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Α Ν Τ Ι   Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ 
 

 Όταν στον Ρωμαϊκό Ιππόδρομο της Παρακμής υβρίζονταν οι Αξίες της Δημοκρατίας, το 
Αττικό Δράμα άρχισε να ξεχνιέται. Στην κρίσιμη στιγμή μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι όπως ο 
Κλήμης Αλεξανδρεύς, ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος Θεολόγος και αργότερα ο Ιωάννης Δαμασκηνός 
και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα νέο είδος «Εποπτικής Διδασκαλίας» βασισμένο 
στην κίνηση και στην μίμηση. Το Λειτουργικό Δράμα γεννήθηκε μέσα από αυτή την Εποπτική 
Διδασκαλία στο Νάρθηκα και στη Λιτή του βυζαντινού ναού. Παρά τις δυσκολίες έμεινε ζωντανό 
μέχρι την πτώση του Βυζαντίου.   
  Φωτισμένοι κληρικοί της Δύσης όπως ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ο Βενέδικτος, ο Γρηγόριος 
Διάλογος και αργότερα η Χροσβίτα, γνώρισαν το Λειτουργικό Δράμα και το διασκεύασαν για τις 
ανάγκες των «Λατίνων». Τις διδασκαλίες της Εκκλησίας οι λαοί της Δύσης τις διδάχτηκαν 
διασκευασμένες σε θεατρική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο σε χωριά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, 
λόγιοι εφημέριοι στήριζαν την πίστη των ενοριτών τους οργανώνοντας μικρά αυτοτελή Λειτουργικά 
Δράματα «κατά αρχαίαν παράδοσιν».  
  Στην Ανατολή το Λειτουργικό Δράμα ήταν μέρος της Λατρείας. Γι αυτό και το κωμικό 
στοιχείο ήταν υποτυπώδες – έβγαινε συνήθως μέσα από τους διαλόγους χωρίς όμως να ταράσσει 
την ιεροπρέπεια του ναού. «Αυστηροί» και συντηρητικοί Ιεράρχες προσπάθησαν να απαγορεύσουν 
τους νεωτερισμούς, λίγες όμως φορές εισακούστηκαν από το κοινό.   
  Αντίθετα, στη Δύση από τον 11ο – 12ο αιώνα το θέατρο βγήκε από το χώρο του ναού. Με την 
ανοχή (και ίσως τη σιωπηρή επιδοκιμασία) του Πάπα Ουρβανού Δ΄ και του Κλήμη Ε΄ το κωμικό - 
σατυρικό στοιχείο εμπλουτίστηκε. Στις πλούσιες ευρωπαϊκές πόλεις σιγά – σιγά το Δράμα βγήκε 
από το εσωτερικό του ναού στην πλατεία του χωριού. Εμφανίστηκαν ισχυρές συντεχνίες ηθοποιών 
και οι ηγεμόνες ανέλαβαν την οικονομική υποστήριξή τους. Είναι ο 9ος  - 12ος  αιώνας – η εποχή 
που μεσουρανεί το Μεσαιωνικό Θέατρο στη Δύση.    
 
  Στην πορεία της έρευνας χρειάστηκε να παρατεθούν ως μαρτυρία, Λόγοι Πατέρων που 
φαίνεται να προλογίζουν «Εποπτικές Διδασκαλίες» Ο Ιστορικός – Αρχαιολόγος Άγγελος 
Κουτσολαμπρόπουλος προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στην τελική διαμόρφωση του βιβλίου.   
 
  Ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ευστ. Φινόπουλο που διέθεσε την πλούσια Συλλογή του με σπάνιες 
δυσεύρετες εκδόσεις.   
 

Αχαρναί Αττικής, 25 Μαρτίου 2005  
Γιώργος Ιωαννίδης 
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A      E I S A G V G I K A 
 
        Γιά αιώνες η έρευνα απέφευγε ν' ασχοληθεί μέ τό Βυζαντινό Θέατρο. Πολλοί τό αγνοοῦσαν. Αλλοι το θεωροῦσαν 
ανάξιο λόγου. Σοβαρές μελέτες γιά τό θέμα εἶδαν το φῶς τῆς δημοσιότητας μόλις τον 19° αι. Οί μελέτες αὐτές έγιναν 
γνωστές στο ελληνικό επιστημονικό κοινό απ' τις εργασίες των Κ.Krumbacher και Κ. Σάθα1. 
        Σχολιάζεται δυσμενώς ο ρόλος τῆς εκκλησίας στο μαρασμό του κλασικοΰ θεάτρου2. Όμως η παιδεία και δράση 
κάποιων Πατέρων της εκκλησίας αφήνει την άποψη αυτή χωρίς ερείσματα, Οι Καππαδόκες πατέρες καί ο Ι. Χρυσόστομος 
χαίρονταν να παρακολουθούν εκλεκτές παραστάσεις με θέματα παρμένα από τη ζωή της εκκλησίας3. Τον 7ο αι. ο λόγιος 
Ταράσιος (μετέπειτα Πατριάρχης) δίδασκε Άρχαῖο Δράμα στην «Οικουμενική Σχολή» πού λειτουργούσε μέ ευθύνη της 
ἐκκλησίας4. Μοναχοί αντέγραφαν άρχαῖες Τραγωδίες για διδασκαλία τῶν μαθητῶν τους5, ἐνώ ὁ Ευστάθιος Επίσκοπος 
Θεσσαλονίκης ἐγκωμιάζει τους ἀρχαίους δραματουργούς αποκαλώντας τυυς δασκάλους αρετής: «Και ἧν ὁ τότε 
ὑποκριτής, ἀρετῆς ἁπάσης διδάσκαλος..»6.   
            Η διαφθορά ὅμως στο χώρο τοϋ θεάματος δεν μπορούσε νά αφήσει τους Πατέρες της εκκλησίας αδρανείς. Στην 
πολεμική τους στόχο είχαν τα «παίγνια», τα αισχρά σενάρια και τους διεφθαρμένους θεατρίνους, Καταδίκαζαν τις ύποπτες 
συντεχνίες δισακεδαστών αλλά και τις μονομαχίες, τις θηριομαχίες που πολλοί συνήθιζαν να τις αποκαλούν “θέατρο”. Ο 
Χρυσόστομος θλίβεται διότι πολλοί Ἀντιοχείς σύχναζαν σε παραστάσεις “άσεμνων γυναίων”:«(σε σκηνή διαμορφωμένη 
σε πισίνα) νηχομένην πόρνην ίδεῖν και ναυάγιον ὑπομεῖναι ψυχῆς.»7.  
  Οι άσεμνοι χοροί «γυναίων» σε αμφίβολες θεατρικές παραστάσεις αλλά και σε οικογενειακές ή κοινωνικές 
εκδηλώσεις προξενούσαν οργή στον συντηριτικό κόσμο και επέσειραν συχνά κατάρες και αναθέματα8.    

Ἡ στάση τῶν Πατέρων απέναντι σε αισχρά θεάματα δέν διαφέρει ἀπ' τή στάση τῶν σοφῶν τῆς ἐποχῆς τους: Ό 
Λιβάνιος9 και αυτός κατηγοροῦσε την διεφθαρμένη ζωή, τις βωμολοχίες και το χαμηλό επίπεδο τῶν θιάσων . Ο Δίων 
Χρυσόστομος10, ὁ Αἴλιος Ἀριοτείδης, ὁ Πλούταρχος κ.ά μιλοῦν με τα χειρότερα Λόγια για τους θεατρίνους11. Αλλά και 
νωρίτερα (ήδη το 67 π.Χ)  ὁ Κικέρων ἐνώ θαυμάζει το ταλέντο τοῦ μίμου Quinti Ruscii, ὅμως αποκαλεῖ τα μέλη πολλῶν 
θεατρικῶν συντεχνιῶν «ἐξώλης και προώλης»12. Ο Λουκιανός ειρωνεύεται και μιλά απαξιωτικά για τα θεάματα της 
εποχής του13 με «ορχηστές» και μίμους κκααιι  τταα  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ««ααιισσχχρράά  κκααίί  κκααττάάππττυυσστταα»» 14..  ΑΑκκόόμμηη  κκααίί  ττόό  όόννοομμαα  μμίίμμοοςς  
κκάάπποοιιοοιι  ττοο  θθεεωωρροούύσσαανν  ββρριισσιιάά1155..  ΚΚααιι  μμέέχχρριι  ττοο  11992222  σστταα  ΚΚοοττύύωωρραα  κκααιι  σσεε  άάλλλλαα  μμέέρρηη  ττοουυ  ΠΠόόννττοουυ,,  ««μμίίμμοοςς»»  λλεεγγόότταανν  οο  
ππααννοούύρργγοοςς  κκααιι  δδόόλλιιοοςς1166..  ΑΑννααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  δδάάσσκκααλλοοιι  πποουυ  ααππααγγόόρρεευυαανν  σσττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ττοουυςς  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  ππααρραασσττάάσσεειιςς  
««οορρχχηησσττώώνν»»  κκααιι  ««μμίίμμωωνν»»  1177..  ΠΠααρρ’’  όόλλ’’  ααυυττάά  σσεε  όόλλοουυςς  σσχχεεδδόόνν  ττοουυςς  γγάάμμοουυςς1188,,  ηη  δδιιαασσκκέέδδαασσηη  ππεερριιεείίχχεε  ««ππααίίγγννιιαα»»  κκααιι  

                                                 
1  KKrruummbbaacchheerr  σσεελλ..  442200..  ΣΣάάθθααςς  11887788,,  σσεελλ..  νναα΄́ 
2  ΠΠλλοούύσσιιαα  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα,,  ΠΠλλωωρρίίττηηςς  11998899..  ΑΑννττίίθθεεττηη  άάπποοψψηη  φφααίίννεεττααιι  νναα  εεκκφφρράάζζοουυνν  KKrruummbbaacchheerr,,  ((ττ..  ΒΒ΄́  σσεελλ..  226644  --  228888))  κκααιι  ΣΣάάθθααςς,,  (()) 
3  Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος ΛΕ΄. 36.260.11-36.261.26  και PG37, 1583. Του αυτού «Εις έμμετρα», Ποίημα ΛΘ΄  PG37, 1332Α – 1333 Α  Ο Γρηγόριος 

Νύσσης (Έργα, έκδοση Morelli, τ. 1, σελ. 412), καυχιέται ότι η μητέρα του δεν άφησε την αδελφή του Μακρίνα να παρακολουθήσει «δρώμενα με 
αισχρά υπονοούμενα». Ο ΙΧρυσόστομος οργάνωσε θρησκευτικά θεάματα και εκφωνούσε λόγους: «Λαμπρόν σήμερον το θέατρον και φαιδρός 
(=χαρούμενος) ο σύλλογος (=συνάθροιση)» Έκδ Βενεδικτίνων σ. 120.  
Δεν έχουν ερευνηθεί ικανοποιητικά τα αίτια του περίεργου εμπρισμού στον Πατριαρχικό «Τρίκολινο» το 788. Κατά μυστηριώδη τρόπο χάθηκαν ή 
κάηκαν «τα σχέδη πάσης γραφής ά ηρμήνευσεν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος…» Κεδρηνός, 2.25.2 -12.  

4  WWiillssoonn  11998833,,  σσεελλ..  110011  κκααιι  110033.. 
5  ΣΣττηηνν  ΑΑίίγγυυππττοο  ββρρέέθθηηκκαανν  ππάάππυυρροοιι  44οουυ--77οουυ    ααιι..  μμεε  εελλλληηννιικκέέςς  ττρρααγγωωδδίίεεςς  πποουυ  εείίχχαανν  ααννττιιγγρράάψψεειι  μμοοννααχχοοίί..  WWiillssoonn  11998833,,  σσεελλ..  2299.. 
6  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς,,  337733,,  337766BB 
7  ΟΟ  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΣΣεελλεεύύκκεειιααςς  ππααρρααττηηρρεείί  χχοορρεεύύττρριιαα  ««ήήμμιιγγύύμμννῳῳ  ττῳῳ  σσώώμμααττιι  ττήήνν  ἑἑααυυττῆῆςς  ἀἀκκοοσσμμίίαανν  ππααννηηγγυυρρίίζζοουυσσαανν»»(ΡΡGG..  8855,,223322))..  ΤΤοονν  ΧΧοορρίίκκιιοο    

εεννοοχχλλεείί  ννεεααρρήή  χχοορρεεύύττρριιαα    ηη  οοπποοίίαα  ««ππρρόόεειισσιι  ττοοΰΰ  θθααλλάάμμοουυ  κκεεκκααλλυυμμμμέέννηη  μμέένν  οοἴἴκκοοθθεενν,,  εεἴἴτταα  κκααττάά  μμιικκρρόόνν  ααὐὐττῆῆςς  ἡἡ  ππααννήήγγυυρριιςς  ααπποοκκααλλύύππττεειι  ττόό  ππρρόόσσωωπποονν  
κκααίί  ττῆῆςς  σσυυννττρρόόφφοουυ  κκααίί  φφίίλληηςς  ααἰἰδδοοῦῦςς  εεἰἰκκόόττωωςς  εεππιιλλααννθθάάννεεττααιι……»»..  ((ΧΧοορριικκίίοουυ,,  ΈΈγγκκόόμμιιοονν  εειιςς  ΜΜααρρκκιιααννόόνν  εεππίίσσκκοοπποονν  ΓΓάάζζηηςς  ββ,,  4444..2255  ..  ΈΈκκδδοοσσιιςς  FFoorrsstteerr  --  
RRiicchhttsstteeiigg))..     

8  ΟΟ  ΙΙωω..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς((ΟΟμμιιλλίίαα  ΙΙ΄́  PPGG  5500,,  9900))  ππααααττηηρρεείί  ττοουυςς  ΑΑννττιιοοχχεείίςς  πποουυ  σσύύχχννααζζαανν  σσεε  θθεεάάμμαατταα  μμεε  ««ααννήήθθιικκαα  γγύύννααιιαα»»  ΑΑυυττάά  τταα  θθεεάάμμαατταα  ππρροοκκααλλοούύσσαανν  
««ἔἔρρωωττααςς  ἀἀττόόπποουυςς,,  οοἰἰκκιιῶῶνν  ἀἀννααττρροοππἀἀςς,,  μμυυρρίίααςς  ττρρααγγῳῳδδίίααςς»»  ((PPGG  5511,,  221100))..  ««....  ΚΚααττααττρρέέχχεειιςς  εεἰἰςς  ττόό  θθέέααττρροονν  ιιδδεεῖῖνν  ννηηχχοομμέέννααςς  γγυυννααίίκκααςς  ((==  πποουυ  κκάάννοουυνν  μμππάάννιιοο  
σσττηηνν  ππιισσίίνναα  γγυυμμννέέςς))  κκααιι  φφύύσσιινν  ππααρρααδδεειιγγμμααττιισσμμέέννηηνν((==  κκαακκοοπποοιιηημμέέννηη))....  ΕΕιιςς  ππηηγγήήνν  ἀἀππέέρρχχῃῃ  δδιιααββοολλιικκήήνν,,  ὧὧσσττεε  ννχχοομμέέννηηνν  ππόόρρννηηνν  ἰἰδδεεῖῖνν  κκααιι  ννααυυάάγγιιοονν  
ἱἱπποομμεεῖῖννααιι  ψψυυχχῆῆςς»»  ((ΛΛόόγγοοςς  ΙΙ΄́  PPGG  5500,,  7799..  ΒΒλλέέππεε  κκααιι  PPGG  5577,,  7799))..   

9  ΤΤοουυςς  ««οορρχχηησσττέέςς»»  κκααιι  ττοουυςς  μμίίμμοουυςς  ττωωνν  ππεερριιφφεερρόόμμεεννωωνν    θθιιάάσσωωνν,,  ττοουυςς    θθεεωωρροούύσσαανν  ««λλύύμμηηνν  ττώώνν  ππόόλλεεωωνν  κκααιι  ττώώνν  οοίίκκωωνν»»..ΛΛιιββάάννιιοοςς,,  
ΙΙΙΙρρόόςς  ΆΆρριισσττεείίδδηηνν,,  υυππέέρρ  ττώώνν  οορρχχηησσττώώνν  ,,  2277,,  ττόόμμ..  44  FFoorrsstteerr..   

10  ΛΛιιββάάννιιοοςς,,  σσεε..  8877  κκααιι  334455..  ΔΔίίωωνν  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  ΠΠεερρίί  ττοουυ  ααπποοφφθθέέγγμμααττοοςς..   
11  ««ΥΥἱἱοοίί  ἀἀννοομμίίααςς,,  ἀἀγγεεννήή  κκααθθάάρρμμαατταα,,  κκααιι  ζζῆῆνν  οοὐὐκκ  ἄἄξξιιαα....»»((ΔΔίίωωνν))..  ««ΑΑννδδρρααπποοδδώώδδεειιςς,,  ττάά  ττῶῶνν  μμοουυσσῶῶνν  ὄὄρργγιιαα  χχρρααίίννοοννττεεςς  ππααρραασσήήμμοουυςς  κκααιι  κκιιββδδήήλλοουυςς....»»  ((ΑΑίίλλιιοοςς  

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς,,  σσττοο    ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ,,  ΣΣυυμμπποοσσιιαακκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  VVIIII,,  22,,44)).. 
12 Hartnol 1980, σελ. 35.  
13  «τούς παντομίμους ακούεις όρχηστάς; εα χαίρειν». Ίουλιανού, Άντιοχικός ή μισοπώγων 459.21 (Heitlein).    
14  Στη συζήτηση περί θεάτρου, «ορχηστών» και «ορχηστικής» ο Κράτων απαντά στον Λυκίνο: «… τό γοῦν δεινότατον τοῦτό ἐστιν, ὅτι μηδέ ἰάσεώς 

τινα ἡμῖν ὑποφαίνεις ἐλπίδα, ἐπαινεῖν τολμῶν τά οὕτως αἰσχρά καί κατάπτυστα…». Λουκιανού, Διάλογος περί Ορχήσεως, 4.19-21, στο Lucian, vol. 5,  
Harward University Press, 1936.    

15 ««ΚΚἄἄνν  μμέένν  ττίίςς  σσεε  ἠἠννίίοοχχοονν  κκααλλέέσσηη  κκααίί  ὀὀρρχχηησσττήήνν  ὑὑββρρίίσσθθααιι  φφήήςς  κκααίί  ππάάνντταα  πποοιιεεῖῖςς,,  ὥὥσσττεε  ττόό  ὄὄννεειιδδοοςς  άάπποοττρρίίψψαασσθθααιι»»..  ΙΙωω..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς,,  PP..GG..  5599..  332200.. 
16 ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ΕΕππεεττηηρρίίςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΒΒυυζζααννττ..  ΣΣπποουυδδώώνν,,  έέττοοςς  ΘΘ''..  σσεελλ..  114499.. 
17 XXοορριικκίίοουυ,,  ''ΥΥππέέρρ  ττωωνν  έένν  ΔΔιιοοννύύσσοουυ  ττοονν  ββίίοονν  εειικκοοννιιζζόόννττωωνν  §§  110077..    ((FFoorrsstteerr--RRiicchhttsstteeiigg)).. 
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ππααρραασσττάάσσεειιςς  ααππόό  μμίίμμοουυςς1199..  
      Ἀξίζει νά ερευνηθοῦν σέ βάθος οἱ λόγοι πού ὥθησαν την ἄρχουσα τάξη νά θεσπίσει σκληρούς νόμους ἐναντίον μίμων 
και διασκεδαστῶν20. Ἅραγε για ποιό λόγο εκφράζονται με τόσο σκληρά λόγια η επιστολή του Ιουλιανού21 και η κρατική 
νομοθεσία22; - ἐνῶ αντίθετα, είχαν ἀναγνωριστεί ώς χριστιανικός θεσμός οί Θεατρικές παραστάσεις στον ιππόδρομο. (Ὁ 
Πατριάρχης και τό Ιερατείο πλαισίωναν τον αυτοκράτορα στα θεωρεῖα του ιπποδρόμου. Ψάλται τῆς Ἁγίας Σοφίας «ἠκτολόγουν» 
(εκτελούσαν μουσικά μέρη). Ἀξίζει ἐπίσης να ερευνηθούν οι λόγοι πού προκάλεσαν τη σύνταξη τόσο σκληρών Κανόνων 
51 και 62 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου23.  
        Ἀντίθετα, ἡ κλασική παιδεία πολλῶν Πατέρων βοήθησε νά λάμψουν οἱ ἀξίες σέ καιρούς παρακμῆς. Οί λαϊκές μάζες 
μπόρεσαν ν' ἀφομοιώσουν τη διδασκαλία μέ το κήρυγμα καί με ἐποπτικά μέσα. Ὡς τρόπος  χρησιμοποιήθηκε η «θέαση» 
(δραματική αναπαράσταση)24. Ἔτσι, ὅπως τό Ἀττικό Δράμα πήγασε ἀπ τη Λατρεία τοῦ Διονύσου καί τό Διθύραμβο, μέ 
τόν ίδιο τρόπο, μέσα στο Χριστιανικό Ναό γεννήθηκε τό Λειτουργικό Δράμα25.  
       Η ἄρχουσα τάξη στην ἀρχή δεν ἔφερε ἀντίρρηση για τα δρώμενα μέσα στον Ναό. Ὅταν μως το Λειτουργικό Δράμα, άρχισε 
νά εξελίσσεται και να ἐμπλουτίζεται, πολλοί αντέδρασαν. Ισχυροί ἐπίσκοποι ὅπως ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης κατέβαλαν 
προσπάθεια νά μην ξεφύγει το Λειτουργικό Δράμα άπό τον στενό έλεγχο τῆς Επισκοπῆς. Να παραμείνει στό χώρο τῆς 
Ἐκκλησίας καί νά λαμπρύνεί τίς ἑορτές26. Σε φιλοπρόοδες ὅμως κοινωνίες το Λειτουργικό Δάμα εξελίχθηκε -πάντα με πρωτοβουλία 
τοῦ ἱερατείου Γράφτηκαν Διάλογοι σε τοπικές διαλέκτους. Τα κείμενα αυτῶν τῶν διαλόγων μποροῦν να χαρκτηριστοῦν Σενάρια και οἱ 
ὀργανωμένες παραστάσεις μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν Θέατρο.  
 

                                                                                                                                                                      
18 Αναφέρονται όμως και εκείνοι – λίγοι φυσικά – που τελούσαν τον γάμο τους «χωρίς κιθαρωδούς και χωρίς γαμήλια άσματα». Μιχ. Ψελλός, Τῶ 

Δρουγγαρίῳ κύρ Κωνσταντίνῳ. (Σάθας, Μεσαιων. Βιβλιοθήκη, 5.319.320) 
19 Ζωναρας, Ερμηνεία κδ΄ κανόνα της εν Λαοδικείᾳ Συνόδου, στο Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3.220. Χρυσοστόμου «Είς επιστολήν πρός Κολοσσαείς» 

ομιλία ιβ, PG. 62.386 
20 ΟΟ  ΠΠρροοκκόόππιιοοςς  ((ΑΑννέέκκδδοοτταα,,  99,,  2200,,2233))..  οορργγίίζζεεττααιι  εεννααννττίίοονν  δδιιεεφφθθααρρμμέέννωωνν  θθιιάάσσωωνν  ΤΤοο  ίίδδιιοο  οο  ΙΙ..  ΣΣκκυυλλίίττζζηηςς  ((δδιιααμμααρρττύύρρεεττααιι  γγιιαα  εείίσσοοδδοο  θθιιάάσσωωνν  σσεε  ννααοούύςς))..  

ΑΑυυττοοκκρράάττοορρεεςς  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  κκααττααρργγήήσσοουυνν  δδρρώώμμαανναα  ττοουυ  ΜΜααϊϊοουυμμάά  κκααιι  θθηηρριιοομμααχχίίεεςς..  ΌΌμμωωςς  ααπποοκκααλλοούύνν  ««σσχχοολλεείίοο  ηηθθιικκήήςς»»  ττοο  κκααλλόό  
θθέέααττρροο..((ΠΠρροοκκόόππιιοοςς  ΓΓάάζζηηςς,,  8877,,33,,22661166..22881166..  ΒΒλλ..  RRaammbbaanndd,,  σσεελλ..11  κκ..εε..))..  ΊΊσσωωςς  ηη  ίίδδιιαα  κκαατταακκρρααυυγγήή  ααννάάγγκκαασσεε  ππααλλααιιόόττεερραα  ττοονν  ΛΛέέοονντταα  ΑΑ΄́,,  ΖΖήήννωωνναα  κκααιι  
ΑΑνναασσττάάσσιιοο  νναα  φφεερρθθοούύνν  σσκκλληηρράά  σσττιιςς  ««ααμμααρρττωωλλέέςς  γγυυννααίίκκεεςς»»  ύύπποοππττωωνν  θθιιάάσσωωνν,,  ΣΣάάθθααςς,,  σσεελλ..  ττεε΄́  κκααιι  ττιιεε΄́..   

21 «Ἰουλιανός [Καίσαρ] Θεοδώρῳ Ἀρχιερεῖ /… Τοις άσελγέσι τούτοις θεάτροις τῶν Ιερέων μηδείς μηδαμοῦ παραβαλλετω, μήτε εις τήν οίκίαν είσαγέτω τήν 
ἑαυτοῦ. πρέπει γαρ ουδαμῶς… άξιώ δε τους Ιερέας ύποχωρήσαι και άποστήναι τω δήμω της εν τοις θεάτροις ασελγείας. Μηδείς ούν Ιερεύς εις 
θέατρον έξίτω, μηδέ ποιείσθω φίλον θυμελικόν μηδέ άρματηλάτην, μηδέ όρχηστής μηδέ μίμος αυτού τῆ θύρᾳ προσίτω…»(Epistulae 89b.430 – 442) 

22 Θεοδοσιανός Κώδικας (XV, 5):: «omnis theatorum atque circensium voluptas…» ορίζει ότι «όλες οι διασκεδάσεις στα θέατρα και στον Ιππόδρομο 
απαγορευονται τις Κυριακές, εκκλησιαστικές εορτές και ‘sanctitas’ (ιερές ημέρες;)».  
      Ιουστινιανός, Νεαρά ΝΑ΄ (Novellae 295.1t – 296.31)«Περί τοῦ τάς ἐπί σκηνῆς μήτε ἐγγύην μήτε ὅρκον ἀπαιτεῖσθαι προσεδρίας. Η Νεαρά ΚΒ 
(Novellae 156.5-6) επιτρέπει το διαζύγιο αν η σύζυγος χωρίς την άδεια του συζύγου «συχνάζει σε ιπποδρομίες, και έχει επαφές με ανθρώπους του 
θεάτρου». Στο «Ίνδικτον περί διατυπώσεως τεχνιτών» υπάτχει παράγραφος (Novellae 624.26–32) που απαγορεύει «τοις τα σκηνικά μετερχομένοις 
ανδράσι τε και γυναιξί», να χρησιμοποιούν ή να μιμούνται το μοναχικό σχήμα. Οι παραβάτες τους απειλούνται : «σωματικάς τιμωρίας υποστήσονται και 
εξορίᾳ παραδοθήσονται».(οι τιμωρίες επιβάλλονται με τη μέριμνα «όχι μόνον των κατά τόπον οσιωτάτων επισκόπων και των υπ’ αυτούς κληρικών, αλλά 
και των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχόντων…»). Όμως με την Νεαρά ΡΕ (Novellae 502.6 – 8) δίνεται πλήρης ελευθερία στην λειτουργία της 
«σκηνής» ακόμη και για άσεμνες παραστάσεις.(«να μην στερηθεί από όλα αυτά οΔήμος», ιδίως στις Καλένδες του Ιανουαρίου – όταν αυτά τα θεάματα 
οργανώνονται από τον Ύπατο). 
23 Εν Λαοδικείᾳ τοπική Σύνοδος (357 - 368): Κανών νδ΄(54ος): «Ὅτι οὐ δεῖ ἱερατικούς ἤ κληρικούς τινάς θεωρίας θεωρεῖν ἐν γάμοις, ἤ δείπνοις, ἀλλά, 

  προ τοῦ εἰσέρχεσθαι τους θυμελικούς, ἐγείρεσθαι αὐτούς καί ἀναχωρεῖν».   
Εν Τρούλῳ Πενθέκτη Οικ. Σύνοδος (691):  Κανών κδ΄(24ος): «Μη έξίστω τινί των έν ίερατικῶ καταλεγομένων τάγματι ή μοναχῶ έν ίπποδρομίαις  
  ἀνιέναι, ή θυμελικῶν παιγνίων άνέχεσθαι...». Όπως ερμηνείει ο Βαλσαμών (PG 86, 591-593) ο κανόνας συμπληρώνει τον νδ΄της Λαοδικείας  
  και συντάχθηκε για τους κληρικούς που καλούνται σε γάμους (υποχρεούνται «αναχωρεῖν ἅμα τῶ εἰσελθεῖν τα θυμελικά…).    
  Κανών να΄ (51ος): «Καθόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία αὗτη καί οἰκουμενική σύνοδος τούς λεγομένους μίμους καί τά τούτων θέατρα εἷτά γε μην καί  
  τά τῶν κυνηγίων θεώρια καί τάς ἐπί σκηνῆς ὀρχήσεις ἐπιτελεῖσθαι…» Ο Βαλσαμών (PG 137, 593) ερμηνεύει ότι η Σύνοδος δεν απαγορεύει  
  «τα μη διάχυσιν και γέλωτα άσεμνον εμποιούντα τοις βλέπουσιν».   
  Κανών ξβ΄ (62ος): «Τάς οὕτω λεγομένας Καλάνδας καὶ τὰ λεγόμενα Βοτά καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια καὶ τὴν ἐν  τῇ πρώτῃτοῦ Μαρτίου 
  μηνὸς ἡμέρᾳ ἐπιτελουμένην πανήγυριν καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρεθῆναι βουλόμεθα Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς τῶν  
  γυναίων δημοσίας ὀρχήσεις ὡς ἀσέμνους καὶ πολλὴν λύμην καὶ βλάβην ἐμποιεῖν δυναμένας ἔτι μὴν καὶ τὰς ὀνόματι τῶν παρ Ἕλλησι ψευδῶς  
  ὀνομασθέντων θεῶν ἢ ἐξ ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν γινομένας ὀρχήσεις καὶ τελετάς κατά τι ἔθος παλαιόν καὶ ἀλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν  
  βίου ἀποπεμπόμεθα ὁρίζοντες μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι ἢ γυναῖκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. Ἀλλὰ μήτε  
  προσωπεῖα κωμικά ἢ σατυρικά ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα τὴν σταφυλὴν ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς ληνοῖς  
  ἐπιβοᾷν· μηδὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς πίθοις ἐπιχέοντας γέλωτα ἐπικινεῖν ἀγνοίας τρόπῳ ἢ ματαιότητος τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας...» 
  Κατά τον Βαλσαμώνα (PG 137, 728-729), ο κανώνας αυτός απαγορεύει τις καινοτομίες που εισήγαγε ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος.  Όμως η  
  Σύνοδος με τον ίδιο κανόνα απαγόρευσε και χορούς και παραστάσεεις των Εθνικών, που οργανώνονταν ακόμη και τον 7ο αιώνα «παρά τινων γυναίων» την   
  Άνοιξη στα χωριά. (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Κανόνων 2. 450). Βλ. και R. ν, Lichtenberg, Die Agaishe Kultur σ. 129 ύποσ. 2.   

24  Ο Βάλτερ Πούχνερ, (1981, σελ. 171) θεωρεί αβάσιμο το επιχείρημα ότι η Εκκλησία προσπάθησε να διδάξει τον λαό  με το θέατρο στον χώρο της 
ενορίας και της Ιεραποστολής(«εποπτική διδασκαλία»).  

25 ΟΟ  NNiieettzzsscchhee  ββλλέέππεειι  ««ΔΔιιοοννυυσσιιαακκόό  ΠΠννεεύύμμαα»»  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΤΤρρααγγωωδδίίαα..ΟΟ  WWiillllaammoowwiittzz  ττοο  ααμμφφιισσββηηττεείί..ΟΟ  WWiilllliiaamm  RRiiddggeewwaayy  ((11991100))  μμιιλλάά  γγιιαα  ««ττεελλεεττοουυρργγίίεεςς  
σσεε  ττάάφφοοοοςς  ηηρρώώωωνν  πποουυ  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  ΑΑρρχχααίίοο  ΔΔρράάμμαα»»..  ΠΠεερριισσσσόόττεερρηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  γγιιαα  ττιιςς  ααππααρρχχέέςς  ββλλέέππεε  σσττοο  HH..CC..  BBaallddrryy  11998811..    ΚΚααιι  HH..  BBlluummee,,  11998833 

26 ΣΣττοο  ΜΜέέγγαα  ΠΠααλλάάττιιοονν  οορργγααννώώννοονντταανν  ττεελλεεττέέςς  μμεε  ααννααππααρράάσστταασσηη  σσκκηηννώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααιιννήή  ΔΔιιααθθήήκκηη..  ΑΑννάάλλοογγεεςς  ττεελλεεττέέςς  γγίίννοονντταανν  σσττοο  ΑΑννάάκκττοορροο  ττωωνν  
ΜΜεεγγάάλλωωνν  ΚΚοομμννηηννώώνν  σσττηηνν  ΤΤρρααππεεζζοούύνντταα  κκααττάά  ττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΕΕυυγγεεννίίοουυ..  ΌΌτταανν  οο  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚηηρροουυλλάάρριιοοςς  ττοο  11005533  ττόόλλμμηησσεε  νναα  δδώώσσεειι  
άάδδεειιαα  σσεε  θθίίαασσοο  νναα  ααννεεββάάσσεειι  ττηη  ««ΓΓέέννννηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  κκιιννδδύύννεευυσσεε  νναα  κκααθθααιιρρεεθθεείί..  ΚΚααιι  οο  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοοςς  κκααττηηγγοορρήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττοονν  ίίδδιιοο  λλόόγγοο  
((««μμεεττέέττρρεεψψεε  ττοο  ννααόό  σσεε  θθέέααττρροο»»))..  ΌΌμμωωςς  όότταανν  οο  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  ΚΚρρεεμμώώννααςς  ΛΛιιοουυττππρράάννδδοοςς  κατηγόρησε  ττοονν  ΝΝιικκηηφφόόρροο  ΦΦωωκκάά  όόττιι  ««κκααττήήννττηησσεε  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα  
θθέέααττρροο»»,,  όόλλοοιι  οοιι  χχρροοννοογγρράάφφοοιι  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττοονν  ααυυττοοκκρράάττοορραα 
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Β  ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ  <<Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ>> Μ Ε ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ    ΔΟΜΗ 
 

 

. Πρόδρομοι τοῦ Λειτουργικοῦ Δράματος 
 
      Η άμυνα εναντίον ιερόσυλων και ο αγώνας κατά των «Γνωστικών» (αιρετικών Χριστιανών), ανάγκασαν τον Κλήμη 
Αλεξανδρέα, τον Κύριλλο Ιεροσολύμων και τους «Καππαδόκες Πατέρες» να εμπλουτίσουν τη λατρεία με κίνηση και 
μουσική. «Δίδαξαν» τους Χριστανούς με εποπτικό τρόπο. Τα Μυστήρια της Εκκλησίας – ομαδική Βάπτιση το Μέγα 
Σάββατο και Θεία Μετάληψη την νύκτα της Ανάστασης – προσφέρονταν γι αυτό το σκοπό27.   
 

