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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 

 
  
   1  Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ  
    Πριν  καθιερωθεί  η  25η Δεκεμβρίου ως «Dies Natalis Domini»1, τα Επιφάνεια γιορτάζονταν 
6 Ιανουαρίου μαζί με την προσκύνηση των Μάγων και των Ποιμένων. Ήδη στις κατακόμβες2 μέσα 
3ου αι. έχουμε αρκετά δείγματα εικονογράφησης της εορτής3.  Στη νωπογραφία της Κατακόμβης  

Αγίας Πρισκίλλης (με έντονα ελληνορωμαϊκά στοιχεία θυμίζει 
το «Ρυθμό της Πομπηίας») (εικόνα 1), έχουμε ένα από τα πρώτα 
δείγματα δογματικής εικονογραφίας των Χριστουγέννων: Πίσω 
από την ένθρονη μητέρα του Χριστού φαίνεται αμυδρά ένας 
προφήτης που αναγγέλλει τη Γέννηση – πιστοποιεί ότι είναι 
προαιώνιο σχέδιο που υλοποιείται «σήμερον». Ο καλλιτέχνης 
επηρεασμένος απ’ τους Απολογητές του 2ου αι. εικονίζει το θείο   

1. Προσκύνηση των Μάγων Κατακόμβη Πρισκίλλης βρέφος να κλίνει την κεφαλή σαν να θέλει να κοιμηθεί στο 
στήθος της Παναγίας. Αποστομώνει έτσι την αίρεση του «δοκητισμού»4 που αρνούνταν την 
πραγματική γέννηση του Χριστού. Στην κατακόμβη του Αγίου Μαρκελλίνου ο πρώτος από τους 
Μάγους προσφέρει στεφάνι και οι δύο άλλοι αγγεία με δώρα όπως οι υποτελείς ηγεμόνες στην 
«τοιχογραφία Πούντ – Κέφτι»5 και στο «Ανάγλυφο Apadana»6.   
    Οι Μάγοι δεν στεφανώνουν πια το Φαραώ ή τον Πέρση Βασιλιά αλλά με σχήμα  υποταγής 
τιμούν το θείο βρέφος – Βασιλέα  των Ουρανών – 
στην αγκάλη της ένθρονης  Θεοτόκου. 
Αναγνωρίζουν ότι σε Αυτόν αποκλειστικά ανήκει 
η λατρεία  και η προσκύνηση  και  όχι  σε  θνητό  
βασιλιά. Στην (εικόνα 2) βλέπουμε την αντίθεση 
μεταξύ της «προσκύνησης των Μάγων» και των 
«Τριών Παίδων» του ίδιου προφανώς καλλιτέχνη: 
Οι   Τρεις  Παίδες   αποστρέφουν   το   πρόσωπο        2. Προσκύνηση των Μάγων - Τρεις Παίδες Κατακόμβη Μαρκελλίνου  
αρνούμενοι να  προσκυνήσουν το  βασιλιά.   Αντίθετα οι «Μάγοι εξ ανατολών»7 προσκυνούν το Θείο 
Βρέφος που με απλωμένα τα χέρια  δέχεται τα λατρευτικά δώρα. Δεν θα μπορούσε να περιγραφεί με 
καλύτερο τρόπο η άρνηση των Επισκόπων Ρώμης8 και τόσων  άλλων  Μαρτύρων  στο  Διάταγμα  του  
Δεκίου9  που ανάγκαζε τους υπηκόους να το λατρεύσουν ως Θεό. (Ο Άγιος Μαρκελλίνος και οι άλλοι 
Άγιοι Μάρτυρες που αναπαύονται στα αρκοσόλια και στις κρύπτες της κατακόμβης, αναγνωρίζουν 
μόνο το Χριστό ως αληθινό Θεό).  
  Οι Μάγοι στην πρωτοχριστιανική τέχνη εκπροσωπούν τους ηγεμόνες και σοφούς10 στη 

βάρβαρη παγανιστική Ανατολή όμως πολλές φορές σε εικόνες 
3ου και 4ου αι.11 έρχονται από τη Δύση ενώ η ένθρονη Παναγία 
με το Βρέφος τοποθετούνται στη δεξιά γωνία12. Το σκηνικό 
περιγράφει την προσμονή των Μαρτύρων ότι η Δύση (ρωμαϊκή 
άρχουσα τάξη που τους διώκει) θα έρθει ώρα να αποδεχτεί το   

       3. Χάραγμα Σεβέρας Κατακόμβη Πρισκίλλης    Χριστό, θα τον προσκυνήσει κι εκείνος ως Θείο Βρέφος θα 
εγκαινιάσει μια νέα εποχή. Τη νέα εποχή την αναγγέλλει η μορφή πίσω από την ένθρονη Θεοτόκο. Η 
μορφή αυτή φαίνεται καθαρότερα σε άλλες εικόνες όπως στο «χάραγμα της Σεβέρας» του 3ου αι. 

                                                 
1 Στην αλληλογραφία του πάπα Ιουλίου Α΄ (337-352) περιέχονται οι πολλές αιτίες για τις οποίες τελικά η 25η Δεκεμβρίου 

καθιερώθηκε στη Ρώμη επίσημα ως dies Nativitate Domini, (Fragmenta scriptorium Julii, Migne PL 8, 964 κ.ε.). 
2 της Αγίας Πρισκίλλης και των Αγίων Πέτρου και Μαρκελλίνου. Έχουν αποκαλυφθεί 14 νωπογραφίες ενώ ο αριθμός των 

μάγων που εικονίζονται κάθε φορά ποικίλλει (2 η 3 ή 5). 
3 (κατά Ματθαίον β, 11, Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 42.11, ΨευδοΜατθαίος 16, 3) 
4 Πρώτος αναφέρεται στην αίρεση του Δοκητισμού ο Σεραπίων Αντιοχείας (fragmenta 453.8, Reliquiae Sacrae, vol. 1, 2th 

edition, Oxford University Press, 1846). Βλ. και Ευσέβιος, Εκκλ. Ιστορία 6. 21. 
5 Τοιχογραφία (τάφοι Τούθμοση Γ΄και Σομπχοτέπ, Θήβα Αιγύπτου. Ηγεμόνες στεφανώνουν το Φαραώ. 
6 Τοιχογραφία στους τάφους της Περσέπολης. Υποτελείς ηγεμόνες προσκυνούν το «Μεγάλο Βασιλέα». 
7 «..Εξ ανατολών ελθόντες Μάγοι, προσεκίνησαν Θεόν ενανθρωπήσαντα.. »(Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού των 

Χριστουγέννων, Ήχος β΄, ποίημα Γερμανού). 
8 Οι Επίσκοποι Ρώμης Φαβιανός, Στέφανος Α΄, Σίξτος Β΄ πλήρωσαν με αίμα την άρνηση λατρείας του Αυτοκράτορα. 
9  Εκδόθηκε Ιανουάριο του 250. Πιστοποιητικά (livelli) τέλεσης θυσίας προς τιμήν του Δεκίου βρέθηκαν στην Οξύρυγχο. 
10 Η Πατερική Γραμματεία τους Μάγους τους χαρακτηρίζει σοφούς βασιλείς (Τερτυλλιανός Κατά Μαρκίωνος ΙΙΙ, ΧΙΙΙ),  

Χαλδαίους Βραχμάνους (Ωριγένης Κατά Κέλσου, 1,9 και 1, 58), Βαβυλώνιους ηγεμόνες (Ιερώνυμος In Isaia., xix, 1, 
Αυγουστίνος Sermo xx, De epiphania), Άραβες (Ιουστίνος Προς Τρύφωνα 77.4 και 78.5). 

11 «Σαρκοφάγος δύο αδελφών» 4ου αι μΧ. Από κατακόμβη Αγ Ιωάννου Συρακούσες (Μουσείο Λατερανού). 
12 Πρώιμη παραλλαγή «ερχόμενου» (από την Ανατολή πορεύεται στη Δύση). Ψηφιδωτό5ου αι. Ροτόντα Θεσσαλονίκης. 
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μ.Χ.13 (εικόνα 3) στην Κατακόμβη της Πρισκίλλης. Κάποιοι τη μορφή την ταυτίζουν με τον Ησαΐα14, 
άλλοι πιο σωστά βλέπουν το Βαλαάμ. Και οι δύο απόψεις έχουν ισχυρά επιχειρήματα αφού τόσο η 
«κανονική» όσο και η «απόκρυφη» παράδοση δίνει έμφαση σε προφητείες για αναμφισβήτητη 
θεότητα του Χριστού. Σε σκηνές όμως με Μάγους και με  «αστέρα» που τους οδηγεί πιο πολύ 
ταιριάζει ο Βαλαάμ15. Τέλος όσοι ταυτίζουν τη μορφή με τον Ιωσήφ κάνουν λάθος διότι η 
εικονογραφία του Ιωσήφ είναι τελείως διαφορετική και τοποθετείται σε άλλη θέση – θα τη δούμε 
παρακάτω.      
  Στις Κατακόμβες η Παναγία εικονίζεται τις περισσότερες φορές «βρεφοκρατούσα». Έτσι 
εικονίζεται και στην προσκύνηση των Μάγων: Καθήμενη σε θρόνο με το βρέφος – Χριστός στην 
αγκάλη της16 – από τότε ετοιμάζεται ο τύπος «βασίλισσα – πλατυτέρα των ουρανών» και «Μαεστά» 
που θα κυριαρχήσει αργότερα σε Ανατολή και Δύση. Ποια 
πρότυπα είχαν άραγε οι ζωγράφοι για να αποδώσουν την 
ένθρονη Μητέρα – Βασίλισσα; Κάποιοι βλέπουν στη σύνθεση 
στοιχεία της ένθρονης Φαίδρας από τη σαρκοφάγο του 
Λούβρου (290 μ.Χ.)17. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Οι 
Κατακόμβες απέχουν πολύ από την Αναγέννηση και από το 
Νικόλα Πισάνο. Για τους καλλιτέχνες 3ου – 5ου αι. η Φαίδρα 
με τις πράξεις της ποτέ δεν θα μπορούσε να προεικονίσει την 
Παναγία. Άλλοι κριτικοί της τέχνης διερωτώνται για επιρροές 
από ετρουσκικά γλυπτά όπως στη σαρκοφάγο Seianti Hanunia18 4.  Ένθρονη Κυβέλη. Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο 
(250-150 π.Χ.)  ή τη σαρκοφάγο του400 π.Χ.  στη Νέα Υόρκη19.  (οι Αρχαιολόγοι στις κατακόμβες 
διακρίνουν και μορφές που θυμίζουν τις ετρουσκικές τερακότες). Στη Ρώμη όμως εργάζονταν και 
τεχνίτες από την Ανατολή που είχαν άλλες εμπειρίες και έφερναν μαζί τους διαφορετικές παραδόσεις. 
Ποιο λοιπόν να ήταν το πρότυπο που επικράτησε για την ένθρονη Θεοτόκο; Η απάντηση  ίσως να 
είναι απλή:   Οι ζωγράφοι  διακοσμούσαν τάφο. Μην ξεχνάμε ότι στην Ανατολή  και στην Ελλάδα  
από την κλασική εποχή γυναικείες μορφές σε ταφικά ανάγλυφα εικονίζονται στον τύπο «μητέρα–
Κυβέλη» παρόμοιο με το γλυπτό των Κοτυώρων στον Εύξεινο Πόντο20  - ή το ανάγλυφο στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών καθιστές σε σκαλιστό θρόνο21. Είναι λογικό ότι οι ζωγράφοι εκεί 
που συναντούσαν παντού αγάλματα ή εικόνες σε αυτόν τον τύπο22 τα γνώριζαν – θα μπορούσαν να 
ζωγραφίζουν ή να χαράξουν σε αρκοσόλια με  τον ίδιο τρόπο και τη Θεοτόκο23 (εικόνα 4).  
  
 
   2    «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΑ   
     Ο τύπος του νεογέννητου Χριστού – Βασιλέα στην αγκάλη ένθρονης βασίλισσας – μητέρας              
εξακολουθεί στα μέσα 4ου αι. με νέους όμως συμβολισμούς. Η βυζαντινή κρατική  προπαγάνδα είναι 
αλήθεια επέλεγε και θρησκευτικούς συμβολισμούς για τις νίκες εναντίον των Περσών που λάτρευαν 

το Μίθρα (τους συμβόλιζαν με τους Μάγους). Αν και η 
βιβλική παράδοση (κανονική και  Απόκρυφη) δεν 
ενδιαφέρεται για την πατρίδα των Μάγων, η «εκ Περσίας» 
βασιλική24 καταγωγή τους εξυπηρετούσε τους Πατέρες στην 
πάλη με το Μιθραϊσμό αλλά και την κρατική διπλωματία 
στον πόλεμο με τους Πέρσες. Στη  σαρκοφάγο Σαιν Ζιλ25  

  5. Ανάγλυφο 4ου αι. «σαρκοφάγος του Σαιν Ζιλ»        (εικόνα 5) κατά την ερμηνεία της R. M. Jensen του Vanderbilt 
University (ΗΠΑ), οι Πέρσες Μάγοι που εικονίζονται  αφήνουν πίσω τα παγανιστικά αγάλματα και 
τον  πολεμιστή φρουρό (αριστερή πλευρά του ανάγλυφου) και δηλώνουν υποταγή στο Χριστό 26.   

                                                 
13 Επιτάφια επιγραφή – χάραγμα – με λατινική γραφή στην Κατακόμβη της Αγίας Πρισκίλλης: «SEVERA IN DEO VIVAS» 

(Σεβἐρα, ζεις <κοντά>στο Θεό). Η εσθήτα και η κόμμωση της εικονιζομένης προδίδουν χριστιανή πατρικία.     
14 Ο προφήτης Ησαΐας, (ζ. 14), προφητεύει την «εκ Παρθένου γέννηση» του Χριστού. 
15 Την Προφητεία του Βαλαάμ  (Αριθμοί, 22. 5) χρησιμοποιεί ο Ωριγένης (Κατά Κέλσου, 1. 58). 
16 Το αναφέρει μόνο ο Ψ/Ματθαίος (16. 2). Στο Κατά Ματθαίον β.11«μετά Μαρίας»( και Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 42. 8) 
17 από τη σαρκοφάγο με Πεντελικό μάρμαρο Γ΄αι μΧ (πινακοθήκη Ουφφίτζι, Φλωρεντία) 17 σαρκοφάγος της Seianti Hanunia 

από τερρακότα, Βρετανικό Μουσείο αριθμ. 1887 / 0402 / 1. Nancy H. Ramage, & Andrew Roman Art: Romulus to 
Constantine. New Jersey: Pearson Prentice-Hall (2009) σελ. 51. 18 στη Γλυπτοθήκη Carlsberg στη Ν.Υ. 

18 σαρκοφάγος της Seianti Hanunia από τερρακότα, Βρετανικό Μουσείο αριθμ. 1887 / 0402 / 1. Nancy H. Ramage, & 
Andrew Roman Art: Romulus to Constantine. New Jersey: Pearson Prentice-Hall(2009) σελ. 51.  

