσαφ στήν άντίστοιχη σκηνή τής Λιτής τών Φιλανθρωπινών.

Ιδιαίτερα στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ή παράδοση καταξιώ-

70. Βλ. Π. Νικολοπούλου, Αί εις τόν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον έσφαλμένως αποδιδόμενοι 
έπιστολαί, 153, όπου ή χειρόγραφη παράδοση διασώζει τό συναξάριο τής ανακομιδής τοΰ Χρυσο
στόμου: «... Είτα έν τώ τής άγιας μάρτυρος Ειρήνης ναώ ό πατριάρχης τόν άγιον έπι θρόνου δεις», 
«άπολαβέ σου τόν θρόνον καί τόν λαόν άμα τή πόλει πάση» έβόησε. Μετά τούτο δε πρός τόν περιώ
νυμον τών Αποστόλων ναόν άχθείς ό μακάριος, καί ένιδρυθεις ένταϋθα τώ θείω θρόνφ καί μυστι- 
κώς τά μεμυκότα χείλη κινήσειν καί ειρήνη έπειπών τώ ποιμνίω ώς ύπό τών όρώντων τά τοιαΰτα ή- 
ξιωμένων καί λέγεται καί πιστεύεται καί τή σορώ πάλιν έναποτεθείς είτα καί άρθριτικόν τινα μόνη τή 
τής σοροϋ θεραπεύσας προσμαύσει ταΤς του άρχιερέως και μαθητου χερσίν έν τοΐς άδύτοις κατετέ- 
8η του ιερού Θυσιαστηρίου εις δόξαν τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού*. Σέ άλλο κώδικα έξάλλου 
στό ίδιο έργο Νικολοπούλου: 155, σημειώνεται: «... είτα εις τόν τής ‘Αγίας Ειρήνης ένθα έπι τοΰ σύν
θρονού ένέθεντο αύτόν καί έβόησαν άπαντες. ’Απόλαβέ σου τόν θρόνον, "Αγιε. Είτα έπι βασιλικού 
οχήματος ή σορός έπιτεθεϊσα προς τόν περιώνυμον φέρεται τών Αποστόλων ναόν. Ένθα δή τή Ιερφ 
καθέδρρ έντεθείς έπεφώνησε τώ ποιμνίω τό ειρήνη πάσι. Είτα ύπό γήν τίθεται ένδον τού βήματος, 
ένθα νύν κατάκειται».
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θπκε και μέσα άπό τούς λόγους τών Πατέρων τής έκκλησίας, πού ανανε
ώθηκαν μέ τό έργο τών συνεχιστών τους, δηλ. τών δασκάλων τού γένους 
και φυσικό και μέ την τέχνη, αποκορύφωμα τής όποιας αποτελεί ή διά
σωση, διάδοση και συνέχιση κεντρικών σκηνών στα είκονογραφικά προ
γράμματα. Ανάμεσα σ' αύτές σημαντική θέση  κατέχει ή Κοίμηση τών ά
γιων έπειδή ή συχνή ύπενθύμηση τού θανάτου μεταθέτει τό νού στήν άνά- 
σταση. Καί για νά ολοκληρωθεί ή άναφορά στήν μετά τήν "Αλωση έποχή: 
τό Βυζάντιο βρήκε τον έκφραστή του μέσα άπό τή μαγεία τού χρώματος 
και τή σεμνότητα τού ήθους των εικόνων.

Διηγείται ό Χρυσόστομος στήν «‘Ομιλία έγκωμιαστική είς τον έν 
άγίοις Πατέρα ήμών Μελέτιον άρχιεπίσκοπον ’Αντιόχειας» ότι οί χριστια
νοί τής ’Αντιόχειας είχαν ζωγραφίσει παντού τήν εικόνα τού ιεράρχη τους 
γιά να τήν βλέπουν μετά τον θάνατόν του καί νά ηαρηγορούνται. Ζωγρά
φισαν τήν είκόνα του πάνω στις πέτρες τών δαχτυλιδιών τους, πάνω σ έ  ξύ
λα καί σέ μέταλλα, σέ φιάλες καί τοίχους δωματίων σπιτιών. Παντού ό 
που βρισκόσουνα έβλεπες τήν είκόνα του71...