  ααα...   ΔΔΔρρρώώώμμμεεενννααα   σσστττοοο   ΜΜΜυυυσσστττήήήρρριιιοοο   τττοοουυυ   ΒΒΒαααπππτττίίίσσσμμμααατττοοοςςς     
  
              ΚΚοορρυυφφααίίοο  γγεεγγοοννόόςς  σσττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  χχρρόόννοουυςς  ήήτταανν  ηη  οομμααδδιικκήή  ββάάππττιισσηη  ννέέωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  κκααιι  ηη  
αανναασσττάάσσιιμμηη  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύσσεε  ττηη  ννύύκκτταα  ττοουυ  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ2288. Οι νεοφώτιστοι σχημάτιζαν πομπή 
και εισέρχονταν στο ναό. Τέτοια Πομπή Νεοφωτίστων αποτυπώνεται σε Βαπτιστήρια29 και στον Άγιο Απολλινάριο Νέο 
στη Ραβέννα. (Η πομπή των Μαρτύρων30 εδώ προχωρεί ρυθμικά, ο χώρος όπου κινείται θυμίζει θεατρική σκηνή). Ο 
καλλιτέχνης είχε υπ’ όψιν του παντομίμες των αρχών 4ου αι σε Συρία και Αίγυπτο: Παιδιά με καθοδήγηση δασκάλου – 
ιερέως – συμμετείχαν σε εκπαιδευτική μίμηση μυστηρίων.  
  Δημοφιλείς παντομίμες ήταν όσες συνδέονται με τη βάπτιση. Επηρεασμένα από εικονικές βαπτίσεις ήταν και τα 
ομαδικά «παίγνια» σε συνοικίες της Αλεξάνδρειας31. Η Εκκλησία από ενωρίς έπρεπε να οργανώσει την άμυνα εναντίον 
όσων διακωμωδούσαν το Μυστήριο του Βαπτίσματος: (Ειδωλολάτρες Μίμοι με κωμικές κινήσεις μεταμφιεσμένοι σε 
επισκόπους προσποιούνταν ότι βάπτιζαν επί σκηνής έναν συνάδελφό τους γελοιοποιώντας έτσι το Μυστήριο. Με άσεμνες 
εκφράσεις και χειρονομίες προκαλούσαν το γέλιο του κοινού)32. Ο Άγιος Αυγουστίνος τις παραστάσεις αυτές τις ονομάζει 
«σατανική πομπή και προτροπή αισχρότητος»33. Κάποιοι από αυτούς τους μίμους που διακωμωδούσαν το βάπτισμα 
μετάνιωσαν και έγιναν χριστιανοί. Γνωστοί είναι ο Πορφύριος ο Μίμος34, ο Γελάσιος από το Λίβανο, ο Γελάσιος ο 
Ηλιουπολίτης35. ο Γενέσιος ο Ρωμαίος, ο Αρδαλίων και ο Φιλήμων ο Αιγύπτιος. Όλοι αυτοί σε κωμική παράσταση 
διατάχθηκαν να τελέσουν εικονική βάπτιση. Μετάνιωσαν όμως για την πράξη τους, ομολόγησαν πίστη στον Αληθινό Θεό 
και θανατώθηκαν. Τον 5ο αιώνα λίγο πριν φθάσει η Αθηναίς στην Αντιόχεια, ο επίσκοπος Εδέσσης Νόνος έπεισε τη 
Μαργαρώ, που συνεργαζόταν με τον Πορφύριο το μίμο, να μετανιώσει,τη βάπτισε και της έδωσε το όνομα Πελαγία36. Σε 
χειρόγραφο του 5ου αι σώζεται «Δράμα» που ο Isa ο Σύρος διασκεύασε από ελληνικό πρωτότυπο, με θέμα το θρύλο της 
Μαργαρώς και Πορφυρίου του Μίμου.  
 

 
 

                                                 
27 ΤΤαα  δδύύοο  ααυυττάά  ΜΜυυσσττήήρριιαα  εεννωωρρίίςς  σσυυννδδέέθθηηκκαανν  μμεε  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  εενν  όόψψεειι  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς..  ΠΠήήρραανν  μμοορρφφήή  ΠΠαασσχχααλλιιννήήςς  ΤΤεελλεεττήήςς..  ΗΗ  εεπποοππττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  

––  κκυυρρίίωωςς  κκααττάά  ττηη  μμύύηησσηη  ττωωνν  ΚΚααττηηχχοουυμμέέννωωνν  ––  δδεενν  άάρργγηησσεε  νναα  ππάάρρεειι  ττηη  μμοορρφφήή  δδρρώώμμεεννωωνν  πποουυ  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππρράάξξεειιςς 
28 ΗΗ  οομμααδδιικκήή  ββάάππττιισσηη  γγιιννόότταανν  ττοο  ΜΜέέγγαα  ΣΣάάββββααττοο  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα..  ΜΜεε  λλεευυκκέέςς  λλααμμππάάδδεεςς  σσττοο  χχέέρριι  οοιι  ννεεοοφφώώττιισσττοοιι  ξξεεκκιιννοούύσσαανν  ααππόό  ττοο  ««ββααππττιισσττήήρριιοο»»  πποουυ  

ββρριισσκκόότταανν  σσττοο  ««ΑΑίίθθρριιοο»»  ((ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ννααοούύ)),,  δδιιέέσσχχιιζζαανν  ττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΚΚλλίίττοοςς  ττοουυ  ννααοούύ..  ΦΦθθάάννοοννττααςς  σσττοο  ««ΣΣοολλέέαα»»  σσχχηημμάάττιιζζαανν  κκύύκκλλοο  ((««χχοορρόό»»))..  ΜΜεε  
ρρυυθθμμιικκοούύςς  ββηημμααττιισσμμοούύςς  πποουυ  δδιιηηύύθθυυννεε  οο  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  έέψψααλλλλαανν  ττοο  ««ΌΌσσοοιι  εειιςς  ΧΧρριισσττόόνν  εεββααππττίίσσθθηηττεε  ΧΧρριισσττόόνν  εεννεεδδύύσσαασσθθεε»»  σσεε  ««ΔΔώώρριιοο  ττρρόόπποο»»  κκααιι  ρρυυθθμμόό  
ΤΤρρίίσσηημμοο  ΠΠααρρεεσσττιιγγμμέέννοο..  ((AAlleexxaannddeerr  SSmmeemmaannnn    ««IInn  SSppiirriitt  aanndd  WWaatteerr»»,,  2299))..  ΤΤοονν  33οο  ααιι..  άάρρχχιισσαανν  νναα  ββααππττίίζζοοννττααιι  κκααιι  κκααττάά  τταα  ΘΘεεοοφφάάννεειιαα..  ΟΟιι  ύύμμννοοιι  ττωωνν    
ΘΘεεοοφφααννεείίωωνν  θθυυμμίίζζοουυνν  ττηηνν  οομμααδδιικκήή  ββάάππττιισσηη 

29 ΒΒααππττιισσττήήρριιοο  ΝΝέέωωννοοςς  KK..  WWeesssseell,,  ZZuurr  IInntteerrpprreettaattiioonn  ddeerr  KKuuppppeellmmoossaaiikkeenn  ddeess  BBaappttiisstteerriiuumm  ddeerr  OOrrtthhooddooxxeenn..  CCoorrssii,,  11995577,,  σσεελλ..  7777--8811..  ΤΤοουυ  ΙΙδδιιοουυ  σσττοο  
FFeelliixx  RRaavveennnnaa  4455  ((11996677)),,  σσεελλ..  3333..  ΒΒααππττιισσττήήρριιοο  ττωωνν  ΑΑρρεειιααννώώνν  JJ..  DDeeiissssmmaannnn  RRaavveennnnaa  HHaauuppttssttaaddtt  ddeess  ssppaattnnaannttiikkeenn  AAbbeennddllaannddeessll,,  221133,,  221199..  ΟΟ  ««ΧΧοορρόόςς  
ττωωνν  ΑΑπποοσσττόόλλωωνν  πποουυ  κκρρααττοούύνν  σσττεεφφάάννοουυςς»»  πποουυ  ππλλααιισσιιώώννεειι  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ΜΜεεττάάλλλλιιοο  ττοουυ  θθόόλλοουυ  ββηημμααττίίζζεειι  ρρυυθθμμιικκάά  ππρροοςς  ττοονν  ΙΙηησσοούύ.. 

30 ΟΟιι  λλεευυκκοοννττυυμμέέννοοιι  άάννδδρρεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππααρρααθθύύρρωωνν  κκρρααττοούύνν  σσττεεφφάάννοουυςς  ((όόππωωςς  οοιι  ΑΑππόόσσττοολλοοιι  σσττοο  ΒΒααππττιισσττήήρριιοο  ττοουυ  ΝΝέέωωννοοςς))..  ΚΚιιννοούύννττααιι  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  
ΑΑγγίίοουυ  ΒΒήήμμααττοοςς..  ΟΟιι  γγυυννααίίκκεεςς  αακκοολλοουυθθοούύνν  ττοουυςς  ττρρεειιςς  ΜΜάάγγοουυςς  κκααιι  κκιιννοούύννττααιι  μμεε  ρρυυθθμμιικκόό  ββηημμααττιισσμμόό  ππρροοςς  ττηηνν  έέννθθρροοννηη  ΒΒρρεεφφοοκκρρααττοούύσσαα..  ΝΝ..  ΓΓκκιιοολλέέςς,,  
ΠΠααλλααιιοοχχρριισσττιιααννιικκήή  ΤΤέέχχννηη  ––  ΜΜννηημμιιαακκήή  ΖΖωωγγρρααφφιικκήή,,  ΑΑθθήήνναα  11999911..  ΣΣεελλ..  111122  κκααιι  εειικκόόννεεςς  5588--5599.. 

31 ΟΟ  ΜΜέέγγααςς  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  σσεε  εεφφηηββιικκήή  ηηλλιικκίίαα  ππρρωωττααγγωωννίίσσττηησσεε  σσεε  ααννααππααρράάσστταασσηη  ββάάππττιισσηηςς  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ττηηςς  ΑΑλλεεξξααννδδρρεείίααςς..  ΟΟ  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  
ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσεε  ααππ  ττοο  ΕΕππιισσκκοοππεείίοο 

32 ΣΣττοονν  VVooggtt  ΣΣυυρριιαακκέέςς  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΧΧεειιρροογγρράάφφωωνν  ττοουυ  ΣΣΤΤ΄́  ααιιώώννοοςς.. 
33 ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  σσεελλ..  111111 
34 ΟΟ  ΣΣυυννααξξααρριισσττήήςς  1155  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  44  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..  ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  δδύύοο  ΠΠοορρφφυυρρίίοουυςς..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΈΈφφεεσσοο,,  μμααρρττύύρρηησσεε  εεππίί  ααυυττοοκκρράάττοορροοςς  

ΑΑυυρριιλλιιααννοούύ  ττοο  227700  μμ..ΧΧ..  ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς  ααγγννώώσσττοουυ  κκααττααγγωωγγήήςς  ααπποοκκεεφφααλλίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΙΙοουυλλιιααννόό  ττοο  336611..  ΟΟ  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ((σσ111133))  μμάάλλλλοονν  έέχχεειι  δδίίκκιιοο  
νναα  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  ««ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  ππρρόόσσωωπποο»» 

35 ΓΓ..  ΠΠααππααμμιιχχααήήλλ,,  σσεελλ..  8811 
36 ««ὉὉ  ττήήνν  ππρρώώττηηνν  ττῶῶνν  μμιιμμάάδδωωνν  ἈἈννττιιοοχχέέωωνν  ττῷῷ  ΘΘεεῷῷ  ἀἀφφιιεερρώώσσααςς  κκααίί  ἀἀννττίί  ΜΜααρργγααρρίίττααςς  ππόόρρννηηςς,,  ἈἈγγίίαανν  ααὐὐττήήνν  ΠΠεελλααγγίίαανν  ππααρραασσττήήσσααςς  ττῷῷ  ΧΧρριισσττῷῷ»»  

ΘΘεεοοφφάάννηηςς,,  9911,,  2266  ––  0011,,  2299..  ΒΒλλ..  κκααιι  ΓΓρρηηγγοορρόόββιιοοςς,,  σσεελλ..    114466.. 
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  βββ...   ΔΔΔρρρώώώμμμεεενννααα   σσστττοοο   ΜΜΜυυυσσστττήήήρρριιιοοο   τττηηηςςς   ΘΘΘεεείίίαααςςς   ΕΕΕυυυχχχαααρρριιισσστττίίίαααςςς     
    
                ΗΗ  ππρρωωιιννήή  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΜΜ..  ΠΠέέμμππττηηςς  κκααιι  ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ,,  ααφφιιεερρώώννεεττααιι  σσττοο  ΜΜυυσσττήήρριιοο  ττηηςς  ΘΘ..  ΕΕυυχχααρριισσττίίααςς3377..  
ΑΑππόό  ττιιςς  κκοορρυυφφααίίεεςς  σσττιιγγμμέέςς  ήήτταανν  ηη  ««ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττωωνν  ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν»»  πποουυ  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  εελλκκυυσσττιικκήή  κκααιι  νναα  εεννττυυππωωσσιιάάζζεειι  ππήήρρεε  

μμοορρφφήή  λλιιττααννεευυττιικκήήςς  πποομμππήήςς::  ΞΞεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΝΝάάρρθθηηκκαα  ττοουυ  ννααοούύ  κκααιι  έέφφθθααννεε  σσττοο  ΙΙεερρόό  
ΒΒήήμμαα..  ΗΗ  ττάάξξηη  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκιιννεείίττααιι  ηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  σσεε  μμιικκρροογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  1111οουυ  ααιι..  
θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττηηςς  ΑΑυυττοοκκρρααττοορριικκήήςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς  στην Αγία Σοφία38.   
      Η θεατρική δομή της λιτάνευσης («Εισόδου») των Τιμίων Δώρων οργανώθηκε από 
τον Ιωάννη Χρυσόστομο ο οποίος συνέταξε και τον «Χερουβικό Ύμνο»39 που ψαλλόταν 
σε έξη «στάσεις» ενώ η πομπή πορευόταν προς το Ιερό Βήμα40.  
       Οι «Λιτανευτικές πομπές» με πρότυπο την «Είσοδο των Τιμίων Δώρων» ήταν πολύ 

συνηθισμένες στα παράλια της Βορείου Αφρικής (και εκτός ναού). Ο Άγιος Αυγουστίνος τις χαρακτηρίζει «παντομιμικά 
δράματα»41 και από αυτές φαίνεται να ξεκίνησε το «λειτουργικό Δράμα».  
 

   γγγ...   ΑΑΑπππόόόπππεεειιιρρρεεεςςς   ΔΔΔρρραααμμμααατττοοοππποοοίίίηηησσσηηηςςς   τττηηηςςς   ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίαααςςς     
    
                ΕΕίίννααιι  ππιιθθααννόό  τταα  ππρρώώτταα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  ««ΔΔρρώώμμεενναα»»  νναα  ττεελλέέσσττηηκκαανν  σσεε  ΑΑιιγγυυππττιιαακκέέςς  εεκκκκλληησσίίεεςς  ττοο  ππρρωωίί  ττηηςς  ΜΜ..  
ΠΠέέμμππττηηςς  κκααιι  ττηη  ννύύκκτταα  ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ..  ((Το μωσαϊκό δάπεδο Θαύμακος Τυνησίας θυμίζει προσκήνιο θεάτρου, ενώ ο 
συριακός ύμνος «Sugitha» 4ου αι. περιγράφει τη Μητρόπολη Εδέσσης – το Ιερό Βήμα θυμίζει θυμέλη αρχαίου θεάτρου). 
ΕΕίίννααιι  όόμμωωςς  ββέέββααιιοο  όόττιι  ηη  εεξξέέλλιιξξήή  ττοουυςς  σσεε  ««λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα»»  οοφφεείίλλεεττααιι  σστταα  εελλλληηννιισσττιικκάά  κκέέννττρραα  ττηηςς  ΜΜ..  ΑΑσσίίααςς  κκααιι  
ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς4422. ΚΚααιι  οο  ΕΕππιιφφάάννιιοοςς  ΚΚύύππρροουυ  πποουυ  ήήτταανν  ααννττίίθθεεττοοςς  σσττηηνν  ««ααππεειικκόόννιισσηη  ττοουυ  θθεείίοουυ»»,,  εείίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  
ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  φφοορρέέςς  ππααρράάσστταασσηη  ««λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  δδρράάμμααττοοςς»»  κκααιι  μμίίλληησσεε  σσττοο  αακκρροοααττήήρριιοο4433..    
                ΓΓιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ΙΙεερρααπποοσσττοολλήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  εεκκχχρριισσττιιααννιισσμμόό  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς  οοιι  ΠΠααττέέρρεεςς  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  ππρρόόττεειινναανν  
δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς..  ΤΤαα  κκεείίμμεενναα  πποουυ  σσυυννέέττααξξαανν  έέχχοουυνν  δδρρααμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα4444..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  εείίννααιι  οοιι  
σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  δδιιαακκόόννοουυ––λλααοούύ  κκααιι  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέωωςς––χχοορρωωδδίίααςς  πποουυ  θθυυμμίίζζοουυνν  ΑΑρρχχααίίοο  ΑΑττττιικκόό  ΔΔρράάμμαα4455..  ΗΗ  ττέέλλεεσσηη  ττηηςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααππααιιττοούύσσεε  ααννάάλλοογγηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  χχώώρροουυ  ττοουυ  ννααοούύ..  ΈΈττσσιι  σσττοο  ««φφρράάγγμμαα  ττοουυ  ππρρεεσσββυυττεερρίίοουυ»»  
ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  ««κκιιοοννίίσσκκοοιι»»,,  ««θθωωρράάκκιιαα»»  κκααιι  ««εεππιισσττύύλλιιοο»»  μμεε  ππρρόόττυυπποο  ττιιςς  ffrroonntt  ssccèènnee  ττωωνν  εελλλληηννιισσττιικκώώνν  κκααιι  ρρωωμμααϊϊκκώώνν  
θθεεάάττρρωωνν..  ΤΤηη  δδιιααρρρρύύθθμμιισσηη  ττοουυ  ννααοούύ  μμεε  ππρρόόττυυπποο  ττηη  θθεεααττρριικκήή  σσκκηηννήή  ααπποοττυυππώώννεειι  οο  δδιιάάκκοοσσμμοοςς  ττοουυ  ττρροούύλλοουυ  σσττοο    AAğğaaçç  AAllttıı  

                                                 
37 ΣΣττηηνν  ΟΟρρθθόόδδοοξξηη  ΕΕκκκκλληησσίίαα  ηη  ααννάάμμννηησσηη  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ  κκααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  ΘΘεείίαα  ΜΜεεττάάλληηψψηη  ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  ββααθθύύττεερρηη  οουυσσίίαα  ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα..  ΟΟ  

ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΠΠααύύλλοοςς  ττοοννίίζζεειι::  ««ΤΤοο  ΠΠάάσσχχαα  ηημμώώνν  υυππέέρρ  ηημμώώνν  εεττύύθθηη  ΧΧρριισσττόόςς  οο  ΘΘεεόόςς»»..((ΑΑ΄́  ΚΚοορριιννθθ..,,  εε,,  77)) 
38 Πορφυρογεννήτου, «Περί Βασιλείου Τάξεως», 1.11.9-1.13.22. Ο ύμνος του Μεγ. Σαββάτου περιγράφει τη μεγαλοπρεπή λιτανεία των Τιμίων Δώρων. 

Θυμίζει τη θριαμβική είσοδο του αυτοκράτορα μετά από νικηφόρα μάχη: «…Προηγούνται δε, οι χοροί των Αγγέλων μετά πάσης Αρχής και Εξουσίας»  
39 Κάποιοι αποδίδουν το Χερουβικό Ύμνο στον Ιωάννη Σχολαστικό (565-578). Δεν έχουν δίκιο. Ο Ιωάννης Σχολαστικός καθιέρωσε να ψάλλεται τη 

Μεγάλη Πέμπτη αντί Χερουβικού Ύμνου ο ύμνος «Του Δείπνου σου του Μυστικού…». Βλ. Παπαδόπουλος, σελ.11 
40  Κάθε «στάση» αντιστοιχούσε σε δέηση που εκφωνούσε ο ιερέας. Η πομπή των Τιμίων Δώρων εικονίζεται σε τοιχογραφίες και σε λειτουργικά σκεύη. 

1. Η «Συνοδεία της Θεοδώρας» στον Άγιο Βιτάλιο (6ος αι. Ραβέννα), φέρει επιρροές από την Πομπή των Τιμίων Δώρων τη Μεγάλη Πέμπτη. Η 
Θεοδώρα κρατά «δώρα» στα χέρια να τα προσφέρει στο νέο ναό. Η συνοδεία της, κινείται με ιεραρχική τάξη – κατευθυνόμενη προς το Βήμα που 
θυμίζει κουΐντες θεάτρου. 2. Στο Ιερό της Αγίας Σοφίας Οχρίδος (10ος αιώνας) οι Απόστολοι στην τοιχογραφία του Βήματος σχηματίζουν πομπή 
και κινούνται προς τη Αγία Τράπεζα. Εκεί τους περιμένει ο Χριστός ως Βασιλεύς με δύο αγγέλους – σωματοφύλακες. 3.Στον Καθεδρικό Κιέβου ίδια 
παράσταση (10ος αι.),   4. Στα Δισκάρια της Riha και Stuma. (D.O. Collect, Paten 34 Paten yp arium 35. Maria Mundell Mango, Silver from early 
Byzantium, 1986. Dumbarton Oaks University, 167-169) 

41 Αυγουστίνου, «Λόγος εις τον Άγιον Κυπριανόν»,  5. 
42 Το πρόπυλο του ναού στο Qalat Seman θυμίζει την Αψίδα Θριάμβου της Παλμύρας αλλά πολύ περισσότερο θυμίζει σκηνικό θεάτρου. D. Krencker, 

Die Wallfahrtskirche des Simeon Stylites in Kalat Siman. Berlin 1939. Από την εξέδρα («σύνθρονο») στο κέντρο του ναού του Qalb Lozeh το 
Ιερατείο με κινήσεις και νεύματα έδινε το σύνθημα στο λαό να ψάλει, να εκτελέσει ρυθμικούς κυκλικούς βηματισμούς ή να συμμετάσχουν σε 
παντομίμα.    Στο Βρετανικό Μουσείο μία «ευλογία» της Μονής Αγίου Μηνά Αιγύπτου («πυξίς» από ελεφαντοστό 6ος αιώνας), απεικονίζει παντομίμα 
με θέμα το Μαρτύριο του Αγίου Μηνά. Η κιονοστήρικτη αψίδα παραπέμπει σε αψίδα του ναού όπου τελούνταν οι παντομίμες. Στο Deir El Ahmar 
(«Ερυθρό Μοναστήρι» του 6ου αιώναστην Αίγυπτο) ο διάκοσμος κάτω από τον τρούλο του καθολικού θυμίζει πλούσια σκηνική διακόσμηση.(όπως το 
ψηφιδωτό  που εικονίζει τα ανάκτορα του Θευδέριχου στον Άγιο Απολλινάριο in classe στη Ραβέννα). Ο ίδιος διάκοσμος αντιγράφεται και στον 
κοπτικό ναό του Sohag. ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττήή  ααππόό  ττοο  22οο  ππ..ΧΧ..  ααιιώώνναα  ηη  πποολλιιττιισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττοο  ΙΙκκόόννιιοο,,  σσττηηνν  ΕΕυυσσεεββεείίαα  ((ΚΚααιισσάάρρεειιαα)),,  ΝΝεεοοκκααιισσάάρρεειιαα  κκααιι  
ΤΤύύαανναα..  ΚΚααττάά  ττοο  ΔΔιιόόδδωωρροο  ΣΣιικκεελλιιώώττηη  ((115500  ππ..ΧΧ..))  ηη  ΚΚααππππααδδοοκκίίαα  ««ττοοιιςς  ππεεππααιιδδεευυμμέέννοοιιςς  εεμμββιιωωττήήρριιοονν  υυππήήρρχχεε»»..  ΗΗ  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  μμεε  
ττοουυςς  ΠΠααττέέρρεεςς    ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  ((33οοςς  ––  55οοςς  ααιι..  μμ..ΧΧ..))  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  μμεε  ττοονν  εεππίίσσκκοοπποο  ΑΑρρέέθθαα..  ΟΟ  ΜΜέέγγααςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς,,  οο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  κκααιι  οο  
ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ΙΙκκοοννίίοουυ  έέθθεεσσαανν  ττηηνν  θθεεααττρριικκήή  ππααιιδδεείίαα  ττοουυςς  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς.. 

43 Επιφανίου «Εις Βαΐα», MPG 43,429.5-43,429.13.   και «Περί Βαΐων», MPG 43,501.52.  
44 BBaauummssttaarrkk  11992222..  ΚΚααλλοοκκύύρρηηςς  11998800,,  σσεελλ..447777––  448811 
45 Οι στιχομυθίες μεταξύ ιερέως – λαού στη Λειτουργία του Γρηγορίου Θεολόγου διατηρούν φράσεις που μοιάζουν με σκηνικές οδηγίες: [Οδηγία προς    

Ιερέα]: Και γίνεται ασπασμός. [Ο Διάκονος λέγει]: Στώμεν καλώς. [Ο Λαός  λέγει  ] : Έλεον ειρήνης [Ο Ιερεύς  εκφωνήσει]: Η αγάπη του 
Θεού Πατρός.[Ο Λαός λέγει  ] Και μετά του πνεύματός σου. [Ο Ιερεύς λέγει]: Άνω σχώμεν τας καρδίας. [Ο Λαός λέγει]: Έχομεν προς τον 
Κύριον[Ο Ιερεύς λέγει]:Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.[Ο Λαός λέγει]: Άξιον και δίκαιον[Ο Ιερεύς λέγει ]: Άξιον και δίκαιον. Άξιον και δίκαιον.  



 

 11 

KKııllııssee  ττηηςς  ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς4466..  ΦΦααίίννεεττααιι  όόττιι  ααννττιιγγρράάφφεειι  ααρρχχααιιόόττεερραα  ππρρόόττυυππαα  ααφφοούύ  σσυυμμββααδδίίζζεειι  μμεε  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττοουυ  55οουυ  ααιι..  μμ..ΧΧ..  
όόππωωςς  τταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττοουυ  θθόόλλοουυ  ττηηςς  ΡΡοοττόόννττααςς  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..    
                ΜΜέέχχρριι  ττοονν  55οο  ααιι..τταα  δδρρώώμμεενναα,,  οοιι  ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  ήήτταανν  αακκόόμμηη  μμέέρροοςς  ττηηςς  λλααττρρεείίααςς  κκααιι  δδεενν  
μμπποορροούύνν  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  ππρρώώιιμμοο  θθέέααττρροο..  ΌΌμμωωςς  σσεε  χχεειιρρόόγγρρααφφοο  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΔΔιιοοννυυσσίίοουυ  ((1100οουυ  ααιι..))  μμεε  ««ΛΛόόγγοουυςς»»  ττοουυ  
ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  οοιι  μμιικκρροογγρρααφφίίεεςς  εείίννααιι  ααννττίίγγρρααφφαα  μμιικκρροογγρρααφφίίααςς  ππααλλααιιοοττέέρροουυ  χχεειιρροογγρράάφφοουυ  ((66οουυ  ααιι..))  εεππηηρρεεαασσμμέέννεεςς  ααππόό  
ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  κκεείίμμεενναα  μμεε  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ππααννττοομμίίμμααςς..  ΣΣττηηνν  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  εεκκεείίννηη  ττοουυ  66οουυ  ααιι..  φφααίίννοοννττααιι  οο  ««ααννααγγννώώσσττηηςς»»  ((πποουυ  
ππρροολλοογγίίζζεειι))  κκααιι  έένναα  μμέέλλοοςς  ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς  πποουυ  εεκκττεελλεείί  ππααννττοομμίίμμαα..    