19 στη Γλυπτοθήκη Carlsberg στη Ν.Υ. 
20 Για την ανακάλυψη-8/9/2016-του αγάλματος της ένθρονης Κυβέλης στα Κοτύωρα Πόντου βλ ανακοίνωση του καθηγητή 

Suleyman Yucel Senyurt, στο Arkeolojik Haber Pazartesi 17.09.2018.  
21 Για τη λατρεία και για τα αγάλματα ένθρονης Κυβέλης βλ. Magna Mater, 213. Caterina Ruscio, 2. Για τελετές στην Ελλάδα 

κατά τη Ρωμα¨θκή εποχή βλ. Πλούταρχος, Περί Φυγής 6. Παυσανίας ζ 20 3.   
22 H. Graillot, 107, 505 κ.ε. I. Becher, 73, 157-190. Roller. 2-3. Burkert. 117  22 Για την Παναγία με μορφή ένθρονης Κυβέλης 

το πληρέστερο έργο είναι το P.Borgeaud, preface και p.130. 
23  Για την Παναγία με μορφή ένθρονης Κυβέλης το πληρέστερο έργο είναι το P. Borgeaud, (πρόλογος και σελ.130). 
24 «Μάγοι Περσῶν Βασιλεῖς, επιγνόντες σαφῶς, τόν επί γῆς τεχθέντα, Βασιλέα ουράνιον, …πεσόντες προσεκύνησαν, … 

βρέφος κείμενον τόν Άχρονον». (Δοξαστικό της Λιτής των Χριστουγέννων, Ήχος πλάγιος του α΄) 
25 Γλυπτή διακόσμηση στη Σαρκοφάγο του Αγίου Γάλλου στο Βατικανό και σαρκοφάγο Στιλίχονος στο Μιλάνο).  
26 Βλέπε το άρθρο της Robin M. Jensen «Witnessing the Divine-The Magi in Art and Literature», Bible Review Dec. 2001. 
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   Κατά την ερμηνεία της Jensen η σκηνή εκτυλίσσεται στην πατρίδα των Μάγων όπως περιγράφεται 
(κατά Ματθαίον β΄2) «είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι 

αυτόν»). Τους οδηγεί ο λαμπρός αστέρας (άνω δεξιά 
γωνία, έξη ακτίνες εγγεγραμμένες σε κύκλο) σύμβολο 
Μιθραϊκής λατρείας. Έξη ακτίνες έχει ο πανομοιότυπος 
αστέρας και στον ανάγλυφο διάκοσμο της μαρμάρινης 
σαρκοφάγου 4ου αι. της Αγίας Αγνής27 (εικόνα 6) αλλά και 
στο «χάραγμα της  Σεβέρας»(εικόνα 2).   Και στις δύο 

     6.  Ανάγλυφο 4ου αι. από το κοιμητήριο Αγίας Αγνής      εκείνες εικόνες οι Μάγοι έχουν φθάσει στη Βηθλεέμ και 
ο αστέρας έχει ήδη σταθεί  «επάνω ου ήν το παιδίον» (κατά Ματθαίον β 11).   
  Στο ανάγλυφο της Αγίας Αγνής η ένθρονη Θεοτόκος φορεί στόλα ως Ρωμαία Αυγούστα. Στην 
αγκάλη της  ο Χριστός ως Πορφυρογέννητος δέχεται τους Μάγους     και 
λαμβάνει στα απλωμένα χέρια του τα δώρα. Και εδώ τα «δώρα» 
σημαίνουν τη δήλωση υποταγής από τους άρχοντες των εθνών–ο 
Χριστός τα δέχεται ως νέος βασιλεύς. Για πολλούς αιώνες η Βυζαντινή 
Διπλωματία θα χρησιμοποιήσει τέτοιες εικόνες για να προβάλλει την 
ανωτερότητα του Χριστιανού Ηγεμόνα και της κρατικής Γραφειοκρατίας 
που για πάνω από 1000 χρόνια κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει. Σε 
ψηφιδωτά που απηχούν εθιμοτυπία του Ιουστινιανού η ένθρονη Θεοτόκος 7. Ψηφιδωτό (705) Σ. Μαρία ιν Κοσμεντίν 

περιστοιχίζεται από φρουρά Αγγέλων ως Αυγούστα. Οι άγγελοι φορούν στολή Αξιωματικού 
βασιλικής φρουράς. Στη Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν28 (εικόνα 7)  οι 
«μάγοι Περσών βασιλείς»  έρχονται με μεγαλοπρέπεια αλλά και με 
σεβασμό. Αναγνωρίζουν το Χριστό ως μόνο  βασιλιά – οι ηγεμόνες που 
οι Μάγοι εκπροσωπούν, αναγνωρίζουν την υπεροχή του Χριστιανού 
Αυτοκράτορα. Ο Άγγελος με ερυθροδανωμένη ράβδο (σκήπτρο 
Μανδάτορα του Μεγάλου Παλατίου), αφού τους οδήγησε μπρος στο 
θρόνο της Αυγούστας – Θεοτόκου κάνει  νόημα με το δεξί χέρι να      

    8. Ψηφιδωτό Μονή Οσίου Λουκά    σταματήσουν (δεν είναι άξιοι – δεν επιτρέπεται – να πλησιάσουν). Όμως  
η  Θεοτόκος τους καλεί  δείχνοντας  με το δεξί («πλησιάστε άφοβα!»). Το νεύμα σημαίνει ότι ο μικρός 
Χριστός είναι «εδώ στη γη – και όχι στον ουρανό». Οι Μάγοι προσφέρουν τα δώρα και το Θείο 
Βρέφος τα δέχεται με ευχαρίστηση.   
  Είναι αλήθεια ότι τα ψηφιδωτά της Κοσμεντίν όπως και 
της Σάντα Μαρία Αντίκα της ίδιας εποχής συνδέονται με τον 
Έλληνα πάπα Ιωάννη Ζ΄ και με Κωνσταντινούπολίτες μαΐστορες. 
Αλλά και  στον κύκλο του Καρλομάγνου λίγα χρόνια αργότερα σε 
ελεφαντοστό του 77829 οι Μάγοι ντυμένοι με ανατολίτικη στολή  
και φρυγικό πίλο ήδη καθιερωμένο ως ιερατικό κάλυμμα κεφαλής 
αφήνουν πίσω τους πύργους του Ηρώδη (μεσαιωνικό κάστρο) και 
έρχονται στο θρόνο της Θεοτόκου όπως θα έρχονταν  οι Φράγκοι         9. Ψηφιδωτό (440) Σ. Μαρία Μαγκιόρε     
φεουδάρχες στο παλάτι του Καρλομάγνου. Στην Ανατολή η οικία όπου προσέρχονται οι Μάγοι  
πάντοτε έχει πλούσια διακόσμηση που θυμίζει το Μέγα Παλάτιο. Στη Μονή Δαφνίου οι δύο από τους 
Μάγους υποκλίνονται σχεδόν εδαφιαία προ του Αγγέλου – Μανδάτορα30 μη τολμώντας να κοιτάξουν 
το «παιδίον Ιησού». Ο νεότερος προσέχει το νεύμα του αγγέλου – πλησιάζει χωρίς υπόκλιση. Η 
μητέρα τους περιμένει ντυμένη στα γαλάζια ως Αυγούστα. Ίδιο σκηνικό εθιμοτυπίας με εδαφιαία 
υπόκλιση  βλέπουμε και το 14ο αι.  στην Karanlık Kilise της Καππαδοκίας31.    
  Στην «προσκύνηση των Μάγων» στην αψίδα του Ιερού Βήματος της Σάντα Μαρία 
Μαγγιόρε32 (εικόνα 9) δεσπόζει ο θρόνος της Θεοτόκου σε περιβάλλον Ιερού Παλατίου δίπλα στο 
πολυτελές «تخت»(τχάτ)33 όπου κάθεται ο Χριστός ως βασιλεύς - δικαστής. Η μητέρα του – με ανάλογη 
εσθήτα αυγούστας – δεν τον κρατεί στην αγκάλη. Η ίδια κάθεται σε θρόνο στα δεξιά του υιού της, ως 
Βασίλισσα – Μήτηρ. Την ακολουθεί τιμητική φρουρά Αγγέλων με στολές αξιωματικών και ανώτερων 
Αυλικών. Κρατεί στο χέρι ειλητό – λίστα  ονομάτων που ζητούν ακρόαση. Δέχεται πρώτη τους 
Μάγους. Αυτή αποφασίζει ποιους θα δεχθεί ο γιος της. Οι Μάγοι φορούν φρυγικό πίλο, αναξηρίδες 
και μεταξωτά πολύχρωμα ακριβά ανατολίτικα ενδύματα. Υποβάλλουν σέβη πρώτα στη Θεοτόκο -
Βασιλομήτορα και με τη συγκατάθεσή της πλησιάζουν το μικρό Χριστό να προσφέρουν δώρα. Με 
αυτό το ωραίο ψηφιδωτό η εκκλησία (τρία χρόνια μετά την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο) θα απαντήσει 

                                                 
27 Ανάγλυφο 4ου αι. με την προσκύνηση των Μάγων στη μαρμάρινη σαρκοφάγο από το κοιμητήριο της Αγίας Αγνής. Εκτίθεται 

στο «Museo Pio Cristiano» στο Βατικανό, (inv. 31459). 
28 ψηφιδωτό του 8ου αι της  Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν (Ρώμη) 
29 ελεφαντοστό κάλυμμα ευαγγελίου γνωστού ως Χρυσός Κώδιξ Λορς (pal lat 50 Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού) Στα 

καρολίγεια σκριπτόρια οι Μικρογράφοι αποτυπώνουν ίδια αυστηρή βυζαντινή εθιμοτυπία 29 (κατά Ματθαίο β, 11) 
30  Όπως ακριβώς και ο αυτοκράτωρ Λέων ΣΤ΄ προσέρχεται στο ναό με εδαφιαία υπόκλιση (ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας). 
31 Στη νωπογραφία της Karanlık Kilise («σκοτεινή εκκλησία» της Καππαδοκίας) 14ου αι. 
32 στη αρχή της βορινής κιονοστοιχίας ή στη θριαμβική αψίδα πάνω από το τέμπλο του Ιερού.  
 .(τχάτ = περσικός θρόνος) «تخت» 33
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στην αίρεση του Νεστορίου34:«Η Μαρία στην Ορθόδοξη Λατρεία απολαμβάνει τιμή Μητέρας Θεού».
  

  Το σκηνικό με τους Μάγους από μόνο του ήδη 
από τις κατακόμβες είναι λιτάνευση – που πάντα 
καταλήγει στο νεογέννητο βρέφος και στην ένθρονη 
μητέρα του. Όπως και στη Σάντα Μαρία Μαγκιόρε, 
στις Βασιλικές 4ου–5ουαι. τοποθετείται στο Θριαμβικό 
Τόξο του Βήματος  σαν θέμα σχετικό με τη Θεία 

      10. Ψηφιδωτό του 6ου αι. Ραβέννα Άγιος Απολλινάριος Νέος         Ευχαριστία. (συμβολίζει τη  λιτάνευση των  Τιμίων 
Δώρων και την  πορεία «μετά φόβου Θεού» προς τη Θεία Μετάληψη). Ένα σχεδόν αιώνα αργότερα 
στη Ραβέννα35, η τελετή γίνεται πιο ξεκάθαρη (εικόνα 10): οι Μάγοι προσέρχονται36 με σεβασμό και 
με κλίση του σώματος στον τύπο της «Μετάληψης των Αποστόλων» στην κόγχη του Ι. Βήματος που 
βλέπουμε και σε βυζαντινούς ναούς 11ου αι. Οδηγούν χορό Μαρτύρων γυναικών που κρατούν 
στέφανο (όπως οι διάκονοι θα κρατούσαν τα τίμια δώρα).             
 
 
          3.   ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ   
   Στη Σαρκοφάγο «της Κρίσπινα από τη Ρώμη»37 (εικόνα 11) δύο εικόνες σε    
παράθεση: Στην πρώτη η Βασίλισσα Μήτηρ στο τύπο της Κυβέλης όπως στις κατακόμβες δέχεται           

           11.«Σαρκοφάγος Κρισπίνα» 4ου αι.    12.«Σαρκοφάγος Αδέλφια» 4ου αι.  13.«Σαρκοφάγος Άρλ» 4ου αι. 

τους Μάγους που πλησιάζουν με φρυγικό πίλο και με βαρβαρικές 
«αναξηρίδες» κάτω απ’ το χιτωνίσκο. Η δεύτερη εικόνα είναι μία πρώιμη 
«Γέννηση»: Το βρέφος όχι πια στην αγκάλη της Θεοτόκου αλλά ξαπλωμένο 
σε «φάτνη» όπου τα δύο ζώα βόδι και όνος το προσκυνούν (άγνωστη στο 
Λουκά, η διήγηση είναι γνωστή στην Απόκρυφη παράδοση38. Κατά τους 

Πατέρες τα δύο ζώα συμβολίζουν τους Ισραηλίτες και τους Εθνικούς)39. Ο 
Χριστός είναι τυλιγμένος  όχι  με  πάνες αλλά «κειρίες» (σαν να βρίσκεται 
στο μνήμα). Η Φάτνη σε σχήμα πλεκτής καλάθου θυμίζει το θαύμα των πέντε 
άρτων. Το μοτίβο αυτό («φάτνη σε σχήμα καλάθου») θα επαναληφθεί στις   

   14.«Δίπτυχο Μιλάνου» 4ου αι.  σαρκοφάγους 4ου αι., (της Αδέλφια από τις Συρακούσες40 και της Αρλ41) και 
αργότερα στο Δίπτυχο από τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου, 5ου αι.42 (εικόνες 11, 12,13,14).  

Στα παραδείγματα που εξετάζουμε τη θέση του «Προφήτη» παίρνει νεαρός ποιμήν43 σε στάση ρήτορα: 
«πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν 
περί των λαληθέντων υπό των 
ποιμένων» (Λουκά β, 18). Τέλος 
η κεραμοσκεπή του στάβλου 
στο ανάγλυφο της Κρισπίνα 
(εικ 11) στηρίζεται σε ξύλινους 
δοκούς. Στη θέση όπου λογικά θα  15.16.17.18. Εικονογράφηση της «Γέννησης» σε Ανάγλυφα 4ος-6οςαι. και Φορητή εικόνα7ου αι 
εικονιζόταν η Θεοτόκος υπάρχει βράχος. Κάποιοι λένε ότι συμβολίζει πρώιμα το αφιλόξενο βραχώδες 
τοπίο σπηλαίου. Δεν θα συμφωνήσω διότι οι Ιταλοί τεχνίτες γνωρίζουν στάβλο. Σπήλαιο θα 
εικονιζόταν αν οι τεχνίτες ήταν Σύριοι ή Έλληνες.  
       Εικόνες «Γέννησης»  4ου– 6ου αι.  συγκεντρώνονται πολλές στη Ρώμη και στο Μιλάνο (σε 
κατακόμβες και σαρκοφάγους). Αντίθετα στο Ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν 
σώζονται  πολλά παλαιοχριστιανικά μνημεία, γι’ αυτό και οι εικόνες της «Γέννησης» που γλίτωσαν 
από εικονομαχία και σταυροφορίες είναι ελάχιστες – σε μονές και «ερημωμένα» εξωκλήσια κυρίως 
Αιγύπτου, Συρίας και Παλαιστίνης. (Έχουν διασωθεί περισσότερα δείγματα 6ου – 7ου αι.  από   λαϊκούς 
τεχνίτες που αντέγραφαν–βελτίωναν γνωστά τους παλαιότερα μοτίβα). Ο Wessel περιγράφει Κοπτικό 

                                                 
34  Νεστόριος:«ἐγώ διμηνιαῖον καί τριμηνιαῖον θεόν οὐχ ὁμολογῶ». Περισσότερα για την αίρεση, Φειδάς  581  
35 Προσκύνηση των Μάγων Ψηφιδωτό τρίτη ζώνη βόρεια κιονοστοιχία μεσαίου κλίτους του Αγ. Απολλιναρίου του Νέου.  
36 «…Και μετά της προσηκούσης ευταξίας, ως τω βασιλεί προσιόντες των ουρρανών, ούτω προσέλθωμεν…» Ιω. 

Χρυσόστομος,  Εἰς την Γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  Migne PG 49, 361. 
37 Η πέτρινη Σαρκοφάγος της Κρισπίνης (μέσα του 4ου αι.) σήμερα εκτίθεται στο Βατικανό, στο Museo Pio Cristiano. 
38 «πάχνη βοών» (Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 43.8, 40. Βλ. και Ψευδο – Ματθαίος, 14.2). Απηχεί προφητεία του Ησαΐα: «ἔγνω 

βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην αὐτοῦ. …» (Ησαΐα, α.3). Βλέπε και (Ησαΐα, λβ.20).   
Στο εξής σε Ανατολή και Δύση όνος και βους  θα εικονίζονται  πάντα  γύρω  από τη φάτνη. 

39 Όπως ο Γρηγόριος Θεολόγος: «Προσκύνησον … Ησαΐας διακελεύεταί σοι, και ως ὄνος .. εἴτε των καθαρών τις ει ..,  είτε 
των ακαθάρτων ..της εθνικής μερίδος» (Λόγος ΛΗ Εις τα Θεοφάνεια, ήτουν Γενέθλια του Σωτήρος, κεφ. ιζ. PG 36, 332).     

40 H σαρκοφάγος της Αδέλφιας  4ου αι. από την κατακόμβη Αγ Ιωάννου εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Συρακουσών. 
41 Σαρκοφάγος  4ου αι Εκτίθεται στο Musée de l’Arles et de la Provence Antique του Arles.  
42 Ανάγλυφο Λεπτομέρεια από ελεφαντοστό (φύλλο Δίπτυχου) 5ου αι. στο Θησαυροφυλάκιο του καθεδρικού ναού Μιλάνου. 
43 Το κατά Λουκά (β.16-18) γνωρίζει γενικά «ποιμένες». Το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου παραδίδει έναν ποιμένα. 
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ανάγλυφο ελεφαντοστό από την Αίγυπτο με παράσταση της Γέννησης και σκηνές από την παιδική 
ηλικία του Χριστού. Το χρονολογεί στον 4ο αι.44. Επίσης μαρμάρινη πλάκα από τη Νάξο με δύο 
επάλληλες εικόνες («Γέννηση» και «Φυγή στην Αίγυπτο») χρονολογείται στον 4ο αι.45. Το «μετάλλιο 
της Χαριτώς» του 58246, το συριακό ελεφαντοστό 6ου αι.47 και η φορητή εικόνα στο Σινά πρώιμου 7ου 
αι. 48 με πολλαπλές σκηνές σε μία εικόνα  αντιγράφουν πρότυπα 4ου αι.: Στην άνω ζώνη του κοπτικού 
ανάγλυφου (εικ. 16) η Θεοτόκος Βασίλισσα Μήτηρ στον τύπο ένθρονης Κυβέλης υποδέχεται όπως 
στις κατακόμβες τους Μάγους που φορούν   φρυγικό πίλο,  μπότες και αναξηρίδες (πλησιάζουν με 
χέρια καλυμμένα όπως των μαρτύρων γυναικών στον Άγιο Απολλινάριο το Νέο). Στην κάτω ζώνη τα 
δύο ζώα, βους και όνος, πλαισιώνουν συμμετρικά και θωπεύουν το βρέφος που τυλιγμένο σε κειρίες49 
κείται στη φάτνη –  βωμό ή Αγία Τράπεζα – όπως στο ανάγλυφο της Νάξου. Και εδώ η Φάτνη 
πλαισιώνεται από δύο δένδρα (παραδείσιο τοπίο) και θυμίζει κάλαθο των πέντε άρτων ή τράπεζα 
νεκρόδειπνων50 όπως η Φάτνη στις Ιταλικές σαρκοφάγους παραπέμποντας στη Θεία Ευχαριστία51.  
  