Ένα παρόμοιο πνευματικό στόχο έκφράζουν καί οί παραστάσεις 
μέ τήν Κοίμηση τών Τριών μεγάλων Πατέρων τής ‘Ο ρθοδοξία ς καί κοντό 
σ ’ αύτές οί Κοιμήσεις όλων τών άγιων, τών άσκητών καί τών νεομαρτύ- 
ρων: νά παρηγορούν, νά διδάσκουν καί να θυμίζουν συνέχεια στούς πι
στούς τό ξεπέρασμα, τήν ύπέρβαση τού θανάτου μέ τήν έλπίδα τής έσχα
της μέρας, όπου τό πάντα συγκεφαλαιώνονται στο πανανθρώπινο μήνυ
μα καί όραμα τής άνάστασης. Καί «ή γιορτή τής ’Ανάστασης», είπε κάπο
τε ό Χρυσόστομος, «δέν είναι μόνο γιορτή τής γής, άλλά καί τού ούρα- 
νού».

71. 7ωόννης ό Χρυσόστομος. ‘Ομιλία έγκωμιαστική είς ιόν έν άγίοις Πατέρα ήμών Μελέτιον 
άρχιεπίσκοπον Άντιοχτίος τής μεγάλης. M igjK P.G.. 50. 516: ·Κοι γόρ καί έν δακτυλίων σφαινδό 
νοις. καί έν έκτυηώμασι. καί έν φιάλαις. καί έν θαλάμων τείχοις. καί ηανταχού τήν είκόνα τήν άγιον έ
καναν διεχόροξαν πολλοί, ώς μη μάναν άκουτίν τής άγιας προσηγορίος έκείνπς, άλλά καί όρον ον 
του ηανταχού ιού σώματος τόν τύπον, καί διπλήν η να τής αποδημίας έχειν παραμυθίαν».

\\ '■
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R£sum6 en franpais

Athan. P A IJO U R A S

La Transcendence de r tp h tm tre  & travers Piconographie des T rois H i£rarques.

(fig. 1 · 40 )

Dans cette etude Pauteur tentc de cerner les limites naturelles et metaphysiques 
de Pcxistence humainc, ainsi qu'elles apparaissent k travers la peinture byzantine.

L’etude porte sur les Dormitions des Trois Hierarqucs, Basile le Grand, 
Grtgoire le Th£ologicn et Jean Chrysostome, et, par extension, sur les Dormitions des 
autres grands evdqucs et Hommes d’feglisc, ascites du Desert, martyrs et neomartyrs. 
On y recherche le prototype de toutes ces figurations, qui n est autre que la Dormition 
de la Vierge. On y examine le sens des termes 'sommeil* et 'm o rt', qui dans 
Penseign£ment chrttien ont le m£me sens, la mort physique etant consid6r6e comme 
un etat provisoire et transitoire ressemblant au sommeil, tandis que la mort de P £me 
n'existe pas. Ainsi, comme Pexprimcnt aussi les inscriptions sur les iednes k ce sujet, la 
Thtologie orthodoxe et la Literature de POrient dans les textes des P£res de Ptglise, 
nc parlent jamais de mort. Elies ont remplac£ le terme par celui de 'Dormition*, 
notion chargee de dur6c au delA du temps, qui depasse P6ph6m6re et acquiert une 
valeur eterncllc. Dans ce cadre, les notions de calme interieur, de constante s6renite 
dime, prennent un poids parliculier, et la question de la vie et de la mort repoit une 
ftponse adequate.

L’iconographie des Dormitions suggere principalement un etat d’attente et 
d*csp6rancc de la Resurrection, un sujet de la plus haute importance, oil les veritables 
et uniques messages et experiences de vie sont definis par le Christ lui m£me, k travers 
sa Crucifixion, sa Mise au Tombcau et sa Resurrection.

A Poccasion de cette petite etude, on decrit les particularites iconographiques de 
la Dormition dcs differents saints, le r6le dcs personnages qui y participent, comme 
aussi les variantes observecs dans la composition de la scene, telle qu’elle apparait dans 
les miniatures des manuscrits, dans les ic6nes et dans les peintures murales des epoques 
differentes. L’iconographic et la thematique sont analys£es k laide des Sermons des 
Grands Peres de I'Eglise et dcs textes liturgiques. Les Dormitions des Trois Hierarqucs 
et des autres saints font panic du programme iconographiquc, ou Part avec son propre 
langage de lignes et de coulcurs. participe k la reflexion permanente sur les grands 
probiemcs csscnticls qui doivent £tre inherents au culte, comme le quotidien et ce qui le 
transccndc, le temporcl et le diachronique, le terrestre et le celeste, P£ph£m£re et 
Petcmel.