      
    
    

    

  
  
  
  

 
 ααα...   ΗΗΗ   «««ΕΕΕιιιςςς   ΆΆΆδδδοοουυυ   ΚΚΚάάάθθθοοοδδδοοοςςς»»»   κκκαααιιι   τττοοο   ΔΔΔρρράάάμμμααα   «««ΆΆΆρρρααατττεεε   ΠΠΠύύύλλλαααςςς»»»     
  
              ΤΤαα  ππρρώώτταα  ««ΔΔρρώώμμεενναα»»  ––  πποουυ  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππρράάξξεειιςς  ––  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ττοο  ββρράάδδυυ  
ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ,,  σσττοο  ««ΑΑίίθθρριιοο»»  ττοουυ  ννααοούύ  ήή  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  οο  λλααόόςς  
κκρρααττώώννττααςς  λλεευυκκήή  λλααμμππάάδδαα  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ««εενν  πποομμππήή»»  νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  σσττοο  ννααόό  γγιιαα  ττηηνν  
ππααννηηγγυυρριικκήή  ΑΑνναασσττάάσσιιμμηη  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα..  ΌΌτταανν  ηη  πποομμππήή  έέφφθθααννεε  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ννααοούύ  ((ττηηνν  
εείίχχαανν  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  κκλλεείίσσεειι)),,  ττεελλοούύσσαανν  έένναα  δδρρώώμμεεννοο  γγννωωσσττόό  ωωςς  ««ΕΕιιςς  ΆΆδδοουυ  ΚΚάάθθοοδδοοςς»»  ήή  
««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»4477..  ΟΟ  ιιεερρέέααςς  σσττεεκκόότταανν  μμππρροοσσττάά  σσττηη  μμεεσσααίίαα  θθύύρραα  εειισσόόδδοουυ  κκααιι  εεκκφφωωννοούύσσεε  
σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττοονν  ΨΨααλλμμόό  κκγγ΄́  ((σσττ  77--1100))..  ΟΟ  ααννααγγννώώσσττηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  μμεε  
δδυυννααττήή  φφωωννήή  ααππααννττοούύσσεε  σσττοονν  ιιεερρέέαα  ::      
  
  
    ΙΙεερρέέααςς      ««ΆΆρρααττεε  ππύύλλααςς  οοιι  άάρρχχοοννττεεςς  υυμμώώνν..  ΕΕππάάρρθθηηττεε  ππύύλλααιι  ααιιώώννιιοοιι..  ΚΚααιι  εειισσεελλεεύύσσεεττααιι  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»  
  ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  ««ΤΤιιςς  εεσσττίίνν  οούύττοοςς  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς;;»»    
    ΙΙεερρέέααςς  ««ΚΚύύρριιοοςς  ιισσχχυυρρόόςς  κκααιι  δδυυννααττόόςς..  ΚΚύύρριιοοςς  δδυυννααττόόςς  εενν  πποολλέέμμωω..ΆΆρρααττεε  ππύύλλααςς  οοιι  άάρρχχοοννττεεςς  υυμμώώνν..  ΕΕππάάρρθθηηττεε  ππύύλλααιι    
            ααιιώώννιιοοιι..  ΚΚααιι  εειισσεελλεεύύσσεεττααιι  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»      
    ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  ««ΤΤιιςς  εεσσττίίνν  οούύττοοςς  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς;;»»    
    ΙΙεερρέέααςς  ««ΚΚύύρριιοοςς  ττωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν..  ΑΑυυττόόςς  εεσσττίίνν  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»    
ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ  οο  ιιεερρέέααςς  άάννοοιιγγεε  μμεε  ππάάττααγγοο  ττηη  θθύύρραα  ττοουυ  ννααοούύ..  ΕΕιισσεερρχχόότταανν  κκρρααττώώννττααςς  ττοο  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  κκααιι  ψψάάλλλλοοννττααςς  
ττοο  ««ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς  ΗΗμμέέρραα  λλααμμππρρυυννθθώώμμεενν  λλααοοίί……»»,,  αακκοολλοουυθθοούύμμεεννοοςς  ααππόό  ττοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα4488..  ΉΉδδηη  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  66οο  ααιιώώνναα  ττοο  
δδρρώώμμεεννοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  μμεε  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  ––  ηη  σσπποουυδδααιιόόττεερρηη  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππ  ττοο  ααππόόκκρρυυφφοο  ««εευυααγγγγέέλλιιοο  
ΝΝιικκοοδδήήμμοουυ»»4499..  ΠΠρροοββλληημμααττίίζζεειι  οο  ρρόόλλοοςς  πποουυ  έέππααιιξξεε  οο  ΕΕππιιφφάάννιιοοςς  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  ΚΚύύππρροουυ  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  σσεε  
έέρργγοο  εεππίί  ΣΣκκηηννήήςς..  ΜΜίίαα  ΟΟμμιιλλίίαα  ττοουυ  εεκκφφωωννήήθθηηκκεε  εεννώώ  ππααιιζζόότταανν  ττοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»5500..        
                  ΠΠόόττεε  ααυυττοοννοομμήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ττοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»;;  Πρώτη μαρτυρία έέχχοουυμμεε  σστταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  
ΑΑγγίίααςς  ΣΣοοφφίίααςς  μμεεττάά  ττιιςς  εεππιιδδιιοορρθθώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  σσεειισσμμόό  ττοουυ  556622  μμ..ΧΧ5511..  ΟΟ  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  ΕΕυυττύύχχιιοοςς  κκααιι  οο  ΔΔοομμέέσσττιιχχοοςς  ττέέλλεεσσαανν  ττηη  

                                                 
46 ΝΝ..&&ΜΜ..  TThheerrrrrryy  NNoouuvveelllleess  eegglliisseess  rruuppeessttrreess  ddee  CCaappppaaddooccee::  RReeggiioonn  dduu  HHaassaann  DDaağğıı..PPaarriiss  11996633 
47 ΟΟ  ΜΜάάρριιοοςς  ΠΠλλωωρρίίττηηςς  ((σσεελλ..118866))  σσχχεεττίίζζεειι  ττοο  ΔΔρρώώμμεεννοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  μμεε  ττηηνν  ππεερριιφφοορράά  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ..  ΕΕίίννααιι  ααλλήήθθιιαα  όόττιι  σσήήμμεερραα  πποολλλλέέςς  εεννοορρίίεεςς  ττεελλοούύνν  

ττοο  ΔΔρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  σσττηηνν  λλιιττάάννεευυσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ..  ΣΣωωσσττόόττεερρηη  εείίννααιι  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  πποουυ  έέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  ––  ττοο  ΔΔρρώώμμεεννοο  εείίννααιι  αανναασσττάάσσιιμμοο.. 
48 ΗΗ  σσττιιχχοομμυυθθίίαα  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέαα  κκααιι  ααννααγγννώώσσττηη  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  κκάάθθοοδδοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σσττοονν  ΆΆδδηη..  ΤΤοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα  μμεε  ααννααμμμμέέννεεςς  λλααμμππάάδδεεςς  έέξξωω  ααππόό  ττοο  ννααόό  ––  έέξξωω  

ααππόό  ττοονν  ππααρράάδδεειισσοο....ΟΟ  ιιεερρέέααςς  μμεε  ττοο  εευυααγγγγέέλλιιοο  σσττοο  χχέέρριι  ααννοοίίγγεειι  μμεε  ββίίαα  ττηη  θθύύρραα  ττοουυ  ππααρρααδδεείίσσοουυ  γγιιαα  νναα  εειισσέέλλθθεειι  ττοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα..  ΣΣτταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττηηςς  
ΜΜοοννήήςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΔΔααφφννίίοουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ααυυττόόςς  οο  θθρρίίααμμββοοςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  πποουυ  ππααττάά  ππάάννωω  σσττιιςς  σσππαασσμμέέννεεςς  ππύύλλεεςς  ττοουυ  ΆΆδδηη  κκααιι  σσττιιςς  
σσππαασσμμέέννεεςς  κκλλεειιδδααρριιέέςς..  ΚΚααιι  ττρρααββάά  ππρροοςς  ττοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ττοουυςς  φφοοββιισσμμέέννοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ττοονν  ππεερρίίμμεενναανν  νναα  ττοουυςς  λλυυττρρώώσσεειι  ααππόό  ττοονν  ΆΆδδηη 

49 ΣΣττοο  ΑΑππόόκκρρυυφφοο  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΝΝιικκοοδδήήμμοουυ  υυππάάρρχχεειι  σσχχεεδδόόνν  ααυυττοολλεεξξεείί  ηη  σσττιιχχοομμυυθθίίαα::  ««ἬἬλλθθεε  οούύνν  ππάάλλιινν  φφωωννήή,,  ΆΆρρααττεε    ΠΠύύλλααςς..  ΑΑκκοούύσσααςς  οο  ΆΆδδηηςς  εεκκ  δδεευυττέέρροουυ  
ττηηνν  φφωωννήήνν  ααππεεκκρρίίθθηη  ωωςς  δδήήθθεενν  μμηη  γγιιννώώσσκκωωνν  κκααιι  λλέέγγεειι::ΤΤιιςς  εεσσττίίνν  οούύττοοςς  οο  ββαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  δδόόξξηηςς;;  ΛΛέέγγοουυσσιινν  οοιι  ΆΆγγγγεελλοοιι  ττοουυ  ΔΔεεσσππόόττοουυ::  ΚΚύύρριιοοςς  κκρρααττααιιόόςς  κκααιι  
δδυυννααττόόςς  ……»»..  AAccttaa  PPiillaattii  ΒΒ΄́  ΈΈκκδδοοσσηη  CC..  TTiisscchheennddoorrff,,  ΛΛεειιψψίίαα  11885533.. 

50 ΕΕππιιφφααννίίοουυ  ««ΕΕιιςς  ττηηνν  ΘΘεεόόσσωωμμοονν  ΤΤααφφήήνν  ττοουυ  ΚΚυυρρίίοουυ»»  MMiiggnnee  PPGG  4433..444411..1100  κκ..εε 
51 ΠΠααύύλλοουυ  ΣΣιιλλλλεεννττααρρίίοουυ,,  ««ΈΈκκφφρραασσιιςς  ττοουυ  ΝΝααοούύ  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΣΣοοφφίίααςς»» 
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σσκκηηννήή  μμππρροοςς  σσττηηνν  εεγγκκααιιννιιααζζόόμμεεννηη  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ννααοούύ..  ΤΤηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  ααυυττοοκκρρααττοορριικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι  ααππόό  
ττόόττεε  κκααθθιιεερρώώθθηηκκαανν  εεττήήσσιιεεςς  ππααρρόόμμοοιιεεςς  εεοορρτταασσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  σσεε  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς..  ΕΕκκεείίννοοςς  όόμμωωςς  πποουυ  έέδδωωσσεε  ττηηνν  ττεελλιικκήή  
μμοορρφφήή  σσττοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  ώώσσττεε  σσιιγγάά  ––  σσιιγγάά  νναα  ααυυττοοννοομμηηθθεείί  ααππόό    ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ττυυππιικκόό,,  εείίννααιι  οο  ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜααυυρρόόπποουυςς  
εεππίίσσκκοοπποοςς  ΕΕυυχχααΐΐττωωνν  ((1111οοςςααιι..))..  ΠΠρρόόσσθθεεσσεε  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ΟΟμμηηρριικκήή  ««ΝΝέέκκυυαα»»  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα»»  ττοουυ  ΑΑιισσχχύύλλοουυ..((ΓΓιιαα  
ττοουυςς  λλόόγγιιοουυςς  κκύύκκλλοουυςς  σσττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  ττοουυ  1100οουυ  ––  1111οουυ  ααιιώώννοοςς,,  ηη  κκάάθθοοδδοοςς  ττοουυ  ΟΟδδυυσσσσέέαα  σσττοονν  ΆΆδδηη5522 θθεεωωρρήήθθηηκκεε  ππρροοττύύππωωσσηη  
ττηηςς  ττααφφήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ..  ΚΚααιι  σσττοονν  σσττίίχχοο  224488  ττοουυ  ΠΠρροομμηηθθέέαα  ΔΔεεσσμμώώττηη  έέββλλεεππαανν  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  
θθααννάάττοουυ))5533. 
       Δεν έχουμε πολλές ειδήσεις για την πορεία του ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  σσττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοοκκααιι  ττηηνν  ττύύχχηη  ττοουυ  μμεεττάά  ττοονν  1100οο  ααιι..  ΌΌμμωωςς  
μμεεττάά  ττηηνν  ππττώώσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  ττοο  σσυυννααννττοούύμμεε  σσεε  πποολλλλέέςς  εεννοορρίίεεςς  ττηηςς  ττοουυρρκκοοκκρρααττοούύμμεεννηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ωωςς  ««ττεελλεεττήή»»  
ενσωματωμένη στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Σε μεγάλα μοναστήρια παιζόταν στον αυλόγυρο. Ίσως για να μην 
εμποδίσουν οι Οθωμανικές Αρχές την τελετή αυτή, οι λόγιοι μοναχοί την ενσωμάτωσαν στο λειτουργικό τυπικό του 
Μεγάλου Σαββάτου. Στις Βόρειες Σποράδες και στο Βόρειο Αιγαίο το ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»» τελείται κκααττάά  ααρρχχααίίαανν  ππααρράάδδοοσσιινν»»  
μέχρι σήμερα. Υπάρχει περιγραφή μιας τέτοιας τελετής στη Σκιάθο του 1891, σε διήγημα του Τίμου Μωραϊτίνη.    
          ΑΑνν  σσττηηνν  ΑΑννααττοολλήή  δδεενν  σσώώζζοοννττααιι  πποολλλλέέςς  εειιδδήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»,,  όόμμωωςς  

σσττηη  ΔΔύύσσηη  γγννώώρριισσεε  ρρααγγδδααίίαα  εεξξέέλλιιξξηη..  ΜΜεεττάά  ττοονν  66οο  ααιιώώνναα  ττοο  ββρρίίσσκκοουυμμεε  μμεεττααφφρραασσμμέέννοο  σστταα  
ΛΛααττιιννιικκάά  ωωςς  ««TToolliittee  PPoorrttaass»»5544. Φαίνεται ότι μοναχοί με θεατρική παιδεία, στο τέλος του 6ου 
αιώνα με τη συμπαράσταση των ελλήνων και Σύρων επισκόπων Ρώμης μετέφρασαν και 
διέδωσαν πρώτα στην Ιταλία και κατόπιν στην υπόλοιπη Ευρώπη μεταξύ άλλων και το  ««ΆΆρρααττεε  
ΠΠύύλλααςς»»  εεμμππλλοουυττιισσμμέέννοο  μμεε  αανναασσττάάσσιιμμεεςς  σσκκηηννέέςς..  ΣΣεε  ππρρώώιιμμηη  αακκόόμμηη  μμοορρφφήή  ττοο  σσυυννααννττοούύμμεε  ττοονν  77οο    

ααιι..  νναα  ππααίίζζεεττααιι  σσεε  κκααθθεεδδρριικκοούύςς  ννααοούύςς  ττηηςς    ΑΑγγγγλλίίααςς..  ΑΑλλααββάάσσττρριιννηη  ππλλάάκκαα  ααππόό  ττοο  NNoottttiinngghhaamm  
ααννττιιγγρράάφφεειι  ττηη  σσκκηηννήή  όόπποουυ  οο  ΧΧρριισσττόόςς  σσππάάζζεειι  ττηηνν  ξξύύλλιιννηη  ππόόρρτταα  κκααιι  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ΆΆδδηη  ννιικκηηττήήςς..  
ΜΜεε  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  θθυυμμίίζζοουυνν  ΡΡωωμμααίίοο  ααυυττοοκκρράάττοορραα  ααννεεββααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ττάάφφοο  ττεείίννοοννττααςς  ττοο  δδεεξξίί  χχέέρριι  

σσεε  ααυυττοοκκρρααττοορριικκόό  χχααιιρρεεττιισσμμόό  όόππωωςς  οο  ααννδδρριιάάννττααςς  ττοουυ  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  σσττοο  ΒΒααττιικκααννόό..  ΔΔύύοο  σσττρρααττιιώώττεεςς  
κκοοιιμμοούύννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  τταα  ππλληηγγωωμμέένναα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  ΙΙηησσοούύ..        

                    ΣΣττηη  ΓΓααλλλλίίαα  ττοο  ««ttoolliittee  ppoorrttaass»»  εεννττάάχχθθηηκκεε  γγρρήήγγοορραα  σσττοονν  κκύύκκλλοο  θθεεααττρριικκώώνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν  ((γγννωωσσττόό  
««κκύύκκλλοο  ττηηςς  ΒΒααλλααννσσιιέένν»»))..  ΣΣττοονν  κκύύκκλλοο  ττωωνν  ««mmyysstteerriieess»»  ττοουυ  εευυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΜΜεεσσααίίωωνναα  εεννττάάχχθθηηκκεε  
σσττηη  σσεειιρράά  μμοοννόόππρραακκττωωνν  ωωςς  ««ΣΣιιααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚοολλάάσσεεωωςς»» 55.         

  
 
 

   βββ...   ΗΗΗ   ΤΤΤεεελλλεεετττήήή   «««ΠΠΠρρρώώώτττηηη   ΑΑΑνννάάάσσστττααασσσιιιςςς»»»       
  
              ΤΤοο  ΜΜ..  ΣΣάάββββααττοο  ηη  αακκοολλοουυθθίίαα  ττοουυ  ΕΕσσππεερριιννοούύ  άάρρχχιιζζεε  εεννωωρρίίςς  ώώσσττεε  νναα  ππρροολλάάββοουυνν  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  νναα  ββααππττιισσττοούύνν  όόσσοοιι  εείίχχαανν  
ππρροοεεττοοιιμμαασσττεείί..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΕΕσσππεερριιννοούύ  οοιι  ΒΒυυζζααννττιιννοοίί  ττεελλοούύσσαανν  έένναα  ππααρράάξξεεννοο  δδρρώώμμεεννοο  πποουυ  σσώώζζεεττααιι  μμέέχχρριι  
σσήήμμεερραα  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  εεκκκκλληησσίίεεςς..  ΟΟ  ιιεερρέέααςς  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  ννττυυμμέέννοοςς  σστταα  λλεευυκκάά  ρρααίίννοοννττααςς  ττοουυςς  ππιισσττοούύςς  μμεε  φφύύλλλλαα  
δδάάφφννηηςς..  ΨΨάάλλλλεειι  μμεεγγααλλοοφφώώννωωςς::  ««ΑΑννάάσστταα  οο  ΘΘεεόόςς..  κκρρίίννωωνν  ττηηνν  γγηηνν»»..    ΟΟιι  ππιισσττοοίί  κκττυυπποούύνν  τταα  σστταασσίίδδιιαα,,  ππρροοκκααλλοούύνν  οορρυυμμααγγδδόό..  
ΤΤοο  δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  ((πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  τταα  ααννααγγννώώσσμμαατταα  ττοουυ  εεσσππεερριιννοούύ))  δδιιααττηηρρεείίττααιι  σσεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  κκααιι  σσεε  
μμοονναασσττήήρριιαα..  ΑΑρρχχιικκάά  ππεερριιεείίχχεε    ππααννττοομμίίμμαα  κκααιι  δδιιάάλλοογγοο  ((ιιεερρέέωωςς  ––  χχοορρωωδδίίααςς))5566.      
                ΠΠόόττεε  ττοο  ««ΑΑννάάσστταα  οο  ΘΘεεόόςς»»  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  ααυυττόόννοομμοο  δδρράάμμαα;;  ΓΓιιαα  ττοουυςς    ππρρώώττοουυςς  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  ααιιώώννεεςς  δδεενν  έέχχοουυμμεε  
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..  ΗΗ  ππρρώώιιμμηη  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  σσιιωωππάά5577. ΟΟ  ΠΠοορρφφυυρροογγέέννννηηττοοςς  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  ππααρρέέχχεειι  κκάάπποοιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  
δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  σσττοο  ννααόό  ττοουυ  ΦΦόόρροουυ5588 όμως δεν αναφέρει τους κτύπους στασιδιών.  Αντίθετα ο Ησύχιος στον Λόγο του «Εις 
το Άγιον Πάσχα»59 φαίνεται να γνωρίζει τον πάταγο που έκαναν οι πιστοί κτυπώντας τα στασίδια.   
       Κατά την ερευνήτρια θεατρολόγο E. Cottas (σελ. 230), o Λόγος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Μέγα Σάββατο 
έχει στοιχεία (στιχομυθίες γεμάτες φαιδρότητα και χάρη) που μπορούν να χαρακτηριστούν «σκηνικές οδηγίες» ή 
υποτυπώδες σενάριο60 για λειτουργικό δράμα με θέμα το «Ανάστα ο Θεός». Επίσης σε κάλυμμα βιβλίου (12ου αι), από 
ελεφαντοστό, η παράσταση με τους νεκρούς που περιμένουν την Ανάσταση παραπέμπει στην τελετή «Ανάστα ο Θεός» που 

                                                 
52 ΟΟ  ΟΟδδυυσσσσέέααςς  κκααττήήλλθθεε  ««εεἰἰςς  ἈἈΐΐδδααωω  δδόόμμοονν  εεὐὐρρώώεενντταα»»  ((ΟΟδδύύσσσσεειιαα  κκ,,  550088))..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ««κκααττήήλλθθεε  μμέέχχρριιςς  άάδδοουυ  ττααμμεείίωωνν»»  ((ΗΗ΄́  ΩΩδδήή  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ)) 
53««ΘΘννηηττοούύςς  γγ’’  έέππααυυσσαα  μμηη  ππρροοδδέέρρκκεεσσθθααιι  μμόόρροονν»»((ααππάάλλλλααξξαα  ττοουυςς  θθννηηττοούύςς  ααππ  ττοο  φφόόββοο  θθααννάάττοουυ))..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  έέκκααννεε  κκααιι  οο  ΧΧρριισσττόόςς  ((  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΝΝύύσσσσηηςς,,««ΕΕιιςς  

κκοοιιμμηηθθέέννττααςς»»  99..3366..1100.. 
54 HH..  KKiinnddeerrmmaannnn,,  TThheeaatteerrggeesscchhiicchhttee  EEuurrooppaass..    BBdd  II,,  SSaallttzzbbuurrgg  11996666  σσεελλ..    222266,,    224422 
55 ΧΧάάρρττννοολλ  11998800,,  σσεελλ..  5522.. 
56 ΑΑππόόηηχχοοςς  ττηηςς  ππααννττοομμίίμμααςς  κκααιι  ττηηςς  σσττιιχχοομμυυθθίίααςς  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέωωςς  ––  χχοορρωωδδίίααςς  εείίννααιι  οο  ύύμμννοοςς  ττωωνν  ΤΤρριιώώνν  ΠΠααίίδδωωνν    ((γγννωωσσττόόςς  σσήήμμεερραα  ωωςς  ««ττοονν  ΚΚύύρριιοονν  υυμμννεείίττεε»».. 
57 ΜΜέέχχρριι  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  μμόόννοο  υυπποοθθέέσσεειιςς  μμπποορροούύμμεε  νναα  κκάάννοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  δδρρώώμμεεννοο::  ΊΊσσωωςς  κκοοιιννόό  ππρρόόττυυπποο  ττωωνν  ψψηηφφιιδδωωττώώνν  πποουυ  υυππααιιννίίσσσσοοννττααιι  ττοο  ««ΑΑννάάσστταα  οο  

ΘΘεεόόςς»»  εείίννααιι  ηη  ΟΟμμιιλλίίαα  ΗΗσσυυχχίίοουυ  ««ΕΕιιςς  ττοο  ΜΜέέγγαα  ΣΣάάββββααττοονν»»  πποουυ  μμάάλλλλοονν  ππρροολλόόγγιιζζεε  σσχχεεττιικκόό  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα..  ΟΟ  θθρριιααμμββεευυττήήςς  ΧΧρριισσττόόςς  σσττηη  ΡΡοοττόόνντταα  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((444488))  κκααιι  οο  αανναασσττάάςς  σσττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς((11331100))εείίχχαανν  κκοοιιννόό  ππρρόόττυυπποο  μμιιαα  ππααννττοομμίίμμαα  πποουυ  ππααιιζζόότταανν  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα.. 

58 ΠΠοορρφφυυρροογγέέννννηηττοοςς,,  ««ΠΠεερρίί  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ΤΤάάξξεεωωςς»»,,  11..117722..11  ––  11..117722..55 
59 ΗΗσσυυχχίίοουυ  ΙΙεερροοσσοολλυυμμίίττοουυ,,  ΟΟμμιιλλίίαα  33,,11..77––11..1144  κκααιι  55..11––55..1122..  ΤΤοουυ  ιιδδίίοουυ,,  ΟΟμμιιλλίίαα  44,,  11..11––  11..66  κκααιι  44..1100  ––  44..1199 
60 ΙΙ..  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,  ««ΕΕιιςς  ττηηνν  ΤΤρριιήήμμεερροονν  ΑΑννάάσσττσσιινν»»,,  PPGG  6611,,  773355 
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έχει πια ενσωματωθεί στον Κύκλο των Παθών61. Τέλος κατά τον Φαίδωνα Κουκουλέ η τελετή τον 12ο αι. αποτελούσε 
αυτοτελές Δράμα που παιζόταν σε πολυπληθές ακροατήριο62.  Για τον ορυμαγδό την ώρα του δρώμενου χρησιμοποιούσαν 
ειδικό σκεύος το «Βροντείον».   

  γγγ...   ΑΑΑπππόόό   τττηηηννν   ΜΜΜεεεγγγάάάλλληηη   ΕΕΕίίίσσσοοοδδδοοο   σσστττααα   «««ΣΣΣυυυμμμπππόόόσσσιιιααα»»»   ήήή   «««ΜΜΜυυυσσστττήήήρρριιιααα»»»       
  
              ΑΑππόό  τταα  ττέέλληη  ττοουυ  33οουυ  ααιι..  λλόόγγιιοοιι  μμεεττεείίχχαανν  σσεε  έένναα  εείίδδοοςς  εεπποοππττιικκήήςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  πποουυ  εείίχχεε  άάμμεεσσηη  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  ΜΜυυσσττιικκόό  
ΔΔεείίππννοο  κκααιι  ττηηνν  ΠΠοορρεείίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ππρροοςς  ττοο  ΠΠάάθθοοςς  κκααιι  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη..  ΌΌππωωςς  ηη  ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττωωνν  ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν  ααπποοττεελλοούύσσεε  
««λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή»»  ττηηνν  ίίδδιιαα  αακκρριιββώώςς  ττάάξξηη  ττηηρροούύσσεε  κκααιι  ηη  εεπποοππττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα..  ΟΟιι  μμεεττέέχχοοννττεεςς  μμεε  μμιικκρροούύςς  ββηημμααττιισσμμοούύςς  
ππρροοχχωωρροούύσσαανν  ππρροοςς  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  σσυυμμπποοσσίίοουυ  εεννώώ  μμοουυρρμμοούύρριιζζαανν  σσττίίχχοουυςς  πποουυ  θθύύμμιιζζαανν  ααρρχχααίίαα  μμυυσσττήήρριιαα6633. Αυυττέέςς  οοιι  
δδιιδδαασσκκααλλίίεεςς  δδεενν  άάρργγηησσαανν  σσεε  εελλλληηννιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  νναα  ππάάρροουυνν  ττηη  μμοορρφφήή««σσυυμμπποοσσίίοουυ  εειιςς  ααννάάμμννηησσιινν  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  
ΔΔεείίππννοουυ»»      
            ΣΣεε  μμεεγγάάλλαα  μμιικκρραασσιιααττιικκάά  κκέέννττρραα  τταα  σσυυμμππόόσσιιαα  ααυυττάά  ήήτταανν  σσυυχχννάά  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωνναανν  ττηηνν  υυψψηηλλήή  κκοοιιννωωννίίαα..  ΗΗ  ααίίρρεεσσηη  ττωωνν  
««ΓΓννωωσσττιικκώώνν»»  ττοονν  33οο  ααιιώώνναα  εειισσήήγγααγγεε  ΟΟρρφφιικκάά  κκααιι  ΔΔιιοοννυυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέκκαανναανν  πποολλλλοούύςς  νναα  ααννηησσυυχχήήσσοουυνν  γγιιαα  ννόόθθεευυσσηη  
ττηηςς  οορρθθοοδδοοξξίίααςς:      αα..    ΤΤαα  άάσσμμαατταα  ήήτταανν  ααπποομμίίμμηησσηη  κκοομμμμοούύ  κκααιι    χχοορριικκώώνν        
      ββ..  ΟΟιι  ««μμύύσσττεεςς»»  κκρρααττώώννττααςς  σσκκεεύύοοςς  μμεε  κκρραασσίί  κκααιι  ««κκααννίίσσκκιι»»  μμεε  άάρρττοουυςς  σσχχηημμάάττιιζζαανν  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  μμεε    
              ρρυυθθμμιικκόό  ββηημμααττιισσμμόό  πποορρεευυόόμμεεννοοιι  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ««ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ»»..      
      γγ..  ΣΣττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  ττοοννιιζζόότταανν  ηη  ««μμέέθθεεξξηη»»  σσττοο  ΘΘεείίοο  ΠΠάάθθοοςς  κκααιι  σσττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη64..      
ΗΗ  ττεελλεεττήή  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ««μμυυσσττααγγωωγγίίαα»»..ΩΩςς  χχώώρροοςς  γγιιαα  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  εεππιιλλεεγγόότταανν  ττοο  ΥΥππεερρώώοο  ((άάννωω  όόρροοφφοοςς))  ααρρχχοοννττιικκοούύ..  ΤΤοο  
ττεελλεεττοουυρργγιικκόό  δδεενν  ααππεείίχχεε  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιγγρρααφφέέςς  εεκκκκλληησσιιαασσττιικκώώνν  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν6655.Οι Έλληνες Πατέρες 3ου – 5ου αι. θέλησαν να 
ελέγξουν τα «συμπόσια» και να εντάξουν τους «μύστες» στην εκκλησία66. Γι αυτό εισήγαγαν στο λειτουργικό λεξιλόγιο 
αντίστοιχες φράσεις και όρους. Η Θεία Λειτουργία ονομάστηκε «μυσταγωγία» Η μετοχή ονομάστηκε «μέθεξη».      
              Τα εδέσματα που παρέθεταν στο τραπέζι, μας είναι άγνωστα. Ένα αγιορείτικο χειρόγραφο του1726 αναφέρει 
«προητοιμασμένη τράπεζα με ολίγα βρώματα»..  ΨΨηηφφιιδδωωττάά  μμεε  σσχχεεττιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  όόππωωςς  σσττηη  ΦΦιιλλοοξξεεννίίαα  ττοουυ  ΑΑββρρααάάμμ  ττοουυ  55οουυ  
ααιι((SS  MMaarriiaa  MMaaggiioorree  ΡΡώώμμηη))  τταα  εεδδέέσσμμαατταα  πποουυ  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  εείίννααιι  σσυυμμββοολλιικκάά  ((ααμμννόόςς,,ιιχχθθεείίεεςς  κκααιι  άάρρττοοςς  ––  σσύύμμββοολλαα  ττηηςς  θθυυσσίίααςς  
ττοουυ ΧΧρριισσττοούύ))..  ΣΣττοο  ννόόττιιοο  ττοοίίχχοο  ττοουυ  ΑΑγγ..  ΑΑπποολλλλιιννααρρίίοουυ  ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ((ΡΡααββέένννναα  550000μμ..ΧΧ..))  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  ««ΣΣυυμμππόόσσιιοο»»  μμεε  ππρρόόττυυππαα  
εελλλληηννιισσττιικκώώνν  σσυυμμπποοσσίίωωνν6677. Οι Απόστολοι στο ««ΜΜυυσσττιικκόό  ΔΔεείίππννοο»» ανακλίνονται ως συνδαιτυμόνες κατά ελληνικό έθιμο. Ο 
Χριστός βρίσκεται στην πρώτη  θέση – και όχι στο μέσον – ντυμένος με φιλοσοφικό «τριβώνιο» ή με διδασκαλική 
«τήβεννο».  Ο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  ττηη  δδρρααμμααττιικκήή  ππααννττοομμίίμμαα  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ  ττηηνν  οοννόόμμαασσεε  ««μμυυσσττήήρριιοο»»  ((ΟΟμμιιλλίίαα  
ΛΛΗΗ΄́))..  ΟΟ  ΠΠααύύλλοοςς  ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  σσττηη  ΜΜααρρττυυρροούύπποολληη  ττηηςς  ΑΑρρμμεεννίίααςς  ((559911))  κκάάπποοιιαα  δδρρώώμμεενναα  όόπποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  οο  ααυυττοοκκρράάττωωρρ  
ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς,,  τταα  οοννοομμάάζζεειι  θθεεααννδδρριικκάά  μμυυσσττήήρριιαα6688..  ΟΟ  ΜΜππααλλάάννοοςς  κκααιι  οο  ΑΑ..ΑΑ..  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι  οο  
ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  εεννννοοοούύσσεε  ττηηνν  ππααννηηγγυυρριικκήή  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  μμεεττάά  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ  ΜΜααυυρριικκίίοουυ  εεννααννττίίοονν  ττωωνν  ΠΠεερρσσώώνν..  ΠΠοολλλλοοίί  όόμμωωςς  
θθεεααττρροολλόόγγοοιι  ββλλέέπποουυνν  σστταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ  ΣΣιιμμοοκκάάττηη  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  ΔΔρράάμμααττοοςς..      
                  ΣΣττηη  ΔΔύύσσηη    τταα  ««θθεεααννδδρριικκάά  μμυυσσττήήρριιαα»»  έέγγιινναανν  γγννωωσσττάά  ωωςς  ««mmyysstteerriieess»»..  ((ΈΈττσσιι  τταα  οοννοομμάάζζοουυνν  κκααιι  οοιι  ππεερριιηηγγηηττέέςς  πποουυ  
εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηηνν  ΑΑννααττοολλήή))6699..    
    

 δδδ...   ΤΤΤοοο   ΚΚΚεεείίίμμμεεενννοοο   «««ΣΣΣυυυμμμπππόόόσσσιιιοοο   τττωωωννν   ΔΔΔέέέκκκααα   ΠΠΠαααρρρθθθέέένννωωωννν»»»     
    
                  ΠΠρροοςς  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ««σσυυμμπποοσσιιαασσττώώνν»»,,  λλόόγγιιοοιι  κκλληηρριικκοοίί  ττοουυ  44οουυ  ααιι..  έέγγρρααψψαανν  σσεεννάάρριιαα..  ΈΈγγιιννεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  ααπποοδδώώσσοουυνν  
ττηηνν  οορρθθόόδδοοξξηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  κκααιι  νναα  ααπποοββάάλλοουυνν  ύύπποοππττεεςς  ααιιρρεεττιικκέέςς  σσκκηηννέέςς  πποουυ  ππεερριιεείίχχαανν  τταα  κκεείίμμεενναα  ττωωνν  ««ΓΓννωωσσττιικκώώνν»»..  ΤΤαα  
ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  ααυυττάά  τταα  σσεεννάάρριιαα  χχάάθθηηκκαανν..  ΣΣώώζζεεττααιι  ττοο  ««ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ττωωνν  ΔΔέέκκαα  ΠΠααρρθθέέννωωνν»»  ττοουυ  ΜΜεεθθοοδδίίοουυ  εεππιισσκκόόπποουυ  
ΟΟλλύύμμπποουυ  πποουυ  έέγγιιννεε  ααννττιικκεείίμμεεννοο  φφιιλλοολλοογγιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς. Ο Κ. Σάθας, ο Φ. Κουκουλές και από τους νεώτερους ο Μάριος 

                                                 
61 GGoollddsscchhmmiiddtt,,  WWaaiittzzmmaannnn  ddiiee  bbyyzzaannttiinniisscchheenn  eeiinntteennbbeeiinn  sskkaallppttuurreenn  ddeess  xx  --  xxiiiiii  jjaahhtthhuummddeerrttss,,  BBddss  11,,22,,  BBeerrlliinn,,  11993300  --    3344,,  22..ΝΝοο  220011,,  ss..  7744  TTaaff  6666 
62 ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ββίίοοςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμόόςς,,    ττόόμμοοςς  ςς΄́  σσεελλ..    111133.. 
63 ««ΟΟ  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττωωνν  ββαασσιιλλεευυόόννττωωνν  κκααιι  ΚΚύύρριιοοςς  ττωωνν  κκυυρριιεευυόόννττωωνν  ππρροοέέρρχχεεττααιι  [[κκάάννεειι  θθρριιααμμββεευυττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη]]  σσφφααγγιιαασσθθήήννααιι  κκααιι  δδοοθθήήννααιι  εειιςς  ββρρώώσσιινν……»» 
64 ΕΕιιρρηηννααίίοουυ,,  ΕΕκκκκλλ  ΙΙσσττοορρίίαα,,  33..1177..2222  κκααιι  44..1188..44..     
65 ««......  ΣΣττιιςς  ττεελλεεττέέςς  πποουυ  θθαα  μμεεττέέχχεειιςς  δδεενν  ππρροοεεξξάάρρχχοουυνν  μμααιιννάάδδεεςς  ααλλλλάά  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  πποουυ  θθεεσσππίίζζοουυνν  σσεεμμννάά  όόρργγιιαα  κκααιι  λλοογγιικκόό  χχοορρόό»»  ΚΚλλήήμμηηςς  

ΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς  ΠΠρροοττρρεεππττιικκόόςς,,1122..111199..11..11  ––  22..44..  ΒΒλλ..  κκααιι  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς,,  ΛΛόόγγοοςς  κκεε΄́  3355,,    11220000,,  2277--4422..  ΒΒλλ..  κκααιι  ΑΑππόόσσττιιχχαα  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΤΤρρίίττηηςς::««ΟΟ  
σσυυγγκκααλλέέσσααςς  ηημμάάςς  ππρροοςς  εεσσττίίαασσιινν  ππννεευυμμααττιικκήήνν    ττοουυ  ννυυμμφφώώννοοςς  σσοουυ  ……  δδααιιττυυμμόόνναα  φφααιιδδρρόόνν  ααννάάδδεειιξξοονν  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίααςς……»»   

66  ΚΚλλήήμμηηςς  ΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς  ΠΠρροοττρρεεππττιικκόόςς,,    11..1100..22  ––  11..1100..33 
67 FF..  WW..  DDeeiicchhmmaannnn,,  RRaavveennnnaa  HHaauuppttssttaaddtt  ddeess  ssppaattnnaannttiikkeenn  AAbbeennddllaannddeess,,  II,,  117711 
68 ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοοςς  ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  iivv  1166,,  2277..ΒΒλλ..  κκααιι    vv  1166,,  88    ΌΌμμωωςς  σσττηη  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ΘΘεεοολλόόγγοουυ  οοιι  όόρροοιι  ααυυττοοίί  σσηημμααίίννοουυνν  κκααιι  ττηη  ΘΘεείίαα  ΕΕυυχχααρριισσττίίαα::  

««ΣΣύύ  μμοοιι  ττήήνν  μμυυσσττιικκήήνν  ττααύύττηηνν  ππααρρέέδδωωκκααςς  μμέέθθεεξξιινν  ττῆῆςς  σσααρρκκόόςς  σσοουυ  ἐἐνν  ἄἄρρττῳῳ  κκααίί  οοἵἵννῳῳ»»,,  κκααθθααγγιιαασσμμοούύ  ΕΕυυχχήή  3366,,  771122,,33 
69 BBeerrttrraannddoonn  222233  υυπποοσσηημμεείίωωσσηη..  ΟΟ  κκ..  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  ΦΦιιννόόπποουυλλοοςς  ππααρρααχχώώρρηησσεε  εευυγγεεννιικκάά  ττηη  σσππάάννιιαα  ααγγγγλλιικκήή  μμεεττάάφφρραασσηη  ττωωνν  ««ΠΠεερριιηηγγήήσσεεωωνν»»  ττοουυ  BBeerrttrraannddoonn  

((πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  μμεεγγάάλληη  σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ))  κκααιι  ααφφιιέέρρωωσσεε  ααρρκκεεττόό  χχρρόόννοο  γγιιαα  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσεε  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  σσππάάννιιαα  ααυυττήή  έέκκδδοοσσηη  ... 
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Πλωρίτης το θεωρούν θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο7700. Αντιρρήσεις εκφράζουν μεταξύ άλλων ο La Plana και ο K. Krumbacher71.   
  Στο «Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων»  oi διάλογοι διεξάγονται σε παραδείσιο τοπίο. Όπως υποστηρίζει ο Α. 
Σολομός η Πομπή μαρτύρων – γυναικών στη ζωφόρο του Βορείου τοίχου στον Άγ. Απολλινάριο τοΝέο(Ραβέννα) έχει 
επηρεασθεί από αυτό το τοπίο. Θα μπορούσε να προστεθεί ότι εικαστική απεικόνιση του Παραδείσου αποδίδεται (ίσως 

πιστότερα) και στο ωραίο ψηφιδωτό δάπεδο της βασιλικής Δουμετίου στη 
Νικόπολη Πρεβέζης. Οι συμβολισμοί απόλυτα  
 ταιριάζουν με τις γλαφυρές περιγραφές στο κείμενο του Μεθοδίου.   
 Παρά τις αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν κατά καιρούς, το «Συμπόσιο των 
Δέκα Παρθένων» δεν προοριζόταν μόνο για ανάγνωση. Έχει κίνηση και 
παντομίμα. Οι νέες, (μαθήτριες του Μεθοδίου), για τις οποίες γράφηκε το έργο 
και οι οποίες υποδύονται τους ρόλους, ήταν μορφωμένες, γνώριζαν Αρχαίο 
Δράμα και – για εξάσκηση και αναψυχή – συμμετείχαν σε παντομίμες και 
δρώμενα.   