 Ο θόλος επάνω από το θρόνο της Θεοτόκου στο Κοπτικό ελεφαντοστό (εικόνα 16), 
στηριγμένος σε κιονίσκους όπως τα κιβώρια της Αγίας Τραπέζης στις πρωτοχριστιανικές Βασιλικές, 
παραπέμπει και σε οροφή σπηλαίου (το ίδιο και το τελείωμα της Φάτνης στην κάτω ζώνη). Η αίσθηση 
«σπηλαίου» είναι λιγότερη στο ανάγλυφο της Νάξου, όμως πολύ εντονότερη στη φορητή εικόνα του 
Σινά. Ο τύπος αυτός (φάτνη σε Σπήλαιο), άγνωστος στο Λουκά, γνωστός όμως στην απόκρυφη 
παράδοση52, θα καθιερωθεί ως Βυζαντινή εικόνα της Γέννησης, ενώ στη Δύση θα επικρατήσει ο 
στάβλος. Η προτίμηση αυτή συνδέεται με τον αγώνα εναντίον κατάλοιπων Μιθραϊκών Μυστηρίων 
που μέχρι τον 7ο αι. τελούνταν σε σπήλαια53 στην Αντιόχεια και σε άλλες μεγάλες πόλεις – 
κυκλοφορούσαν και ελληνιστικά ανάγλυφα με το Μίθρα54.  Κάποιοι συνδέουν την επικράτηση του 
«σπηλαίου», στο ότι ο Ναός της Γέννησης στη Βηθλεέμ κτίστηκε στα ερείπια Ιερού του Άδωνη – 
Τεμούζ55 που  ίδρυσε ο Αδριανός (στο σπήλαιο εκείνο εικάζεται ότι γεννήθηκε ο Χριστός). 
  Στην εικόνα του Σινά που αντιγράφει την κάτω ζώνη του «Μεταλλίου της Χαριτώς», η Θεοτόκος 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο – πρώτο πλάνο56. Αναπαύεται σε μεταξωτό πορφυρό ανάκλιντρο57 
μετά τη γέννα που δεν ήταν εικονική αφού ο Χριστός γεννήθηκε «in duabus naturis» 58(θεός  και 
άνθρωπος)  κατά τον Όρο της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Με το δεξί χέρι της η Θεοτόκος αγγίζει τον 
ώμο του Βρέφους59 («ο άνθρωπος μπορεί να αγγίζει το Χριστό»)60. Παράλληλα τονίζεται το 
Αειπάρθενο της Θεοτόκου  (το πρόσωπο μπρος στη φάτνη–βωμό ταυτίζεται με τη «Σαλώμη»61 η 
οποία αμφισβήτησε την άσπιλο γέννηση του Χριστού με αποτέλεσμα να παραλύσει το χέρι της. Εδώ 
ζητά από το Θείο Βρέφος να τη συγχωρήσει.   

 Ένα βοσκόπουλο σε παραδείσιο τοπίο έχει ήδη επισκεφθεί το βρέφος και ψάλλει με συνοδεία 

                                                 
44 Ανάγλυφο στο Μουσείο Κοπτικής Τέχνης Κάιρου. Klaus Wessel Byzantine Enamels, from the 5th to 13th Century NY USA 

1967. Βλ. Ν. Γκιολέ, Ο ναός του Αγίου Ιωάννου θεολόγου Γαρδενίτσας Μέσα Μάνης. «Λακωνικαί Σπουδαι» (1977), Γ ' 58-60. 
45 Μαρμάρινη πλάκα  από «ναΐδριο ερημωμένο» της Νάξου 87x84x10 εκ. με τη «Γέννηση» και την «πορεία προς Βηθλεέμ»,  

(ΒΜΑ 134 / Τ95). (Μαρία Σκλάβου – Μαυροειδή Παρατηρήσεις στις παραστάσεις της πλάκας Τ95 του ΒΜ. Δ.Χ.Α.Ε. 
16(1991-1992), Δ΄ Αθήνα 1992 σελ. 271-276. Εικ. 1).  

46 Χρυσό μετάλλιο 20 σολδίων, 90 γραμμ. με επάλληλες εικόνες (Ευαγγελισμός-Γέννηση). Κόπηκε Χριστούγεννα του583 στην 
Κωνσταντινούπολη (στο γάμο της Χαριτώς κόρης Τιβερίου Β΄ με το στρατηγό Γερμανό. H. J. Berk, Gemini Numismatic 
Auction VII. Chicago: Harlan J. Berk, 2011. Σελ. 166. Για το γάμο της Χαριτώς βλ. Θεοφάνης Χρονογραφία, 251,32 – 252,4.  

47 Ανάγλυφο ελεφαντοστό πιθανόν από Συρία ή Αίγυπτο. Εικονίζει την Προσκύνηση των Μάγων και τη Γέννηση. Εκτίθεται 
στο τμήμα «ειδικών συλλογών» στη Βιβλιοθήκη του Μάντσεστερ. 

48 Φορητή εγκαυστική εικόνα. η σύνθεση αντιγράφεται σχεδόν πανομοιότυπα στην Καππαδοκία (Karanlık Kilise) 11ου αι.  
49(αιγυπτιακό σάβανο). Και οι δύο σταυροί (ίσως στη θέση του αστέρα) δηλώνουν τη σταυρική θυσία του Χριστού. 
50 (Μαρία Σκλάβου – Μαυροειδή ό. π. σελ. 275).   
51 «Διά τούτο τοίνυν τη φάτνη, ήτις εστί των αλόγων εστία, ο εξ ουρανού καταβάς άρτος προστίθεται, ίνα και τα άλογα της 

λογικής μεταλαβόντα τροφής, εν λόγω γένηται». Γρηγορίου Νύσσης Εις το γενέθλιον του Σωτήρος,  PG 46, 1141-1144  
52Η φάτνη σε Σπήλαιο (Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 37.10 Αρμενική Διήγηση 1.6 και Ψευδο Ματθαίος 13.3).  
53 «Όταν οι Μιθραϊστές λένε ότι ο Μίθρας γεννήθηκε μέσα στο βράχο και τελούν τα μυστήρια σε σπήλαιο … συμφωνούν με 

τις προφητείες του Δανιήλ (β.34) και του Ησαΐα (λγ.16) για το Μεσσία …». Ιουστίνου, Προς Τρύφωνα Ιουδαίο, 70.1. Για 
την εικονογραφία του σπηλαίου μιλά και ο Ωριγένης («Προς τον επιγεγραμμένον Κέλσου Αληθή Λόγον», a, 51,16). 

54 Στην Ανατολή ήταν γνωστή η «γέννηση σε σπήλαιο» από ελληνιστικά ανάγλυφα 3ου π.Χ. – 4ου μ.Χ. αι. όπως «Ο Ερμής 
παραδίδει στις Νύμφες το Διόνυσο» Αφιέρωμα Νεοπτόλεμου Μελιτινού 330 π.Χ. (Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών) και 
ψηφιδωτά όπως το «Λουτρό Διονύσου» (Έπαυλη Αιών, Πάφος) και η «Γέννηση Αλεξάνδρου» (Εθνικό Μουσείο Βηρυτού).  

55 «Ακόμη και η Βηθλεέμ ο πιο σεβάσμιος τόπος της οικουμένης, για την οποία ο Ψαλμωδός λέγει ‘αλήθεια εκ της γης 
ανέτειλεν’ (Ψαλμός πδ), κι αυτή επισκιάστηκε από το σπήλαιο – Τέμενος του Τεμούζ ήτοι του Άδωνι. Και σ’ αυτό το σπήλαιο 
όπου από το βρέφος Χριστό ακούστηκε το πρώτο κλάμα, σήμερα ακούγεται ο ‘Θρήνος της Αφροδίτης’». (Αγίου Ιερωνύμου 
Επιστολή 58 Προς Παυλίνον. PL 22, 581.   

56 (χωρίς τη Θεοτόκο δεν θα γεννιόταν ο Χριστός   ούτε   θα   υπήρχε η εορτή  της Γέννησης. Η θέση της σε πρώτο πλάνο, είναι 
σαφές μήνυμα σε Νεστοριανούς που αρνούνταν να τιμήσουν τη Θεοτόκο  και συμμαχούσαν με τους Πέρσες.  

57 Αυτός ο τύπος της ανακλινόμενης Θεοτόκου δίπλα στη Φάτνη θα παγιωθεί στις εικόνες της «Γέννησης» στην Ανατολή. 
58 Η φράση αυτή περιέχεται στον «Τόμο του πάπα Λέοντος Α΄» και αποτέλεσε βάση για την τελική διατύπωση του «όρου» της 

Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. (Γ. Φλορόσφσκι, Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα. Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 541). 
59 Το άγγιγμα του Βρέφους θα εγκαταλειφθεί πολύ  γρήγορα. Σε νωπογραφία 11ου  αι στην Karanlık Kilise της Καππαδοκίας η 

Θεοτόκος δείχνει προς το Χριστό (πρώτη φορά σε ανατολική εικόνα η Μητέρα δεν θα αγγίζει πια το Βρέφος).   
60 Η σκηνή εκφράζει την διδασκαλία της Εκκλησίας ενάντια στον Αλεξανδρείας Κύρο και το Μονοθελητισμό παρακλάδι του 

Μονοφσιτισμού που δίδασκαν ότι «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να  αγγίξει το Χριστό»).  
61 Στην απόκρυφη Βιβλική παράδοση η Σαλώμη αμφισβήτησε την άφθορο γέννηση του Χριστού. Άγγιξε την Θεοτόκο. Το χέρι 

της παρέλυσε. Ψευδοματθαίος, 13,5. Βλέπε και Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 39,14 – 40a,11. 
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φλογέρας το χαρμόσυνο γεγονός. Ο λευκός χιτώνας παραπέμπει στο μυστήριο του Βαπτίσματος62. Ο      
δογματικός αυτός συμβολισμός επαναλαμβάνεται στην κάτω ζώνη με το «λουτρό του βρέφους» (είναι     

18. «Γέννησις Διονύσου» Σαρκοφάγου 150 μ.Χ.      19.«γέννηση Αχιλλέα» Ελευθέρνα 4 ος αι. μ.Χ.  20.«Γέννησις Αλεξάνδρου» Μπααλμεκ 4 ος αι. μ.Χ. 
αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια των «εορτών του Δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων» τελούνταν 
ομαδικές βαπτίσεις). Ποια πρότυπα όμως είχε ο ζωγράφος για να απεικονίσει το «Λουτρό»; Ούτε η   
Καινή Διαθήκη ούτε η απόκρυφη Γραμματεία το αναφέρει63.Πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί στα 
«παγανιστικά» ψηφιδωτά, σπάνια τον 6ο – 7ο αι., όμως συνηθισμένα σε ρωμαϊκές επαύλεις μέχρι τον     
4ο αι. (η εικονογραφία γέννησης θεών – πολιούχων – ηρώων έχει μακρά παράδοση όχι μόνο στην 
ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Ρώμη. Το «Λουτρό του Διονύσου» εικονίζεται και σε ρωμαϊκή 
σαρκοφάγο από μάρμαρο της Θάσου, του 160 μ.Χ.)64. Στην Πάφο65, στη Μπααλμπέκ και στην 
Ελευθέρνα ήταν γνωστά στους Χριστιανούς τεχνίτες τα ανάγλυφα και ψηφιδωτά με τη γέννηση του 
Διονύσου66, του Αχιλλέα67 και του Μεγάλου Αλεξάνδρου68.        
 
     4.   Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΓΕΝΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΡΑΜΑ   
   Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε εικόνες με πολλαπλές σκηνές πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα τα 
δρώμενα με τα οποία σχετίζονται: Ο ευχαριστιακός χαρακτήρας της σύνθεσης «Φάτνη σε σπήλαιο – 
προσκύνηση Ποιμένων και Μάγων» από νωρίς αξιοποιήθηκε από την Εκκλησία για εποπτική 
διδασκαλία κυρίως σε νεοφώτιστους (ήταν γνωστή η εικόνα στο Γρηγόριο Θεολόγο που σε ένα 

«Δογματικό Έπος» εξηγεί το λειτουργικό της 
νόημα69. Πρώιμα ήταν και τα δρώμενα, γνωστά 
ως «οίκοι και κοντάκια» που αποτυπώνονται σε 
τοιχογραφίες και έργα τέχνης με μορφή «décor 
simultanée»70. Σε μια σειρά «κοντάκια» 6ου αι.71 
τα δρώμενα έχουν εξελιχθεί σε Βυζαντινό 
Λειτουργικό Δράμα που παιζόταν  εντός ή στο  

21. «Γέννησις» Μηνολόγιο Βασιλείου Β΄ 10ος αι.  22. ı ı ı  10ος αι     προαύλιο του ναού: Στην Αγία Σοφία μπρος στον 
Πατριάρχη και το Βασιλέα72 με φορητές εικόνες της Γέννησης, [έμοιαζαν με τις (εικόνες 15, 16)] και 
με λάβαρα έφθαναν εν πομπή στη Λητή και στο Αίθριο όπου ο Αναγνώστης απήγγειλε ευαγγελική 
περικοπή ενώ Στουδίτες μοναχοί απήγγειλαν στιχομυθίες μιμούμενοι κινήσεις των Μάγων, των 
ποιμένων και του Ηρώδη. (Ηθοποιοί από το ελεύθερο θέατρο73 καλούνταν να υποδυθούν Θεία 
πρόσωπα, πολλές φορές όμως έβαζαν άμετρο ρεαλισμό στο ρόλο. Οι υπερβολές καταδικάστηκαν 
αμέσως74. (Κοπτικές εικόνες που οι νόμοι τη Πρωτευούσης δεν τις επηρέαζαν, σώζουν αυτόν τον 
καταδικασμένο υπέρμετρο ρεαλισμό).   

  Η χρησιμοποίηση δρώμενων και εικόνων της «Γέννησης» για την προβολή της δύναμης και 
υπεροχής του βυζαντινού κράτους ποτέ δεν θεωρήθηκε άτοπη. Η Κασσιανή μάλιστα, έχοντας υπ’ 
όψιν εικόνα της Γέννησης75 σε συνεργασία με μοναχούς της Μονής Στουδίου έγραψε «ιδιόμελα» για 
να ψαλούν στα  δρώμενα του Δωδεκαημέρου. Με γλαφυρούς στίχους αναπολεί τη μεγάλη δύναμη 
του Κράτους δύο αιώνες πριν, όταν επικρατούσε έστω φαινομενική γαλήνη – ελάχιστοι προέβλεπαν 

                                                 
62 «καν ής Αιθίωψ το σώμα, την ψυχήν λευκάνθητι..»Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος Μ΄ εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα, PG 36, 396.   
63 Στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου (37a,23) και στον Ψευδοματθαίο (2.1) ο Ιωσήφ αναζητεί μαία όμως ρητά «λουτρό του 

βρέφους» δεν αναφέρεται πουθενά. Μήπως και η τοποθέτηση του Ιωσήφ συνήθως κοντά στο λουτρό του Βρέφους, 
σχετίζεται με την αναζήτηση μαίας στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου και στον Ψευδοματθαίο;  

64 Η σαρκοφάγος μέχρι το 1934 συλλογή Don Marcello Massarenti. Κληροδοτήθηκε στο Walters Art Museum Βαλτιμόρη. 
65 α. Λουτρό Διονύσου, ψηφιδωτό, 4ου αι. μ.Χ., Οικία Αιών, Πάφος. Β. Γέννηση Αχιλλέως Ψηφιδωτό 5ου αι. μ.Χ. Νέα Πάφος. 
66 Γέννηση του Διονύσου σε Σπήλαιο δεν αναφέρεται ούτε στους Ορφικούς Ύμνους ούτε στον Ομηρικό Ύμνο «εἰς Διόνυσον». 