L’etudc cst compiet6e par dcs excmplcs iconographiques tires non seulement de 
la Dormition dcs Trois Hierarqucs ou de scs prototypes, celles de la Vierge ou du 
Christ, mais aussi des Dormitions dcs Saints tv£ques, Athanase, Nicolas, Spyridon et 
Niphon, de cclles des asc£tcs du Desert, Ephraim le Syrien. Jean Damascene, Georges 
de Khozeva du Desert du Jourdain, de Saint Savvas et des neomartyrs d’tpire Cosmas 
I'Elolten et Georges de Jannina.

MY,
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Summary

ATHAN. PALIOURAS

The transcending of the ephemeral through the iconography of the
Three Hierarchs

(fig. 1 · 40)

In this study an attempt is made to define the natural and metaphysical boundaries 
of human existence as they are visible through the Byzantine painting. The themes 
under study are the Assumptions of the Three Hierarchs, Basil the Great, Grecory 
the Theologian and John the Chrisostome, and furthermore the Assumptions of the 
other great hierarchs, ecclesiastical men, desert ascetics, martyrs and neomartyrs. 
The model of all these is sought, which is not other than the Assumption of Virgin 
Mary. The terms "sleep" and "death" are examined, which in the Christian 
teaching are identical, given the fact the natural death is considered as an ephemeral 
• transitional situation likened to "sleep", while death of the soul does not exist. 
Thus, as it is stated also in the epigraphs of the icons, the orthodox theology and 
philology of the East in the pateric texts rhakes no reference to death. It has 
substituded this term with "Assumption", a notion charged with timeless duration 
which transcends the ephemeral and acquires eternal value. Within this context the 
notions of esoteric tranquility, of undisturbed psychic quiet, acquire a specific 
gravity and the question about life und death finds a concrete answer. The 
iconography of Assumption suggests mainly a state of waiting and expectation of 
the Resurrection, a leading theme where the unique and the true messages and 
experiences are determined by Christ himself through his Crucifixion, Burial, and 
Resurrection.

On the occasion, in this short study, the iconographic peculiarities of 
different saints are described, the role of the persons that participate and the 
versions on the rendering of the scene as it appears in the miniature writings of the 
manuscripts, in the icons and wall-paintings of monuments in differend periods. 
The themes are confirmed and analysed by the use of the sermons of the great 
Fathers and the liturgical texts. The assumptions of the three Hierarchs and the 
other saints constitute part of the iconographic programme, whereby art by its own 
language, the one of lines and colours, participates in the continuous questioning 
about the big and substantial problems which are examined together in the worship 
such as the every day - life and its transcending, the temporal and the diachronic, 
the earthly and the heavenly, the ephemeral and the eternal.

The study is completed with iconographic examples, not only from the 
Assumption of the Three Hierarchs or the models of the Virgin Mary and Christ, 
but also of the hierarch Athanasios, Nikolaos, Spyridon, Nyphon, the desert 
ascetics Ephraim the Syrian, John Damaskinos, George Chozevitis in the Iordanis 
desert, saint Sava and the neomartyrs of Epirus Cosmas Aitolos and George from 
Ioannina.

6.v.
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Oi Τρεις Ιεράρχες όνάμεσα σέ Πατέρες 
κα 1 άγίους. Τμήμα μικρογραφίας άηό τόν 
κώδ. 587, φ. 40 ν Μονής Διονυσίου τοΰ Α 
γίου Όρους.

Ή  ζωή κα) τό συγγραφικό έργο τών Τριών 
Ιεραρχών προσφέρουν άφθονο κα) άδα- 
πάνπτο υλικό γιά τόν ζ\ς βάθος έζέταση 
τών Ιδεολογικών ρευμάτων της έποχής 
τους και τής κάθε έποχής, άφοΰ Λ παρου
σία τους στόν χριστιανικό κα) Ιδιαίτερα 
στόν όρθόδοζο κόσμο τής «καθ’ Λμάς ‘Α 
νατολής» είναι διαχρονική, έπίκαιρη κα) 
ουδέποτε άναχρονιστική.