       ΤΤοο   «Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων» προφανώς δεν ήταν το μόνο  στο είδος του που κυκλοφορούσε τους 
πρώτους αιώνες. Όμως δεν σώθηκαν άλλα έργα της ίδιας εποχής. Τα «Περί Αγνείας Συμπόσια» (βρέθηκαν σε πατμιακό 
χειρόγραφο) είναι μεταγενέστερα. Οι ερευνητές τα αποδίδουν στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (14ος αι).  
 

 εεε...   ΟΟΟιιι   «««ΔΔΔιιιαααλλλέέέξξξεεειιιςςς»»»   ωωωςςς   ΔΔΔρρραααμμμααατττιιικκκάάά   ΚΚΚεεείίίμμμεεενννααα       
  
                ΣΣυυγγγγεεννέέςς  εείίδδοοςς  ππρροο  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  οοιι  ««ΔΔιιααλλέέξξεειιςς»»  ήήτταανν  μμίίμμηησσηη  ππλλααττωωννιικκώώνν δδιιααλλόόγγωωνν  ((««ΈΈττιι  δδεε  ηη  ππάάσσαα  δδιιαασσκκεευυήή  
ππλλααττωωννιικκήή,,  όόσσοονν  ήήκκεενν  εειιςς  φφρράάσσιινν  κκααιι  ττωωνν  εεκκεείίθθεενν  λλεειιμμώώννωωνν……»»))..  ΣΣυυννηηθθίίζζοονντταανν  σσττοουυςς  λλόόγγιιοουυςς  κκύύκκλλοουυςς  ((ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  
εελλλληηννόόφφωωννεεςς  σσκκήήττεεςς  όόπποουυ  οοιι  μμοοννααχχοοίί  ««σσχχοολλάάζζοουυνν»»  σσεε  φφιιλλοοσσοοφφιικκέέςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς))..  ΤΤοο  έέρργγοο  ««ΘΘεεόόφφρραασσττοοςς  ήή  ΔΔιιάάλλοογγοοςς  ππεερρίί  
ΑΑθθαανναασσίίααςς»»  πποουυ  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττοονν  ΑΑιιννεείίαα  ττοονν  ΓΓααζζααίίοο  ττοονν  ΣΣοοφφιισσττήή,,  έέχχεειι  ωωςς  θέμα φιλοσοφική συζήτηση που διεξάγεται στον 
ποταμό Νείλο. Τα πρόσωπα του Διαλόγου (προφανώς Αθηναίοι που κατοικούν στην Αίγυπτο) βλέποντας το ποτάμι, 
αναπολούν τον Ιλισό, τον  Πειραιά και την όμορφη Αθήνα72.    
           Στα κείμενα των «Διαλέξεων» που σώζονται δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο «διδάσκονταν». Πιθανόν να γινόταν 
ανάγνωση του κειμένου μπροστά σε λογίους μοναχούς. Δεν είναι βέβαιο αν 
η ανάγνωση συνοδευόταν από παντομίμα. Πάντως στο εισαγωγικό 
σημείωμα (Προοίμιο) στη «διάλεξη Ζαχαρία Σχολαστικού επισκόπου 
Μυτιλήνης»διακρίνουμε αμυδρά ένα υποτυπώδες μοίρασμα ρόλων με 
έντονους διαλόγους – ίσως και παντομίμες73.  
        Ο Απολλινάριος ο Γραμματικός από τη Λαοδίκεια και ο γιος του ο 
Απολλινάριος ο Νεώτερος οργάνωσαν σε πόλεις της Μικράς Ασίας 
Συμπόσια με παντομιμική παράσταση του Μυστικού Δείπνου και των Παθών του Χριστού «εν έπεσιν ηρωικοίς» («ηρωικό 
εξάμετρο»)74. Στη δομή και στη γλώσσα οι δύο Απολλινάριοι μιμούνται ανάλογα αρχαία έργα («ήθει τε και χαρακτήρι και 
φράσει ομοία τοις παρ’ έλλησιν εν τούτοις ευδοκιμήσασιν…». Ο Σωζομενός αυτά τα κείμενα τα ονομάζει «πραγματείες». 
Συγγραφείς του 3ου – 4ου αι. μας πληροφορούν ότι ο ίδιος ο Απολλινάριος ο Γραμματικός συνέθεσε και τα άσματα που 
ψάλλονταν σε ενδιάμεσες παύσεις του λόγου και ο ίδιος είχε την επιμέλεια των χορογραφιών75. Με το «Διάλογο Περί 
Ἀληθείας» κλείνει ο κύκλος των πρώιμων «Συμποσίων».  
         Πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Όσιος Νείλος θεωρούν ότι ο Απολλινάριος ο Γραμματικός και ο γιος του 
εκφράζουν αιρετική διδασκαλία76. Ο Γρηγόριος Θεολόγος θαυμάζει την προσφορά τους στα γράμματα, όμως συνιστά 
στους χριστιανούς να προσέχουν τις ύποπτες περσικής καταγωγής διδασκαλίες που εισάγουν. Πολλά από τα θεατρικά 
έργα των μεγάλων αυτών – αιρετικών όμως – φιλολόγων ήταν επόμενο να παραγκωνιστούν από φανατικούς. Το πρώιμο 
θεατρικό έργο «περί αληθείας» που έγραψε ο Απολλινάριος Γραμματικός προκάλεσε  σάλο. Στη συζήτηση για το έργο 
αυτό ανακατεύτηκε και το όνομα του αυτοκράτορα Ιουλιανού.      
  Η κίνηση αυτή γύρω από τους δύο Απολυναρίους δείχνει ότι τον 4ο–5ο στη Συρία και Καππαδοκία η θεατρική 

                                                 
70 Σάθας,  κεφ να΄. Κουκουλές 111. Βλ και Μ Πλωρίτης ό.π 
71 B.  Krumbacher,  Geschichte der byzantinischen Literatur 644, La Plana,  25. 
72 «Έστι δε η πάσα διασκευή Πλατωνική, όσον ήκεν εις φράσιν και των εκείθεν λειμώνων»    Αινείας Γαζαίος,  Διάλεξις, PG 85, 1016 
73 Ζαχαρίου Σχολαστικού,  Διάλεξις.  PG 85, 1012 
74 Σωζομενός, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5.18.4.2 – 5.18.7.2 
75 Ο ιστορικός Σωκράτης (Εκκλ Ιστορία, στ΄, 25) βεβαιώνει ότι ο Απολλινάριο ήταν άριστος σεναριογράφος και χορoγράφος: «Και ποιητικός ών, και 

παντοδαπών μέτρων ειδήμων, …τοις εντεύθεν ηδύσμασι τους πότους [=συμπόσια] τα αυτά μέλη έψαλλον»   
76 Όσιος Νείλος, Επιστολαί, 141  
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παιδεία ήταν σε μεγάλη υπόληψη77. Η προσφορά των δύο Απολλιναρίων στη θεατρική παιδεία είναι ότι σε δύσκολες 
εποχές «έδωσαν στα χριστιανικά κείμενα θεατρική φόρμα σαν αντίδραση στο διάταγμα του Ιουλιανού που απαγόρευε 
στους χριστιανούς όχι μόνο να διδάσκουν, μα και να φοιτούν στα κλασικά σχολεία»78. Είναι βέβαιο ότι κατά καιρούς οι 
λόγιοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν στην κυκλοφορία «Συμπόσια» και  «Διαλόγους». Οι σκηνές ήταν οικίες τον 6ο 
αιώνα. Οι καλλιτέχνες που απεικόνισαν την Είσοδο του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας στον Άγιο Βιτάλιο Ραβέννας, 
είχαν υπ’ όψιν κάποια πομπή μυστών.Μεταξύ10ου–14ουαι επιχειρήθηκε αναβίωση τελετών εμπλουτισμένων με σκηνές από 
τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση. Οι ύμνοι που συνόδευαν τους νέους Διαλόγους και τα «Συμπόσια» (όπως τα 
«Περί Αγνείας Συμπόσια»του πατμιακού χειρογράφου)ενσωματώθηκαν επί τουρκοκρατίας στο Λειτουργικό Τυπικό.  
        Δεν πρέπει να παραλείψουμε κάτι που δεν έχει ερευνηθεί ακόμη από άποψη θεατρική: ΣΣττιιςς  όόχχθθεεςς  ττοουυ  ΝΝεείίλλοουυ  οο  
λλααόόςς  μμεεττεείίχχεε  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  μμεε  σσεεννάάρριιαα  ααππόό  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  μμυυθθοολλοογγίίαα  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέένναα  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς,,  
ααννάάμμιικκτταα  μμεε  ααππόόκκρρυυφφεεςς  κκααιι  ύύπποοππττεεςς  ττεελλεεττέέςς..  ΗΗ  εεκκκκλληησσίίαα  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  εεκκχχρριισσττιιααννίίσσεειι  ααυυττάά  τταα  θθεεάάμμαατταα..  ΣΣεε  κκοοππττιικκοούύςς  
ννααοούύςς  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ήήτταανν  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  ττέέττοοιιεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς..  Ένα γλυπτό 5ου αι79 αποτυπώνει «κόγχη» ναού (στην Αίγυπτο) 
όπου εικονίζεται  ο θρίαμβος του Διονύσου (ο θεός επιβαίνει σε άρμα συρόμενο από δύο ταύρους)..  ΘΘαα  ήήτταανν  άάρρααγγεε  
ττοολλμμηηρρόό  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  σσττοο  ΝΝεείίλλοο  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  ααννααππττύύχχθθηηκκαανν  σσεε  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  κκααιι  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν;;  ΜΜήήππωωςς  ααππόό  
ττοονν  55οο  ααιι  οοιι  μμοοννοοφφυυσσίίττεεςς  αασσκκηηττέέςς  σσττοονν  ΝΝεείίλλοο  εεμμππλλοούύττιισσαανν  τταα  σσυυμμππόόσσιιαα  μμεε  θθέέμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  μμυυθθοολλοογγίίαα  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  
κκααθθηημμεερριιννήή  ζζωωήή;;  ΚΚααιι  ττιι  ααππέέγγιινναανν  άάρρααγγεε  τταα  κκεείίμμεενναα  ααυυττάά;;    
 

 

 
 

  

33..    ΠΠααρραακκμμήή  ττωωνν  ««ΣΣυυμμπποοσσίίωωνν»»..    --  ΟΟ  ««ΚΚύύκκλλοοςς  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»  
 

 ααα...   ΠΠΠαααννντττοοομμμίίίμμμεεεςςς   κκκαααιιι   ΔΔΔρρρώώώμμμεεενννααα   σσσεεε   εεεπππαααρρρχχχίίίεεεςςς   τττηηηςςς   ΑΑΑνννααατττοοολλλήήήςςς       
  
                ΜΜεεττάά  ττοονν  66οο  ααιι..  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  φφααίίννεεττααιι  νναα  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι..  ΤΤεελλοούύνντταανν  μμόόννοο  σσεε  κκύύκκλλοουυςς  λλοογγίίωωνν  ΟΟιι  λλααϊϊκκέέςς  μμάάζζεεςς  
σσεε  ααπποομμαακκρρυυσσμμέέννεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς  δδεενν  ήήτταανν  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  σσεε  εελλλληηννιικκάά  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  οούύττεε  σσεε  φφιιλλοοσσοοφφιικκέέςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς..  
ΠΠρροοττιιμμοούύσσαανν  ππιιοο  εεύύλληηππττεεςς  δδιιδδαασσκκααλλίίεεςς..  ΗΗ  εεκκκκλληησσίίαα  ππλληησσίίααζζεε  ττιιςς  μμάάζζεεςς  μμεε  εειικκόόννεεςς  κκααιι  δδρρααμμααττιικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς..  ΤΤοο  λλυυρριικκόό  
σσττοοιιχχεείίοο  ήήτταανν  έέννττοοννοο..  ΚΚυυρριιααρρχχοούύσσεε  ηη  ππρρωωττοοττυυππίίαα  εειιςς  ββάάρροοςς  ττοουυ  αακκααδδηημμααϊϊκκοούύ  μμααννιιεερριισσμμοούύ  ττηηςς  ππρρωωττεευυοούύσσηηςς..      
                ΣΣεε  μμοονναασσττήήρριιαα  ττηηςς  ΠΠααλλααιισσττίίννηηςς,,  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑιιγγύύππττοουυ  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  έένναα  εείίδδοοςς  εεπποοππττιικκήήςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  
μμεε  δδρρααμμααττιικκήή  ππλλοοκκήή  ππρροοσσιιττόό  σσεε  ααγγρράάμμμμααττοουυςς  μμοοννααχχοούύςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΓΓρρήήγγοορραα  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  υυπποοττυυππώώδδεεςς  ««ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  
ΔΔρράάμμαα»»  μμεε  δδοομμήή  κκααιι  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττεείί  ««θθέέααττρροο  εεππίί  σσκκηηννήήςς»»..  ΑΑξξιιόόλλοογγαα  έέρργγαα  γγιι’’  ααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό  
έέγγρρααψψεε  οο  ΌΌσσιιοοςς  ΕΕφφρρααίίμμ  οο  ΣΣύύρροοςς..  ΤΤοο  θθέέμμαα  ττοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  έέππρρεεππεε  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  δδύύοο  σσττόόχχοουυςς::  ΤΤηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  
ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  ττωωνν  ππιισσττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑνναασσττάάσσιιμμηη  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα..  ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  έέππρρεεππεε  νναα  εείίννααιι  
κκααττααννοοηηττόό  ––  γγιι’’  ααυυττόό  γγρρααφφόότταανν  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  δδιιααλλέέκκττοουυςς..ΤΤοουυςς  χχααρραακκττήήρρεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ιιεερρεείίςς  κκααιι  μμοοννααχχοοίί..  ΟΟ  
ηηγγοούύμμεεννοοςς  υυπποοδδυυόότταανν  ππάάννττοοττεε  ττοονν  ΧΧρριισσττόό  εεννώώ  δδώώδδεεκκαα  ιιεερροομμόόννααχχοοιι  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοουυςς  ΑΑπποοσσττόόλλοουυςς..  ΤΤαα  μμέέλληη  ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς  
ήήτταανν  μμοοννααχχοοίί..  ΗΗ  δδοομμήή  ήήτταανν  σσπποοννδδυυλλωωττήή::  ΤΤοο  δδιιδδαασσκκόόμμεεννοο  ΔΔρράάμμαα  χχωωρριιζζόότταανν  σσεε  ααυυττοοττεελλεείίςς  εεννόόττηηττεεςς  μμεε  ααννάάγγννωωσσηη  
κκεειιμμέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΓΓρρααφφήή,,  ππααννττοομμίίμμαα  κκααιι  ξξεεχχωωρριισσττοούύςς  κκάάθθεε  φφοορράά  ύύμμννοουυςς..      
  
 
 

                                                 
77 Γνωστή είναι η αντίδραση του αυτοκράτορα Ιουλιανού, που απαξίωνε τη Χριστιανική Παιδεία. Σε εγκύκλιο ειρωνευόταν το συγγραφέα του «Διαλόγου 

Περι Αληθείας». Του απάντησε ο Μ Βασίλειος που γνώριζε την αξία του μεγάλου φιλολόγου Απολλιναρίου και υπήρξε φίλος του πριν αυτός εκφράσει 
τις αιρετικές του διδασκαλίες 

78 Αλέξης Σολομός, Ο Άγιος Βάκχος … Αθήνα, 1964,  σελ. 15 
79 Η κόγχη που εικονίζεται στο ανάγλυφο δεν καταλήγει σε καμάρα αλλά σε αέτωμα (δείγμα ελληνιστικής επιρροής). Φυλάσσεται στη Συλλογή 

Dumbarton Oaks στην  Ουάσιγκτον. Charles Delvoye, «Βυζαντινή Τέχνη», σελ. 181, εικ. 55 
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 βββ...   «««ΤΤΤεεελλλεεετττήήή   τττοοουυυ   ΙΙΙεεερρροοούύύ   ΝΝΝιιιπππτττήήήρρρααα»»»   πππρρρώώώιιιμμμοοο   ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγιιικκκόόό   ΔΔΔρρράάάμμμααα     
  
                ΠΠρρώώιιμμοο  εείίδδοοςς  ΛΛααϊϊκκοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  δδρράάμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρέέμμεειιννεε  όόμμωωςς  σσττηηνν  ααρρχχιικκήή  ττοουυ  μμοορρφφήή  γγιιαα  ααιιώώννεεςς  χχωωρρίίςς  νναα  
εεξξεελλιιχχθθεείί  εείίννααιι  ηη  ΤΤεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό  εείίννααιι  όόττιι  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σσττηη  λλααϊϊκκήή  μμάάζζαα,,  όόμμωωςς  δδιιααττηηρρεείί  σσττοοιιχχεείίαα  ααππόό  
τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  ττωωνν  λλοογγίίωωνν8800:: Όπως σε εκείνα έτσι και εδώ ηη  πποομμππήή  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  δδιιέέσσχχιιζζεε  ττοονν  κκυυρρίίωωςς  ννααόό  κκααιι  
κκααττέέλληηγγεε  σσττηη  ««λλιιττήή»»8811..  ΑΑννττίί  γγιιαα  σσύύμμββοολλαα  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ,,  εεδδώώ  οοιι  μμοοννααχχοοίί  κκρρααττοούύσσαανν  λλααμμππάάδδεεςς  κκααιι  λλάάββααρραα..ΟΟ  
ηηγγοούύμμεεννοοςς  ππεερριιττρριιγγυυρριισσμμέέννοοςς  ααππόό  1122  μμααθθηηττέέςς  κκααθθόότταανν  σσεε  θθρρόόννοο  ((όόππωωςς  κκααιι  σστταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα))..  ΑΑππέέννααννττιι  σσττοο  θθρρόόννοο  ττοουυ  
ηηγγοουυμμέέννοουυ  σσττεεκκόότταανν  οο  ««εευυααγγγγεελλιισσττήήςς»»  κκααιι  ααππήήγγγγεειιλλλλεε  ττοουυςς  ππρροολλόόγγοουυςς  ττοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  πποουυ    χχωωρριιζζόότταανν  σσεε  ππέέννττεε  ππρράάξξεειιςς::    
    ΑΑ..    ΠΠρράάξξηη::  ΕΕππιικκρρααττεείί  δδιιάάλλοογγοοςς  ββαασσιισσμμέέννοο  σσττοο  κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  εευυααγγγγέέλλιιοο,,  1133,,      66  ––  1100      
    ΒΒ..    ΠΠρράάξξηη::    11..    ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  σσττοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ««ππεερριιζζώώννεεττααιι  ττοο  λλέέννττιιοονν»»  κκλλππ    
        22..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  ««ννίίππττεειι  ττοονν  δδεεξξιιόό  ππόόδδαα……»»  
        33..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  ««ννίίππττεειι  ττοονν  ααρριισσττεερρόό  ππόόδδαα……»»  κκ..λλ..ππ..      
    ΓΓ..    ΠΠρράάξξηη::    11..  ΌΌλλοοιι  κκάάθθοοννττααιι  σσττοο  ΔΔεείίππννοο..  
        22..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΜΜααθθηηττώώνν  ((πποοιιοοςς  εείίννααιι  ππρρώώττοοςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς))  
      33..  ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  ααπποοχχωωρρεείί  ααππόό  ττοο  δδεείίππννοο  ––  ααρρχχήή  ττηηςς  ππρροοδδοοσσίίααςς    
      ΔΔ..    ΠΠρράάξξηη::    11..  ΠΠρροοσσεευυχχήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σσττηη  ΓΓεεσσθθηημμααννήή  
        22..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ππααρρααττηηρρεείί  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  πποουυ  δδεενν  άάννττεεξξαανν  νναα  ττοονν  ππεερριιμμέέννοουυνν    
      ΕΕ..    ΠΠρράάξξηη::    11..  ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ΙΙοούύδδαα  κκααιι  ττωωνν  σσττρρααττιιωωττώώνν  
        22..    ΗΗ  σσκκηηννήή  ττηηςς  ππρροοδδοοσσίίααςς  
                  ΜΜεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  ππρράάξξηη  ηη  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  σσχχεεττιικκοούύςς  ύύμμννοουυςς  ωωςς  ιιννττεερρλλοούύδδιιαα..  ΤΤοο  ττεελλεεττοουυρργγιικκόό  ήήτταανν  εεννττυυππωωσσιιαακκόό..  

ΣΣττοουυςς  μμοοννααχχοούύςς  ππρροοκκααλλοούύσσεε  εεννττύύππωωσσηη  ηη  ννίίψψηη  ττωωνν  πποοδδώώνν  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  
ΗΗγγοούύμμεεννοο..  ΗΗ  εεννττύύππωωσσηη  ααυυττήή  ήήτταανν  ααιιττίίαα  νναα  οοννοομμαασσττεείί  ττοο  ννέέοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα,,  
««ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΝΝιιππττήήρραα»»8822..  ΣΣττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  κκααιι  σσεε  χχώώρρεεςς  μμεε  έέννττοοννηη  ττηηνν  
εεππιιρρρροοήή  ττοουυ  μμοοννααχχιισσμμοούύ  ((ΣΣιιννάά,,  ΠΠάάττμμοο,,  ΠΠααλλααιισσττίίννηη,,  ΜΜάάδδυυττοο  κκααιι  ΚΚααππππααδδοοκκίίαα))  ηη      

    ννέέαα  μμοορρφφήή  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  δδρράάμμααττοοςς  ββγγήήκκεε  εεκκττόόςς  μμοοννήήςς  ––  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  ττεελλιικκάά  νναα  
κκααττοορρθθώώσσεειι  νναα  ααννεεξξααρρττηηττοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ττυυππιικκόό8833..  ΣΣττηη  ΣΣττεερρεεάά  
ΕΕλλλλάάδδαα  ηη    ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  ήήτταανν  γγννωωσσττήή  κκααιι  ττοονν  1100οο  ααιι..      

      
        ΚΚααιι  εεδδώώ  ηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή    ξξεεκκιιννώώννττααςς  ααππόό  ττοο  μμοονναασσττήήρριι  δδιιέέσσχχιιζζεε  ττοουυςς  ααγγρροούύςς,,      
        έέφφθθααννεε  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  ττοουυ  κκοοννττιιννοούύ  οοιικκιισσμμοούύ  ..  ΕΕκκεείί  εεξξεελλιισσσσόότταανν  ηη  ττεελλεεττήή..      
        ΤΤηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ττεελλεεττήήςς  εείίχχεε  ττοο  μμοονναασσττήήρριι..  ΤΤοο  ΧΧρριισσττόό  εεννσσάάρρκκωωννεε  οο  ηηγγοούύμμεεννοοςς,,      
        όόμμωωςς  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ρρόόλλοουυςς  υυπποοδδύύοονντταανν  κκααιι  ππιισσττοοίί  μμεε  σσχχεεττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς,,  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά..      
        ΜΜέέχχρριι  ττοονν  88οο  ααιιώώνναα  ααπποοφφεεύύγγοονντταανν  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ηηθθοοπποοιιοοίί..  
                  ΣΣτταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα  ηη  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  δδιιααδδρρααμμααττιιζζόότταανν  σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ΝΝααοούύ  ττηηςς    ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς  εεννώώ  σσττηη  ΡΡώώμμηη  
σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ..  ΤΤοο ττυυππιικκόό  δδεενν  άάλλλλααξξεε  δδιιαα  μμέέσσοουυ  ττωωνν  ααιιώώννωωνν..  ΣΣττιιςς  μμοοννέέςς  κκααιι  ––  ααρργγόόττεερραα––σστταα  χχωωρριιάά,,  ηη  
δδοομμήή  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  δδεενν  δδιιααφφοορροοπποοιιήήθθηηκκεε..  ΌΌμμωωςς  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  σσεε  κκάάπποοιιαα  μμοονναασσττήήρριιαα  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  σστταα  
κκοοννττιιννάά  χχωωρριιάά  ηη  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  ππήήρρεε  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκόό  χχααρραακκττήήρραα8844..    
    11..  ΠΠοολλλλοοίί  σσυυννέέθθεετταανν  σσττίίχχοουυςς  πποουυ  ααπποοττυυππώώννοουυνν  δδυυσσφφοορρίίαα  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ααννααλλγγηησσίίαα  ττωωνν  ««δδυυννααττώώνν»»..      

                                                 
80 ΤΤοο  ππρρώώιιμμοο  ααυυττόό  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  πποουυ  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ««ΙΙεερρόό  ΝΝιιππττήήρρααςς»»  ίίσσωωςς  ααννττιιγγρράάφφεειι  ααμμυυδδρράά  σσκκηηννέέςς  ααππόό  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα..  ΣΣττοο  όόψψιιμμοο  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  πποουυ  

εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  ττηηςς  SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggiioorree  ((55οοςς  ααιι..))  οοιι  μμύύσσττεεςς    μμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  σσεε  ννίίψψηη  ττωωνν  πποοδδώώνν..    ΤΤοο  σσκκεεύύοοςς  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ττρράάππεεζζαα  
σσκκεεππαασσμμέέννοο  μμεε  ττοο  ««λλέέννττιιοο»»  δδηηλλώώννεειι  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ααυυττήή.. 

81 ΗΗ  ΛΛιιττήή  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερροοςς  χχώώρροοςς  σσεε  μμοοννααττηηρριιαακκοούύςς  ννααοούύςς,,  μμεεττααξξύύ  κκυυρρίίωωςς  ννααοούύ  κκααιι  ννάάρρθθηηκκαα..  ΤΤοο  ννέέοο  ααυυττόό  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ααρρχχιικκάά  σσττιιςς  
ΠΠααττρριιααρρχχιικκέέςς  ΜΜοοννέέςς  ΠΠααλλααιισσττίίννηηςς  κκααιι  γγρρήήγγοορραα  δδιιααδδόόθθηηκκεε  σστταα  μμοονναασσττήήρριιαα  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς    ΑΑιιγγύύππττοουυ  κκααιι  ΣΣυυρρίίααςς..  ΗΗ  σσωωζζόόμμεεννηη  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  
δδιικκααιιώώννεειι  ττηηνν  ππλληηρροοφφοορρίίαα  ττοουυ  ΚΚοουυκκοουυλλέέ,,  ((σσεελλ..  111122)),,  όόττιι  ττοο  ννέέοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ττεελλοούύνντταανν  σσττηη  λλιιττήή  ττωωνν  μμοοννώώνν..  ΣΣεε  φφοορρηηττήή  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΣΣιιννάά  
((1100οοςς  ααιιώώννααςς  πποουυ  μμάάλλλλοονν  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ππααρρόόμμοοιιοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  εεννττόόςς  ττοουυ  ννααοούύ)),,  οοιι  μμααθθηηττέέςς  φφοορροούύνν  λλεευυκκόό  ττρριιββώώννιιοο  ((έέννδδυυμμαα  ααρρχχιικκάά  ττωωνν  
φφιιλλοοσσόόφφωωνν  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  ττωωνν  μμοοννααχχώώνν))..  ΤΤοο  σσκκεεύύοοςς  μμεε  ττοο  ννεερρόό  θθυυμμίίζζεειι  κκοολλυυμμββήήθθρραα  όόπποουυ  ––  σσυυμμββοολλιικκάά  ––  ππλλύύννεεττααιι  ττοο  ππρροοππααττοορριικκόό  ααμμάάρρττηημμαα..  ΗΗ  
σσκκηηννήή  εεκκττυυλλίίσσσσεεττααιι  σσττηη  ΛΛιιττήή..  ΗΗ  ίίδδιιαα  σσύύννθθεεσσηη  εεππααννααλλααμμββάάννεεττααιι  σσεε  οορρθθοογγώώννιιαα  φφοορρηηττήή  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΒΒλλααττάάδδωωνν  ((ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  1144οοςς  ααιι..))..  ΤΤαα  
λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  κκααιι  εεδδώώ  ππααιιζζόότταανν  σσττηη  λλιιττήή..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκήή  εείίννααιι  κκααιι  ηη  ττοοιιχχοογγρρααφφίίαα  σσττηη  ΜΜοοννήή  ΒΒααττοοππεεδδίίοουυ  ((1144οοςς  ααιι))  ..  ΤΤοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  σσττηη  μμοοννήή  
ΟΟσσίίοουυ  ΛΛοουυκκάά  δδεείίχχννεειι  όόττιι  ττοονν  1100  ααιιώώνναα  σσττηη  ΣΣττεερρεεάά  ΕΕλλλλάάδδαα  ππααρροουυσσιιααζζόότταανν  όόλληη  ηη  ιισσττοορρίίαα  ααππόό  ττοο  ΜΜυυσσττιικκόό  ΔΔεείίππννοο  έέωωςς  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ..  
ΣΣτταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΧΧίίοουυ  ((GGrraabbaarr,,1100bb,,  εειικκ  111100--111133)),,οο  δδρράάμμαα  ππααιιζζόότταανν  σσττοο  ννάάρρθθηηκκαα  ττοουυ  ννααοούύ  ––  δδεενν  εείίννααιι  όόμμωωςς  ββέέββααιιοο  αανν  ππααιιζζόότταανν  όόλληη  ηη  
ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ππάάθθοουυςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  μμέέρραα.. 

82 ΗΗ  ττεελλεεττήή  ααρρχχιικκάά  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΝΝίίψψιιμμοο  ττωωνν  πποοδδώώνν  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν,,  ττεελλεείίωωννεε  μμεε  ττηηνν  ππρροοδδοοσσίίαα..  ΣΣήήμμεερραα  έέχχεειι  ππεερριιοορριισσττεείί  σσττοο  ννίίψψιιμμοο  ττωωνν  πποοδδώώνν.. 
83 ΠΠοολλλλοοίί  εείίννααιι  οοιι  εερρεευυννηηττέέςς  πποουυ  αασσχχοολλήήθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  ΒΒυυζζααννττιιννόό  ΘΘρρηησσκκεευυττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ααρρννοούύννττααιι  νναα  δδεεχχθθοούύνν  όόττιι  ηη  ΤΤεελλεεττήή  ττοουυ  ννιιππττήήρραα  ααπποοττεελλεείί  ππρρώώιιμμοο  

ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα::  αα..    ΗΗ  ΤΤεελλεεττήή  δδεενν  ξξεεφφεεύύγγεειι  ααππόό  ττοο  ΕΕυυααγγγγεελλιικκόό  ΚΚεείίμμεεννοο..    ββ..    ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  δδηημμώώδδεεςς  κκεείίμμεεννοο    γγ..  ΔΔεενν  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκαανν  πποοττέέ  ττοο  
κκεείίμμεεννοο  κκααιι  τταα  δδρρώώμμεενναα,,  μμεε  εεξξωωεεκκκκλληησσιιαασσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ..((BB..  KKrruummbbaacchheerr  441133,,  σσηημμ..  446699)).. 