Η εικονογραφία της «εν σπηλαίω γεννήσεως» του Διονύσου και πολιούχων Ηρώων ήλθε στην Ελλάδα μετά τον 4ο αι. π.Χ. 
67 Σε ανασκαφή στην Ελευθέρνα βρέθηκε ελεφαντοστούν με ανάγλυφες σκηνές από τη ζωή του Αχιλλέα. Φυλάσσεται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Λεπτομερή περιγραφή στο: Μαγδαληνή Βασιλειάδου, Θεοί και Ήρωες – Η εικονογραφία 
της Γέννησης στην Ύστερη Αρχαιότητα. Θεμέλιον – 24 Μελέτες για το δάσκαλο Πέτρο Θέμελη, Αθήνα 2013, σελ. 44.  

68 Το ψηφιδωτό του 4ου αι. μΧ. που βρέθηκε στη Μπααλμπέκ βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Βηρυτού 
69 Γρηγορίου, Έπη Δογματικά Εξάμετρα Migne PG 37, 471 «Ήν Θεός, αλλ’ επάγη Πατρός Λόγος / ημέτερος φως  Ως κε Θεόν 

μ’ ίξη, / μικτός χθονίοις…» («Ο Θεός Λόγος για να μας επαναφέρει στο κατ’ εικόνα έγινε ένα με τους γήινους ανθρώπους»).  
70 Αρθρωτές σκηνές ή σε επάλληλες ζώνες. Γ. Ιωαννίδης, Το Λειτουργικό Δράμα, σελ. 7-8,  62-63. 
71 Αποδίδονται στο Ρωμανό το Μελωδό: Sancti Romani Melodi cantica genuina Clarendon Press, τόμ.2, ύμνοι 10 -   
72 την παραμονή των Χριστουγέννων λίγο πριν το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού, μία πομπή από τη Σολέα έφθανε στη Λητή 

ή στο Αίθριο. Εκεί μικρή δέηση συνοδευόταν από σχετικό δρώμενο: Έπειτα, η πομπή γύριζε στην Σολέα, όπου ο Πατριάρχης 
εκφωνούσε πανηγυρικό λόγο με θέμα το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και του Βαπτίσματος. 

73 Η Δωροθέα από το θίασο «Πυθίαι Θεόπνευστοι» υποδυόμενη τη Θεοτόκο απέδιδε με ρεαλισμό τις ωδίνες της γέννας. Γ. 
Ιωαννίδης, Το Λειτουργικό Δράμα, σελ 7-8,  62-63. Μ. Ανάστος, Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός, Ι Ε Έ, τ. Η΄ σελ. 273.  

74 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ότι δει ανιστορείν ευλαβώς τα θεία … κατά την δεδομένην συνήθειαν. PG 155, 112- 117. 
75 (κριμένη την εποχή της εικονομαχίας στο μοναστήρι του Στουδίου) 
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τον εμφύλιο που θα ξεσπούσε με την εικονομαχία. Παρομοιάζει τον Ιουστινιανό και τον Ηράκλειο με 
το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αύγουστο76 αφού όπως 
εκείνος και αυτοί είχαν επιβάλει μια – προσωρινή 
έστω – ειρήνη. Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που 
γράφτηκε το Δοξαστικό των Χριστουγέννων της 
Κασσιανής, στις εικόνες της Γέννησης προστέθηκε        

23. «Γέννησις» Μονή Δαφνίου 1100.      24 Περίβλεπτος Μυστρά 14ος αι  η χορωδία αγγέλων πάνω από το σπήλαιο ή τον 
Ευρωπαϊκό στάβλο, να ψάλλει τον ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Και από τότε 
που ο Ανατόλιος μοναχός του Στουδίου πρόσθεσε στο μουσικό μέρος των δρώμενων Ιδιόμελο που 
βλέπει ομοιότητες της «Βασιλείας του Θεού» με το «Ρωμαϊκό Κράτος» 77, οι εικόνες της Γέννησης 
αποτυπώνουν τη χλιδή των ανακτόρων (ας θυμηθούμε το σχήμα της φάτνης στην εικόνα του Σινά). 
Οι Φράγκοι βασιλείς αρχίζουν να παραγγέλνουν «ευαγγελιστάρια» από τα σκριπτώρια των Μονών 
Στουδίου και Αγίου Σάββα. Στην εικονογράφησή τους αποτυπώνεται η χλιδή των ανακτόρων.  
  Η «Βυζαντινή» εικόνα της Γέννησης θα λάβει την τελική της μορφή τον  9ο - 10ο αι. και θα 
απηχεί δρώμενα του Λειτουργικού Δράματος («Θεοτόκος και Φάτνη σε  σπήλαιο – Προσκύνηση των 
Ποιμένων στη θέση του Προφήτη των κατακομβών – Λουτρό του Βρέφους – Ιωσήφ κοντά στο 
λουτρό78»). Οι Μάγοι όταν εικονίζονται θα φορούν στολή Επαρχιώτη  Άρχοντα, θα έρχονται με άλογα 
σύμβολο δύναμης και καταπίεσης της επαρχίας όπως στην εικόνα του Σινά και στη νωπογραφία της 
Karanlık Kilise. (στο Λειτουργικό Δράμα με αυτό τον τρόπο εκφράστηκε από τους «αδυνάτους» της 
Υπαίθρου διαμαρτυρία εναντίον των «Δυνατών» και της αυξανόμενης δύναμης των αρχόντων της  
επαρχίας)79. Περισσότερο όμως τονίζεται η δογματική και λειτουργική διάσταση των δρώμενων των 
Χριστουγέννων: Στις (εικόνες 21, 22, 23,24)80 που αντιγράφουν παλαιότερα πρότυπα οι μορφές 
(άνθρωποι, άγγελοι μαζί με τα δύο ζώα) σχηματίζουν χορό (κύκλο) γύρω από βωμό–φάτνη όπου όλοι 
περιμένουν τη Θυσία και το Δείπνο που θα ακολουθήσει. Η Θεοτόκος (ένθρονη οικοδέσποινα – 
Αυγούστα) μας προσκαλεί στο ευχαριστιακό δείπνο δείχνοντας προς το βωμό. Μόνο ο Ιωσήφ κάθεται  
παράμερα  σκεπτικός, χωρίς να μετέχει (το 15ο αι. με πρότυπα Δυτικής Ευρώπης θα συμμετέχει και 
αυτός «αριστερά γονατισμένος, έχων σταυρωμένα τα χέρια εμπρός εις τα στήθος του»)81.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Κασσίας Μοναχής Υμνογράφου (Κασσιανής), Δοξαστικό των Εσπερίων των Χριστουγέννων, Ήχος β.   

   «  Όταν ο Αύγουστος ήταν απόλυτος μονάρχης σ’ όλη τη γη, έπαψαν να κυβερνούν πολλοί.  
      »  Και όταν Σύ (ο Χριστός) γεννήθηκες από την Αγνή Θεοτόκο, η πολυθεΐα των ειδώλων καταργήθηκε.  
  »  Εξαφανίστηκαν οι πόλεις – κράτη και όλα υπάγονται υπό ένα βασιλέα εγκόσμιο.  
  »  Και μόνο μία Θεότητα δεσπόζει παντού που επιβλήθηκε και κυβερνά από τον ουρανό… »  
(Βιογραφικά για την Κασσία: Καρλ Κρουμβάχερ Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, εν Αθήναις 1900, τ β,  σ. 631 - 634) 

77 Ανατολίου Υμνογράφου του Στουδίτου Εσπέριο Ιδιόμελο των Χριστουγέννων Ήχος β΄   
  «  Η βασιλεία σου Χριστέ ο Θεός, βασιλεία πάντων των αιώνων. (η «Βασιλεία του Θεού»)  
  »  Και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά… » (κοσμική εξουσία μέσω του αυτοκράτορος).    
    (Βιογραφικά στοιχεία για τον Ανατόλιο το Στουδίτη: Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου Η Νέα Μούσα, Σταμπούλ 1936, σελ. 40).  

78 Ο Ιωσήφ τοποθετείται κοντά στο λουτρό του Βρέφους επειδή σύμφωνα με την Απόκρυφη Παράδοση αυτός αναζήτησε και 
έφερε τη μαία στο σπήλαιο. (Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 29.2, Ψευδοματθαίος, κεφ.12.1). 

79 Τα ράκη που φορούν οι ποιμένες στο ψηφιδωτό 10ου αι, στον Όσιο Λουκά θυμίζουν «πένητες» που η πολιτεία περιέθαλπε). 
Είναι γνωστός ο Αγροτικός Νόμος του 10ου αι και οι αγώνες Βασιλείου Β΄ εναντίον της οικογένειας των Σκληρών. Το 14ο 
αι οι ποιμένες φορούν σλαβική αγροτική στολή («Γέννησις», νωπογραφία 14ου αι, Μονή Βατοπεδίου) 

80 «Γέννησις» από εργαστήριο Κωνσταντινούπολης 10ου αι., Μηνολόγιο Βασιλείου Β΄ στη Βιβλιοθήκη του Βατικανό. 
81 Αντίθετα από στο κατά Ματθαίον β, 19,»ταράσσεται» όμως ο Διονύσιος εκ Φουρνά (Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, Γ΄ 

5) προτείνει «…αριστερά (από τη φάτνη) ο Ιωσήφ γονατισμένος, έχων τα χέρια σταυρωμένα εμπρός εις τα στήθος του…».  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
H ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 
  1   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΙ–ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ 

  Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Πάπα Λέοντος Α΄82 η εορτή της Γέννησης του Χριστού 
τελικά καθιερώθηκε στην Δυτική Ευρώπη και κάθε χρόνο, όλοι περίμεναν τα μεσάνυκτα της 24ης 
Δεκεμβρίου να κοινωνήσουν  στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η εικονογραφία της Γέννησης από 

τον 4ο αι. υπηρετεί αυτή την προσμονή. Στο ωραίο ανάγλυφο της 
Σαρκοφάγου του Στιλίχωνος83 τα ζώα πλαισιώνουν τη φάτνη 
όπου κείται (σαν σε βωμό ή σε νεκρική κλίνη) το Θείο Βρέφος. 
Τα δύο πτηνά δεξιά και αριστερά τσιμπούν από καλάθια, στα 
αριστερά άρτους και στα δεξιά ρώγες από σταφύλι (ο άρτος και ο 

25.Λεπτομέρεια από την «Σαρκοφάγο του Στιλίχωνος»  οίνος είναι συστατικά της Θείας Ευχαριστίας). Η όλη σύνθεση 
αναπαριστά την αγρυπνία (Vigillia) των πιστών γύρω από τη φάτνη και την 
κοινωνία του «Άρτου που κατέβηκε από τον ουρανό»84 στην Θεία Λειτουργία 
που τελείωνε με την ανατολή του ηλίου85. Σε σαρκοφάγους 4ου–5ου αι. μπορεί 
για λόγους εξοικονόμησης χώρου να μην εικονίζεται η Θεοτόκος ή άλλο 
πρόσωπο γύρω από την φάτνη, όμως πάντα εικονίζονται ο βους και ο όνος 
γνωστά από την Απόκρυφη Παράδοση86, σύμβολα των λαών (εβραίων και 
εθνικών)87 που συγκροτούν την Εκκλησία και μεταλαμβάνουν τον «ζωτικό και 
ουράνιο άρτο»88. Μέχρι τον 11ο αι. στην εικονογραφία αναπαράγεται η 
συγκέντρωση γύρω από την Φάτνη σαν σε ουράνιο δείπνο, σε περιβάλλον 
«υπερώου» όπως στο Μυστικό Δείπνο. (Όσο η Ραβέννα ελέγχεται από το 
Βυζαντινό Έξαρχο, το σκηνικό της Φάτνης σε ψηφιδωτά της Ιταλίας θυμίζει 
συμπόσιο στο Ιερό Παλάτιο της Κωνσταντινούπολης και τα πρόσωπα είναι σαν 
να μετέχουν σε ανάλογη εθιμοτυπία της Αυλής)89.       26.Θρόνος  .--   
  Τον 6ο αι. η Θεοτόκος στον τύπο «βασίλισσα–μήτηρ» έχει λάβει πια την τελική θέση της 
στην αυτοκρατορική εικονογραφία της Γέννησης αναπαυόμενη μετά την γέννα δίπλα στη Φάτνη στην 
αριστερή πλευρά, σαν σε βασιλικό θρόνο. Στο ανάγλυφο ελεφαντοστό του «Θρόνου του 
Μαξιμιανού»90 καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο της εικόνας και είναι πια η κύρια μορφή (το 
βρέφος Χριστός στην φάτνη – σαρκοφάγο, καταλαμβάνει πολύ μικρό  χώρο). Είναι  ηχηρή απάντηση  
στους οπαδούς του αιρετικού  Πελαγίου που η καταδίκη του ήταν πρόσφατη από την Σύνοδο της 
Οράνζ (529): Η Θεοτόκος «ἐνίκησε φύσεως τάξιν» και ο Χριστός αληθώς «ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου 
και Θεοτόκου»91. Ασφαλώς ο καλλιτέχνης αδιαφορεί για το περιβάλλον της φάτνης (αν είναι στάβλος, 
σπήλαιο ή οικία) όμως με σαφήνεια υπενθυμίζει κάποια αποσπάσματα από Λόγο Αγ. Κυρίλλου 
Αλεξανδρείας για το ρόλο της Θεοτόκου στο μυστήριο της Γέννησης92. Το δογματικό χαρακτήρα της 
σύνθεσης βεβαιώνουν και δύο λεπτομέρειες :  Πρώτα ο «Προφήτης» στο άνω μέρος, γνωστός από 
την πρώιμη εικονογραφία των Κατακομβών, με χειρονομία Ρήτορα εξηγεί το «ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον 
καί ἀγγέλοις ἄγνωστον Μυστήριον» της Γέννησης. Δεύτερη λεπτομέρεια η σπάνια παρουσία  της 
«Σαλώμης» από την Απόκρυφη παράδοση που συναντήσαμε και στην υποσημ. 61). Στην εικόνα 
βλέπουμε να τείνει το χέρι της που με θαυμαστό τρόπο έχει παραλύσει.  

                                                 
82 Ο Πάπας Λέων Α΄(400-461), ανησυχεί με τα υπολείμματα της λατρείας του invictus sole στη Ρώμη που ακόμη και στις μέρες 

του επηρέαζε την Ιταλική ύπαιθρο. Εκφράζει αντιρρήσεις για την εορτή της Γέννησης του Χριστού 25η Δεκ. – που οι μύστες 
του Μίθρα τελούσαν τα «Μυστήριά» τους (Sermo xxxvii in Natalis domini, VII, 4. xxii, II, 6 PL 64, 218 και 198).  

83 «Σαρκοφάγος Στιλίχωνος» (υψηλόβαθμου στρατιωτικού άρχοντος).385 μΧ. Αμβροσιανή Βασιλική στο Μιλάνο.  
84 Ιερός Αυγουστίνος, Sermo CCCLXIX De Nativitatae Domini, 1. PL39, 1655. Κατά τα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης 

στη διάρκεια της Αγρυπνίας μια εποπτική διδασκαλία στο χώρο των Κατηχουμένων ερμήνευε το Λόγο του Ιερού 
Αυγουστίνου για τον  «Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό».   

85 Το1038 Ιρλανδοί Βενεδικτίνοι μοναχοί τη Vigillia την ονόμασαν Cristes   Maesse = Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία (στη νέα 
Αγγλική Christmas). 

86  «Ο βους και ο όνος.. ἀκαταπαύστως επροσεκύνουν αυτόν». (Ψ/Ματθαίος, 14.2). «ἐσπαργάνωσεν αὐτόν και ἔβαλεν ἐν πάχνῃ 
βοῶν» (Πρωτ. Ιακ 43, 6-8) 

87 Για την παρουσία τους στην εικόνα της Γέννησης δόθηκαν από τους Πατέρες ποικίλες ερμηνείες. Ο Γρηγόριος Θεολόγος 
(Λόγος ΛΗ΄ εἰς Ἅγια Θεοφάνια, είτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, κεφ. ιζ, PG 38, 332, 4-9) υπενθυμίζει προφητείες του Ησαΐα 
(α,3) ή του Αβακούμ (γ,2) που ομιλούν για «βουν» και «όνο». Παράλληλα συνδέει τα δύο ζώα με τους «καθαρούς» που 
γνώριζαν το Μωσαϊκό «Νόμο» και τους «ακαθάρτους και αβρώτους και αθύτους και της εθνικής μερίδος» (βαρβάρους λαούς 
που δέχτηκαν τη διδασκαλία του Χριστού). Οι Άγιοι Αυγουστίνος και Αμβρόσιος  αντιγράφουν τα λόγια του Γρηγορίου (G 
Schiller, Iconography of Christian Art, Vol. I, 1971, Lund Humphries, London, σ. 61).     