84 Στην Πάτμο σήμερα τελείται στην Πλατεία Ξάνθου.σύμφωνα με το τυπικό που περιέχεται σε Πατμιακά χειρόγραφα του 17ου – 19ου αι. (αντιγράφουν 
παλαιότερα κείμενα). Βλ. Ηγουμένου Θεοδωρήτου, «Η εν Πάτμω τελετή του Ιερού Νιπτήρος». Αθήναι 1965. Οι στίχοι προτρέπουν:  «να 
προσεγγίσουμε όλοι στην τράπεζα (δυνατοί και πένητες)», «να δούμε πως (ο χριστός) νίπτει τα πόδια των μαθητών και να κάνουμε κι εμείς το ίδιο να 
νίψουμε ο ένας τους πόδες του άλλου …».Αυτοί οι στίχοι αποτελούν σήμερα μέρος της υμνολογίας της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι πιθνόν  να 
διαμορφώθηκαν μέσα στο παλάτι από κάποιες στιχομυθίες μεταξύ των 12 πενήτων και των παρισταμένων μελών τη Αυλής (αλλιώς δεν θα μιλούσαν 
για υποταγή «..αλλίλοις υποταγέντες…»).  Μαλανδράκη, σελ. 5. Ε. Αλεξάκης, Εσίτα  27,  336.  
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    22..  ΟΟ  πποολλίίττηηςς  ζζηηττάά  ααππόό  ττηηνν  εεκκκκλληησσίίαα  κκααιι  ααππόό  ττοονν  ααυυττοοκκρράάττοορραα  νναα  σσκκύύψψοουυνν  σσεε  κκααθθηημμεερριιννάά  ππρροοββλλήήμμαατταα8855..      
    33..  ΣΣττιιχχοομμυυθθίίαα  μμεεττααξξύύ  ααυυττοοκκρράάττοορραα  κκααιι  1122  ««ππεεννήήττωωνν»»  ((  μμεε  ααιιττήήμμαατταα  κκααιι  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  ττωωνν  ππεεννήήττωωνν))..    
    
 

 γγγ...   «««ΔΔΔίίίκκκηηη   τττοοουυυ   ΧΧΧρρριιισσστττοοούύύ»»»        
    
                ΗΗ  δδίίκκηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  όόππωωςς  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  σσεε  δδιιααλλόόγγοουυςς  ττοουυ  ««ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ»»8866  έέδδιιννεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  σσττοο  λλααόό  νναα  
εεκκφφρράάσσεειι  ππααρράάπποονναα  γγιιαα  ττιιςς  ααννθθρρώώππιιννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  ββαασσααννιισσττήήρριιαα  σσεε  μμεεσσααιιωωννιικκάά  δδιικκαασσττήήρριιαα..  ΉΉτταανν  μμιιαα  φφωωννήή  
δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  ττωωνν  ππννεευυμμααττιικκώώνν  ααννθθρρώώππωωνν  ττοουυ  77οουυ  ααιιώώνναα8877..  ΟΟιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  μμοοννααχχοοίί  ππρρόόσσθθεετταανν  ρρεεααλλιισσττιικκέέςς  σσκκηηννέέςς  πποουυ  θθύύμμιιζζαανν  
μμεεσσααιιωωννιικκέέςς  δδίίκκεεςς..  ΤΤιιςς  ααππάάννθθρρωωππεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  σσεε  κκρρααττηηττήήρριιαα,,  σσεε  ««εειιρρκκττέέςς»»  κκααιι  σστταα  ««κκοολλαασσττήήρριιαα»»  οοιι    μμοοννααχχοοίί  ττιιςς  γγννώώρριιζζαανν  
πποολλύύ  κκααλλάά..  ΜΜεερριικκέέςς  φφοορρέέςς  ττιιςς  πποολλύύ  σσκκλληηρρέέςς  σσκκηηννέέςς  ττιιςς  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσεε  κκααιι  οο    ααυυττοοκκρράάττωωρρ..  ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  
μμιιμμοούύμμεεννοοιι  ττιιςς  ««ππααρρααββάάσσεειιςς»»  ααππόό  τταα  έέρργγαα  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη    έέββρριισσκκαανν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  εεππιιεείίκκεειιαα..  ΈΈττσσιι    οο  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΖΖ΄́  ααννααγγκκάάσσττηηκκεε  νναα  εεππααννεεξξεεττάάσσεειι  κκααιι  νναα        ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  πποολλλλέέςς  κκααττααδδίίκκεεςς..    
    ΠΠααττέέρρεεςς  ττοουυ  44οουυ  ––  55οουυ  ααιι  εειισσήήγγααγγαανν  σσεε  λλααϊϊκκήή  χχρρήήσσηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττωωνν  ππααθθώώνν  κκααιι  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ((οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  
ττύύπποο  ΔΔρράάμμααττοοςς))  μμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεπποοππττιικκόό  κκααιι  λλιιγγόόττεερροο  θθεεωωρρηηττιικκόό  ττρρόόπποο..  ΤΤοουυςς  χχααρραακκττήήρρεεςς  υυπποοδδύύοονντταανν  ααρρχχιικκάά  οοιι  ιιεερρεείίςς..  
ΣΣτταα  ΠΠααττρριιααρρχχεείίαα  έέππααιιρρνναανν  μμέέρροοςς  τταα  μμέέλληη    ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΣΣυυννόόδδοουυ      ππρροοεεξξάάρρχχοοννττοοςς  ττοουυ  ππααττρριιάάρρχχηη..  ΜΜεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  
δδιιαασσφφααλλιιζζόότταανν  ηη  ιιεερροοππρρέέππεειιαα  κκααιι  ηη  σσοοββααρρόόττηητταα  ττωωνν  ττεελλοουυμμέέννωωνν..  ΕΕίίννααιι  κκρρίίμμαα  πποουυ  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδιιααμμάάχχεεςς  
σσεε  ΜΜεεσσοοπποοττααμμίίαα    ––  ΑΑίίγγυυππττοο  εεξξααφφάάννιισσαανν  ((πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  δδιιαα  ττηηςς  ππυυρρρράάςς))  ττέέττοοιιαα  σσεεννάάρριιαα..      
 

 δδδ...   ΔΔΔρρραααμμμααατττοοοππποοοιιιηηημμμέέένννηηη   «««ΠΠΠοοομμμπππήήή   μμμέέέχχχρρριιι   τττοοοννν   ΓΓΓοοολλλγγγοοοθθθάάά»»»        
    
                ΑΑνν  κκααιι  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ««ΤΤαα  ΠΠάάθθηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  εελλλληηννιικκόό  έέδδααφφοοςς,,  όόμμωωςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ωωςς  ιιδδέέαα  
σσττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΠΠέέμμππττηηςς..  ΗΗ  ««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»  ττεελλοούύνντταανν  σσττοονν  χχώώρροο  όόπποουυ  ηη  ΑΑγγίίαα  ΕΕλλέέννηη  
έέκκττιισσεε  ττοουυςς  ννααοούύςς  ττοουυ  ΠΠααννααγγίίοουυ  ΤΤάάφφοουυ  κκααιι  ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς..  ΠΠλλήήθθοοςς  κκόόσσμμοουυ  σσυυγγκκεεννττρρωωννόότταανν  σσττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΝΝιικκηηττήήρριιοοςς  
ΑΑγγγγεελλιικκήή»»  γγιιαα  νναα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι8888..  ΆΆρρχχιιζζεε  μμεε  ττηηνν  κκααθθιιεερρωωμμέέννηη  πποομμππήή  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππ’’  ττηηνν««ΝΝιικκηηττήήρριιοο  ΑΑγγγγεελλιικκήή»»,,  
έέφφθθααννεε  σσττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα  ΦΦυυλλαακκήή»»  κκααιι  σσυυννέέχχιιζζεε  μμέέχχρριι  ττοονν  ΓΓοολλγγοοθθάά..  ΣΣττηηνν  πποομμππήή  ππρροοηηγγοούύνντταανν  λλάάββααρραα  κκααιι  λλααμμππάάδδεεςς..  
ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  ύύμμννοουυςς..  ΑΑκκοολλοουυθθοούύσσαανν  εεππίίσσκκοοπποοιι  κκααιι  ιιεερρεείίςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σστταα  δδρρώώμμεενναα..    ΟΟ  ππααττρριιάάρρχχηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  
ττηηςς  πποομμππήήςς  κκρρααττοούύσσεε  σσττοονν  ώώμμοο  ττοουυ  ττηηνν  λλεειιψψααννοοθθήήκκηη  μμεε  ττοο  ΤΤίίμμιιοο  ΞΞύύλλοο  ((υυπποοδδυυόόμμεεννοοςς  ττοονν  ΧΧρριισσττόό  πποουυ  φφέέρρεειι  σσττοονν  ώώμμοο  ττοονν  
σσττααυυρρόό))..  ΓΓιιαα  νναα  ξξεεκκοουυρράάζζεεττααιι  οο  ππααττρριιάάρρχχηηςς  κκααιι  νναα  εεκκφφωωννοούύννττααιι  οοιι  δδεεήήσσεειιςς  γγιιννόότταανν  ««σσττάάσσεειιςς»»..ΠΠρρώώττηη  σσττάάσσηη  ττηηςς  πποομμππήήςς  
ήήτταανν  σσττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα  ΦΦυυλλαακκήή»»8899  όόπποουυ  γγιιννόότταανν  ηη  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  δδίίκκηηςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ::      
    11..    ΣΣυυζζήήττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΠΠιιλλάάττοο        
    22..      ΆΆρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠέέττρροουυ        
ΗΗ  πποομμππήή  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ππάάλλιι  ππρροοςς  ΓΓοολλγγοοθθάά  όόπποουυ  γγιιννόότταανν  ππάάλλιι  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς::    
    11..    ΣΣττααύύρρωωσσηη                  
    22..    ΣΣυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττοουυςς  σσττααυυρρωωμμέέννοουυςς  λληησσττέέςς      
    33..    ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηη..    
ΑΑξξίίζζεειι  νναα  δδοούύμμεε  κκάάπποοιιαα  ααππόό  τταα  δδρρααμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα::   
        αα..  ΟΟ  ππααττρριιάάρρχχηηςς  ππρροοχχωωρροούύσσεε  ππρροοςς  ττοονν  ΓΓοολλγγοοθθάά..  ΟΟ  δδιιάάκκοοννοοςς  πποουυ  υυπποοδδυυόότταανν  ττοονν  δδήήμμιιοο,,  ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  ττρρααββάά  
ααππόό  ττοονν  λλααιιμμόό  ττοονν  ππααττρριιάάρρχχηη  μμεε  έένναα  λλεευυκκόό  ««οορράάρριιοο»»..  ΈΈττσσιι  γγιιννόότταανν  ππεειισσττιικκόόττεερρηη  κκααιι  ππιιοο  δδρρααμμααττιικκήή  ηη  σσκκηηννήή  ττηηςς  πποορρεείίααςς9900      
              ββ..    ΟΟιι  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ΠΠιιλλάάττοουυ  ––  ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  ηη  σσκκηηννήή  όόπποουυ  οο  ππααττρριιάάρρχχηηςς  ωωςς  ΧΧρριισσττόόςς  σσύύρρεεττααιι  ααππόό  ττοονν  λλααιιμμόό    
                                    ήήτταανν  ππααρρμμέένναα  ααππόό  ττοο  ««ααππόόκκρρυυφφοο»»  ««ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΠΠέέττρροουυ»»..  ΈΈττσσιι  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώιιμμηη  αακκόόμμηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ττοο  ΔΔρράάμμαα    
                                    ππεερριιεείίχχεε  δδηημμώώδδηη  λλόόγγοο  κκααιι  εείίχχεε  σσχχεεττιικκάά  ααπποομμαακκρρυυννθθεείί    ααππόό  ττοο  κκααθθααρράά  λλααττρρεευυττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ττεελλεεττήήςς..    
            γγ..    ΗΗ  ΣΣττααύύρρωωσσηη  ήήτταανν  ααππλλήή  ππααννττοομμίίμμαα  χχωωρρίίςς  πποολλλλάά  ρρεεααλλιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα..      
            δδ..  ΚΚάάπποοιιοοςς  μμοοννααχχόόςς  κκεεννττοούύσσεε  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ππααττρριιάάρρχχηη  ((πποουυ  υυπποοδδυυόότταανν  ττοονν  ΙΙηησσοούύ))  κκααιι  ααππόό  κκάάπποοιιοο  μμηηχχάάννηημμαα    
                                    φφααιιννόότταανν  νναα  ττρρέέχχεειι  ααίίμμαα  κκααιι  ύύδδωωρρ..      
              εε..    ΌΌτταανν  οο  ««εευυααγγγγεελλιισσττήήεε»»  ((ααννααγγννώώσσττηηςς))  έέλλεεγγεε  ττοο  ««ττεεττέέλλεεσσττααιι»»  ττοο  ««ββρροοννττεείίοονν»»  έέκκααννεε  θθόόρρυυββοο  σσαανν  νναα  έέππεεφφτταανν    
                                    κκεερρααυυννοοίί  κκααιι  νναα  λλυυσσοομμααννοούύσσεε  ηη  κκααττααιιγγίίδδαα..    

                                                 
85 Τον 19ο  αιώνα το ρόλο του Ιούδα ενσάρκωνε ο πτωχότερος κάτοικος της Πάτμου. Ο ηγούμενος του προσέφερε ζευγάρι υποδήματα. Το παράξενο 

αυτό έθιμο καταργήθηκε. Κουκουλές1948, σ 55.   
86 ΑΑππόόκκρρυυφφοο  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΠΠέέττρροουυ,,    66..11  ––  66..33 
87 ΚΚοουυκκοουυλλέέςς  11884488,,  σσεελλ..  111144 
88 ΚΚααλλοοκκύύρρηηςς,,  σσεελλ..    555544 
89 ««ΦΦυυλλαακκήή»»  ==  ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ––  σσκκοοππιιάά..  ΑΑππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  όόπποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα  ΦΦυυλλαακκήή»»  φφααίίννεεττααιι  ππααννοορρααμμιικκάά  ηη  ΡΡοοττόόνντταα  ττοουυ  ΠΠααννααγγίίοουυ  

ΤΤάάφφοουυ..    ΟΟ  AA..  BBaauummssttaarrkk  μμεεττααφφρράάζζεειι  λλάάθθοοςς  ττηη  λλέέξξηη  ««φφυυλλαακκήή»»  ((pprriissoonn  ==  δδεεσσμμωωττήήρριιοο  ααννττίί  ττοουυ  σσωωσσττοούύ  ««ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο»»))..  ΑΑππόό  ττιιςς  ππεερριιγγρρααφφέέςς  ττοουυ  
όόμμωωςς  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  κκάάπποοττεε  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ττηηνν  ττεελλεεττήή  σστταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα  κκααιι  αανναακκααλλύύππττεειι  σσεε  ααυυττήήνν  ππρρώώιιμμαα  θθεεααττρριικκάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΣΣττοο  εελλεεφφααννττοοσσττόό  ττοουυ  
ΒΒεερροολλίίννοουυ  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεειι  οο  GGoollddsscchhmmiiddtt    εειικκοοννίίζζοοννττααιι  οοιι  ννεεκκρροοίί  σσττοονν  ΆΆδδηη  πποουυ  ππεερριιμμέέννοουυνν  ττηηνν  ΑΑννάάσσαασσηη..  ΠΠίίσσωω  ααππόό  ααυυττοούύςς  πποουυ  ππεερριιμμέέννοουυνν,,  
φφααίίννεεττααιι  έένναα  κκττίίσσμμαα  πποουυ  θθυυμμίίζζεειι  ττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιιοο  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΦΦυυλλαακκήήςς 

90 ΗΗ  σσκκηηννήή  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  δδιιήήγγηησσηη  ττοουυ  ««ΑΑππόόκκρρυυφφοουυ»»  ««ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ»»((  66..11--66..33))::  ««  ……  ΟΟιι  δδεε  λλααββόόννττεε  ττοονν  ΚΚύύρριιοονν  ώώθθοουυνν  ααυυττόόνν  ττρρέέχχοοννττεεςς  κκααιι  
έέλλεεγγοονν..    ΣΣύύρροομμεενν  ττοονν  ΥΥιιόόνν  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  εεξξοουυσσίίαανν  ααυυττοούύ  εεσσχχηηκκόόττεεςς……»» 
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ΣΣττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  ηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ττοουυ  ΔΔααμμαασσκκηηννοούύ  ((88οοςς  ααιι))  κκααιι  ηη  μμοοννήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΣΣάάββββαα  γγιιαα  νναα  
ααπποοττοολλμμήήσσοουυνν  ααππόόππεειιρρεεςς  ααυυττοοννόόμμηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΤΤαα  ΠΠάάθθηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  κκααιι  νναα  εεμμππλλοουυττιισσθθεείί  ηη  ««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα  ττωωνν  
ΠΠααθθώώνν»»  μμεε  ωωρρααίίοουυςς  ύύμμννοουυςς..  ΌΌμμωωςς  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ααππόό  πποολλύύ  ννωωρρίίττεερραα  ττοο  ««ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»  άάρρχχιισσεε  νναα  
ππααίίρρννεειι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττοουυ  μμοορρφφήή..        
  

 εεε...   ΤΤΤοοο   «««ΔΔΔρρράάάμμμααα   τττωωωννν   ΠΠΠαααθθθώώώννν»»»   σσσεεε   ΑΑΑρρρμμμεεενννίίίααα,,,   ΠΠΠόόόννντττοοο,,,   ΚΚΚαααππππππαααδδδοοοκκκίίίααα,,,   ΚΚΚρρρήήήτττηηη          
    
                ΣΣττηηνν  ΑΑρρμμεεννίίαα  κκααιι  σστταα  μμέέρρηη  ττοουυ  ΠΠόόννττοουυ  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ππρρόόσσωωπποο  σσττηηνν  ΑΑκκοολλοουυθθίίαα  ττηηςς  ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηηςς  ήήτταανν  ηη  
ΠΠααννααγγίίαα..  ΣΣττοο  ΑΑχχττααμμάάρρ  ((λλίίμμννηη  ΒΒαανν  ππρρόόπποοδδεεςς  ττοουυ  ΑΑρρααρράάττ))    οοιι  σσκκηηννέέςς  ήήτταανν  ρρεεααλλιισσττιικκέέςς::  ΗΗ  ΘΘεεοοττόόκκοοςς  ββοοηηθθάά  ττοονν  ΙΙωωσσήήφφ  ααππόό  
ΑΑρριιμμααθθααίίαα  νναα  κκααττεεββάάσσεειι  ττοονν  ΙΙηησσοούύ  ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό  εεννώώ  οο  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς  ππρροοσσππααθθεείί  μμεε  ηηλλάάγγρραα  ((ττααννάάλλιιαα))  νναα  ββγγάάλλεειι  τταα  κκααρρφφιιάά  
ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό..  ΤΤηηνν  ππααννααγγίίαα  κκααιι  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς  υυπποοδδύύοονντταανν  γγυυννααίίκκεεςς  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά..  ΣΣττηηνν  ΤΤρρααππεεζζοούύνντταα  τταα  ΔΔρράάμμαα  
ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ππααιιζζόότταανν  σστταα  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττήήρριιαα  ((ΣΣοουυμμεελλάά,,  ΑΑγγίίοουυ  ΕΕυυγγεεννίίοουυ,,  ΒΒααζζεελλώώννοοςς  κκααιι  ΠΠεερριισσττεερρεεώώτταα))..ΣΣττιιςς  
ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττηηςς  ΘΘεεοοσσκκεεππάάσσττοουυ  οο  ΙΙωωσσήήφφ  ααππόό  ΑΑρριιμμααθθααίίαα  μμεε  ηηλλάάγγρραα  ββγγάάζζεειι  τταα  κκααρρφφιιάά  ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό  σσττηη  σσκκηηννήή  ττηηςς  
ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηηςς..  ΗΗ  ΠΠααννααγγίίαα  δδιιεευυθθύύννεειι  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς..  ΚΚρρααττάά  ττηηνν  σσκκάάλλαα  κκααιι  σσκκεεύύοοςς  μμεε  εερργγααλλεείίαα..  ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  θθεεααττώώνν  ήήτταανν  ηη    
οοιικκοογγέέννεειιαα  ττωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  ΚΚοομμννηηννώώνν..    
            ΣΣττιιςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττηηςς  ΤΤρρααππεεζζοούύννττοοςς,,  ΑΑχχττααμμάάρρ  κκααιι  ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς  πποουυ  ααπποοδδίίδδοουυνν  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοο  έέρργγοο,,  ττοοννίίζζεεττααιι  
ιιδδιιααίίττεερραα  ττοο  σσυυννααίίσσθθηημμαα,,  ηη  σσυυγγκκίίννηησσηη,,  ηη  σσυυννττρριιββήή  ααππόό  ττηη  θθλλίίψψηη..  ΣΣττοο  GGöörreemmee  ((TTookkaallıı  kkııllıızzee  IIII  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  1100οουυ  ααιι))  
ττοο  ««δδωωδδεεκκάάοορρττοο»»  εείίννααιι  σσίίγγοουυρραα  εεππηηρρεεαασσμμέέννοο  ααππόό  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  πποουυ  ππααιιζζόότταανν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ννααοούύ  κκααιι  δδιιηηύύθθυυννεε  οο  
ααρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς  ΑΑρρέέθθααςς..      
          ΣΣττηηνν  ΚΚρρήήττηη  ττοο  δδρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ααννεεξξααρρττηηττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττηηνν  εεππιιρρρροοήή  ττωωνν  ΒΒεεννεεττώώνν..  ΆΆρρχχιιζζεε  σσττοονν  ννάάρρθθηηκκαα  ττηηςς  
εεκκκκλληησσίίααςς  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααίίωωνν  κκααιι  ττεελλεείίωωννεε  ««σσττοο  ππεερριιββόόλλιι»»    ((άάρρχχιισσεε  δδηηλλααδδήή  δδεειιλλάά  ––  δδεειιλλάά  νναα  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ννααόό))..  

ΕΕππίί  ττοουυρρκκοοκκρρααττίίααςς  σστταα  κκρρηηττιικκάά  χχωωρριιάά  ττοο  έέθθιιμμοο  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  ««ΣΣυυννήήθθεειιαα  ππααλλιιάά  ππάάπππποουυ  ππρροοσσππάάπππποουυ»»::  κκάάθθεε  εεππττάά  χχρρόόννιιαα  οοιι  
ππιισσττοοίί  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν9911..  ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ττοονν  υυπποοδδύύοονντταανν  
κκοοππέέλλεεςς  ττοουυ  χχωωρριιοούύ..  ΔΔεενν  υυππήήρρχχεε  ααννάάγγννωωσσηη  κκεειιμμέέννοουυ  ααλλλλάά  δδιιάάλλοογγοοιι  πποουυ  χχρρεειιάάζζοονντταανν  ααπποοσσττήήθθιισσηη..  ΟΟιι  ααγγρράάμμμμααττοοιι  χχωωρριικκοοίί  
πποουυ  λλάάμμββαανναανν  μμέέρροοςς  χχρρεειιάάζζοονντταανν  πποολλύύ  κκααιιρρόό  νναα  μμάάθθοουυνν  ττοονν  ρρόόλλοο  ττοουυςς  κκααιι  τταα  λλόόγγιιαα  πποουυ  θθαα  ααπποοσσττήήθθιιζζαανν9922..      
  
  

  
  

44..    ΑΑππ’’  ττηηνν  ΠΠοομμππήή  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ  σσττοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  
 

 ααα...   ΔΔΔρρρώώώμμμεεενννααα   σσστττηηη   ΛΛΛιιιτττάάάνννεεευυυσσσηηη   τττοοουυυ   ΕΕΕπππιιιττταααφφφίίίοοουυυ       
      
                      ΟΟ  ««ΕΕππιιττάάφφιιοοςς  ΘΘρρήήννοοςς»»  κκααιι  ηη  λλιιττάάννεευυσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  σσιιγγάά  ––  σσιιγγάά  μμεε  σσεειιρράά  ααππόό  δδρρώώμμεενναα  σστταα  
οοπποοίίαα  οοιι  ««ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς»»  ππααίίζζοουυνν  ττοονν  κκύύρριιοο  ρρόόλλοο9933..  ΟΟιι  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοουυςς  ρρόόλλοουυςς,,  ττηη  ννύύκκτταα  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  
ΠΠέέμμππττηηςς  έέφφεερρνναανν  σσττοο  ννααόό  άάννθθηη..  ΜΜέέχχρριι  ττοο  ππρρωωίί  σσττόόλλιιζζαανν  ττοονν  ΕΕππιιττάάφφιιοο..  ΗΗ  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΤΤααφφήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  εείίχχεε  δδρρααμμααττιικκάά  
σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααρργγόόττεερραα  ααξξιιοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσττοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα..  ΆΆρρχχιιζζεε  μμεε  ττηηνν  κκααθθιιεερρωωμμέέννηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή::    
    11..      ΤΤέέσσσσεερριιςς  δδιιάάκκοοννοοιι  ππεερριιέέφφεερραανν  ττοονν  ««ααέέρραα  --  εεππιιττάάφφιιοο»»9944  κκρρααττώώννττααςς  ττοονν  ααππόό  ττιιςς  ττέέσσσσεερριιςς  γγωωννίίεεςς..      
      ΟΟ  εεππίίσσκκοοπποοςς  κκααιι  ττοο  ιιεερρααττεείίοο  ννττυυμμέέννοοιι  σστταα  λλεευυκκάά  έέψψααλλλλαανν  ττοονν  ΤΤρριισσάάγγιιοο  ΎΎμμννοο..      

                                                 
91 Νίκος Καζαντζάκης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Αθήνα 1974,  σελ. 17.  
92 Νίκος Καζαντζάκης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Αθήνα 1974,  σελ. 19. 
93 ΟΟ  ««ΚΚύύκκλλοοςς  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν»»  σσεε  ππρρώώιιμμηη  φφάάσσηη  ήήτταανν  μμέέρροοςς  ττοουυ  ««ΕΕππιιττααφφίίοουυ  ΘΘρρήήννοουυ»»..  ΣΣιιγγάά  ––  σσιιγγάά  όόμμωωςς  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  μμεε  κκεείίμμεενναα  μμεε  φφεεμμιιννιισσττιικκάά  

μμηηννύύμμαατταα  πποουυ  ααππααγγγγέέλλλλοονντταανν  ααππόό  μμααυυρροοφφόόρρεεςς  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς..  ΑΑπποοσσττήήθθιιζζαανν  φφρράάσσεειιςς  πποουυ  ααπποοδδίίδδοοννττααιι  σσττοονν    ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ττοονν  
ΘΘεεοολλόόγγοο  ((MMaannssii  IIVV,,  11119966))  κκααιι  σσττοονν  ΑΑττττιικκόό  ααρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  ((MMaannssii  IIVV,,  11119922))  ΤΤοο  θθάάρρρροοςς  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ((ππααρράά  ττιιςς  
ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς  έέσσππαασσαανν  ττοονν  κκλλοοιιόό  ττωωνν  ΡΡωωμμααίίωωνν  σσττρρααττιιωωττώώνν  κκααιι  ππλληησσίίαασσαανν  ττοονν  φφρροουυρροούύμμεεννοο  ττάάφφοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ)),,  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  ΑΑννττιιγγόόννηη  πποουυ  δδεενν  
φφοοββήήθθηηκκεε  ττιιςς  ααυυσσττηηρρέέςς  δδιιααττααγγέέςς  ττοουυ  ΚΚρρέέοονντταα.. 

94 ΟΟ  ««ΕΕππιιττάάφφιιοοςς»»  εείίννααιι  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΑΑέέρραα»»  ((χχρρυυσσοοκκέέννττηηττοο  κκάάλλυυμμμμαα  ττωωνν  ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν))..  ΑΑρρχχιικκάά  οο  ««ααέέρρααςς»»  σσττοο  κκέέννττρροο  εείίχχεε  κκεεννττηημμέέννοο  σσττααυυρρόό..  ΑΑππόό  
ττοονν  99οο  ααιιώώνναα  εείίννααιι  σσυυννηηθθιισσμμέέννηη  ηη  ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  ττααφφήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  γγιι  ααυυττόό  οοννοομμάάζζεεττααιι  ««εεππιιττάάφφιιοοςς»»..  ΑΑππόό  ττοονν  1133οο  ααιιώώνναα  οο  ««εεππιιττάάφφιιοοςς»»  ππααίίρρννεειι  ττηη  
σσηημμεερριιννήή  ττοουυ  μμοορρφφήή  ––  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  λλιιττααννεευυττιικκήήςς  πποομμππήήςς.. 
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||  22..    ΚΚοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  σσυυννόόδδεευυαανν  ττηηνν  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή      
      δδααφφννοοσσττεεφφααννωωμμέέννεεςς,,  κκρρααττώώννττααςς  ααρρώώμμαατταα  κκααιι  ππααννέέρριιαα  μμεε  άάννθθηη..      
    33..    ΌΌτταανν  έέφφθθαανναανν  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ννααοούύ  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  ττοονν  ««ααέέρραα  ––  εεππιιττάάφφιιοο»»  σσεε  σσττοολλιισσμμέέννοο  ττρρααππέέζζιι..  
  44..  ΟΟιι  ««ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς»»,,  έέρρααιινναανν  ττοονν  ΕΕππιιττάάφφιιοο  μμεε  ρροοδδοοππέέττααλλαα  κκααιι  ααρρώώμμαατταα..    
ΣΣττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  ααννέέββααιινναανν  σσττοονν  ΆΆμμββωωνναα  ήή  σσττοο  ΥΥππεερρώώοο..    ΑΑππόό  εεκκεείί  σσαανν  ααππόό  
ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ((««ααππόό  θθέέααςς»»))  έέρρααιινναανν  ττοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα  μμεε  ρροοδδοοππέέττααλλαα..    ΚΚααττάά  ττηη  λλιιττάάννεευυσσηη  ττοουυ  ««ΕΕππιιττααφφίίοουυ»»  έένναα  ππααιιδδίί  ααππόό  
ττηη  χχοορρωωδδίίαα  έέλλεεγγεε  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττοο  ψψααλλττήήρριιοο..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  ααππααννττοούύσσεε  μμεε  έένναανν  ύύμμννοο..    
                  ΔΔεενν  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  αανν  ττοο  δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  σσκκηηννοοθθεεττήήθθηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααππόό  ττοονν  ΆΆγγιιοο  ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ττοονν  ΘΘεεοολλόόγγοο  
((ττέέλληη  44οουυ  ααιι..)),,  εείίννααιι  όόμμωωςς  γγννωωσσττόό  όόττιι  οο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ααππεευυθθύύννεειι  χχααιιρρεεττιισσμμόό  σσττοο  λλααόό  κκααιι  σσττιιςς  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  έέρρααιινναανν  άάννθθηη  ααππόό  
ττοονν  άάμμββωωνναα9955..  ΤΤοονν  88οο  ααιιώώνναα  σσττηη  ΣΣυυρρίίαα  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  δδιιααδδοοθθεείί  κκααιι  εεμμππλλοουυττίίζζοοννττααιι  μμεε  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  
ύύμμννοουυςς..  ΟΟ  ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς  μμεε  μμοοννααχχοούύςς  ττηηςς  ΠΠααλλααιισσττίίννηηςς  οορργγάάννωωννεε  ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ..  ΓΓιιαα  ττοονν  σσκκοοππόό  ααυυττόό  μμεελλοοπποοίίηησσεε  ττοο  ττμμήήμμαα  ααππόό  ττοονν  ΛΛόόγγοο  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοουυ  ΘΘεεοολλόόγγοουυ  ((3355..550044..2277))  πποουυ  
ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς..  ΕΕίίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  οοιι  ππααννττοομμίίμμεεςς  ήήτταανν  γγννωωσσττέέςς  σσττοονν  ΚΚααρρλλοομμάάγγννοο  πποουυ  ζζήήττηησσεε  ααππόό  ττοονν  
ΔΔααμμαασσκκηηννόό  νναα  ττοουυ  σσττεείίλλεειι  ββιιββλλίίαα  ––  ίίσσωωςς  κκααιι  μμοοννααχχοούύςς  νναα  δδιιδδάάξξοουυνν    τταα  δδρρώώμμεενναα  σσττοουυςς  ΦΦρράάγγκκοουυςς..     
  

 βββ...   ΑΑΑπππόόό   τττοοοννν   ΚΚΚύύύκκκλλλοοο   τττωωωννν   ΜΜΜυυυρρροοοφφφόόόρρρωωωννν   σσστττοοο   «««ΜΜΜηηη   μμμοοουυυ   ΆΆΆπππτττοοουυυ»»»       
      
                ΓΓύύρρωω  σσττοονν  66οο  ααιιώώνναα  σσεε  μμοονναασσττήήρριιαα  κκααιι  σσεε  ππόόλλεειιςς  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ,,  ππααίίζζοονντταανν  ααυυττοοττεελλεείίςς  κκύύκκλλοοιι  πποουυ  ααννααφφέέρροονντταανν  σσεε  μμιιαα  ξξεεχχωωρριισσττήή  εεννόόττηητταα..  ΤΤοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  ««ΜΜηη  μμοουυ  
άάππττοουυ»»  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  μμέέσσαα  ααππόό  ααυυττάά  τταα  ααυυττοοττεελλήή  ΔΔρράάμμαατταα..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς    ααννααππααρράάσστταασσηηςς  ηη  χχοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ννααοούύ  
έέψψααλλλλεε  σσχχεεττιικκοούύςς  ύύμμννοουυςς..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  ύύμμννωωνν  εείίννααιι  ττοο  αανναασσττάάσσιιμμοο  ιιδδιιόόμμεελλοο  ττωωνν  ΑΑίίννωωνν  γγ΄́  ΉΉχχοουυ  πποουυ  ψψάάλλλλεεττααιι  
μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα..  ΤΤοο  όόττιι  οο  ύύμμννοοςς  ααυυττόόςς  ήήτταανν  κκάάπποοττεε  μμέέρροοςς  ττηηςς  μμοουυσσιικκήήςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  όόττιι  οο  πποοιιηηττήήςς  δδεενν  
αακκοολλοουυθθεείί  κκααττάά  γγρράάμμμμαα  ττοο  εευυααγγγγεελλιικκόό  κκεείίμμεεννοο  κκααιι  δδρρααμμααττοοπποοιιεείί  υυππεερρββοολλιικκάά  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  ::      
    ΣΣκκηηννήή  ΑΑ΄́            ΣΣττοο  μμννήήμμαα  ηη  ΜΜααρρίίαα  ΜΜααγγδδααλληηννήή  ααννααζζηηττάά  ττοονν  ΧΧρριισσττόό..  ΌΌμμωωςς  δδεενν  ττοονν  ββρρίίσσκκεειι..  ΚΚλλααίίεειι  κκααιι  οοδδύύρρεεττααιι..    
      ΜΜααρρίίαα::      ««ΟΟίίμμοοιι  ΣΣωωττήήρρ  μμοουυ!!    ΠΠωωςς  εεκκλλάάππηηςς  ππάάννττωωνν  ΒΒαασσιιλλεεύύ;;»»      
    ΣΣκκηηννήή  ΒΒ΄́    ΔΔύύοο  ««ζζωωηηφφόόρροοιι  ΆΆγγγγεελλοοιι»»  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττοουυ  μμννηημμεείίοουυ::    
    ΆΆγγγγεελλοοςς::    ««ΤΤιι  κκλλααίίεειιςς  ωω  γγύύννααιι;;»»      
    ΜΜααρρίίαα::      ««ΚΚλλααίίωω  δδιιόόττιι  ππήήρραανν  ττοονν  ΚΚύύρριιόό  μμοουυ  ααππόό  ττοονν  ττάάφφοο  κκααιι  δδεενν  γγννωωρρίίζζωω  πποουυ  ττοονν  μμεεττέέφφεερραανν»»..  
  ΣΣκκηηννήή  ΓΓ΄́    ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  έέσσττρρεεψψεε  ττοο  ββλλέέμμμμαα  ττηηςς  ππίίσσωω..ΓΓννώώρριισσεε  ττοο  ΧΧρριισσττόό  οο  οοπποοίίοοςς  σσττεεκκόότταανν  ππιιοο  ππέέρραα::  
  ΜΜααρρίίαα::      ««ΟΟ  ΚΚύύρριιόόςς  μμοουυ!!    ΚΚααιι  οο  ΘΘεεόόςς  μμοουυ!!    ΔΔόόξξαα  σσοοιι!!»»    
  ΌΌππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  μμίίαα  ΟΟμμιιλλίίαα  ττοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,  ττοονν  44οο  ––  55οο  ααιιώώνναα  τταα  ππρρώώιιμμαα  δδρρώώμμεενναα  ππρροοοορρίίζζοονντταανν  γγιιαα  
««δδιιδδαασσκκααλλίίαα»»  ττωωνν  ννέέωωνν  πποουυ  ππρροοσσέέρρχχοονντταανν  σσττοο  ββάάππττιισσμμαα..  ΣΣιιγγάά  ––  σσιιγγάά  όόμμωωςς  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκαανν..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεπποοχχήή  
ττοουυςς  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  ααυυττοοίί  ήήτταανν  ππρρωωττοοπποορριιαακκοοίί  μμεε  ααννααφφοορρέέςς  σστταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς..  ΚΚααιι  όόλλοο  ττοο  έέρργγοο  γγεεννιικκάά  αασσκκοούύσσεε  
κκρριιττιικκήή  σσττηηνν  υυββρριισσττιικκήή  υυππεερροοψψίίαα  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  ααππέέννααννττιι  σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς..  ΤΤηηνν  ααγγάάππηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  σσττιιςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  
μμααρρττυυρρεείί  ηη  ππλλοούύσσιιαα  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  πποουυ  σσώώζζεεττααιι9966..  ΣΣύύννττοομμαα  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  δδύύοο  ττάάσσεειιςς  σσττηηνν  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  ««ΜΜηη  μμοουυ  
άάππττοουυ»»  κκααιι  οοιι  μμεεττέέχχοοννττεεςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  πποολλιιττιισσττιικκόό  ττοουυςς  υυππόόββααθθρροο  ττάάσσσσοονντταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  μμιιααςς  ήή  ττηηςς  άάλλλληηςς::    
      ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ    ΕΕΚΚΔΔΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ««ΜΜΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΤΤΟΟΥΥ»»  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ππλληησσιιάάζζεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα  κκααιι  σσυυζζηηττάά  ωωςς  ίίσσοοςς  ππρροοςς  ίίσσηη..  
      ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  ππέέφφττεειι  σστταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  λλέέγγοοννττααςς::  ««ΟΟ  ΚΚύύρριιόόςς  μμοουυ  κκααιι  οο  ΘΘεεόόςς  μμοουυ!!  ΔΔόόξξαα  σσοοιι::»»      
    ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ    ΕΕΚΚΔΔΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ««ΜΜΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΤΤΟΟΥΥ»»    ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ααππρρόόσσιιττοοςς  ααπποοφφεεύύγγεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα..  ΕΕκκεείίννηη  
      κκααττεευυθθύύννεεττααιι  ππρροοςς  ττοο    ΧΧρριισσττόό  μμεε  χχααρράά..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  μμεε  κκίίννηησσηη  ααπποοσσττρροοφφήήςς  λλέέεειι  ::  ««ΜΜηη  μμεε  ππλληησσιιάάζζεειιςς»»      
ΤΤηηνν  ππρρώώττηη  εεκκδδοοχχήή  ττοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  ππααρρααδδίίδδεειι  ττοο  ««ΚΚοοσσμμοοσσωωττήήρριιοονν  ΠΠάάθθοοςς  ––  ΤΤρρααγγωωδδίίαα  κκααττ’’  ΕΕυυρριιππίίδδηηνν»»  ((  44οουυ  ααιι))::  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  
σσυυννααννττάά  ττηη  ΜΜααρρίίαα  ττηη  ΜΜααγγδδααλληηννήή  πποουυ  σσυυννοοδδεεύύεειι  ττηη  ΘΘεεοοττόόκκοο..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  σσυυμμμμεερρίίζζεεττααιι  ττηη  χχααρράά  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη..  
ΤΤοουυςς  λλέέεειι::  ««ΜΜήή  δδήή  φφοοββεεῖῖσσθθεε!!  ΜΜήήδδ’’  ὑὑμμῖῖνν  ἔἔσσττωω  φφόόββοοςς»»  ((σσττ..  22..008844))..  ΟΟιι  πποοιικκίίλλεεςς  εερρμμηηννεείίεεςς  πποουυ  δδόόθθηηκκαανν  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  ((ααππόό  
ττοονν  ΩΩρριιγγέέννηη  κκααιι  ττοο  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο  έέωωςς  ττοο  ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοο  κκααιι  ττοονν  ΛΛέέοονντταα  ΙΙ΄́))  σσττηη  φφρράάσσηη  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»  πποουυ  ααππηηύύθθυυννεε  οο  ΙΙηησσοούύςς  
δδεείίχχννοουυνν  ττηη  δδυυσσκκοολλίίαα  σσεε  ααυυττααρρχχιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  νναα  δδεεχχττοούύνν  όόττιι  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα  μμπποορρεείί  νναα  ππλληησσιιάάσσεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  νναα  
σσυυζζηηττήήσσεειι  ωωςς  ίίσσηη  ππρροοςς  ίίσσοο..  ΠΠοολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδεενν  μμπποορροούύσσαανν  νναα  δδεεχχθθοούύνν  όόττιι  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα  ααννααδδεείίχχττηηκκεε  ααννώώττεερρηη  ααππόό  
πποολλλλοούύςς  άάννδδρρεεςς9977..      
    ΤΤηη  λλύύσσηη  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  κκοοιιννόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς  ττηηνν  έέδδωωσσεε  έένναα  κκεείίμμεεννοο  ––  θθεεααττρριικκόό  σσεεννάάρριιοο  ––  ααπποοδδιιδδόόμμεεννοο  σσττοονν  
ΙΙωωάάννννηη  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο::  ΠΠααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  νναα  σσυυννοομμιιλλεείί  εεππίί  σσκκηηννήήςς  μμεε  ττηη  ΜΜααρρίίαα  ττηη  ΜΜααγγδδααλληηννήή    [[χχωωρρίίςς  νναα  

                                                 
95 ΟΟ  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  ((3355..  554400..2222  ––  3355..554400..2299))  ππρροοττρρέέππεειι  ττιιςς  ««ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς»»  ::««ΓΓυυννααίίκκεεςς  πποουυ  θθαα  μμααςς  φφέέρρεεττεε  ττοο  χχααρρμμόόσσυυννοο  μμήήννυυμμαα,,  εελλάάττεε..  ΑΑππόό  ττηηνν  

θθέέσσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεσσττεε  ((ααππόό  θθέέααςς))  ππέέσσττεε  κκααιι  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΣΣιιώώνν  ααυυττάά  τταα  θθααυυμμαασσττάά  πποουυ  ββλλέέππεεττεε..  ΑΑννααγγγγεείίλλεεττεε  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ……»» 
96 ΟΟιι  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  ««ΚΚύύκκλλοο  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν»»  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττοο  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»  εεππηηρρέέαασσεε  ττηη  ββυυζζααννττιιννήή  ττέέχχννηη..  ΣΣττηη  μμιικκρροοττεεχχννίίαα  σσώώζζοοννττααιι  δδεείίγγμμαατταα  

πποουυ  ααννττιιγγρράάφφοουυνν  δδρρώώμμεενναα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο..  αα..  ΜΜιικκρροογγρρααφφίίαα  ((εευυααγγγγεελλιισσττάάρριιοο  PPaarriiss  ggrr  7744  1111οουυ  ααιι..  εειικκοοννίίζζεειι  ττηη  σσυυννοομμιιλλίίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττηη  ΜΜααγγδδααλλιιννήή))..  
ΤΤοο  σσκκηηννιικκόό  θθυυμμίίζζεειι  κκόόγγχχηη  ννααοούύ  ((όόπποουυ  ππρροοφφααννώώςς  ππααιιζζόότταανν  ττοο  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»))..HH..  OOmmoonntt::  EEvvaannggiilleess  aavveecc  ppeeiinnttuurreess  BByyzzaannttiinneess  dduu  xxiiee  ssiieeccllee  PPaarriiss  
11990088,,  IIII..  118833..  ββ..  ΕΕλλεεφφααννττοοσσττόό  δδίίππττυυχχοο  ττοουυ  440000  μμ..ΧΧ..  σσττοο  CCaasstteelllloo  SSffoottzzeessccoo  σσττοο  ΜΜιιλλάάννοο..  ΕΕιικκοοννίίζζεειι  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ΙΙηησσοούύ  μμεε  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς..  ΤΤοο  
σσκκηηννιικκόό  κκααιι  εεδδώώ  θθυυμμίίζζεειι  εεσσωωττεερριικκόό  ννααοούύ 

97 ΣΣττηη  ««ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΘΘΩΩΝΝ»»  πποουυ  σσώώζζεειι  ττηη  ΣΣυυρροο--ΠΠααλλααιισσττιιννιιαακκήή  ππααρράάδδοοσσηη,,  ηη  ππρροοσσωωππιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη  ΙΙηησσοούύ  ––  ΜΜααρρίίααςς  
ΜΜααγγδδααλληηννήήςς  ππααρρααλλεείίππεεττααιι..  ΕΕππίίσσηηςς  πποουυθθεεννάά  δδεενν  γγίίννεεττααιι  λλόόγγοοςς  γγιιαα  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  μμεε  ττοο  ΧΧρριισσττόό  ((οοιι  οοπποοίίεεςς  ««ππρροοσσεελλθθοοῦῦσσααιι  ἐἐκκρράάττηησσαανν  
ααὐὐττοοῦῦ  ττοούύςς  ππόόδδααςς  κκααίί  ππρροοσσεεκκύύννηησσαανν  ααὐὐττῶῶ»»  κκααττάά  ΜΜααττθθααίίοονν  κκηη΄́  99)) 
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εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυ  σσυυννττηηρρηηττιικκοούύ  κκοοιιννοούύ]]  λλέέγγοοννττααςς::««ΜΜααρρίίαα,,  ττιι  κκλλααίίεειιςς;;  ΤΤίίνναα  ζζηηττεεῖῖςς;;    ΠΠααύύσσααιι  ττῶῶνν  
δδαακκρρύύωωνν,,  ττηηνν  χχααρράάνν  δδεεξξααμμέέννηη..    ὍὍπποουυ  χχααρράά,,  ἀἀππέέδδρραα  ττῶῶνν  δδαακκρρύύωωνν……»»      
  

 γγγ...   ΑΑΑπππόόό   τττοοο   «««ΜΜΜηηη   μμμοοουυυ   ΆΆΆπππτττοοουυυ»»»   σσστττοοο   «««QQQuuueeemmm   qqquuuaaaeeerrriiitttaaatttiiisss»»»     
    
                ΚΚάάπποοιιοοιι  εερρεευυννηηττέέςς  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  όόττιι  ττοο  φφιιλλννττιισσέέννιιοο  δδίίππττυυχχοο  ττοουυ  440000  μμ..ΧΧ..    πποουυ  εεκκττίίθθεεττααιι  σσττοο  μμοουυσσεείίοο  CCaasstteelllloo  
SSffoorrzzeessccoo  ττοουυ  ΜΜιιλλάάννοουυ  μμεε  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  δδιιάάλλοογγοο  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ––  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν,,  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ππρρώώιιμμηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ««ΜΜηη  μμοουυ  
ΆΆππττοουυ»»  σσττηη  ββόόρρεειιοο  ΙΙττααλλίίαα..  ΑΑνν  εείίννααιι  σσωωσσττήή  ααυυττήή  ηη  ππλληηρροοφφοορρίίαα  ττόόττεε  ππρρέέππεειι  νναα  εερρεευυννηηθθεείί  αανν  οορργγααννωωττέέςς  ττοουυ  ππρρώώιιμμοουυ  
ααυυττοούύ  δδρράάμμααττοοςς  ήήτταανν  οο  ΑΑμμββρρόόσσιιοοςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΜΜεεδδιιοολλάάννωωνν  κκααιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ..    ΓΓιιααττίί  όόμμωωςς  μμιιαα  ττέέττοοιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίαα  δδεενν  ττηη  
γγννωωρρίίζζοουυνν  οοιι  ιισσττοορριικκοοίί  ττοουυ  55οουυ––66οουυ  ααιιώώννοοςς;;    
                ΘΘαα  ήήτταανν  υυππεερρββοολλιικκάά  ππααρραακκιιννδδυυννεευυμμέέννοο  άάρρααγγεε  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  οο  ωωρρααίίοοςς  ππίίνναακκααςς  ττοουυ  FFrraa  AAnnggeelliiccoo  μμεε  ττίίττλλοο  
««NNoollii  mmee  TTaannggeerree»»  ((««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»))  σσττηηνν  ππρρώώιιμμηη  ΑΑννααγγέέννννηησσηη,,  ααννττιιγγρράάφφεειι  ααννττίίσσττοοιιχχηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη;;  ΣΣ’’  ααυυττόόνν  
ττοονν  ππίίνναακκαα  οο  ΧΧρριισσττόόςς  μμεε  μμιιαα  ««θθεεααττρριικκήή»»  κκίίννηησσηη  ααπποοφφεεύύγγεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα..  ΕΕννώώ  εεκκεείίννηη  ττρρέέχχεειι  νναα  ππέέσσεειι  σστταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ,,  οο  
ΧΧρριισσττόόςς  ττηηνν  χχααιιρρεεττάά  ααππόό  μμαακκρριιάά  κκααιι  κκιιννεείίττααιι  ππρροοςς  ααννττίίθθεεττηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΗΗ  σσττάάσσηη  ααυυττήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σσττηη  ΝΝοορρμμααννδδιικκήή  κκααιι  
σσττηη  ΓΓοοττθθιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  ΜΜεεσσααιιωωννιικκοούύ  ΙΙττααλλιικκοούύ  ΒΒοορρρράά  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  νναα  ββρρεειι  δδιικκααιιοολλοογγίίαα    σσεε  οομμιιλλίίεεςς  πποουυ  ααπποοδδίίδδοοννττααιι  
σσττοονν  ππάάππαα  ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ΑΑ΄́((66οοςς  ααιι..))9988::  ΤΤοο  ππεερριισσττααττιικκόό  μμεε  ττηη  ΜΜααγγδδααλληηννήή  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  ((κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  ιιββ΄́33--88))  
ττααυυττίίσσττηηκκεε  μμεε  εεκκεείίννοο  πποουυ  σσυυννέέββηη  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΣΣίίμμωωνναα  ττοουυ  ΦΦααρριισσααίίοουυ  ––  ηη  ααμμααρρττωωλλήή  γγυυννααίίκκαα  πποουυ  άάλλεειιψψεε  ττοουυςς  ππόόδδεεςς  ττοουυ  
ΙΙηησσοούύ  μμεε  μμύύρροο  ((κκααττάά  ΜΜααττθθααίίοονν  κκσσττ΄́  66--1133))..ΕΕίίννααιι  ααλλήήθθεειιαα  όόττιι  ηη  μμεεσσααιιωωννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  δδεενν  θθαα  
ααννεεχχόότταανν  πποοττέέ  ττηηνν  οοιικκεειιόόττηητταα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα  ––  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ««ππρρώώηηνν  ααμμααρρττωωλλήή»»  ––  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οο  
μμιισσοογγυυννιισσμμόόςς  εείίχχεε  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ππααίίρρννεειι  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς9999..  ΗΗ  εεσσφφααλλμμέέννηη  ααυυττήή  ττααύύττιισσηη  ττηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς  γγυυννααίίκκααςς  μμεε  
ττηηνν  μμυυρροοφφόόρροο  ΜΜααρρίίαα  ΜΜααγγδδααλληηννήή  μμεεττααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  ΔΔρράάμμααττοοςς  σσττηη  ΒΒόόρρεειιοο  ΙΙττααλλίίαα::  

  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ααπποοφφεεύύγγεειι  εεππιιδδεειικκττιικκάά  ττηη  ΜΜααρρίίαα110000..    
  ΠΠρροοββάάλλλλεεττααιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ––  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ((κκααττάά  ΜΜάάρρκκοονν  ιισσττ  11--88))  γγιιαα  νναα  ααπποοσσιιωωππηηθθεείί  σσυυννάάννττηησσηη  κκααιι  

σσυυννοομμιιλλίίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοοὐὐ  μμεε  ««μμιιαα  γγυυννααίίκκαα»»    
  ΑΑπποοσσιιωωππάάττααιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  ΜΜααρρίίααςς  ––  ΙΙηησσοούύ  ααππόό  ττοο  κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  εευυααγγγγέέλλιιοο    
  ΓΓιι  ααυυττόό,,  οο  ΔΔρράάμμαα  ααννττίί  ««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  ((««NNoollii  mmee  TTaannggeerree»»))  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  

((««QQuueemm  qquueerriittiiss??»»))  
  ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττωωνν  ΙΙσσααύύρρωωνν  ((88οοςς  ααιι))  ττοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»    σσττηη  ΔΔύύσσηη  ππααρρέέμμεειιννεε  σσττοο  ννααόό  ––  χχωωρρίίςς  
ιιδδιιααίίττεερρηη  εεξξέέλλιιξξηη..  ΌΌτταανν  λλόόγγιιοοιι  μμοοννααχχοοίί  ααππόό  ττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  κκααττέέφφυυγγαανν  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  έέδδωωσσαανν  ννέέαα  ππννοοήή  σσττηη  
θθεεααττρριικκήή  ππααιιδδεείίαα  ττηηςς  ΔΔύύσσηηςς..  ΤΤοο  ΔΔρράάμμαα  ««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  ττοο  ««δδίίδδααξξαανν»»  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  μμοονναασσττηηρριιαακκώώνν  
ννααώώνν..  ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ττοονν  υυπποοδδυυόότταανν  οο  ΙΙεερρέέααςς..  ΈΈββγγααιιννεε  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  ((πποουυ  σσυυμμββόόλλιιζζεε  ττοονν  
οουυρρααννόό  --  ππααρράάδδεειισσοο))..      
  ΗΗ  σσυυζζήήττηησσηη  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ––ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  μμεεττααφφρράάσσττηηκκεε  σστταα  λλααττιιννιικκάά  ααππόό  ττοονν  ΒΒεεννεεδδιικκττίίννοο  μμοοννααχχόό  
TTuuttiilllloonn  σσττοο  μμοονναασσττήήρριι  ττοουυ  SSaaiinntt  GGaallll  ((ΑΑγγίίοουυ  ΓΓάάλλλλοουυ  --  ΕΕλλββεεττίίαα))  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  99οουυ  ααιιώώνναα..  ΌΌππωωςς  
σσυυμμφφωωννοούύνν  όόλλοοιι  οοιι  εερρεευυννηηττέέςς,,  ττοο  κκεείίμμεεννοο  ααυυττόό  ««εείίννααιι  ττοο  ππρρώώττοο  λλααττιιννιικκόό  δδιιααλλοογγιικκόό  ττρροοππάάρριιοο»»..  ΟΟ  
μμοοννααχχόόςς  TTuuttiilllloonn  εείίχχεε  υυππ’’  όόψψιινν  εελλλληηννιικκόό  ααρρχχέέττυυπποο  πποουυ  ππεερριιεείίχχεε  κκααιι  ττοο  δδιιάάλλοογγοο  ΜΜααρρίίααςς  ––  ΙΙηησσοούύ110011..  

ΌΌμμωωςς  σσττηη  λλααττιιννιικκήή  μμεεττάάφφρραασσηη  ττοονν    δδιιάάλλοογγοο  ααυυττόό  ((κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  κκ΄́  1144--1177))  ττοονν  ππααρρέέλλεειιψψεε..  ΠΠήήρρεε  μμόόννοο  ττηη  σσκκηηννήή  πποουυ  
ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  κκααττάά  ΜΜάάρρκκοο  εευυααγγγγέέλλιιοο  ((ιισσττ΄́  11  --  88))  ––  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ααγγγγέέλλοουυ  μμεε  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  ήή  όόππωωςς  λλααννθθαασσμμέένναα  
ττιιςς  λλέέννεε  ««ττρρεειιςς  ΜΜααρρίίεεςς»»,,  εεννώώ  ααγγννοοεείί  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  μμεε  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  ττηη  λλεεππττοομμέέρρεειιαα  όόττιι  ««ππρροοσσεελλθθοοῦῦσσααιι  
ἐἐκκρράάττηησσαανν  ααὐὐττοοῦῦ  ττοουυςς  ππόόδδααςς  κκααίί    ππρροοσσεεκκύύννηησσαανν  ααὐὐττῶῶ....»»  ((ΜΜααττθθ..  κκηη΄́  99))..  ΈΈττσσιι  οο  δδιιάάλλοογγοοςς  ττεελλιικκάά  έέλλααββεε  ττηηνν  εεξξήήςς  μμοορρφφήή::
    
    ΆΆγγγγεελλοοςς      QQuueemm  qquuaaeerriittaattiiss  iinn  sseeppuullcchhrroo  cchhrriissttiiccoollaaee??  
    ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς    JJeessuumm  NNaazzoorreeuumm  ccrruucciiffiixxuumm  oo  ccaaeelliiccoollaaee!!  
    ΆΆγγγγεελλοοςς      NNoonn  eesstt  hhiicc..  SSuurrrreexxiitt  ssiiccuutt  pprraaeeddiixxeerraatt!!  IInnttee,,  nnuunnttuuttee  qquuiidd  ssuurrrreexxiitt  oo  mmoorrttuuiiss!!  
ΤΤοονν  1100οο  ααιιώώνναα  ττοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»((««QQuueemm  qquueerriittiiss??»»))  εείίχχεε  ήήδδηη  γγίίννεειι  δδηημμοοφφιιλλέέςς    σσττηη  ΔΔύύσσηη..  ΠΠααιιζζόότταανν  σσεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  
σσεε  λλααττιιννιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  ΤΤοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΑΑγγγγέέλλοουυ  υυπποοδδυυόότταανν  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς  ήή  έέννααςς  ιιεερρέέααςς  εεννώώ  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς  υυπποοδδύύοονντταανν  ππααιιδδιιάά  
ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς..  ΧΧεειιρρόόγγρρααφφοοςς  κκώώδδιικκααςς  ττοουυ  998800110022  σσώώζζεειι  ττοο  έέρργγοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  σσεε  ππρρώώιιμμηη  εεκκττέέλλεεσσηη  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  
εεννοορριιαακκοούύ  ννααοούύ..  ΓΓιιαα  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττοουυ  ττεελλεεττάάρρχχηη  υυππάάρρχχοουυ  σσκκηηννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς..  ΕΕίίννααιι  γγρρααμμμμέέννοο  σστταα  λλααττιιννιικκάά..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  
όόττιι  ππααιιζζόότταανν  ααππόό  μμοορρφφωωμμέέννοουυςς  κκλληηρριικκοούύςς  κκααιι  ααππεευυθθυυννόότταανν  σσεε  μμοορρφφωωμμέέννοο  κκοοιιννόό  ((ίίσσωωςς  φφοοιιττηηττέέςς))..  ΤΤοο  λλυυρριικκόό  μμέέρροοςς  εείίννααιι  
ττοοννιισσμμέέννοο  μμεε  μμοουυσσιικκάά  σσύύμμββοολλαα  γγννωωσσττάά  σσττηηνν  ΑΑυυλλήή  ττοουυ  ΌΌθθωωννοοςς  ΒΒ΄́  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  ((««ΠΠαασσχχάάλλιιοοςς  ΤΤρρόόπποοςς»»))..  ΔΔεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  
πποοιιοο  ρρόόλλοο  έέππααιιξξεε  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσήή  ττοουυ  ηη  μμοοννααχχήή  ΧΧρροοσσββίίτταακκααιι  ηη  ββαασσίίλλιισσσσαα  ΘΘεεοοφφααννώώ  ((ββυυζζααννττιιννήή  ππρριιγγκκίίππιισσσσαα  σσύύζζυυγγοοςς  ττοουυ  

                                                 
98 ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΑΑ΄́  οο  ΔΔιιάάλλοογγοοςς::  ««ΟΟμμιιλλίίαα  3333  σστταα»»  PPLL  7766,,  11223388DD,,  11224466AA 
99 ΚΚοορρύύφφωωμμαα  ττηηςς  ααππααξξίίωωσσηηςς  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  σσττηη  ΔΔύύσσηη  εείίννααιι  ηη  ««ββοούύλλαα»»  ττοουυ  11226655  ττοουυ  ππάάππαα  ΚΚλλήήμμηη  ΔΔ΄́  ––  άάννοοιιξξεε    ττοο  δδρρόόμμοο  γγιιαα  ττοο  ««κκυυννήήγγιι  μμααγγιισσσσώώνν»» 
100 ΗΗ  σσκκηηννοογγρρααφφίίαα  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττηηνν  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  ΔΔυυττιικκοούύ  ΜΜεεσσααίίωωνναα..  ΑΑςς  δδοούύμμεε  ππ..χχ..  ττηηνν  σσττάάσσηη  ααπποοσσττρροοφφήήςς  ((κκίίννηησσηη  κκααιι  

χχεειιρροοννοομμίίαα))  σσεε  μμιικκρροογγρρααφφίίεεςς  1100οουυ  ααιιώώννοοςς  σσττοο  GG..  SScchhiilllleerr  IIkkoonnooggrraapphhiiee  ddeerr  cchhttiissttlliicchheenn  KKuunnsstt  IIIIII,,  GGuutttteerr  IIoocchh  11997711..  ::  αα..  ((εειικκόόνναα  227777  ))  ΕΕυυχχοολλόόγγιιοο  
DDrrooggoo..      ββ..  ((εειικκόόνναα  227788  ))    ΕΕυυααγγγγεελλιισσττάάρριιοο  EEggddoorrtt  ((998800))..    γγ..  ((εειικκόόνναα  228800))    ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΌΌθθωωνναα  ΓΓ΄́ΜΜόόννααχχοο  1100οοςς  ααιι.. 

101 ΣΣοολλοομμόόςς,,  ΘΘέέααττρροο,,  σσεελλ..  1177 
102 ΦΦύύλλλλιιςς  ΧΧάάρρττννοολλ,,  3300  εειικκ  3300,,  3311 
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ΌΌθθωωνναα  ΒΒ΄́  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς))..    
                ΩΩρρααίίαα  ξξυυλλοογγρρααφφίίαα  σσττοονν  κκώώδδιικκαα  ττοουυ  998800  ααννττιιγγρράάφφεειι  μμαακκέέτταα  ααππόό  ππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΗΗ  εεππιιρρρροοήή  ττηηςς  ββυυζζααννττιιννήήςς  
ττεεχχννοοττρροοππίίααςς  εείίννααιι  έέννττοοννηη..  ΕΕδδώώ  οο  ττάάφφοοςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  εείίννααιι  μμιιαα  υυππεερρυυψψωωμμέέννηη  λλάάρρνναακκαα..  ΤΤοο  ππάάννωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  θθυυμμίίζζεειι  
εεππιισσκκοοππιικκόό  θθρρόόννοο..  ΟΟ  άάγγγγεελλοοςς  ((ττοονν  οοπποοίίοο  υυπποοδδύύεεττααιι  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς))  κκααθθιισσμμέέννοοςς  σσττοονν  εεππιισσκκοοππιικκόό  θθρρόόννοο  εευυλλοογγεείί  ττιιςς  
μμυυρροοφφόόρρεεςς..  ΗΗ  ββάάσσηη  ττηηςς  λλάάρρνναακκααςς  έέχχεειι  ααππόόττοομμηη  κκλλίίσσηη  κκααιι  ττοο  δδεεξξίί  ππόόδδιι  ττοουυ  ααγγγγέέλλοουυ  εείίννααιι  μμεεττέέωωρροο..    
        ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  εεπποοχχήή  ((μμεεττααξξύύ  996633  --  998844))  ββεεννεεδδιικκττίίννοοιι  μμοοννααχχοοίί  μμεεττέέφφεερραανν  ττοο  ββυυζζααννττιιννόό  θθέέααττρροο  σσττηη    ΜΜεεγγάάλληη  ΒΒρρεεττααννίίαα..    
ΜΜεε  ττιιςς  εευυλλοογγίίεεςς  ττοουυ  ΣΣεεββ..  Æthelwold Winchester το έργο   ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  ((««QQuueemm  qquueerriittiiss??»»)) διαδόθηκε στην Αγγλία103.  
   