88 Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος ΚΘ Περί Υἱοῦ, κεφ. κ, PG 37, 100. 
89 Σε ψηφιδωτά 6ου αι. στη  Σάντα Μαρία Μαγκιόρε, στη Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν και στα ανάγλυφα όπως στο «θρόνο 

Μαξιμιανού» το περιβάλλον της φάτνης αντιγράφει την εθιμοτυπία του Μεγάλου Παλατίου του Ιουστινιανού. Το ίδιο και 
μια σειρά μικρογραφίες σε χειρόγραφα. Βλ. Γιώργος Ιωαννίδης σελ. 3-4 και 6 

90  στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβέννας. Η «Γέννησις» αντιγράφει μικρογραφίες μετά την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο. 
91 Τροπάριο – Κάθισμα μετά τη Β΄ στιχολογία του Όρθρου των Χριστουγέννων. Η υμνολογία των Χριστουγέννων στο σύνολό 

της  απηχεί αγώνες και το θρίαμβο της Ορθοδοξίας κατά του Πελαγιανισμού και του Νεστοριανισμού.  
92 «Οὐκοῦν εἰκότως καί Θεοτόκος καί παρθενομήτωρ ἡ μακαρία δικαίως ἀν λέγοιτο. Οὐ γάρ ἄνθρωπος ψιλός ἧν ὁ τεχθείς ἐξ 

αὐτῆς Ἰησοῦς» Κυρίλλου Κατά των μη βουλομένων ομολογείν Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένον, δ. PG 76, 260C.  
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  Την εικονογραφία τετράφυλλου ή οκτάφυλλου ρόδακα – σχηματοποιημένο άστρο της 
Βηθλεέμ – τη συναντούμε στο γλυπτό της σαρκοφάγου του Στιλίχωνος και σε ελεφαντοστά και 

χειρόγραφα με την «Προσκύνηση των Μάγων». Στο θρόνο Μαξιμιανού είδαμε να 
τοποθετείται μεταξύ των δύο ζώων της Φάτνης. Θα ήταν αναχρονισμός ή ακόμη 
και ασυγχώρητο λάθος η εμφάνιση του αστέρα εδώ93, και μάλιστα σε σχήμα 
οκτάφυλλου ρόδακα – ηλιακό σύμβολο των Περσών και Ασσυρίων94 –  αν δεν 
συνδεόταν με το διαρκή πόλεμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εναντίον του 
Χοσρόη (οι «τοις άστροις λατρεύοντες» Πέρσες μαζί με τους άλλους λαούς που 
συμβολίζονται με τα ζώα γύρω από τη Φάτνη, θα σκύψουν να προσκυνήσουν το 
νεογέννητο βρέφος – νοητό ήλιο της δικαιοσύνης που κατήργησε τη μιθραϊκή 
λατρεία του invictus sole)95. Τον οκτάφυλλο ρόδακα – Άστρο θα αντιγράψει και το 
Καρολλίγειο ελεφαντοστό(Βρετανικό Μουσείο96 με επάλληλες εικόνες αντίγραφο 

27. Καρολλίγειο 8ου-9ου αι. γλυπτών 4ου–6ουαι.97): στην κάτω ζώνη το άστρο οδηγεί τους Μάγους στην 
ένθρονη Βρεφοκρατούσα – Θεοτόκο. Οι Μάγοι φορούν ίδιο φρυγικό σκούφο με εκείνον στο γλυπτό 
της Άρλ. Ας προσέξουμε την έντονη κίνηση του Βρέφους στην αγκάλη της ένθρονης Θεοτόκου: 
Τείνει τα δύο χέρια όχι προς τα Δώρα αλλά προς τους ίδιους τους Μάγους («δεύτε προς με..»).  
  Έντονες εκφραστικές χειρονομίες κυριαρχούν και στην επάνω σκηνή (Ευαγγελισμό): ο 
Άγγελος με κηρύκειο κινείται να πλησιάσει τη Θεοτόκο που φορεί πτυχωτή γαλάζια – χρυσή εσθήτα 
πατρικίας. Εκείνη με το δεξί χέρι τον αποθαρρύνει να  προχωρήσει ενώ με το αριστερό εκφράζει 
υποταγή («γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου»). Ενδιαφέρον έχει και η μεσαία σκηνή : Η φάτνη είναι    
στο δεξιό άκρο. Η Θεοτόκος αναπαύεται σε ανάκλιντρο (θα μπορούσε να είναι και θρόνος βυζαντινού 
τύπου) αριστερά της φάτνης ως αναπαυόμενη  Αυγούστα μετά τη γέννα στην «πορφύρα» του 
παλατιού. Η εσθήτα  και εδώ είναι γαλάζια πτυχωτή. Η παλάμη του αριστερού χεριού της θυμίζει τη 
σχεδόν σύγχρονη νωπογραφία στο Καστελσέπριο και το ψηφιδωτό 6ου αι. στη Σάντα Μαρία ιν 
Κοσμέτικ. Η φάτνη θυμίζει βασιλικό νεκροκρέβατο όπως στις λάρνακες του 4ου αι. και διατηρεί τον 
ευχαριστιακό χαρακτήρα αφού μιμείται τη φάτνη – βωμό στο Θρόνο του Μαξιμιανού. Ο χώρος δεν 
θυμίζει ούτε σπήλαιο ούτε στάβλο, μάλλον θυμίζει αίθουσα θρόνου σε κάστρο με  ισοδομικό τείχος,  
πολλούς Βυζαντινούς πύργους και πύλες με αναβαθμίδες. Η ανδρική μορφή έξω από το τείχος 
κάθεται με βλέμμα απλανές σε αναπαυτικό κάθισμα. Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του Ιωσήφ που 
θα καθιερωθεί. Εδώ έχει ρωμαϊκά χαρακτηριστικά ιδίως στην κόμμωση, Το λεπτό γένι δηλώνεται με 
ασαφείς γραμμές – δείγμα ότι η σχηματοποίηση στην τέχνη έχει προχωρήσει πολύ.  
  Στην κεντρική κόγχη της Σάντα Μαρία Φόρις Πόρτας στο Καστελσέπριο98, η νωπογραφία 
7ου αι. επαναλαμβάνει το ίδιο θέμα με το Θρόνο της Ραβέννας: Η Θεοτόκος στον τύπο «βασίλισσα – 
μήτηρ» και η Σαλώμη με το παράλυτο χέρι που το βαστά με έκφραση 
πόνου και μετανοίας περιγράφουν με σαφή τρόπο τη διδασκαλία της Γ΄ 
Οικουμενικής Συνόδου και των συνόδων εναντίον του Πελαγιανισμού. Ο 
άνετος χώρος της κόγχης όπου είναι ζωγραφισμένη η σύνθεση, επιτρέπει 
να προστεθεί «σπήλαιο» σε βραχώδες τοπίο, απόδειξη ελληνικής ή 
συριακής επιρροής. Άγγελος λευκοντυμένος στη δεξιά πλευρά καλεί τους 
ποιμένες που αφήνοντας τα πρόβατά τους σπεύδουν  να προσκυνήσουν. Η    28. Σ. Μαρία Φόρις Πόρτας 7ος αι.    .    
κίνησή του θυμίζει τον Άγγελο που αναγγέλλει στις Μυροφόρες την Ανάσταση. Και εδώ όπως και 
στο Θρόνο του Μαξιμιανού η Φάτνη θυμίζει βωμό όπου το βρέφος Χριστός κείται ως «ιερείο άμωμο» 
δίνοντας ευχαριστιακό χαρακτήρα στην σύνθεση. Βλέπουμε για άλλη μια φορά μετά το Θρόνο του 
Μαξιμιανού τη σπάνια σκηνή με την Σαλώμη να αμφισβητεί το αειπάρθενο της Θεοτόκου. Θα την 
επαναλάβει το 1310 στο ανάγλυφό του ο Λορέντζο Μαϊτάνι άπό τη Σιένα99, όμως σιγά – σιγά  θα 
εγκαταλειφθεί τους επόμενους αιώνες100 ως «σκηνή πολύ σκληρή»101. Τέλος ο καλλιτέχνης του 

                                                 
93 Κατά Ματθαίο (β, 2), Ψευδοματθαίος (16,1) Πρωτευαγγ. Ιακώβου (41,13): ο40a, Αστέρας οδήγησε μόνο τους Μάγους. 

«Ἔστη ἐπάνω οὗ ἥν τό παιδίον» (Ματθ. β,9). Οι ποιμένες οδηγήθηκαν όχι από αστέρα αλλά από άγγελο (Λουκά 8-17) 
94 Γλυπτά στο «παλάτι του Απαντάνα» με οκτάφυλλους ρόδακες: υποτελείς ηγεμόνες εν πομπή προσφέρουν δώρα στον τύπο 

της «προσκύνησης των Μάγων». (Ali Mousavi, Persepolis, discovery and afterlife of a world wonder, σ. 1171-181)  
95 «Ἀνέτειλας Χριστέ ἐκ Παρθένου, / νοητέ Ήλιε της Δικαιοσύνης. / Και Ἀστήρ σε ὑπέδειξεν, / έν σπηλαίῳ χωρούμενον τον 

ἀχώρητον / Μάγους ὁδηγήσας εἰς προσκύνησίν σου» (Τροπάριο μετά την Ζ΄ Προφητεία Εσπερινός Χριστουγέννων, Ήχος 
πλ. β΄). Αντίστοιχος ύμνος Γρηγοριανού Μέλους στη Δυτική Εκκλησία ψάλλεται την εορτή των Θεοφανίων: «Ecce Advenit 
Dominator Dominus…» έργο του William Byrd (1540-1623) αντιγράφει παλαιότερον ύμνο των Δομινικανών Πατέρων. 

96 Φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο – από εργαστήριο του Άαχεν εποχής Καρλομάγνου (800-814). Ήταν μέρος Διπτύχου 
ή διακόσμηση στο εξωτερικό κάλυμμα κάποιου από τα εικονογραφημένα χειρόγραφα ευαγγέλια που φιλοτεχνήθηκε σε 
σκριπτώριο που διηύθυνε ο Αλκουίνος. Έχει ήδη αρχίσει να υποχωρεί η πρωτοχριστιανική πλαστικότητα. Τα ίχνη κόκκινου 
και μπλε χρώματος και επιχρύσωσης είναι ανάλογα με χρώματα που συναντούμε σε μαρμάρινα γλυπτά του 7ου -  8ου αι..    

97Πιστό αντίγραφο των ανάγλυφων επάλληλων σκηνών που είχαμε συναντήσει στη σαρκοφάγο της Αρλ 4ου αι. βλ. Γιώργος 
Ιωαννίδης, Η Εικόνα της Γέννησης …σ. 5. Στο γλυπτό του 8ου αι. προστίθεται και η σκηνή του ευαγγελισμού. 

98 Καστελσέπριο στο Μιλάνο. Περισσότερα βλ. Γιώργος Ιωαννίδης, Η Εικόνα της Γέννησης …σ. 7.  
99 (στον ανάγλυφο διάκοσμο της πρόσοψης του Καθεδρικού Ναού του Ορβιέτο). 
100 Μία λεπτομέρεια: Στο ανάγλυφο του Τζιοβάνι Πισάνο ( «Γέννηση» του 1303, στον άμβωνα της Μητρόπολης στην Πίζα), 

στη σκηνή του λουτρού του βρέφους, η μαία εξετάζει τη θερμοκρασία νερού στην κολυμβήθρα με χέρι που μοιάζει 
παράλυτο. Κανείς μέχρι τώρα δεν σχολίασε το ενδεχόμενο, η σκηνή αυτή να αντικατέστησε σιωπηρά το θέμα «Σαλώμη». 

101 Ν. Γκιολές, Παλιοχριστιανική Ζωγραφική.  
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Καστελσέπριο απευθύνεται και σ’ αυτούς που πρόσφατα βαπτίστηκαν (νεοφώτιστους) και πρόκειται 
να κοινωνήσουν πρώτη φορά στην Αγρυπνία (Vigillia) τη νύχτα των Χριστουγέννων: Το επιχειρεί με 
τo «Λουτρό του Βρέφους» σε σκεύος που θυμίζει μικρή κολυμβήθρα αλλά  και Άγιο Ποτήριο. Η 
εικονογραφία του «σπηλαίου» σε ερημικό τοπίο όπως συνηθιζόταν στην Ανατολή (υποσημ. 52) και το 
«Λουτρό του Βρέφους» με πρότυπα τα «παγανιστικά» ψηφιδωτά με τη γέννηση Θεών και Ηρώων 
(εικόνες 18,19,20) ίσως να συνδέονται με τους Σύριους και Έλληνες καλλιτέχνες που ήρθαν στην 
Ιταλία ως πρόσφυγες λόγω των Αραβικών πολέμων. Ίσως και με την πατριαρχία του Έλληνα  Πάπα 
Ρώμης Αγίου Θεοδώρου Α΄.    
  Οι δογματικοί – ευχαριστιακοί συμβολισμοί στην νωπογραφία του Καστελσέπριο 
συμβαδίζουν με βυζαντινά εικονογραφικά προγράμματα όπως της Κόκκινης Εκκλησίας στην 
Περουχτίτσα και είναι απόηχος πατερικών ομιλιών για την ενανθρώπιση του Θεού – Λόγου. Ο 
Lazarev102 βλέπει εδώ τον αγώνα της Δυτικής Εκκλησίας κατά του Αρειανισμού των Λομβαρδών 
κατακτητών. Όμως θεωρώ ότι η χρονολόγηση (τέλος 7ου αι.)103 τις συνδέει μάλλον με τη διδασκαλία 
Μαξίμου του Ομολογητού και με το θρίαμβο της Ορθοδοξίας εναντίον των Μονοθελητών στη 
Σύνοδο της Ρώμης (649)104 (ο Έλληνας πάπας Άγιος Θεόδωρος Α΄105 ήταν η ψυχή αυτής της Συνόδου).  
  
 Μεταξύ 10ου-12ου αι. η εικονογραφία της «Γέννησης» και της «Προσκύνησης των Μάγων»   είναι 

επηρεασμένη από την Αυτοκρατορική εθιμοτυπία της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας πασών των Γερμανιών. Σε χειρόγραφα ευαγγελιστάρια γνωστά 
ως «Κώδικες της Φούλντα» αποτυπώνεται η ζωή στο παλάτι του Όθωνα – που 
δεν διαφέρει από τη ζωή στο «Ιερόν Παλάτιον» της Κωνσταντινούπολης  (Στο 
Λειτουργικό Χειρόγραφο 10ου  αι. του Αββαείου του Prüm106 η φάτνη – βωμός με 
υπερυψωμένο βάθρο θυμίζει βυζαντινά ισοδομικά τείχη με πολλές καμάρες και 
πύργους. Μοιάζει με τη φάτνη στο «Μηνολόγιο Βασιλείου Β΄». Ανακτορική 
πολυτέλεια επικρατεί και σε μικρογραφία στο «Χρυσούν Ευαγγέλιο» 107  από 
σκριπτώριο Βενεδικτίνων πατέρων108 (1040 – 1050) με επάλληλα θέματα: Στην κάτω 
ζώνη τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το στέμμα του Ηρώδη109 που υποδέχεται 
τους Μάγους αντιγράφουν πρόσωπο και στέμμα του Ερρίκου Γ  ́της Γερμανίας110 το    

29. «Χρυσούν Ευαγγέλιο»       όπως γνωρίζουμε από  κηρόβουλο111 και νομίσματα112. Τα επίκρανα στο παλάτι του 
Ηρώδη, τα βυζαντινά φωτιστικά οροφής και στην επάνω ζώνη τα κιονόκρανα (αίθουσα του Ευαγγελισμού) 
προδίδουν την επιρροή στη  Γερμανική Αυλή, της ακολουθίας της βυζαντινής πριγκίπισσας Θεοφανούς και 
της πριγκίπισσας Σοφίας. Τα τείχη με πολεμίστρες και οι τετραώροφοι πύργοι που περιβάλλουν τις τρίλοβες 
καμαροσκέπαστες εισόδους είναι δάνεια από την παπική αρχιτεκτονική Ρομανικού Ρυθμού – δείγμα 
δυνάμεως και απόλυτης εξουσίας της εκκλησίας και του ευλογημένου από την εκκλησία κράτους.  
  Ενδιαφέρον έχει η «Γέννηση» στη μεσαία ζώνη: Στο φωτοστέφανο του βρέφους Χριστού 
εγγεγραμμένος σταυρός (όπως στην καρολλίγεια εποχή). Η Θεοτόκος σε ευρύχωρη αυτοκρατορική 
«Πορφύρα» (δωμάτιο τοκετού στο  παλάτι) αναπαύεται όχι σε στρώμα – θρόνο όπως στις βυζαντινές εικόνες, 
αλλά σε πραγματικό κρεβάτι με τορνευτά ξύλινα πόδια όπου κατά τη βυζαντινή εθιμοτυπία γεννιέται ο 
Διάδοχος  του Θρόνου. Το δάπεδο όπου πατά το κρεβάτι, θυμίζει σύννεφο με φόντο το γαλάζιο του ουρανού. 
Σε «στενή οδό» – είσοδο του Ανατολικού Πύργου οδηγούν τρεις βαθμίδες όπως στους Μεσαιωνικούς 
Πύργους της Βόρειας Ευρώπης.   
  Κοντά στους αυτοκρατορικούς συμβολισμούς πρέπει να εξετάσουμε και τους Δογματικούς – 
Ευχαριστιακούς : Οι Βενεδικτίνοι πατέρες–μικρογράφοι, γνώριζαν την εικονογραφία 3ου – 5ου αι. Τον Ιωσήφ 
τον τοποθετούν σε στάση όχι τόσο αμφιβολίας όσο έκστασης, όχι καθιστό αλλά όρθιο, στη θέση του προφήτη 
που είχαμε γνωρίσει στις κατακόμβες, να κηρύττει «το απ’ αιώνος απόκρυφο μυστήριο». Για το χώρο της 

                                                 
102 V. Lazarev, Storia della pittura byzantine, Torino, 1967. Ν. Γκιολές, Παλαιοχριστιανική Τέχνη – Μνημειακή Ζωγραφική, 

Αθήνα 1991, σελ. 168-169. 
103 P. J. Nordhagen, Studies in byzantine and early Medieval painting. London, 1990, σελ. 487 – 488.  
104 Andrew Ekonomou, Byzantine Rome and the Greek Popes, Eastern Influences on Rome and the Papacy from Gregory the 

Great to Zacharias. Lexington books, Plymouth, UK, κεφάλαιο 4, σελίδες 113 κ.ε. Adelbert Davids, The Empress Theophano: 
Byzantium and the West at the Turn of the 1st Millennium. Cambridge University Press, 1995. σ. 79-80. 