 

 δδδ...      «««ΗΗΗ   ΑΑΑμμμαααρρρτττωωωλλλήήή»»»   (((ΤΤΤοοο   ΠΠΠεεεννντττάάάπππρρρααακκκτττοοο   τττηηηςςς   ΜΜΜ...   ΤΤΤεεετττάάάρρρτττηηηςςς)))       
  
                ΑΑνν  ττοο  ΔΔρράάμμαα««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  ππρροοκκάάλλεεσσεε  έέννττοοννεεςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  σσττηη  ΜΜεεσσααιιωωννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα,,  ααννττίίθθεετταα  ηη  ««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα»»  
ττηηςς  ««μμεεττααννοοοούύσσηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς»»  σσυυγγκκίίννηησσεε  κκααιι  σσυυγγκκιιννεείί..  ΑΑππόό  ππρρώώιιμμηη  εεπποοχχήή  κκάάθθεε  ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤεεττάάρρττηη  ηη  εεκκκκλληησσίίαα  μμπποορροούύσσεε  
νναα  ππααρρααθθέέσσεειι  γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη::  ααππέέννααννττιι  σσττηη  μμεεττάάννοοιιαα    ττηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς  γγυυννααίίκκααςς,,  ττοο  ππρροοδδοοττιικκόό  φφίίλληημμαα  ττοουυ  ΙΙοούύδδαα..  ΗΗ  
««ΑΑμμααρρττωωλλήή»»  έέγγιιννεε  ττοο  σσύύμμββοολλοο  ττηηςς  κκααττααππιιεεσσμμέέννηηςς  γγυυννααίίκκααςς  πποουυ  υυππεερρββααίίννεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττηηςς  κκααιι  γγίίννεεττααιι  δδεεκκττήή  ααππόό  ττηηνν  
κκοοιιννωωννίίαα..  ΑΑννττίίθθεετταα  οο  ««μμααθθηηττήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  ΙΙοούύδδααςς  γγίίννεεττααιι  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή::  ΠΠρροοδδίίδδεειι  ττοο  δδάάσσκκααλλόό  ττοουυ  κκααιι  
γγίίννεεττααιι  μμιισσηηττόόςς  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..  ΗΗ  ααννττίίθθεεσσηη  ππρροοσσφφεερρόότταανν  γγιιαα  ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσμμοούύςς..  ΔΔεενν  άάρργγηησσεε  νναα  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  έένναα  εείίδδοοςς  
ππεεννττάάππρραακκττοουυ  δδρράάμμααττοοςς::    ΣΣκκηηννήή  ΑΑ::    ΔΔεείίππννοο  ––  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ΣΣίίμμωωνναα  ττοουυ  ΦΦααρριισσααίίοουυ    
          ΣΣκκηηννήή  ΒΒ::    ΣΣυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττηηνν  ΑΑμμααρρττωωλλήή  
          ΣΣκκηηννήή  ΓΓ::    ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  σσχχοολλιιάάζζεειι  ττιιςς  ππρράάξξεειιςς  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  
          ΣΣκκηηννήή  ΔΔ::      ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  σσυυγγχχωωρρεείί  ττηηνν  ΑΑμμααρρττωωλλήή..  ΔΔιιδδάάσσκκεειι  μμεεττάάννοοιιαα      
          ΣΣκκηηννήή  ΕΕ::    ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  φφεεύύγγεειι  μμέέσσαα  σσττηη  ννύύχχτταα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοδδοοσσίίαα  
                ΤΤοο  ππεεννττάάππρραακκττοο  ήήτταανν  γγννωωσσττόό  ττοονν  55οο  ααιι..  σσεε  γγυυννααιικκεείίαα μμοονναασσττήήρριιαα  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ..  ΠΠεερριιεείίχχεε ααππααγγγγεελλίίαα  ααππόό  μμοοννααχχήή  
κκααιι  δδιιααλλόόγγοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  ρρόόλλοουυςς..  ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ααππααγγγγεελλίίααςς  ττόόννιιζζεε  ττηη  μμεεττάάννοοιιαα  ττηηςς  
ααμμααρρττωωλλήήςς..  ΟΟιι  δδιιάάφφοορροοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  κκααιι  οο  ««ΘΘρρήήννοοςς»»  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  δδεενν  ππρροοέέρρχχοονντταανν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  ττοο  κκααττάά  ΜΜααττθθααίίοονν  
εευυααγγγγέέλλιιοο..  ΜΜεερριικκοοίί  ααππόό  ττοουυςς  ααυυττοοσσχχέέδδιιοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  σσώώθθηηκκαανν  σσττηηνν  ««ααππόόκκρρυυφφηη»»  ββυυζζααννττιιννήή  γγρρααμμμμααττεείίαα..  ΔΔηημμοοφφιιλλήήςς  
υυππήήρρξξεε  ηη  θθρρηηννωωδδίίαα  ττηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς  πποουυ  ππεερριιέέχχεεττααιι  σσττοονν  ««ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφοο  ΛΛόόγγοο»»  55οουυ  ααιι..  ααπποοδδιιδδόόμμεεννοο  σσττοονν  ΙΙ..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο::
    ΟΟἵἵμμοοιι  ττῆῆ  ἁἁμμααρρττωωλλῶῶ!!        ΟΟἵἵμμοοιι  ττῆῆ  ἀἀσσώώττῳῳ!!        ἝἝωωςς  ττίίννοοςς  οοὐὐκκ  ἀἀφφίίσσττααμμααιι  ττῶῶνν  κκαακκῶῶνν;;110044.    
  ΟΟ  ««θθρρήήννοοςς»»  ττηηςς  ««ααππεεγγννωωσσμμέέννηηςς  γγυυννααίίκκααςς»»  μμεεττάά  ττοονν  66οο  ααιι..  ππεερριιλλααμμββααννόότταανν  σσεε  θθεεααττρριικκάά  κκεείίμμεενναα  πποουυ  κκυυκκλλοοφφοορροούύσσαανν  
((όόππωωςς  ηη««ΒΒυυζζααννττιιαακκήή  ΔΔιιάάττααξξηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»))..ΤΤοονν  88οο  ααιι  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε..  ΣΣττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  
ππρροοββλλήήμμαατταα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΣΣττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΣΣίίμμωωνναα  ((σσυυμμππόόσσιιοο))  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  μμεεττααξξύύ  ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΣΣίίμμωωνναα  κκααιι  ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΙΙοούύδδαα  
θθυυμμίίζζοουυνν  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  ΛΛΖΖ΄́  ΛΛόόγγοο  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοουυ  ΘΘεεοολλόόγγοουυ  πποουυ  μμεε  ααυυσσττηηρρόόττηητταα  κκααττααγγγγέέλλλλεειι::  ««ΔΔεενν  δδέέχχοομμααιι  ννοομμοοθθεεσσίίαα  
πποουυ  φφέέρρεεττααιι  μμεε  ββααρρββααρρόόττηητταα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  κκααιι  πποουυ  δδεενν  ττηη  θθεεωωρρεείί  ιισσόόττιιμμηη  μμεε  ττοονν  άάννδδρραα....»»  110055.   
                ΗΗ  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  δδιιααττηηρρεείί  κκααιι  ααυυττήή  έέννττοονναα  σσττοοιιχχεείίαα  υυπποοττυυππώώδδοουυςς  φφεεμμιιννιισσμμοούύ::  ΗΗ  
ΑΑμμααρρττωωλλήή  εείίννααιι  ηη  μμόόννηη  πποουυ  ππλληησσιιάάζζεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  εεννώώ  αακκόόμμηη  κκααιι  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  κκάάθθοοννττααιι  ππααρρααππέέρραα..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττοο  
σσυυμμππόόσσιιοο  όόπποουυ  μμόόννοο  εευυγγεεννεείίςς  κκααιι  εευυυυππόόλληηππττοοιι  πποολλίίττεεςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααρραακκααθθίίσσοουυνν,,  ππααρρίίσσττααττααιι  ––  έέσσττωω  κκααιι  οορρθθήή  ––  μμίίαα  
γγυυννααίίκκαα  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ««ααμμααρρττωωλλήή»»..  ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοττυυππώώδδηη  φφεεμμιιννιισσττιικκήή  κκίίννηησσηη  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ((ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηηγγήήθθηηκκαανν  ΠΠααττέέρρεεςς  ττηηςς  
ΕΕκκκκλληησσίίααςς))  ίίσσυυννδδέέεεττααιι  κκααιι  ττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  ΚΚαασσσσίίααςς  ΜΜοοννααχχήήςς  ((99οοςςααιι..))..  ΚΚααθθόόλλοουυ  ααππίίθθααννοο  ττοο  ππεερρίίφφηημμοο  έέρργγοο  ττηηςς  ((ττοο  
««ΤΤρροοππάάρριιοο»»  πποουυ  ψψάάλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΌΌρρθθρροο  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ––  ΜΜεεγγ..  ΤΤρρίίττηη  ββρράάδδυυ))  νναα  ααπποοττεελλοούύσσεε  μμοουυσσιικκήή  εεππέέννδδυυσσηη  ––  
ππρροοοοίίμμιιοο  ––  ααπποολλεεσσθθέέννττοοςς  δδρράάμμααττοοςς  πποουυ  ππααιιζζόότταανν  σσεε  γγυυννααιικκεείίαα  μμοονναασσττήήρριιαα..    
              ΣΣεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  υυπποοδδυυόότταανν  μμιιαα  κκοοππέέλλαα..  ΠΠλληησσίίααζζεε  ααππόό  ττοο  δδεεξξίί  κκλλίίττοοςς  ττοουυ  ννααοούύ  ττοο  
««ΔΔιιδδάάσσκκααλλοο»»  κκααιι  ττοουυςς  ««μμααθθηηττέέςς»»  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οο  ΙΙοούύδδααςς  έέφφεευυγγεε  ααππόό  ααρριισσττεερράά  γγιιαα  νναα  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττεείί  ττηηνν  ττιιμμήή  ττηηςς  
ππρροοδδοοσσίίααςς..  ΣΣττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  φφάάσσεειιςς  ττοουυ  δδρράάμμααττοοςς  ψψάάλλλλοονντταανν  ττρροοππάάρριιαα  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ((ππρρεελλοούύννττιιαα  κκααιι  ιιννττεερρλλοούύδδιιαα))  μμεε  
δδιιδδαακκττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα110066.    

 
 εεε...   ΑΑΑπππόόό   τττηηηννν   «««ΑΑΑνννάάάσσστττααασσσηηη   τττοοουυυ   ΛΛΛαααζζζάάάρρροοουυυ»»»   σσστττηηηννν   «««ΒΒΒαααϊϊϊοοοφφφόόόρρροοο»»»     
    
              ΣΣεε  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττήήρριιαα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  ηη  ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν  ήήτταανν  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ππααννηηγγυυρριικκέέςς  
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς..  ΑΑππόό  τταα  ππααννηηγγύύρριιαα  ααυυττάά  ππρροοήήλλθθεε  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  ττηηςς  ΒΒααΐΐοοφφόόρροουυ..  ΗΗ  εεοορρττήή  άάρρχχιιζζεε  μμεε  
λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα..  ΌΌτταανν  ηη  πποομμππήή  έέφφθθααννεε  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ««ΛΛιιττήήςς»»  οο  ηηγγοούύμμεεννοοςς  κκααθθόότταανν  
σσττοονν    θθρρόόννοο  κκααιι  ααππέέννααννττίί  ττοουυ  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  ττηηνν  εειικκόόνναα  μμεε  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ..  ΤΤόόττεε  άάρρχχιιζζεε  μμίίαα  σσττιιχχοομμυυθθίίαα  
                                                 
103 Barbara Yorke, Bishop Aethelwold, His Career and Influence Oxford DNB, 1997 
104 (Ψευδο-) Ι. Χρυσοστόμου, Εις Πόρνην και εις Φαρισαίον, κεφάλ. 1. PG59, 531   
105 Γρηγορίου Θεολόγου Προς Ευνομιανούς κεφ. ΣΤ΄ και Ζ΄ 36.289.9-36.292.11 
106 ΣΣ’’  ααυυττήήνν  ααπποοδδίίδδεεττααιι  ττοο  ««ΔΔοοξξαασσττιικκόό  ττωωνν  ΑΑπποοσσττίίχχωωνν»»  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς..  ΕΕίίννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόόςς  οο  ««ΘΘρρήήννοοςς»»  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  πποουυ  ππεερριιέέχχεεττααιι  σσττοονν  

ύύμμννοο::  ««ΟΟίίμμοοιι  λλέέγγοουυσσαα  όόττιι  ννυυξξ  μμοοιι  υυππάάρρχχεειι  ……  ζζοοφφώώδδηηςς  ττεε  κκααιι  αασσέέλληηννοοςς……  ΜΜηη  μμεε  ττηηνν  σσηηνν  δδοούύλληηνν  ππααρρίίδδηηςς……»»    
ΗΗ  ΚΚαασσσσίίαα  μμοοννααχχήή  άάννοοιιξξεε  δδρρόόμμοο  σσεε  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  εεππεεξξεερργγαασσίίεεςς  ττοουυ  σσεεννααρρίίοουυ  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ((πποουυ  ααπποοδδεεσσμμεεύύττηηκκεε  ααππόό  ττοο  εευυααγγγγέέλλιιοο  κκααιι  έέγγιιννεε  
««ΘΘρρήήννοοςς  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς»»)).. 
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μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΑΑννααγγννώώσσττηη  κκααιι  ττωωνν  μμοοννααχχώώνν  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοο  ΧΧρριισσττόό,,  ττηη  ΜΜάάρρθθαα  κκααιι  ττηη  ΜΜααρρίίαα    
      ΑΑννααγγννώώσσττηηςς    ΉΉλλθθεε  οο  ΙΙηησσοούύςς  εειιςς  ΒΒηηθθααννίίαα……      
      ΜΜααρρίίαα      ΚΚύύρριιεε,,    αανν  ήήσσοουυνν  εεδδώώ,,  δδεενν  θθαα  ππέέθθααιιννεε  οο  ααδδεελλφφόόςς  μμααςς..    
        ΧΧρριισσττόόςς      ΌΌπποοιιοοςς  ππιισσττεεύύεειι  δδεενν  φφοοββάάττααιι  θθάάννααττοο……    
        ΑΑννααγγννώώσσττηηςς    ΤΤόόττεε  ((οο  ΚΚύύρριιοοςς))  λλέέγγεειι  ππρροοςς  ττοονν  ΛΛάάζζααρροο      
      ΧΧρριισσττόόςς      ΛΛάάζζααρρεε  δδεεύύρροο  έέξξωω……  
ΈΈννααςς  μμοοννααχχόόςς  ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  ααννοοίίγγεειι  ττοονν  ττάάφφοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ..  ΆΆλλλλοοςς  ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  εελλεευυθθεερρώώννεειι  ττοο  ΛΛάάζζααρροο  ααππόό  
ττιιςς  ««κκηηρρεείίεεςς»»  πποουυ  ήήτταανν  ττυυλλιιγγμμέέννοοςς..  ΔΔύύοο  ππααιιδδιιάά  ––  δδόόκκιιμμοοιι  μμοοννααχχοοίί  ––  ββοοηηθθοούύσσαανν  νναα  κκλλεείίσσεειι  μμιιαα  ππλλάάκκαα  πποουυ  υυπποοττίίθθεεττααιι  όόττιι  
ήήτταανν  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ττάάφφοουυ..  ΠΠοολλύύ  ννωωρρίίςς  ττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  κκααιι  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  ττάάφφοουυ  τταα  ααννέέλλααββαανν  ππιισσττοοίί  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά..  
ΠΠααρρ’’  όόλλαα  ααυυττάά  ττοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  δδεενν  ββγγήήκκεε  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  ––  ήή  ααππόό  ττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  μμοονναασσττηηρριιοούύ..  ΤΤοονν  
ρρόόλλοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ττοονν  υυπποοδδυυόότταανν  ππάάνντταα  οο  ηηγγοούύμμεεννοοςς  ΥΥππάάρρχχοουυνν  όόμμωωςς  πποολλλλέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  γγρρήήγγοορραα  ––  ττοονν  55οο  ααιι..  ––  ττοο  μμιικκρρόό  
ααυυττόό  δδρρώώμμεεννοο  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  ππρρώώιιμμοο  έέρργγοο  δδηημμοοφφιιλλέέςς  σσεε  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ΔΔύύσσηη..      
          αα..  ΣΣττοονν  ΆΆγγιιοο  ΑΑπποολλλλιιννάάρριιοο  ((ΡΡααββέένννναα  55οοςς  ααιι)),,  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  πποουυ  θθυυμμίίζζεειι  σσκκηηννοογγρρααφφίίαα  ρρωωμμααϊϊκκοούύ  θθεεάάττρροουυ  ((sscceennee  
ffrroonnttss)),,  ααπποοττυυππώώννεειι  δδρρααμμααττιικκέέςς  σσκκηηννέέςς  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΈΈγγεερρσσιιςς  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»110077  που ασφαλώς παίζονταν εντός του ναού.   
     β.  Μια σειρά μικρογραφιών αντιγράφουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το ψηφιδωτό της Ραβέννας. Στο Δίπτυχο του 13ου 
αιώνα από τη Μονή του Αγίου Παύλου που βρίσκεται στη Βενετία108  η μικρογραφία που θυμίζει τη Ραβέννα, τα 
σχηματοποιημένα βράχια που περιβάλλουν τον τάφο του Λαζάρου είναι πιστή αναπαράσταση του αγιορείτικου τοπίου. 
Μήπως εδώ η τελετή και οι παντομίμες γίνονταν έξω από τη μονή – στο χώρο του κοιμητηρίου;    
     γ. Ένα τρίπτυχο του 14ου αιώνος με ευαγγελικές σκηνές αντιγράφει το ψηφιδωτό  του Αγίου Απολλιναρίου και 
σκηνογραφεί πλήρες Δράμα που παιζόταν τον 9ο αιώνα στην Αρμενία. Ο Χριστός κάθεται σε επισκοπικό θρόνο που είναι 
τοποθετημένος σε αψιδωτό τρίκογχο (συνηθισμένο στην αρμενική ναοδομία του 10ου αιώνα)109.         
      δ. Αν στα παραπάνω παραδείγματα το πρώιμο έργο παιζόταν εντός του ναού ή στον χώρο του κοιμητηρίου της 
μονής, όμως στο όρος Nemrud (στον Ευφράτη ποταμό στα όρια Αρμενίας) τον 13ο αιώνα το δράμα «Έγερσις του 
Λαζάρου» παιζόταν στο ύπαιθρο. Οι οργανωτές του είχαν εφεύρει περιστρεφόμενη σκηνική κατασκευή (ομοίωμα τάφου, 
εισόδου ναού και εισόδου οικίας), που χρησίμευε για την εναλλαγή σκηνών110.    
          εε..    ΣΣττοο  ννααόό  ττοουυ  ΦΦάάρροουυ  ((ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη))  ααππόό  ττοο  889900  ––  όότταανν  έέγγιιννεε  ηη  μμεετταακκοομμηηδδήή  ττωωνν  λλεειιψψάάννωωνν  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  ––  ηη    
ββαασσιιλλιικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι  ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  ΑΑυυλλήήςς  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  ααννάάλλοογγαα  δδρρώώμμεενναα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  
σσίίγγοουυρροο  όόττιι  εείίχχαανν  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκόό  χχααρραακκττήήρραα. ΣΣηημμααννττιικκόό  όόμμωωςς  εείίννααιι  όόττιι  οοιι  ««ΔΔήήμμοοιι»»  έέββρριισσκκαανν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  εεκκθθέέσσοουυνν  σσττοονν  
ααυυττοοκκρράάττοορραα  τταα  ππααρράάπποοννάά  ττοουυςς..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ττωωνν  δδιιααλλόόγγωωνν  μμεεττααξξύύ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  ίίσσωωςς  εείίννααιι  οοιι  
σσττίίχχοοιι  ααππόό  τταα  ««ΚΚάάλλαανντταα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»..    «Πες μας Λάζαρε τι είδες    εις τον Άδην που επήγες.  
            Είδα φόβους, είδα τρόμους,    είδα βάσανα και πόνους….»,   
          σσττ  ..        ΕΕννττυυππωωσσιιαακκήή  ήήτταανν  κκααιι  ηη  ττεελλεεττήή  σστταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα..  ((δδεενν  εείίννααιι  σσίίγγοουυρροο  όόττιι  έέχχοουυμμεε  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκέέςς  σσκκηηννέέςς))::  ΟΟ  
ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  μμεε  ττηηνν  αακκοολλοουυθθίίαα  ττοουυ  ππήήγγααιινναανν  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  σσττοο  ΌΌρροοςς  ττωωνν    ΕΕλλααιιώώνν..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  ύύμμννοουυςς..  
ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννάάγγννωωσσηη  ττηηςς  εευυααγγγγεελλιικκήήςς  ππεερριικκοοππήήςς  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ««λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή»»  μμεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ππρροοςς  ττηη  ΒΒηηθθααννίίαα.    
    ΣΣττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΎΎππααιιθθρροο,,  σσττιιςς  εεοορρττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  εεννσσωωμμααττώώθθηηκκαανν  κκααττάάλλοοιιππαα  ππααγγααννιισσττιικκώώνν  
εεθθίίμμωωνν  όόπποουυ  ττοο  δδρρααμμααττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήήτταανν  έέννττοοννοο..  ΈΈνναα  ππααιιδδίί  υυπποοδδυυόόμμεεννοο    ττοονν  ΛΛάάζζααρροο  γγύύρριιζζεε  ττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  ττυυλλιιγγμμέέννοο  σσεε  
σσεεννττόόννιι  κκααιι  σσττοολλιισσμμέέννοο  μμεε  λλοουυλλοούύδδιιαα..  ΣΣττηηνν  ΉΉππεειιρροο  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  ππεερριιφφέέρροουυνν  σσττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  ττοονν  ««ΕΕππιιττάάφφιιοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»  
σσττοολλιισσμμέέννοο  μμεε  άάννθθηη..    
    ΠΠααρράάλλλληηλληη  εεξξέέλλιιξξηη  εείίχχεε  κκααιι  ηη  αακκοολλοουυθθίίαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν  μμεε  ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  
θθρριιααμμββεευυττιικκήήςς  εειισσόόδδοουυ  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σστταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα..  ΗΗ  ααννααππααρράάσστταασσηη  άάρρχχιιζζεε  κκααιι  εεδδώώ  μμεε  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή..  ΟΟιι  μμοοννααχχοοίί  
κκρρααττώώννττααςς  κκλλααδδιιάά  φφοοίίννιικκαα  ήή  δδάάφφννηηςς  κκααιι  ψψάάλλλλοοννττααςς  ύύμμννοουυςς  ξξεεκκιιννοούύσσαανν  ααππόό  ττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα  κκααιι  έέφφθθαανναανν  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  
ΛΛιιττήήςς  ήή  σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ννααοούύ..  ΕΕκκεείί  οο  ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  δδιιάάββαασσεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ππεερριικκοοππήή  ααππόό  ττοο  εευυααγγγγέέλλιιοο..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  
υυπποοδδυυόότταανν  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  μμοοννααχχοοίί  ττοουυςς  ααπποοσσττόόλλοουυςς..  ΑΑυυττοοίί  εεκκττεελλοούύσσαανν  ττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς..      
                  ΑΑνν  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυμμεε  γγρρααππττέέςς  μμααρρττυυρρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρριισσττιιααννιικκήή  εεπποοχχήή  όόμμωωςς  μμέέχχρριι  55οο  ααιιώώνναα  σσττηηνν  ππρρώώιιμμηη  
εειικκοοννοογγρρααφφίίαα    υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  σστταααασσττιικκάά  κκέέννττρραα  ττηηςς  ΒΒυυζζααννττιιννήήςς  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ττωωνν  
ΒΒααΐΐωωνν  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  λλίίγγοο  ––  πποολλύύ  σσεε  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη..  ΗΗ  ααννάάγγλλυυφφηη  ππλλάάκκαα  ττοουυ  55οουυ  ααιιώώννοοςς  πποουυ  αανναακκααλλύύφφθθηηκκεε  σσττηη  ΜΜοοννήή  
ΣΣττοουυδδίίοουυ111111 φέρει επιρροές από την ιεροτελεστία των ανακτόρων.Ο Χριστός κινείται σαν να ήταν αυτοκράτωρ που 
εισέρχεται θριαμβευτικά στην πόλη μετά από νικηφόρα μάχη. Η απουσία γυναικών στο γλυπτό προδίδει ότι τα τελούμενα 
δεν είχαν βγει ακόμη από τον περίβολο της μονής και απευθυνόταν στην κλειστή κοινότητα των μοναχών. Όμως ο πύργος 
και η σχηματοποιημένη πύλη δείχνουν ότι η πομπή δεν ξεκινούσε από το Ιερό Βήμα αλλά εκτός των τειχών της μονής 
(ίσως από το κοιμητήριο όπου είχε προηγουμένως παιχθεί το Δράμα της Ανάστασης του Λαζάρου).    

                                                 
107 ΘΘεεωωρρεείίττααιι  ηη  ααρρχχααιιόόττεερρηη  ααππεειικκόόννιισσηη  ««ΕΕγγέέρρσσεεωωςς  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»..  GG..  BBoovviinnii  MMoossaaiiccii  ddii  SS..  AAppoolllliinnaarree  NNuuoovvoo  ddii  RRaavveennnnaa  IIII,,  CCiicclloo  cchhrriissttoollooggiiccoo..  FFiirreennzzee 
108 ΣΣωωφφρρόόννιιοοςς  ΑΑγγιιοοππααυυλλίίττηηςς,,  11995599,,    σσεελλ..  113399..  εειικκ  9922..  DDoollggeerr  --    WWeeiiggaarrdd  11994433..  σσ  116644--116655 
109 AAuurroorraa  aarrtt  ppuubblliisshheerrss  LLeenniinnggrraadd  11997777..  AArrmmeenniiaann  AArrtt  TTrreeaassuurree  ooff  JJeerruussaalleemm..  NN..YY..  11997799 
110 Αχειμάστου 2002. ΣΣεε  φφοορρηηττήή  εειικκόόνναα  ττοουυ  11554466  ((ΜΜοοννήή  ΣΣττααυυρροοννιικκήήτταα))  οοιι  μμοορρφφέέςς  φφέέρροουυνν  μμοοννααχχιικκόό  έέννδδυυμμαα  ((μμοοννααχχοοίί  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ήή  

ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  τταα  δδρρώώμμεενναα))..  ΣΣεε  ΔΔίίππττυυχχοο  ΜΜοοννήήςς  ΑΑγγ  ΠΠααύύλλοουυ  ((1133οουυ  ααιι))  ηη  ««ΈΈγγεερρσσιιςς  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»  θθυυμμίίζζεειι  ττοο    ψψηηφφιιδδωωττόό  σσττηη  ΡΡααββέένννναα  55οουυ  ααιι 
111 ΗΗ  ααννάάγγλλυυφφηη  ααυυττήή  ππλλάάκκαα  εεκκττίίθθεεττααιι  σσττοο  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς..  CChhaarrlleess  DDeellvvooyyee  ΒΒυυζζααννττιιννήή  ΤΤέέχχννηη  ΑΑθθήήνναα  22000000,,116688  εειικκ..  5533 
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 Αντίθετα στο τετραευάγγελο της Βαλτιμόρης (13οςαι.)112 η μικρογραφία – που αντιγράφει παλαιότερες 
απεικονίσεις – οι «κοσμικοί» (πιστοί από τα γύρω χωριά) λαμβάνουν ενεργό μέρος και ερμηνεύουν ιερούς χαρακτήρες του 
Δράματος (όπως τα παιδιά που τραβούν το σχοινί του όνου, τους βοσκούς που έστρωναν προβιές στο δρόμο και τους 
αρρώστους που περίμεναν το Χριστό να τους ελεήσει). Στο βάθος μία μορφή φέρει ένδυμα ασκητού. Δύο στοιχεία εδώ 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον: Πρώτον στα δρώμενα παίρνουν μέρος και γυναίκες και δεύτερον δεν περιορίζονται αυστηρά 
στο ευαγγελικό κείμενο. Οι βοσκοί της περιοχής προθυμοποιήθηκαν να στρώσουν προβιές αντί για μόνο «ιμάτιο». 
Ασφαλώς οι στιχομυθίες μεταξύ των μαθητών θα είχε απλουστευτεί – και θα διεξαγόταν στην δημώδη τοπική διάλεκτο. 
Το ίδιο στο Συριακό ευαγγέλιο113, υποδέχονται τον Ιησού παιδιά με απλό περίζωμα και πλούσιοι σαρικοφόροι Άραβες .   
        Τον 10ο – 11ο αιώνα είναι της μόδας οι κλασικές σπουδές. Σε λόγιους κύκλους αναβιώνουν τα «Συμπόσια». Αν 
και δεν συμμετέχουν πολλοί από τους «πένητες», όμως τα «Συμπόσια» αυτά εντυπωσιάζουν το λαό Στο ελεφαντοστό του 
Ανατολ Βερολίνου114 ο Χριστός ως αρχαίος φιλόσοφος  με τους μαθητές του πλησιάζουν την πύλη (που εισάγει στην πόλη 
ή στο μοναστήρι). Η τήβεννος που φορούν καλύπτει το δεξί χέρι τους που κάμπτεται σε ορθή γωνία – όπως ακριβώς 
ντύνονταν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και ρήτορες. Δεν στρώνονται προβιές στο δρόμο του Χριστού. Επίσης, ο όνος δεν έχει 
χαλινάρι (ο Χριστός φέρνει την ελευθερία και όχι τη δουλεία). Κανεις δεν υποχρεώνεται ντυμένος πτωχικά  να οδηγεί τον 
όνο ως υπηρέτης. Κάτω από τον στρωμένο χιτώνα όπου πατά ο όνος κάθεται κάποιος σε θέση «οκλαδόν» συνηθισμένη 
στάση ικέτη ή νικημένου εχθρού Ιστορικοί της Τέχνης θεωρούν ότι ο νέος που ποδοπατείται από τον όνο υποδύεται την 
προσωποποίηση της ειδωλολατρίας – που συντρίβεται κάτω από τα πόδια του Χριστού. Προτιμότερο όμως θα ήταν η 
παράξενη αυτή φιγούρα να αναζητηθεί στο ποίημα που συνέθεσε για την εορτή ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος και που ψάλλεται 
ως «Ιδιόμελο των Αίνων»115: Παρουσιάζει τον Χριστό ως βασιλέα και τον όνο ως «θρόνο» στον οποίο η «άπιστη γενεά των 
Εβραίων» καλείται να δηλώσει υποταγή.   
        Οι πολιτικές αιχμές του ύμνου είναι προφανείς. Στη θέση των «άπιστων Εβραίων» θα μπορούσαν να βρεθούν και 
οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Ενώ στον κλήρο  και στο λαό υπενθυμίζει ότι ο βασιλιάς τους είναι προσιτός στο λαό και 
ταπεινός, όμως παράλληλα κάθεται σταθερά στο θρόνο του.    
 

 
«Βαϊοφόρος»  (Συριακό ευαγγέλιο – Βατικανός syr.559) 

  
55..    ΑΑππ’’  ττοουυςς  ««ΘΘρρήήννοουυςς»»  σστταα  δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέένναα  ΣΣεεννάάρριιαα 

  
 ααα...   «««ΘΘΘρρρήήήνννοοοςςς»»»:::   ΑΑΑυυυτττοοοσσσχχχέέέδδδιιιοοο   θθθρρρηηηνννηηητττιιικκκόόό   τττρρραααγγγοοούύύδδδιιι     
 
      «Θρήνοι» (τραγούδια με θρηνητικό περιεχόμενο) είναι πανάρχαιο είδος. Η εκκλησία το αξιοποίησε στην 
περιφορά του Επιταφίου. Δεν άργησε ο «Θρήνος» να μπει στις δραματοποιημένες «διδασκαλίες». (Στο Συμπόσιο του 
Μεθοδίου Ολύμπου η ψυχή θρηνεί για τις αμαρτίες της. Και στο «Κοσμοσωτήριο Πάθος» του 4ου αι η Παναγία θρηνεί τον 
Χριστό). Απ’ τον 7ο αι οι «Θρήνοι» πολλαπλασιάζονται στη δημώδη και στην εκκλησιαστική ποίηση. Το περιεχόμενό τους 
εντυπωσίαζε εξαθλιωμένες και χαροκαμένες μάνες. Τα δύσκολα και φοβερά χρόνια του 6ου – 9ου αι. με τις επιδρομές των 
Αράβων και τα λοιμώδη νοσήματα, πολλές ήταν οι μητέρες που είχαν νεκρό ή άρρωστο παιδί, ή φυλακισμένο, ή στην 
ξενιτιά. Γι’ αυτό ήταν δημοφιλής ο «Θρήνος» της Θεοτόκου μπρος στον Σταυρό του καταδικασμένου – νεκρού υιού της 
όπως μας παραδόθηκε στην υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος:   
  «Σήμερον σέ θεωροῦσα ἡ ἄμεμπτος Παρθένος      ἐν Σταυρῶ Λόγε ἀναρτώμενον,   
  ὁδυρομένη μητρῶα σπλάγχνα,     ἐτέτρωτο την καρδίαν πικρῶς,   στενάζουσα ὁδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς.  

                                                 
112 AArrtt Gallery Baltimore, Md. (w 532). στο«THE GLORY OF BYZANTIUM» (Metropolitan Museum of Art, New York), εικόνα 51 
113 Βατικανός ms. syr. 559, fol 105r 1220. (Η μικρογραφία και στον Delvoye, σελ.560 και σελ.570, εικ. 214). 
114 Staatliche Museum Ανατολ Βερολίνου Ελεφαντοστό 10ου–11ου αι με παράσταση Βαϊοφόρου. Delvoye Βυζαντινή Τέχνη σελ. 141 εικ 163 (σελ146) 
115 Ιδιόµελο των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων Ήχος δ΄ «Εξέλθετε έθνη.  Εξέλθετε λαοί. Θεάσασθε σήµερον τον Βασιλέα των Ουρανών 

ως επί θρόνου υψηλού,  επί πώλου ευτελούς επιβαίνοντα. Γενεά Ιουδαίων, άπιστε και µοιχαλίς δεύρο θέασαι…» 
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  Παρειάς σύν θριξί καταξαίνουσα,  κατετρύχετο.  Διό καί το στῆθος τύπτουσα ἀνέκραγε γοερῶς:   
  Οἵμοι θεῖον τέκνον!!!  Οἵμοι  το φῶς τοῦ κόσμου!!!    Τι ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου ὁ Ἁμνός τοῦ Θεοῦ ;…» 
Το συγκινητικό αυτό ποίημα (ή κάποιο ανάλογο) αποτελούσε  εισαγωγή στη σκηνή της Σταύρωσης. Η υποδυόμενη τη 
Θεοτόκο, θρηνούσε προ του σταυρού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στίχοι του δεν προέρχονται από το ευαγγελικό κείμενο. 
Όμως αν και επικρατεί ο αυτοσχεδιασμός διακρίνουμε αμυδρή έστω «λόγια» επίδραση. Ίσως και οι «Θρήνοι» που μας 
είναι γνωστοί από τα Επτάνησα απηχούν και αυτοί βυζαντινά πρότυπα – ή αντιγράφουν θρηνητικούς στίχους10ου αι.: 
  α.  «Θρήνος εις τα πάθη και την Σταύρωσιν του Χριστού»116    

    β.  «Λόγοι Παρακλητικοί εις τα Πάθη του Χριστού και θρήνος της Θεοτόκου»117  
  γ.  «Θρήνος της Θεοτόκου»118. 
 