105 Ο Άγιος Θεόδωρος ο Έλληνας, έγινε Πάπας το 642 (Liber Pontificalis, I, 330 κ.ε. Duchesne. Παρίσι 1886). Ο Μέγας 
Συναξαριστής Νικοδήμου(18η Μαΐου), λέγει ότι ο Θεόδωρος μαρτύρησε. Το Liber Pontificalis δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. 

106 Graduel de l’ abbaye de Prüm, Latin 9448, fol. 4v.Bibliothèque Nationale de France,  
107 Στο Codex Aureus Epternacensis («χρυσούν ευαγγέλιο», 1035-1040), Γερμανικό Εθνικό Μουσείο, Νυρεμβέργη, f. 18v . Εικονίζονται 

ο Ευαγγελισμός, ο Ασπασμός της Ελισάβετ, η Γέννηση και η Επίσκεψη των Μάγων στο παλάτι του Ηρώδη. 
108 Το σκριπτώριο στο Αββαείο του Echternach ιδρύθηκε από τη Θεοφανώ Σκλήραινα, ανεψιά Ιωάννη Τσιμισκή- μητέρα του Όθωνα Γ .́ 
109 Ιστορικοί της Τέχνης βλέπουν εξάρτηση από νομίσματα και σφραγίδες του 1040 – 1060 με τον Ερρίκο Γ .́ (Karl Oettinger, Der 

Elfenbeinschnitzer des Echternacher Codex Aureus und die Skulptur Unter Heinrich III. (1039-56), τόμ 2ος (1960), σ. 34–54,  
110 Στέψη Ερρίκου Γ΄ της Γερμανίας,  Μικρογραφία σε χειρόγραφο στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Βρέμης, Ms. b. 21, 

fol. 3v-4v) (και αυτό το χειρόγραφο προέρχεται από το σκριπτώριο του Echternach). 
111 Otto Posse. Die Siege] der deutschen Kaiser und Könige I 1909, Taf. 14,3 (5. σφραγίδες); Taf. 15,3 (6η σφεαγίδα). 
112 Kurt Lange. Münzkunst des Mittelalters 1942, O., Nr.12, S. 57. Η προχωρημένη γραμμικότητα της εσθήτας του Ηρώδη αντιγράφει 

τη στολή του Ερρίκου από νόμισμα του 1050 (τεχνοτροπία της εποχής  Όθωνος Γ  ́ - ξεχασμένα μοτίβα του Διοκλητιανού). Karl 
Oettinger, σ. 40, Jantzen, Ollonische Kunst 19+7.S.140 f. Abb. 128 bis 131: Katalog «Ars sacra», München 1950, Ο, S.130 
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φάτνης είναι σαφής η επιρροή του Αιδέσιμου Βέδα (672–735, επαναλαμβάνει λόγια Πατέρων του 4ου αι. 113: 

«…Ο Άρτος των Αγγέλων, κατέβηκε στην Βηθλεέμ που σημαίνει οίκος του Άρτου… ο Χριστός 
ανεκλίθη στην φάτνη, ώστε να μας θρέψει με το σώμα του, όπως τα Ιερά ζώα τρώγουν την τροφή 
τους»)114. Ο Ονώριος του Αυγουστοδίνου (1080–1154) επίσης στο Λόγο του, βλέπει την φάτνη της 
Βηθλεέμ να μοιάζει Αγία Τράπεζα όπου τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας115. Οι τεχνίτες 
λοιπόν ζωγράφισαν το χώρο να μοιάζει με κόγχη Ιερού Βήματος ή με τοξωτό αρκοσόλιο κατακόμβης 
(φαίνεται να αντιγράφουν και τη σαρκοφάγο του Στιλίχωνος 4ου αι.), θυμίζοντας το Υπερώο όπου έγινε 
ο Μυστικός Δείπνος. Η φάτνη έχει τη θέση Αγίας Τραπέζης όπου τα δύο ζώα (σύμβολο των λαών που 
εκχριστιανίζονται από τους Ιεραποστόλους), περιμένουν το τέλος της Vigillia των Χριστουγέννων για να 
μετάσχουν στο Δείπνο που παραθέτει όχι πια ο νεογέννητος αλλά ο θυόμενος Χριστός (στους «κώδικες της 
Φούλντα» τα δύο ζώα θωπεύουν με το στόμα τους το Θείο Βρέφος – μοιάζουν σαν να «εσθίουν τον Άγιο 
Άρτο»). Τα βήλα (παραπετάσματα) είναι ανοικτά επιτρέποντας τη θέα σε δύο ποιμένες με ρωμαϊκή κόμμωση, 
που δείχνουν όχι προς την Θεοτόκο αλλά προς την Φάτνη – Αγία Τράπεζα. Τα πρόσωπα κινούνται προς το 
νεογέννητο ελεύθερα στο χώρο, σαν να μην υπόκεινται στους νόμους της βαρύτητας116. Μαζί τους δύο αμνοί 
κατευθύνονται και αυτοί προς την «στενή πύλη» - είσοδο σαν να πείθονται στα λόγια του Χριστού στην «επί 
του Όρους Ομιλία» («Εἰσέλθετε διά τῆς στενής πύλης…» Ματθ. ζ  ́13. Παραδείσιο τοπίο με αμνούς που 
αιωρούνται και συμβολίζουν τις ψυχές των δικαίων αναφέρει ο Ιερός Αυγουστίνος στις ομιλίες του).  
 Ο κύκλος των μικρογραφιών του 10ου – 12ου αι. ολοκληρώνεται με χειρόγραφα της Μεγάλης 
Βρετανίας και με λαϊκότροπες συνθέσεις της Καταλονίας. Κοινό χαρακτηριστικό η αντιγραφή της 
εθιμοτυπίας των ανακτόρων από βυζαντινά  πρότυπα χωρίς όμως μεγάλη λεπτότητα  και οι υψηλοί πύργοι – 

  
  
  
  
  

  30. «Γέννηση» ψαλτήριο Αγ. Αλβανού              31.«Γέννηση» Παρισινό ψαλτήριο Latin 830          32.«Γέννηση» Παρισινό ψαλτήριο Latin 10434    

ισχυρή οχύρωση, που τονίζουν την ισχύ της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, Άλλο κοινό χαρακτηριστικό η απουσία 
του  Αστέρα της Βηθλεέμ και από την Προσκύνηση των Μάγων και από την Γέννηση. Ενδιαφέρον έχει το 
«Ψαλτήριο του Αγίου Αλβανού»117 από βρετανικό σκριπτώριο Βενεδικτίνων: Αν και  ο Αστήρ λείπει, όμως 
στην περίμετρο της εικόνας, μεταξύ  των μαιάνδρων του διακόσμου βλέπουμε εννέα φορές το άνθος του 
λωτού. Είναι γνωστό ότι το άνθος αυτό στην Περσική Λατρεία ήταν ηλιακό σύμβολο118. Είναι λοιπόν 
πιθανόν οι Βενεδικτίνοι καλλιτέχνες σκόπιμα να τοποθέτησαν το ηλιακό σύμβολο – που ήταν άλλωστε και 
έμβλημα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας – γύρω από την εικόνα της φάτνης.  
 Και στα Παρισινά Ψαλτήρια119  ο λειτουργικός – ευχαριστιακός χαρακτήρας είναι σαφής: Η φάτνη 
θυμίζει βωμό – Αγία Τράπεζα στηριγμένη σε πεσσούς μονόλιθους ή κτιστούς. Τα χρώματα όπως στου Αγίου 
Αλβανού παραπέμπουν σε ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας και σε Καρολλίγεια χειρόγραφα (κυριαρχεί το 
γαλάζιο και χρυσό). Η Θεοτόκος αναπαύεται σε βασιλικό ανάκλιντρο, το κάλυμμα της κεφαλής της  
και οι διακοσμητικές κεφαλές λεόντων στις αψίδες είναι πρώιμες καινοτομίες που θα χαρακτηρίσουν 
αργότερα την Ευρωπαϊκή Τέχνη. Παραλείπεται το «λουτρό του βρέφους» 
(πιθανότερη αιτία η έλλειψη χώρου). Καινοτομίες συναντάμε και στο Ψαλτήριο 
Ingeborg Ρομανικού ρυθμού και σε λαϊκότροπες εικόνες της Καταλονίας όπως 
αυτή που κοσμούσε την πρόσοψη της Αγίας Τραπέζης στη Σάντα Μαρία ντ’ 
Άβια120: Το Θείο βρέφος και η Θεοτόκος αντί φωτοστέφανου φέρουν βυζαντινού 
τύπου προσκεφάλαια. Δίπλα στη φάτνη – λάρνακα η Παναγία αναπαύεται 
καθήμενη σε στρώμα – πολυθρόνα (τα πόδια της ακουμπούν σε αναπαυτικό 
κεντητό υποπόδιο όπως σε βυζαντινές εικόνες), τείνει το δεξί χέρι να αγκαλιάσει   
το Θείο Βρέφος(την  ίδια στάση θα τη συναντήσουμε το 1296 στη Σάντα Μαρία Μαγιόρε). Ο Ιωσήφ απέναντι 
στη Θεοτόκο, σε στάση αμφιβολίας, αποστρέφει το πρόσωπο –  δεν συμμετέχει στα  δρώμενα  
  Ο κύκλος της Φάτνης σε ανακτορικό περιβάλλον ολοκληρώνεται με Γοτθικές υαλογραφίες που 
εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο. Αντιγράφουν Ρομανικά μοτίβα121 που είδαμε στο «Χρυσούν Ευαγγέλιο 

                                                 
113 «Ἑρμηνεύεται δέ ἡ Βηθλεέμ οἷκος ἄρτου, φερώνυμος τοῦ προελθόντος ἐξ αὐτής Σωτῆρος ἡμῶν ὄντος Θεοῦ Λόγου, ψυχῶν 

λογικῶν θρεπτικοῦ. ὅ καί παρίστησιν αὐτός λέγων. Ἐγώ ἡμί ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς» Ευσεβίου Ευαγγελικής 
Αποδείξεως βιβ. ζ, κεφ. β, PG 22, 548. (Και Ιερός Αυγουστίνος, Sermo CCCLXIX De Nativitatae Domini, PL39, 1655.). 

114 Αιδέσιμου Βέδα Εξηγητικά Γνήσια. Εξήγηση εις το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Βιβλίο 1, κεφ. 2.   PL 92, 330 – 331. 
115 «(Η Παναγία) τοποθέτησε (το Χριστό) στη φάτνη, τουτέστιν τοποθέτησε το Σώμα του Χριστού στην Αγία Τράπεζα» 

Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae -  De Nativitate Domini, Opera Omnia. PL 172, 818.» 
116 Παραδείσιο τοπίο όπως το περιγράφει ο Ιερός Αυγουστίνος: 7 «αμνοί» και 9 άγγελοι στη Γέννηση, 9 πρόσωπα στο παλάτι του Ηρώδη, 

7 διακοσμητικοί κύκλοι στο υποπόδιο του Ηρώδη. Την αυστηρότητα της εθιμοτυπίας μετριάζουν χαρούμενα χρώματα. 
117 «Γέννηση», «Ψαλτήριο Αγ. Αλβανού» φ 21, έργο Βρετανών Βενεδικτίνων. βλ. Kristen Collins. The St. Albans Psalter: Painting 

and Prayer in Medieval England. Getty Publications Los Angeles (2013).    
118 Το συμβολικό άνθος του λωτού την εποχή του μεσαίωνα κοσμεί και το γερμανικό αυτοκρατορικό σκήπτρο. 
119 μεταξύ 1040 – 1090 α. Ψαλτήριο Παρισινός Κώδικας, Latin 830, fol 21r.      β. Ψαλτήριο Παρισινός Κώδικας, Latin 10434, fol 13v. 
120 Αυγοτέμπερα σε ξύλινο πάνελ. Μεταφέρθηκε στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας ενώ στην  Αγία τράπεζα της Σάντα 

Μαρία στη θέση του πάνελ τοποθετήθηκε αντίγραφο.   Guia del Museu Nacional d'Art de Catalunya. σελ. 25. MNAC, 2004.  
121 (σε υαλοπίνακες παραθύρων) Με την ψηφιοποίηση του «Δελτίου Δεκεμβρίου 1971 – Ιανουαρίου 1972» και μεταγενεστέρων 

από τη JSTOR σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Μουσείο, έγινε πολύ εύκολη η ηλεκτρονική πρόσβαση στα εκθέματα.  
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του Echternach». Το αρχαιότερο δείγμα είναι η διακόσμηση του Αββαείου 
του Σαιν Ντενίς122 με την επιστασία του Αβά Suger, (Γαλλία 1144)123. Πολλοί 
πιστεύουν ότι ο τεχνίτης είχε υπόψιν μορφές και εθιμοτυπία από την Αυλή της 
Βουργουνδίας –που χρηματοδότησε το εικονογραφικό πρόγραμμα στο Αββαείο124. 
Στη σκηνή της «Γέννησης», το κιονόκρανο και οι τοξωτές αψίδες της κιονοστοιχίας 
της αίθουσας όπου αναπαύεται η Θεοτόκος, θυμίζουν αρχιτεκτονικά μέλη σε 
μικρογραφίες παρισινών ψαλτηρίων του 10ου αι. και τον  Ευαγγελισμό του Χρυσού 
Ευαγγελίου.  Το φωτιστικό πάνω  απ’ το φωτοστέφανο της Θεοτόκου θυμίζει το Παλάτι 34. Γέννηση Αββαείο Σαίν Ντενίς  
του Ηρώδη στο  «Χρυσούν  Ευαγγέλιο», σχηματοποιημένο. Στη σκηνή επικρατεί το κόκκινο και γαλάζιο 
που ταιριάζει στην εθιμοτυπία της Αυλής του Λουδοβίκου Ζ .́               
 
 2   ΡΩΜΗ - ΤΟΣΚΑΝΗ : ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ    
   Από τα μέσα 13ου αι. οι πίνακες ζωγραφικής φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη. 
Γνωστός επίσης είναι ο ευγενής ή ο επίσκοπος που ανέθεσε τον εικαστικό διάκοσμο ναού ή 
ανακτόρου. Από τους πρώτους επώνυμους μαΐστορες ο Πιέτρο Καβαλλίνι 
υπογράφει στη Ρώμη ως «πίκτωρ Ρωμάνους» (Ρωμαίος ζωγράφος)125. Στη 
«Γέννηση», στη Σάντα Μαρία Τραστεβέρε (1296)126 διατηρεί το βυζαντινό 
σπήλαιο και το γνωστό στην κομνήνεια τεχνική χρυσό φόντο, τονίζει τον 
όγκο των μορφών και δημιουργεί αμυδρή αίσθηση του τρισδιάστατου. Το 
Θείο Βρέφος κείται σε σαρκοφάγο τυλιγμένο σε κειρίες κατά τα βυζαντινά 
πρότυπα οι άγγελοι θυμίζουν την τοιχογραφία του Άρακα στην Κύπρο (1192). 35. Πιέτρο Καβαλλίνι «Γέννηση» 
Το βοσκόπουλo  όμως  με τη φλογέρα είναι καινοτομία, άγνωστη ακόμη στη Ανατολή. Στη θέση  του  

Λουτρού του Βρέφους άλλη καινοτομία η Taberna Meritoria και το 
ποτάμι από λάδι προέρχεται από τα Χρονικά Ευσεβίου Καισαρείας127 
(ο θρύλος για ποταμό από λάδι στις όχθες του Τίβερη και για τη σκηνή 
ανάπαυσης στην έρημο ίσως σημαίνει το «έλεος του Θεού που πηγάζει 
από  τη γέννηση του Χριστού»128. Το συνδέουν με το κτίσιμο της 
Σάντα Μαρία Τραστεβέρε πρώτου χριστιανικού ναού στη Ρώμη. (εικόνα 35).   

    36. Πιέτρο Καβαλλίνι «Γέννηση» Ο Καβαλλίνι δέχτηκε επιρροή και από τα ανάγλυφα του Νικόλα  
Πισάνο129 στην Τοσκάνη, που σηματοδοτούν κατά τους κριτικούς την αρχή της Αναγέννησης (τις 
νέες τεχνικές ο Πισάνο συνδυάζει με στοιχεία γοτθικού ρυθμού). Μαζί με το Ντούτσιο (1308)130 και 
τον Τζιότο (1304) 131 είναι από τους πρώτους επώνυμους (εγκαινιάζουν νέα εποχή χωρίς να ξεχνούν 
βυζαντινά Ρομανικά και γοτθικά μοτίβα). Στο ανάγλυφο του 
Νικόλα Πισάνο στην Πίζα (1260)132(εικ 36) ο Ευαγγελισμός, η 
Φάτνη σε σπήλαιο, η Προσκύνηση των Ποιμένων και το Λουτρό 
του Βρέφους εικονίζονται σε επάλληλες ζώνες. Η μορφή και η 
κίνηση του Αρχαγγέλου θυμίζουν νωπογραφία του Καστελσέπριο. 
Θεωρώ βέβαιο ότι το χέρι του αρχαγγέλου – κατεστραμμένο 
σήμερα –  ήταν και εδώ σε σχήμα ομιλίας όπως στους βυζαντινού 
τύπου «ευαγγελισμούς» (δε βαστά κρίνο   όπως    σε νεότερους        37. Ντούτσιο «Η Γέννηση» (Σιένα1308)   
πίνακες). Μόνη διαφορά – καινοτομία – είναι ότι ο αρχάγγελος με το αριστερό χέρι βαστά ειλητάριο 
στην πτυχή του χιτώνα του και όχι κηρύκειο (ίδιο με τον Αρχάγγελο στον «ευαγγελισμό» του 
Τζιότο133 στο Arena Chapel της Πάδοβα).Ενδιαφέρον έχει ο «ευαγγελισμός» στο τρίτο εικονίδιο στη 
Πιετά του Ντούτσιο  που βαστά βυζαντινού ρυθμού κηρύκειο134.  
   Το Θείο Βρέφος στο γλυπτό του Νικόλα Πισάνο όπως και στο ψηφιδωτό του Καβαλλίνι 
κείται σε Φάτνη που θυμίζει φέρετρο. H Θεοτόκος σε τύπο ανακεκλιμένης Δέσποινας, στο ψηφιδωτό 
του Καβαλλίνι διατηρεί χαρακτηριστικά Βυζαντινής πατρικίας ενώ στο γλυπτό του Νικόλα Πισάνο 

                                                 
122 Για τις ζημιές στις υαλογραφίες κατά τη Γαλλική Επανάσταση βλ. Michael W. Gothren, The infancy of Christ Window 

from Abbey of St. Denis, reconsideration of its design and iconography. Art Bulletin 68, 3 (Sept. 1986), σελ. 409-410. 
123 Οι κριτικοί της Τέχνης διακρίνουν επιρροή από Βουργουνδιακά πρότυπα και συμβολισμούς που συναντάμε σε φλαμανδικούς πίνακες. 
124 Κάποιοι πιστεύουν ότι ο αβάς Suger διακόσμησε το Αββαείο με έξοδα του Λουδοβίκου Ζ΄ του οποίου υπήρξε πνευματικός. 
125 Fabrizio Alessio Angeli - Elisabetta Berti, Pietro Cavallini Pictor Romanus, Roma 2007, κυρίως σελίδα 10 
126 Στην κεντρική κόγχη του Ιερού Βήματος (από τον «θεομητορικό κύκλο» που αρχίζει με το Γενέσιο της Θεοτόκου και 

καταλήγει στην Κοίμηση). Paul Hetherington. The mosaics of Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere. Διδακτ. Διατριβή 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 1968. Στο Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 33 (1970), σελίδες 95-97  

127  «E taberna Meriatrans Tiberim oleum terra erupit, fluxitgue tota die sine intermission, significans Christi gratiam ex 
gentibus». Ευσέβιος, Χρονικών β, PG 19, 521.  

128 Οι ποικίλες ερμηνείες που δόθηκαν στη taberna meditoria στο Paul Hetherington, ό.π. σελίδα 95.  
129 στο Βαπτιστήριο της Πίζας,Βίος του Πισάνο στο: G. Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, (1912) τ. I, σ. 29 κ.ε. 
130 Βίος του Ντούτσιο: G. Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, (1912) τ. IΙ σ. 7-12  
131 Βίος του Τζιότο: G. Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, (1912) τ. I, σ. 71 κ.ε. 
132 Στον εξαγωνικό μαρμάρινο άμβωνα του βαπτιστηρίου της Πίζας η ‘Γέννηση’, η ‘Προσκύνηση των Μάγων’, η ‘Υπαπαντή’, 

η ‘Σταύρωση’ και η ‘Δευτέρα Παρουσία’ «διηγούνται» στους νεοφώτιστους τη Χριστολογική Διδασκαλία της Εκκλησίας   
133 Laura Jacobus, Giotto’s Annunciation in Arena Chapel. (College Art Association, The Art Bulletin 81 Mart 1999), σελ. 98  
134 Στη βάση της Μαεστά του Ντούτσιο, ο Ευαγγελισμός αποτελεί ξεχωριστό πάνελ. Και εδώ ο Αρχάγγελος, τείνει το χέρι «σε 

σχήμα ομιλίας». Με το αριστερό κρατά σκήπτρο (όπως στις τοιχογραφίες της εποχής των Κομνηνών). 
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αντιγράφει τη Φαίδρα του Κάμπο Σάντο135. Αμφίεση και κόμμωση ταιριάζουν σε Ρωμαία πατρικία 
κλασικής εποχής. Ίδια επιμελημένη κόμμωση έχουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα της σύνθεσης.  

  Στη «Γέννηση» του Ντούτσιο136 οι προφήτες που πλαισιώνουν την 
εικόνα είναι ο Ησαΐας που όπως στις κατακόμβες αναγγέλλει την 
γέννηση του «Εμμανουήλ» (Ησαΐα ζ 14) και ο Ιεζεκιήλ. Όμως καμία     
προφητεία του Ιεζεκιήλ ούτε στην υμνολογία της Ανατολικής 
Εκκλησίας (Ώρες Εσπερινό Όρθρο αναγνώσματα) ούτε στο Γρηγοριανό 
Μέλος της Vigillia της Δυτικής Εκκλησίας υπάρχει. Η επιλογή του εδώ     

   38. Τζιότο «Η Γέννηση»(Ασίζη, 1300)  – πρώτη φορά στα χρονικά της τέχνης – πρέπει να αναζητηθεί  σε θρύλο 
που ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ φέρεται να  διέδωσε το 1200137: Σύμφωνα με ένα χρησμό το «Αιώνιο 
Τέμενος της Ειρήνης» που έκτισε ο Αύγουστος στη Ρώμη, θα καταστρεφόταν μόνον όταν μία 
Παρθένος γεννούσε παιδί. Δώδεκα έτη μετά το κτίσιμο, τη στιγμή της γέννησης του Χριστού, το 
τέμενος κατέρρευσε. Κατά το θρύλο, αυτή η κατάρρευση αναγγέλλεται – πολύ αμυδρά νομίζω –σε 
χωρίο του Ιεζεκιήλ (ιγ΄ 10-12). Σε πίνακες μεγάλων ζωγράφων 15ου αι. τα ερείπια του «παγανιστικού 
τεμένους» που κατά το θρύλο κατέρρευσε, διακρίνονται στο φόντο της 
Γέννησης ή και σε πρώτο πλάνο.   
  Ο Ντούτσιο, σε χρυσό φόντο συνδυάζει σπήλαιο με στάβλο 
σε βραχώδες τοπίο όπως σε φορητές βυζαντινές εικόνες και ψηφιδωτά 
10ου–12ου αι. (αντιγράφει – ακόμη και στις λεπτομέρειες – το ωραίο 
ξυλόγλυπτο τρίπτυχο 10ουαι. που εκτίθεται στο Λούβρο)138. Στο 
κέντρο δεσπόζει όπως στις βυζαντινές εικόνες η Θεοτόκος (πατρικία σε 39. Τζιοβάνι Πισάνο «Γέννηση» 1303  
κόκκινο ανάκλιντρο, ντυμένη με κόκκινη και γαλάζια εσθήτα όπως στα καρολλίγεια χειρόγραφα και 
στα ευαγγελιστάρια της Φούλντα).  Κρατά τα χέρια σταυρωμένα ενώ με απλανές βλέμμα σκέπτεται 
τη σταυρική θυσία του Χριστού. Η φάτνη θυμίζει ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα. (Αγία Τράπεζα με τα 
δύο ζώα να περιμένουν τη Θεία Λειτουργία θυμίζει η φάτνη και στις νωπογραφίες του Τζιότο όπου η 
Θεοτόκος έχει πάρει στα χέρια της το Θείο βρέφος (εικόνα 38). Ο Τζιότο προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα 
από την άλλη δική του νωπογραφία στο «arena chapel»139 που αντιγράφει το ψηφιδωτό στον Όσιο 
Λουκά (εκεί η Θεοτόκος στραμμένη προς το βρέφος απλά το αγγίζει -θέλει να το κρατήσει στην 
αγκαλιά της). Ας προσέξουμε τον Ιωσήφ σε στάση αμφιβολίας: Ο Τζιότο, ο Τζιοβάνι Πισάνο και ο 
Ντούτσιο αντιγράφουν το Νικόλα Πισάνο και τον Καβαλλίνι και όλοι αντιγράφουν το Μηνολόγιο 
Βασιλείου ή το ψηφιδωτό της Μονής Δαφνίου. 
      Στα πόδια των δύο ποιμένων που «ήλθον σπεύσαντες» (κατά Λουκά β 16), επτά ή δώδεκα 
αιγοπρόβατα περιμένουν αμέριμνα. Ασυνήθιστη μέχρι τώρα είναι η παρουσία 
ποιμενικού σκύλου στο ψηφιδωτό του Καβαλλίνι και στην εικόνα του 
Ντούτσιο (καινοτομία αναγεννησιακού ρυθμού – δεν τη βλέπουμε στον 
Τζιότο). Τα επόμενα χρόνια η παρουσία σκύλων στη «Γέννηση» της Δυτικής 
Ευρώπης θα είναι συχνή – αντίθετα η Βυζαντινή τέχνη θα την απορρίψει. Το 
σύνολο των Ελλήνων αγιογράφων ακολουθεί την Έκφραση Διονυσίου εκ 
Φουρνά που δεν αναφέρει – χωρίς να απαγορεύει ρητά –  παρουσία σκύλου 
στην εικόνα της «Γέννησης». Από τα τέλη 19ου αι. θα ασκηθεί κριτική από 40. «Μαΐστωρ της Βοημίας» 1350 
Αγιορείτες σε όσους αντιγράφουν τον Καβαλλίνι και το Ντούτσιο σε αυτήν την καινοτομία140.  
  Στα έργα τους οι Μαΐστορες της Τοσκάνης επιμένουν να τονίζουν τον ευχαριστιακό – 
δογματικό χαρακτήρα της «Γέννησης»: πρόσωπα, άγγελοι και ζώα σχηματίζουν χορό γύρω από τη 
φάτνη  σαν να περιμένουν να μεταλάβουν του «ουράνιου άρτου» (σε προνομιακή  θέση ο  βους και ο 
όνος). Αλλά και το «λουτρό του βρέφους» από δύο μαίες σε κολυμβήθρα – Άγιο Ποτήριο παραπέμπει 
στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και της πρώτης Θείας Ευχαριστίας των νεοφώτιστων. Μην ξεχνάμε 
ότι τα γλυπτά του Νικόλα και του Τζιοβάνι Πισάνο κοσμούν τον άμβωνα βαπτιστηρίων. Στην εικόνα 
του Ντούτσιο το λουτρό έχει λιγότερα αναγεννησιακά στοιχεία απ’ του Πισάνο, έχει όμως τις ίδιες 
αναλογίες με τον πίνακα του Τζιότο στην Ασίζη141 (εικόνα 38). Αυτές τις αναλογίες τις συναντάμε 
αργότερα και στη «Γέννηση» στο προσκυνητάριο Κιστερσιανού  μοναστηριού στη Βοημία(εικόνα 
39)  απομίμηση του Τζιότο από άγνωστο «μαΐστορα του Hohenfurth»142 (1350), στην ελαιογραφία 

                                                 
135 Lilian H. Zirpolo, Historical Dictionary of Renaissance Art. Second Edition Lanham, MD, USA 2016 p. 4 
136 «Γέννηση» (τέμπερα σε ξύλο λεύκας, επιφάνεια εικόνας 46 τετραγωνικά εκ. περίπου), ένα από τα επτά εικονίδια στη βάση 

της Ένθρονης Θεοτόκου («Μαεστά») που ο Ντούτσιο φιλοτέχνησε για το Τέμπλο του Μητροπολιτικού Ναού της Σιένα.  
Σήμερα εκτίθεται στη Συλλογή Andrew W. Mellon στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον.  

137 Jacobus de Voragine, The Golden Legend, Αγγλική μτφ W. G. Ryan, Princeton Univ. Press. N. J., 1993, τ. Ι, σ. 38-39. 
138 Πορφυρό ελεφαντοστό 10ος αι. από Κωνσταντινούπολης με σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στο κέντρο η Γέννηση, στο 

αριστερό η Έγερση του Λαζάρου και Βαϊοφόρος, στο δεξιό η Ανάληψη. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου.   
139 «Γέννηση» του Γκιότο, Νωπογραφία στο παρεκκλήσι Scrovegni Chapel (arena chapel) στην Πάδοβα.  Andrew Ladis, The 

Legend of Giotto's Wit and the Arena Chapel Άρθρο στο The Art Bulletin 68, τεύχος 4 (Δεκέμ. 1986), σελ. 492, εικ. 13-14. 
140 Η πολεμική στην απεικόνιση ποιμενικού σκύλου φαίνεται στο Διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Θεία Τιμωρία» 

(Διηγήματα, Αθήνα 1927, σ. 19). Βλ. και Ι. Μ. Χατζηφώτης, Τα Χριστούγεννα της Ρωμιοσύνης, Αθήνα 2005, σελ. 5.  
141 Νωπογραφία (1300) στην «κάτω κρύπτη» (σταυροειδής Βασιλική με τρούλους), στο Ναό του Αγίου Φραγκίσκου, Ασίζη. 
142 Ο πίνακας, (διαστάσεων 99x93 εκ.)  μέρος του «Δωδεκάορτου» από το προσκυνητάριο της Κιστερσιανής Μονής Vyšší 

Brod, έργο του φημισμένου «μαΐστορα του Hohenfurth»  μεταφέρθηκε στην Πινακοθήκη της Ιεράς Μονής της Αγίας Αγνής.   
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του «Αυστριακού μαΐστορα» (1400)143 στη Βιέννη κ.ά.   
  Η μαία στην εικόνα του «μαΐστορα του Hohenfurth» που εξετάζει τη θερμοκρασία νερού 
στην κολυμβήθρα με χέρι που μοιάζει παράλυτο – όπως στο ανάγλυφο του Τζιοβάνι Πισάνο (1303) 
με απλή εικασία (που δε στηρίζεται σε βιβλιογραφία) τολμώ να την παραβάλω με το μοτίβο ‘Σαλώμη’   
από το Καστλσέπριο και το Θρόνο του Μαξιμιανού. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι όπως το θέμα «απιστία 
της Σαλώμης» έτσι και το «Λουτρό του Βρέφους» από τα μέσα 15ου αι. στη Δυτική Ευρώπη έπαψε 
να αποτελεί συστατικό της εικόνας της «Γέννησης». Λέγεται ότι την απαγόρευσε η Σύνοδος του 
Τριδέντο (1545) αν και στα Πρακτικά της Συνόδου, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο144. Πάντως από τον 
6ο αι. οι καλλιτέχνες στη Δύση αποφεύγουν να εικονίζουν το «Λουτρό του Βρέφους».   
  Στιγμιαίο πρόβλημα δημιουργήθηκε και στο Άγιον Όρος με τη σκηνή του Λουτρού του 
Θείου Βρέφους όταν ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης την έκρινε «άτοπη»145. Φανατικοί μοναχοί 
αφαίρεσαν τη σκηνή από σημαντικές νωπογραφίες146 και την αντικατέστησαν με δένδρο. Η έντονη 
όμως συζήτηση που ακολούθησε δεν απασχόλησε ούτε πατριαρχική Σύνοδο ούτε Αγιορείτικη Σύναξη 
και το «Λουτρό του Βρέφους» παραμένει προσφιλές σε μεγάλους Έλληνες ζωγράφους μέχρι σήμερα. 
 