 βββ...   «««ΚΚΚοοοσσσμμμοοοσσσωωωτττήήήρρριιιοοοννν   ΠΠΠάάάθθθοοοςςς   –––   ΤΤΤρρραααγγγωωωδδδίίίααα   κκκααατττ’’’   ΕΕΕυυυρρριιιπππίίίδδδηηηννν»»»     
  
       Σε τρία ελληνικά χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων119 σώζεται σενάριο («δράμα»), γνωστό ως: 
«Κοσμοσωτήριο Πάθος»120 που επί αιώνες συγκινούσε την βυζαντινή κοινωνία. Αποτελείται από 2.632 
δεκαπεντασύλλαβους. Στο σύνολό του είναι «θρήνος» της Παναγίας που μαθαίνει για την σταύρωση του Χριστού. Η   
«Παρθένος Άνασσα» θρηνεί τον γιο της που άδικα θανατώθηκε. Όταν μαθαίνει για την καταδίκη του, αντιδρά όπως κάθε 
μάνα. Ζητά και από τις άλλες χαροκαμένες μητέρες να καταλάβουν τον πόνο της:  
            «Γυναῖκες αἵ τῆσδ’ ἐγκύς ἐστέ συμφορᾶς, γυναῖκες, ούκ ἀνασχέτ᾿ οὐκ ἀνέξομαι!   
           ρίψω, μεθήσω σῶμ’, ἀπαλλαγήσομαι βίου θανούσα. Χαίρετ᾿ Οὐκέτ’ εἰμ’ ἐγώ!» (369-372).  
Η λύση του δράματος έρχεται όταν η παναγία συναντά τον αναστημένο Χριστό και τον ακούει να της λέγει:    |   
   «Χαίρ’, ω Κόρη πάγχαρτε, μήτερ παρθένε…»  
Πότε άραγε γράφτηκε το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» και ποιος το έγραψε; Από τον τίτλο που μας παραδίδουν τα σωζόμενα 
χειρόγραφα φαίνεται να είναι έργο του «εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου». Είναι όμως ο τίτλος αυτός 
αξιόπιστος; Πολλά έχουν γραφεί γι’ αυτό το θέμα. Ο Krumbacher.αναρωτιέται, αν ο Γρηγόριος «Χριστιανός Έλλην 
ποιητής»…«θα μπορούσε να γράψει τέτοιο έργο»121. Θεατρολόγοι επηρεάστηκαν από τον K. Krumbacher και διστάζουν 
να αποδώσουν το έργο αυτό στον Γρηγόριο Θεολόγο122. Όμως κανείς από αυτούς δεν απαντά στα ερωτήματα:   
       α. Γιατί τα τρία χειρόγραφα αποδίδουν το έργο στον Γρηγόριο;  
        β. Γιατί κανείς βυζαντινός λόγιος ποτέ δεν αντέδρασε και δεν το αμφισβήτησε;  
Θα μπορούσε βέβαια να έγραψε το έργο ο Απολλινάριος φίλος του Γρηγορίου Θεολόγου που αργότερα καταδικάστηκε ως 
αιρετικός. Και τα αντίγραφα του έργου για να μην κριθούν αιρετικά, κυκλοφορούσαν με ψεύτικο όνομα. (Πολλοί 
ερευνητές υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή). Δεν υπάρχει όμως καμιά ένδειξη στο έργο, ότι ο συγγραφέας είχε αιρετικές 
απόψεις. Και δεν φαίνεται πουθενά κάτι που να προδίδει την παρουσία του αιρετικού Απολλιναρίου. Πράγματι, αν ο 
Απολλινάριος, έγραψε τον στίχο 25, όμως δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να γράψει τον στίχο 108. Ούτε κανείς 
οπαδός του θα δεχόταν τέτοιο στίχο.  
        Κάποιοι ερευνητές – που αμφισβητούν τον Γρηγόριο ως συγγραφέα του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους»   – τείνουν 
να το αποδώσουν σε «μοναχό του 6ου – 7ου αιώνος» (ίσως στον Ρωμανό τον Μελωδό)123. Όμως το ίδιο το κείμενο 
καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό για δύο λόγους Πρώτον το κείμενο αγνοεί τους γλωσσικούς και γραμματικούς κανόνες 
του 6ου αι124 και δεύτερον αγνοεί την Γ Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε το 431125. Έτσι πολλοί ερευνητές δέχονται 
την αντίθετη άποψη126, ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είχε υπ’ όψιν το «Κοσμοσωτήριον Πάθος», το τροποποίησε – μετέφερε 
τον «Θρήνο» στη δημώδη γλώσσα της εποχής του – και συνέθεσε το Κοντάκιο της Μεγάλης Παρασκευής127.  

                                                 
116 ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  440022  σσττίίχχοουυςς  κκααιι  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ΜΜααρρίίννοο  ΦΦααλλιιέέρροο  ((11449966)) 
117 ΑΑνναακκααλλύύφφθθηηκκεε  σσεε  κκοολλοοββόό  χχεειιρρόόγγρρααφφοο..  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  111122  σσττίίχχοουυςς 
118 ΑΑννήήκκεειι  σσττοονν  ΙΙωωσσήήφφ  ΠΠλλοουυσσιιααδδηηννόό  κκααιι  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  118899  σσττίίχχοουυςς.. 
119 ΠΠααρριισσιιννόόςς  ΚΚώώδδιιξξ  ggrr  22887755  ((1111οουυ  ααιιώώννοοςς))  κκααιι  ΠΠααρριισσιιννόόςς  ΚΚώώδδιιξξ  ggrr  11222200  ((11330011))  22770077  ««ΕΕττεελλεειιώώθθηη  ττοο  ππααρρόόνν  δδρράάμμαα  δδιι’’    εεμμοούύ  ΜΜιιχχααήήλλ  ΣΣυυννααδδηηννοούύ»»..ΒΒλλέέππεε  

ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  TTuuiilllliieerr,,  AAcctteess  dduu  VVII  CCoonnggrreessss  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd’’  eettuuddeess  BByyzzaannttiinneess,,  PPaarriiss11994488  σσεελλ..  3333 
120 ΠΠλλήήρρηηςς  ττίίττλλοοςς::  ««ΤΤοοῦῦ  ἐἐνν  ἁἁγγίίοοιιςς  ππααττρρόόςς  ἡἡμμῶῶνν  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοοῦῦ  θθεεοολλόόγγοουυ  ὑὑππόόθθεεσσιιςςκκααττ’’  ΕΕὐὐρριιππίίδδηηνν  ππεερριιέέχχοουυσσαα  ττηηνν  δδιι’’  ἡἡμμᾶᾶςς  γγεεννοομμέέννηηνν  σσάάρρκκωωσσιινν  ττοοῦῦ  

ΣΣωωττῆῆρροοςς  ἡἡμμῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααίί  ττόό  ἐἐνν  ααὐὐττῶῶ  κκοοσσμμοοσσωωττήήρριιοονν  ππάάθθοοςς  »» 
121 KK..  KKrruummbbaacchheerr  ––  CC..  BBaarroonniiuuss,,  AAnnnnaalleess  eecccclleessiiaassttiiccii..  RRoommaa  11558888,,  σσεελλ..112299.. 
122 ΣΣοολλοομμόόςς,,  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ,, σελ17 
123 Ν. Τωμαδάκης, Ρωμανού του Μελωδού Ύμνοι, Β, 155 
124 6ος αι: Γραμματικοί τύποι και εκφράσεις άγνωστες στον ποιητή του «Πάθους» 
125 Την μητέρα του Χριστού ο ποιητής δεν την προσφωνεί «Θεοτόκο». Άρα αγνοεί τις αποφάσεις της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου 
126 Πειστικά επιχειρήματα ΣΣοολλοομμόόςς  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ,, σελ 19. Βλ. και Carpenter 1936, σελ. 34 
127 Διακρίνουμε την επεξεργασία στο κείμενο του Θρήνου από τον Ρωμανό τον Μελωδό:  

  ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ: Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΗΝΕΙ   ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ  
  ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΑΒΗ ΤΟΥ ΥΡΙΠΙΔΗ (683 κ,ε,)  ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΣΕ ΔΗΜΩΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ  
  Πή, πή πορεύει τέκνον; Ὡς ἀπωλόμην!     Ποῦ πορεύῃ τέκνον;  
  Ἔκητι τίνος τόν ταχύν τελεῖς δρόμον;    Τίνος χάριν τόν ταχύν δρόμον τελεῖς;  
  Μή γάμος ἐς Κανᾶ κἀκεῖ τρέχεις      Μή ἑτερος γάμος πάλιν ἐν Κανᾶ κἀκεῖ νῦν σπεύδεις,  
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        Η δομή του κειμένου στο «Κοσμοσωτήριο Πάθος»  θυμίζει τη δομή στις «Βάκχες». Οι φιλόλογοι που το 
μελέτησαν διακρίνουν  σ’ αυτό επιρροές και από άλλα σωζόμενα ή χαμένα αρχαία θεατρικά έργα:   
  α.  Σε πολλούς στίχους       Ευριπίδου «Εκάβη» στ. 638 κ.ε.   
  β.  Η Παναγία μονολογεί (στ.1- 3)    Ευριπίδου «Μήδεια» στ. 1 - 4   
  γ. Η Παναγία θρηνεί (στ. 471)    Λυκόφρονος «Αλεξάνδρα» 
Αγιορείτες μοναχοί φαίνεται ότι γνώριζαν το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» και έπαιζαν σκηνές από αυτό. Στις τοιχογραφίες 
της Μονής Χιλανδαρίου αντιγράφονται σκηνογραφίες από πιθανή παράσταση στο χώρο του ναού:   
  α. Ο Θρήνος της Παναγίας εικονίζεται σε δύο «ημιχόρια». Η Παναγία ακούει το Χορό και απαντά στο Α΄ Ημιχόριο στ. 617-621 
  β. Οι δραματικές κινήσεις της «Κορυφαίας του χορού»  αντιγράφειτους στίχους του Β΄ Ημιχορίου (στ. 622 - 632)  
  γ. Για οικονομία χώρου ο «Θρήνος παρά τω Σταυρώ» εικονίζεται δίπλα στον «Επιτάφιο Θρήνο» (décor simultanée)128. 
   

 γγγ...   ΕΕΕπππίίίδδδρρρααασσσηηη   τττοοουυυ   «««ΚΚΚοοοσσσμμμοοοσσσωωωτττηηηρρρίίίοοουυυ   ΠΠΠάάάθθθοοουυυςςς»»»   σσσεεε   ΑΑΑνννααατττοοολλλήήή   κκκαααιιι   ΔΔΔύύύσσσηηη     
  
        Οι Ιεραπόστολοι τον 9ο–10οαι μετέφεραν και προσάρμοσαν το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» στις χώρες του Βορρά. 
Διασκευές παίζονταν τον 16ο αιώνα σε ναούς της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης129.  Στη Δύση μεταφέρθηκε μετά 
τον 10ο αι με τον λατινικό τίτλο «Christus Patiens»130. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό από ανακοινώσεις Δυτικών ερευνητών. 
(Ο τίτλος «Christus Patiens» μεταφράστηκε σε «Χριστός Πάσχων»). Ανεβάστηκε στη σκηνή από το «Εθνικό Θέατρο» το 
1964 και το 1988, Επίσης ανεβάστηκε από τη «Θεατρική Συντεχνία»(1977) και από τη «Θεατρική Λέσχη Βόλου» το 1977. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο παραμένει δημοφιλές αφού είναι «η πρώτη πεντάπρακτη ευρωπαϊκή Τραγωδία» και το μόνο 
ολόκληρο Βυζαντινό έργο που σώζεται. Δικαίως λοιπόν το πρόσεξαν πολλοί εκδότες όπως ο Θ. Χοϊδάς που το εξέδωσε το 
1846 στην Αθήνα. Έμμετρη μετάφραση στη νεοελληνική δημοσίευσε και ο Θρασύβουλος Σταύρου το 1973 «προς χρήσιν 
των μαθητών» της «Εταιρείας Σπουδών Σχολής Μωραΐτη».     
        Το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» δεν εντυπωσίασε μόνο τη Δύση. Ως «Θρήνος της Παναγίας» έκανε εντύπωση και 
στο Βυζάντιο. Είχε μεγάλη διάδοση στη Συρία, Αίγυπτο και Μεσοποταμία. Ίσως σ’ αυτές τις περιοχές οι σκηνές να 
παίζονταν και στις μεγάλες πλατείες που γειτόνευαν με το προαύλιο του ναού. Εκεί –σε πλατείες της Αντιόχειας – το 
γνώρισαν οι Σταυροφόροι παιζόμενο από επαγγελματίες ηθοποιούς και το αντέγραψαν στη Γαλλία και στην Αγγλία και το 
ενέταξαν στον «Κύκλο των Παθών». Πολλοί λόγιοι του 5ου – 8ου αι πήραν την ιδέα και έγραψαν παρόμοια έργα. Ένα 
τέτοιο έργο είναι ο «Βίος του Ιησού» 2343 στίχων τονισμένων σε «Ηρωικό Εξάμετρο», που έγραψε η αυτοκράτειρα 
Αθηναΐς (402-460μ.Χ.)131. Το κείμενο δεν κυκλοφόρησε στο ευρύ κοινό. Μόνο λόγιοι το καταλάβαιναν132.Ο «Βίος του 
Ιησού» φέρει επιρροές όχι μόνο από το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» αλλά και από το «Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο» του Νόνου 
Πανοπολίτη133. Ο Ζωναράς αποδίδει το έργο στον Πατρίκιο Πελάγιο. Υποστηρίζει ότι η Αθηναΐς βρήκε ημιτελές το έργο 
του Πελάγιου και το συμπλήρωσε134.  

  Στον ανεψιό του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού, Στέφανο Σαββαΐτη (ήταν μοναχός στη μονή Οσίου Σάββα στην 
Παλαιστίνη), αποδίδεται το έργο «Ο Θάνατος του Χριστού» επηρεασμένο και αυτό από το «Κοσμοσωτήριον Πάθος». Το 
έργο του Στεφάνου ήταν δημοφιλές στους κύκλους των Ορθοδόξων 8ου-9ου αιώνα (κυκλοφόρησε το 790, εποχή 
εικονομαχίας)135. Σάθας136 και Krumbacher137 αναλύουν το έργο και το χαρακτηρίζουν «Τραγωδία» που παιζόταν στο 
χώρο της Μονής Οσίου Σάββα. Περιείχε υπονοούμενα για τις διώξεις εναντίον των Ορθοδόξων. Η μικρογραφία στο 
χειρόγραφο «Ψαλτήριο Χλουντώφ» του 815 ίσως αντιγράφει το σκηνικό της σταύρωσης. (Ο υποδυόμενος τον στρατιώτη 
που προσφέρει «όξος και χολή», θυμίζει τον εικονομάχο στρατιώτη που προσπαθεί να σβήσει με χρώμα ή με ασβέστη την 
εικόνα του Χριστού χρησιμοποιώντας επίσης καλάμι και σπόγγο).   

                                                                                                                                                                      
  ἵν’ ἐξ ὕδατος οἰνοποιήσεις ξένως;      ἵν’ ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἵνον ποιήςῃς;   
  Ἐφέψομαί σοι τέκνον, ἤ μενῶ σ’ ἔτι;     Συνέλθω σοι Τέκνον, ἤ μείνω σοι μᾶλλον;   
  Δός! Δός λόγον μοι,  τοῦ Πατρός Λόγε,     Δός μοι λόγον Λόγε!  
  Μή δή παρέλθῃς σίγα δούλην – μητέρα….      Μή σιγῶν παρέλθῃς με, ὁ ἁγνήν τηρήσας με…. 

128 Σολομός 1963, σελ. 11-13 
129 Β. Πούχνερ 1984. σελ.6. 
130 O Antonius Bladus τo 1542 μετά από επεξεργασία των ευρισκομένων χειρογράφων δημοσίευσε το έργο σε έντυπη μορφή 
131 Τζέτζης, Ιστορία,306. Fabricius, Bibliotheca Graeca, II, 357 κ.ε.   Ch. Wolf, Catalogus foeminarum olius illustrium («Ευδοκία»). Gregorovius, σ243. 
132 Κατά τον Γρηγορόβιο το Ηρωικό Εξάμετρο «γίνεται σκοτεινό και ψυχρό. Σε πολλά σημεία φαίνεται η δυσκολία της Αθηναΐδος στο χειρισμό της 

ξεπερασμένης διαλέκτου». 
133 Ed. Jacobs, Anthologia, IX, σελ.  139 
134 Ζωναράς, Επιτομή Ιστοριών, TLG, 111.10 -  111.16 
135 L G Gyraldi, De poetarum historia, Dialogus VIII, Opera Omnia, Lugduno Bstav. 1696, τ. ΙΙ, σ. 405 και 288. Vitae Sanctorum, October XII, 672-679 
136 Σάθας, σελ. τπ΄ 
137 K. Krumbacher, τ. Β΄, σελ. 284 
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 δδδ...   ΑΑΑπππόόό   τττοοουυυςςς   «««ΘΘΘρρρήήήνννοοουυυςςς»»»   σσστττοοο   «««ΚΚΚαααττταααλλλίίίιιι   τττηηηςςς   ΠΠΠαααννναααγγγιιιάάάςςς»»»     
  
  Στους στίχους 453 – 477 του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους» η θρηνητική στάση της Παναγίας θυμίζει τη μορφή της 
Νιόβης στο μουσείο Uffizi της Φλωρεντίας που θρηνεί το θάνατο των παιδιών της. Στα παράλια όμως της Μικράς Ασίας 
και στα νησιά του Αιγαίου, στο θρήνο της Παναγίας δόθηκε και άλλος συμβολισμός: έπρεπε να εκφράζει τη θλίψη της 
μάνας, ο γιος της οποίας βρίσκεται στα ξένα και τον καημό της νέας που ο σύζυγός της θαλασσοπνίγεται κάπου μακριά. 
Έτσι από τους στίχους 453–477 του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους» προήλθε μοιρολόι (το γνωστό «Καταλόι της Παναγιάς»): 
Ομάδα μαυροφόρων γυναικών τη Μεγάλη Πέμπτη τα μεσάνυκτα μετά την Ακολουθία των Παθών, παρέμεναν στο ναό 
υποδυόμενες την μητέρα του Χριστού και κάθονταν κυκλικά γύρω από τον Εσταυρωμένο να τον μοιρολογήσουν. 
Τραγουδούσαν κατ’ αντιφωνία μία πολύστιχη ρίμα, βασισμένη στους στίχους 453 – 477 του «Πάθους» όμως σιγά – σιγά 
εμπλουτίζονταν με στίχους που θύμιζαν Αιγαίο:     
  Στο «Καταλόι της Παναγιάς» τη μητέρα του Χριστού την συναντά η «Κυρά – Καλή» που προσωποποιεί τη 
γαληνεμένη θάλασσα. Η συνάντηση αυτή και η αισιόδοξη συζήτηση των δύο γυναικών έρχεται σε αντίθεση με τον 
«Μαύρο Ουρανό» και την «Μαύρη μέρα» (θλιβερή αλλά και φοβερή στιγμή του αγριεμένου πελάγους). Παράλληλα σε 
κάποιους στίχους αποτυπώνεται ο τρόμος των ανοχύρωτων ελληνικών νησιών από τις συχνές επιδρομές των Σαρακηνών 
πειρατών που κατέστρεφαν τα πάντα και έφερναν πόνο και δυστυχία.  
        Ενώ πολλές παραλλαγές που σώζονται διατηρούν λόγιες φράσεις που προδίδουν  επιρροές από την 
κωνσταντινοπολίτικη παράδοση του 13ου – 15ου  αιώνος, όμως σε μία – στην παραλλαγή των Μοσχονησίων – η «Κυρά 
Καλή» συζητά με την Παναγία σε τοπική διάλεκτο.  
    

 εεε...      «««ΒΒΒυυυζζζαααννντττιιιααακκκήήή   ΣΣΣκκκηηηνννιιικκκήήή   ΔΔΔιιιάάάττταααξξξιιιςςς   τττωωωννν   ΠΠΠαααθθθώώώννν»»»       
 
        Ο Σπ Λάμπρος δημοσίευσε138 απ τον Παλατίνο Κώδικα του 14ου αι139  έένναα  εείίδδοοςς  λλιιμμππρρέέττοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΣΣκκηηννοοθθεεττιικκήή  
ΔΔιιάάττααξξιιςς  ττῶῶνν  ΠΠααθθῶῶνν  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ»»..  ΟΟ  ΒΒυυζζααννττιιννοολλόόγγοοςς  François Charles  AAllbbeerrtt  VVooggtt114400 δημοσίευσε μετάφραση στα 
Γαλλικά την οποία χρησιμοποίησε ο August Mahr141 για να δημοσιεύσει κριτική έκδοση του ελληνικού κειμένου με 
μετάφραση στα Αγγλικά. Αξιόλογη είναι η ανάλυση που επιχειρεί ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Παπαδόπουλος, ιδρυτικό 
μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Η «Σκνοθετική Διάταξις…» είναι σενάριο πολύπλοκου έργου με 30 
εναλλαγές σκηνικών και με πλήθος χαρακτήρες. (Η σκηνή του Συμποσίου στην οικία του Σίμωνος και η θριαμβευτική 
είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα προϋποθέτουν 20 πρωταγωνιστές και πλήθος κομπάρσων).  
Το χειρόγραφο που περιέχει το κείμενο – λιμπρέτο, προέρχεται από την Κύπρο και προφανώς αντιγράφει παλαιότερο 
ανθίβολο γι’ αυτό είναι γνωστό στους ευρωπαϊκούς φιλολογικούς κύκλους ως «Κυπριακός Κύκλος των Παθών». Το 19ο 

αι.έγινε μεγάλη συζήτηση για τη χρονολόγηση του χειρογράφου. Μια πρόχειρη όμως ματιά μας πείθει ότι το πρωτότυπο 
δεν ήταν αρχαιότερο του 6ου αιώνος. Για παράδειγμα, το μόριο «ἀς» που επαναλαμβάνεται («ἀς ἐρωτήσῃ», «ἀς ἀποκριθῆ», 
«ἀς γένηται», «ἀς ἀπέλθη») δεν είναι αρχαιότερο από το 510 μ.Χ.    
        Κατά καιρούς υπήρξαν πολλές αμφισβητήσεις για την γνησιότητα του κειμένου. Πολλοί υποστήριξαν ότι είναι 
αντιγραφή Δυτικού προτύπου που έφθασε στην Κύπρο την εποχή των Σταυροφοριών. Σήμερα, είναι πια αποδεκτό από το 
σύνολο των Ευρωπαίων φιλολόγων ότι η «Βυζαντιακή Διάταξις» είναι γνήσιο Βυζαντινό κείμενο που αρχικά γράφτηκε 
στο τέλος του 6ου ή στις αρχές του 7ου αιώνος142.  
        Με τις συζητήσεις που προκάλεσε στην Ευρώπη η δημοσίευση του κειμένου της «Διάταξης» από τον Σπυρίδωνα 
Λάμπρο και με τα προβλήματα χρονολόγησης του Παλατίνου Βατικανού χειρογράφου όπου περιέχεται το κείμενο, 
ασχολήθηκε ο Μάριος Πλωρίτης143 ο οποίος παραθέτει και πλούσια σχετική βιβλιογραφία.   
 

 σσστττ...   ΟΟΟ   «««ΚΚΚύύύκκκλλλοοοςςς   τττωωωννν   ΠΠΠαααθθθώώώννν»»»   σσστττηηη   ΔΔΔυυυτττιιικκκήήή   ΕΕΕυυυρρρώώώπππηηη     
  
        Φράγκοι και Γερμανοί κληρικοί που ήρθαν στην Ανατολή με τις Σταυροφορίες, γνώρισαν Έλληνες και Σύρους 
ηθοποιούς που οργάνωναν παραστάσεις στην Αντιόχεια με θέμα τα «πάθη του Χριστού». Το 1264 στην Ιταλία με αφορμή 
τις εορτές «Corpus Christi» ο πάπας Ουρβανός Δ΄ επέτρεψε να γράφονται τα νέα έργα σε τοπικές διαλέκτους και να 
εμπλουτίζεται τα κείμενο με εικόνες της καθημερινής ζωής. Τα μεταγλωττισμένα αυτά έργα είναι γνωστά ως «Κύκλος 

                                                 
138 Λάμπρος, Δ΄,  381 – 407 
139 Παλατίνος Βατικανός 367, φ.  33β – 39α 
140 Voght, Etudes sur le théâtre byzantin. Un mystère de la Rassion. BYZANTION, x -  VI/ 1931, 37 -  74 
141 Mahr. 9 
142 G. La Plana, 1 
143 Μάριος Πλωρίτης, Το Βυζαντινό Θέατρο 
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Corpus Christi»144. Τις μεταρρυθμίσεις συνέχισε ο πάπας Κλήμης Ε΄ (1311). Το 1348 και το 1351 όταν η Ευρώπη 
«μετρούσε πληγές από το μαύρο θάνατο (πανώλη) ο λαός έβρισκε παρηγοριά σε παραστάσεις των Παθών του Χριστού».   
        Το 1511 ο Albert Dórer τύπωσε στη Νυρεμβέργη 22 ξυλογραφίες 3x5 ίντσες με τίτλο «Ο Χριστός του Πάθους» 
(από το Μυστικό Δείπνο έως τη Δευτέρα Παρουσία) σε δύο κύκλους γνωστούς ως «ελάσσων κύκλος» (Small Passion) και 
«μείζων κύκλος» (Large Passion)145. Στο Oberammergau της Βαυαρίας για να ευχαριστήσουν το θεό για τη διάσωσή τους 
από τη βουβωνική πανώλη του 1663 οργανώνουν κάθε δέκα χρόνια παράσταση «Τα Πάθη του Χριστού» (τα 
«Oberammergau Passion Play») στην πλατεία μπρος στο πρόπυλο της μητρόπολης146.  
        Υπάρχουν ειδήσεις ότι οι φοιτητές του πανεπιστημίου του York(1376 και1399) οργάνωσαν παραστάσεις από τον 
κύκλο «Corpus Christi» με φόντο την είσοδο της μητρόπολης του York. Το έργο παιζόταν σε 24 πράξεις («plays») 
αρχίζοντας από σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης και καταλήγοντας στη Μέλουσα Κρίση. Σημαντικό είναι ότι οι ηθοποιοί – 
φοιτητές ξεφεύγοντας από το σενάριο έβρισκαν ευκαιρία να αναφερθούν σε κοινωνικά προβλήματα.    

 
 

 
«Ο Ιησούς διώχνει τους εμπόρους από τον Ναό». Ανάγλυφο 15ου αιώνος - Βιέννη 

Στην Αυστρία το «Δράμα των Παθών» παιζόταν στο πρόπυλο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου Βιέννης 
 
 
 
 

Γ  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ     
 

 

1. Θέματα απ’ τήν τοῦ Παλαιά Διαθήκη 
 
 
Θέματα από την Παλαιά Διαθήκη όπως «η Διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης», «ο Δανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων», «ο 
Ιωνάς», «οι Τρεις παίδες στην κάμινο» ήταν δημοφιλή επειδή θυμίζουν («προτυπώνουν») την Ανάσταση του Χριστού. Δεν 
άργησαν να προσφέρουν κι αυτά υλικό για το «Λειτουργικό Δράμα».  
 

 aaa...   «««ΤΤΤρρρεεειιιςςς   ΠΠΠαααίίίδδδεεεςςς»»»,,,   «««ΔΔΔααανννιιιήήήλλλ»»»,,,   «««ΣΣΣωωωσσσάάάνννααα»»»     
  
                Η λατρεία των «Τριών Παίδων» ήταν γνωστή από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια147. Αργότερα, στην είσοδο του 
Ιπποδρόμου Κωνσταντινούπολης υπήρχε σχετικό ψηφιδωτό148. Όμως καμία γραπτή μαρτυρία μέχρι τον 8ο αιώνα δεν 
περιγράφει δράμα με τέτοιο θέμα αν και στο ποιητικό έργο της Αθηναΐδας ο Γρηγορόβιος  διακρίνει κάποιο πρώιμο 
έμμετρο σενάριο. Για τους πρώτους αιώνες μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε βλέποντας ας πούμε την εγκαυστική 
εικόνα των Τριών Παίδων στο Σινά (6ου ή 7ου αιώνος). Ο Αλέξης Σολωμός υποστηρίζει ότι ο ζωγράφος της εικόνας είχε 
υπ’ όψιν «Λειτουργικό Δράμα» που παιζόταν στο Σινά – και τον ρόλο των Τριών Παίδων τον υποδύονταν ιερείς149. Ίσως 

                                                 
144 GGeeoorrggee  FFeerrgguussssoonn,,  SSiiggnnss  aanndd  SSyymmbboollss  iinn  CChhrriissttiiaann  AArrtt  ((11995599)) 
145 BBllaacckkbbuurrnn,,  rreepprr..11997788 
146 RRoobbeerrtt  EEdduuaarrddss..  TThhee  MMoonntteeccaassssiinnoo  PPaassssiioonn  aanndd  tthhee  PPooeettiiccss  ooff  MMeeddiieevvaall  DDrraammaa  ((11997777))..    LLaarrrryy  EE..  WWeesstt,,  TThhee  SSaaiinntt  GGaallll  PPaassssiioonn  PPllaayy  ((11997766)) 
147 Στην Κατακόμβη Πρισκίλλης (Ρώμη) ωραία τοιχογραφία του 3ου αι. με παράσταση των Τριών Παίδων 
148 Delvoye σελ. 164. Άγνωστο από ποιο εργαστήριο προέρχεται η σύνθεση 
149 Τους ρόλους υποδύονταν ιερείς.  Σολομός 1964, 18 
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έχει δίκιο, όμως η ίδια η εικόνα δεν δίνει μια τέτοια πληροφορία. Οι μοναχοί λιτάνευαν την εγκαυστική εικόνα και έπειτα 
την τοποθετούσαν στον Πρόναο (ή στη «Λιτή») και έψελναν τροπάρια: 

 Οι τρεις παίδες και ο άγγελος δεν φέρουν ένδυμα μοναχού ή ιερέα 
 Δεν διακρίνεται σε δεύτερο πλάνο κάποιο σκηνικό αρχιτεκτόνημα 

 Πιο ασφαλείς πληροφορίες παρέχουν η Λειψανοθήκη της Ηρακλείας 4ου – 5ου αιώνος150 και η τοιχογραφία της Μονής 
Βλατάδων151  (που μαρτυρούν για τη διάδοση του Δράματος των Τριών Παίδων στη Βόρειο Ελλάδα).  
        Το 10ο αιώνα το Δράμα των Τριών Παίδων ήταν δημοφιλές στις μεγαλουπόλεις, παρ όλους τους περιορισμούς 
που επέβαλλαν αυστηροί Επίσκοποι. (Ο Συμεών Θεσσαλονίκης προσπαθούσε να πείσει τους συντελεστές να μη 
ξεφεύγουν από το κείμενο της Π. Διαθήκης. Φαίνεται δεν εισακούστηκε)152. Για περισσότερο ρεαλισμό στη Μονή 
Βλατάδων, στον Όσιο Λουκά και στους Μητροπολιτικούς Ναούς στηνόταν ολόκληρο καμίνι («φούρνο» το λέει ο Συμεών 
Θεσσαλονίκης). 

 Οι ερμηνευτές ήταν μοναχοί – καλά εκπαιδευμένοι στις παντομίμες 
 Αντί πυρός άναβαν λαμπάδες και θυμίαμα. 
 Όταν έψαλλαν το Τροπάριο«Ο Άγγελος συγκατέβη..» κατέβαζαν απ’ το γυναικωνίτη με«μηχανή»ομοίωμα αγγέλου153. 
 Σαν Ιντερλούδιο έψαλλαν στίχους από το βιβλίο του Δανιήλ κεφ γ΄:  

Αναγνώστης :   Ευλογείτε Ιερείς Κυρίου τον Κύριον.  
Χορωδία  : Τον Κύριον υνμείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας 

 Ο Ρώσος περιηγητής Ιγνάτιος Σμολένσκ περιγράφει «πως προετοίμαζαν στην Αγία Σοφία το φούρνο για το μυστήριο των 
Τριών Αγίων Παίδων» : «Κατά την προ της Γεννήσεως Χριστού Εβδομάδα [17 Δεκ] είδομεν εις την Αγίαν Σοφίαν που 
προετοίμαζον τον φούρνον δια το Μυστήριον»154.  
        Το 1422 ο Γάλλος Bertrandon de la Broquiere παρέτεινε την έπίσκεψή του στην πόλη για να παρακολουθήσει 
παράσταση των Τριών Παίδων στην Αγία Σοφία155.  
        Άγνωστο είναι πότε στο Δράμα των Τριών Παίδων ενσωματώθηκε η ιστορία του Δανιήλ και της Σωσάνας και 
καθιερώθηκε να παίζεται στις 17 Δεκεμβρίου. Πάντως την εποχή της Εικονομαχίας (8ο αι.) εμπλουτίστηκε με 

«Απόκρυφα» κείμενα όπως στίχους από τα «Δευτεροκανονικά κεφάλαια του 
Δανιήλ»156. Ο Θεοφάνης Γραπτός το εμπλούτισε με μουσική επένδυση και πρόσθεσε 
την Ιστορία της Σωσσάνας157. Στο έμμετρο κείμενο εκφράζει πικρία για τις διώξεις 
που είχαν εξαπολύσει οι εικονομάχοι. Καλεί το Δανιήλ να καταδικάσει τους «δεινούς 
πρεσβυτέρους» (ταυτίζοντάς τους με τους δειλούς Ιεράρχες που υπέγραψαν στην 
Σύνοδο της Ιερείας158).   
  Ίδιας εποχής είναι το «Δράμα Σωσάνιδος».Σώζονται δύο στίχοι: «Ο αρχέκακος 
Δράκων πάλιν πλανάν έσπευδε την Εύαν εμέ…».  Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης το 
γνωρίζει και το αποδίδει στον «Δαμασκηνό»159. Ο C. Miller θεωρεί ότι πρόκειται για 
τον