  
 3.  ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ – ΣΑΝΤΑ ΜΠΡΙΤΖΙΤΑ: «ΣΚΗΝΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»     
   Τομή στην ιστορία της Αγιογραφίας αποτελεί ο τύπος της «Γέννησης» που επικράτησε στα 
μοναστήρια Φραγκισκανών και Δομινικανών  από το 13ο αι. και συνδέεται με δύο κείμενα που εκείνη 
την εποχή κυκλοφόρησαν: Το «Βίο του Αγίου Φραγκίσκου» και τα «Οράματα της Σάντα Μπριτζίτα».   
  Όπως αναφέρεται στο πρώτο κείμενο ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης επισκέφθηκε τη Ρώμη 

το 1223147. Στην «Κρύπτη του Ιερού Μυστηρίου» της Σάντα Μαρία Μαγκιόρε 
(Ρώμη) προσκύνησε τα Άγια Λείψανα της Φάτνης που ο Πάπας Άγ. Θεόδωρος 
Α΄ (το 640) είχε μεταφέρει εκεί148. παρακολούθησε το ετήσιο Mystery149 που 
τελούσαν και του ήρθε έμπνευση να  τα τροποποιήσει επί το λαϊκότερο. ζήτησε 
από τον Πάπα Ονώριο Γ΄ άδεια να του επιτρέψει να οργανώσει ζωντανή  

   40.Έργο Αρνόλφο ντι Κάμπιο  σκηνική παράσταση παραμονή Χριστουγέννων στο χωριό Γκρέτσιο στα όρια 
της Τοσκάνης (χωρικοί υποδύθηκαν τα Ιερά Πρόσωπα της Γέννησης σε δρώμενο μέσα στον Ενοριακό 
Ναό του χωριού)150. Το Τάγμα των Φραγκισκανών μετά το θάνατό του κάθε χρόνο εις μνήμη 
οργάνωνε στο αίθριο ναών ζωντανές σκηνικές παραστάσεις (mysteries), που δεν ήταν άλλο παρά το 
«Μυστήριο του Δωδεκαημέρου» που παιζόταν στο Βυζάντιο και το μετέφεραν στη Δύση μοναχοί 
που μετείχαν στις σταυροφορίες151. Το 1285 ο φραγκισκανός Γενικός Ηγούμενος Γιρόλαμο Μάνσι  
Ντ’ Άσκολι152 όταν έγινε πάπας (Νικόλαος Δ΄) ανέθεσε στον Αρνόλφο ντι Κάμπιο να φιλοτεχνήσει 
στην «Κρύπτη του Ιερού Μυστηρίου» της Σ.  Μ. Μαγκιόρε την «Προσκύνηση 
των Μάγων»153 (αντιγραφή ετήσιου mystery): ένθρονη Θεοτόκος στον τύπο 
Κυβέλης όπως στις Κατακόμβες υποδέχεται τους Μάγους154 (εικόνα 40). Ο 13ος 
στη σειρά Γενικός Ηγούμενος Τζιοβάνι Μίνκιο ντα Μοροβάλε το 1296 ανέθεσε 
στο Τζιότο  να διακοσμήσει το Sacro Convento της Ασίζη155. Στην ωραία 
νωπογραφία με θέμα «mystery γύρω από τη φάτνη στο χωριό Γκρέτσιο»156  41. Νωπογραφία του Τζιότο   

                                                 
143 Τέμπερα σε ξύλο καρυδιάς (διαστάσεων 41x29,5 εκ.) στην «Πινακοθήκη Μεσαιωνικής Αυστριακής Τέχνης» στη Βιέννη.  
144 Μέρος εικοστό πέμπτο, Κανόνας Περί Επικλήσεως, σεβασμού και προσκύνησης των Ιερών Λειψάνων και περί των Ιερών 

Εικόνων. Πρακτικά Συνόδου του Τριδέντο, σελ. 232-233. 
145 «Το δε να ιστορούνται γυναίκες τινές πλύνουσαι το Χριστόν εν λεκάνη, ως οράται εν πολλαίς εικόσι της Χριστού γεννήσεως, 

τούτο είναι παντάπασιν ατοπώτατον και σαρκικών ανθρώπων εφεύρημα. Διό και παντί τρόπω πρέπει να αποβάλλεται» 
Νικοδήμου υποσημ. 2 στον Κανόνα 79 της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Πηδάλιον, εν Αθήναις 1841 σελ. 166) 

146 Βλ. Κων. Δ. Καλοκύρη, Η απάλειψις της σκηνής του λουτρού του Θείου Βρέφους εκ των τοιχοργαφιών του Αγίου Όρους, 
στο: Άθως, Θέματα αρχαιολογίας και τέχνης, Αθήναι 1963, σελ. 18-51.   

147 τρία χρόνια πριν την κοίμησή του. (S. Bonaventure. The Life of S. Francis of Assisi, London, 1868. Κεφάλαιο 10, 7). 
148 Τα λείψανα μεταφέρθηκαν από την Παλαιστίνη και τοποθετήθηκαν κάτω από την κεντρική Αγία Τράπεζα στην «κρύπτη 

του Ιερού Μυστηρίου». (Catholic Encyclopedia, στο λήμμα clib – phatne – praesepium).  
149 «Mysteries» ήταν αναπαράσταση σκηνών της Αγίας Γραφής ή από «Βίους» Αγίων. Στη Γερμανία αναφέρονται τα Mysteries 

της Χροσβίτας (10ος αι.), που εισήγαγε η Βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ, μητέρα του Όθωνα Γ΄. Στα Ιταλικά μοναστήρια 
τα  εισήγαγε ο Άγιος Βενέδικτος και τα καθιέρωσε ο πάπας Άγιος Γρηγόριος Α΄ εμπλουτίζοντάς τα με ύμνους – ιντερλούδια. 

150  Θωμά ντι Κελένο, «Βίος Αγίου Φραγκίσκου», κεφ. 80. Και Μποναβεντούρα, «Βίος Αγίου Φραγκίσκου» Κεφ. 10, 7.  
151 Στην «Κρύπτη του Ιερού Μυστηρίου» της Σάντα Μαρία Μαγγιόρε γνωστής ως Σάντα Μαρία ντι Πραισέπτιο («της Φάτνης») 

τελούνταν «mysteries» των Χριστουγέννων (όπως γινόταν την ίδια εποχή στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως. Γιώργος 
Ιωαννίδης, ..Λειτουργικό Δράμα, σελ. 31-32).  

152 Όγδοος Γενικός Ηγούμενος του Τάγματος των Φραγκισκανών Είχε διαδεχθεί στη τον Άγιο Μποναβεντούρα. 
153 Η θλίψη στο πρόσωπο και η ρωμαϊκή ενδυμασία της Θεοτόκου έχει κοινά και με το άλλο έργο του Αρνόλφου, τη 

«Μαντόνα» στο Μουσείο Walters’ στη Βαλτιμόρη. Shelley Maclaren, A Madonna and Child in the collection of the 
Walters Art Museum and the Praesepe of Santa Maria Maggiore. The Journal of the Walters Art Museum. Vol. 63 [2005], 
pp. 15-30. (όπου και η περιγραφή των πρώιμων αναγεννησιακών στοιχείων της σύνθεσης).     

154Η Σχολή του Αρνόλφο Ντι Κάμπιο (του «Γκιότο της γλυπτικής»): G. Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, Αγγλ. μτφ. 
Gaston du C De Vere (1912) τ. I, σ. 29 κ.ε.  
Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαβρίας οργάνωσε Συνέδριο με θέμα: « ‘La Nativita’ του 
Αρνόλφο Ντι Κάμπιο. Αποκατάσταση του γλυπτού από τους συντηρητές Γκιουζέπε Μαντέλλα και Σάντε Γκουίντο». 

155 Giorgio Vasari, life of Giotto, second edition 1568  
156 Νωπογραφία 270x230 εκ. του Γκιότο (εικονογραφικό πρόγραμμα «Βίος Αγίου Φραγκίσκου», 4η κόγχη Βόρειου Τοίχου 

στο Καθολικό (Άνω Βασιλική) του Sacro Convento (έδρα του Γενικού Ηγουμένου των Φραγκισκανών) στην Ασίζη. 
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ο Τζιότο αποτυπώνει τη ζωντανή σκηνική παράσταση που είχε οργανώσει ο Άγιος Φραγκίσκος (όπως 
αναφέρεται στο «Βίο»): Ο Άγιος σαν να κρατά τα Άγια, κρατά βρέφος πτωχού χωρικού και το θέτει 
με ευλάβεια μπρος στον Επισκοπικό Θρόνο του ναού, μέσα  σε φάτνη  γεμάτη άχυρα. Πρόκριτοι του 
χωριού Γκρέτσιο και μοναχοί σε δύο ημιχόρια ψάλλουν ύμνους. Δίπλα στη φάτνη στέκονται όνος και 
δαμάλι προσφορά Συντεχνίας Κτηνοτρόφων (εικόνα  41).  
      Το δεύτερο κείμενο που επηρέασε την εικονογραφία της «Γέννησης», είναι τα αμφιλεγόμενα 
«Οράματα της Σάντα Μπριτζίτα»157 Ηγουμένης γυναικείου μοναχικού τάγματος που ακολουθεί  τον 
Κανόνα του Αγίου Φραγκίσκου (φέρεται να ταξίδεψε στην Παλαιστίνη όπου είδε σε όραμα την 
Παναγία ντυμένη στα λευκά, με λυτή ξανθή (!!!) κόμη να προσκυνά το Θείο Βρέφος όχι σε φάτνη 
αλλά γυμνό στο έδαφος). 
  Πρώτη απεικόνιση του «οράματος» επιχείρησε ο Νικολό ντι 
Τομάσο (1376)158 από την Τοσκάνη. Στην εικόνα159παρά τη βυζαντινή 
και γοτθική επίδραση (είσοδος  σπηλαίου συριακού ρυθμού που μοιάζει 
τοξωτή είσοδος Γοτθικού Ναού), ο Τομάσο για πρώτη φορά εισάγει νέα 
στοιχεία: η Σάντα  Μπριτζίτα γονατιστή προσκυνά την Αγία Οικογένεια 
και ο Ιωσήφ, αντίγραφο από μανιέρα των Γκιότο και  Νικ. Πισάνο, είναι    42. Όραμα της Σ.  Μπριτζίτα(1376).   

σε στάση όχι αμφιβολίας αλλά  προσευχής. Η Θεοτόκος δεν καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της 
εικόνας αλλά για πρώτη φορά στην εικονογραφία - σύμφωνα με αμφιλεγόμενο όραμα της Μπριτζίτα 

– είναι με ακάλυπτη ξανθή (!!!)κώμη, γονατιστή. Το Βρέφος κείται όχι στη 
φάτνη αλλά γυμνό στο έδαφος. Θεοτόκος και Βρέφος καλύπτονται από χρυσή 
βυζαντινού τύπου «δόξα» (εικόνα 42). 
 Στη νωπογραφία της Μονής Αγίου Μάρκου (Φλωρεντία έργο του μοναχού 
Φρα Ατζέλικο 1440)160 επαναλαμβάνεται το μοτίβο «Γονατιστή Θεοτόκος με 
ακάλυπτη κώμη και Ιωσήφ σε στάση όχι αμφιβολίας αλλά προσευχής». Εδώ,    

   43. «Γέννηση» Φρα Ατζέλικο     στη θέση της Αγίας Μπριτζίτα είναι ο Άγιος Δομίνικος ιδρυτής του Τάγματος       
 των Δομινικανών που εφαρμόζει τον αναθεωρημένο Κανόνα του Αγίου Φραγκίσκου. Η μαία σε θέση 

υπηρέτριας (πίσω από την Παναγία) προσκυνά και αυτή με ευλάβεια 
την Αγία Οικογένεια. (εικ 43). Ίδιο μοτίβο το 1450 σε έργο μαθητή του 
μοναχού Φρα Φιλίππο Λίπι161: Η Αγία Οικογένεια (ο Ιωσήφ πάλι από 
μανιέρα του Τζιότο) γονατιστοί προσκυνούν το Βρέφος με χέρια 
ενωμένα στο στήθος. Και πάλι το βρέφος κείται γυμνό στο έδαφος και  

 43. Γέννηση, Μαΐστωρ του Καστέλλο (1400) η μαία σε θέση υπηρέτριας πίσω από την Παναγία προσκυνά με ευλάβεια.     
Κοινά χαρακτηριστικά των εικόνων αυτών  είναι η προέλευσή τους από μοναστήρια Φραγκισκανών 
ή Δομινικανών και ο παραμερισμός της Φάτνης που περνά σε δεύτερο πλάνο κρυμμένη με μισάνοικτο 
παραπέτασμα ή θωράκιο στο εσωτερικό του στάβλου. Ο ευχαριστιακός χαρακτήρας παραμερίζεται, 
το ίδιο και το Αυτοκρατορικό Περιβάλλον Γοτθικών και Ρομανικών εικόνων. Πρώτη φορά νέοι 
συμβολισμοί προτείνονται: Ο ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών ως απλός διάκονος, 
ανυπόδητος όπως οι απόστολοι, (γονατιστός - σημείο ταπείνωσης), υπηρετεί το «Μυστήριο του 
‘’απλού’’ Χριστού» που γεννήθηκε γυμνός, πτωχός και τον προσκυνούν οι «απλοί» (ο όρος ‘‘απλοί’’ 
στη Δυτική  Ευρώπη είναι αντίστοιχος του βυζαντινού ‘’αδύνατοι’’ σημαίνει τον πτωχό «απλό λαό»). 
Όλο αυτό είναι σαφές μήνυμα στην εκκλησιαστική ηγεσία της Αβινιόν που εκείνη την εποχή ζούσε 
σε  σκανδαλώδη χλιδή. Απηχεί τον αγώνα των «Μινοριτών Αδελφών» να γίνει δεκτή από τον Πάπα 
η παράγραφος 4 του Κανόνα του Αγίου Φραγκίσκου που επιβάλλει εθελούσια πενία –ακτημοσύνη162. 
  Η εικόνα του Νικολό ντι Τομάσο με την ακάλυπτη ξανθή κώμη της Θεοτόκου θα διαδοθεί  
στη  Βόρεια Ευρώπη. Στην Ιταλία όμως και Γαλλία τα αμφιλεγόμενα «οράματα» τροποποιήθηκαν, 
στην κώμη της Θεοτόκου επανήλθε το κάλυμμα Ρωμαίας Πατρικίας. Παρέμεινε ο τονισμός της 
Προσκύνησης  (γονυκλισία  με τον Ιωσήφ),  η Φραγκισκανή διδασκαλία για το «πτωχό Βρέφος» και 
ο (σκόπιμος;) παραμερισμός του ευχαριστιακού χαρακτήρα. Ελάχιστες εικόνες 14ου-15ου αι., πιστή 
αντιγραφή του Τζιότο (εικόνα 42), θα διατηρήσουν καλαθόσχημη φάτνη και το «Λουτρό» με 
δογματικούς – ευχαριστιακούς συμβολισμούς που απαγορεύτηκαν το 15οαι. (ίσως από φανατικούς 
που  ερμήνευσαν εσφαλμένα τον 25ο Κανόνα της Συνόδου του Τριδέντο)163. 

                                                 
157 The Revelations of St. Brigitta of Sweden, transl D. Searby-B. Morris. Vol 1-2 N.Y. Oxford University Press 2006, 2008.  
158 Erling S. Skaug, Nicolo di Tommaso of Florence, St. Birgitta of Sweden’s Ferst Painter. Acta ad archaeologian et atrium 

historiam pertinentia, NS 18 (2005), 289-321. Ο Νικολό ντι Τομάσο γνώρισε τη Μπριτζίτα και συνομίλησε μαζί της 
159 Τέμπερα σε ξύλο διαστάσεων 44 x 54 εκ. Φυλάσσεται στην Πινακοθήκη του Βατικανό. 
160 Νωπογραφία «Προσκύνηση του Θείου Βρέφους» του μοναχού Φρα Ατζέλικο (1400) στο κελί 5 Νότια πτέρυγα της Μονής 

Αγίου Μάρκου των Δομινικανών στη Φλωρεντία 
161 Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός ως «Μαΐστωρ του Κασέλο». Το έργο είναι τέμπερα με φύλλο χρυσού σε ξύλο οξιάς. 

Διαστάσεων 22x66 εκ. Προέρχεται από το Ναό του Σαν Μικαέλε α Καστέλο και σήμερα εκτίθεται στην Πινακοθήκη της 
Ακαδημίας Φλωρεντίας.  Federico Zeri, The Metropolitan Museum of Art Italian Paintings, Florence school. Σελ. 114.  

162 Οι αρχές του Κανόνα ενώ είχαν γίνει αποδεκτές από τους πάπες Γρηγόριο Θ΄, Ιννοκέντιο Δ΄, Νικόλαο Γ΄ και Νικόλαο Δ΄, 
όμως αμφισβητήθηκε έντονα από τους Βονιφάτιο Η΄ και Ιωάννη ΚΒ΄ . 

163 Κανόνας Περί Επικλήσεως, σεβασμού και προσκύνησης των Ιερών Λειψάνων και περί των Ιερών Εικόνων. Πρακτικά 
Συνόδου του Τριδέντο, Μέρος 25ο, σελ. 232-233 


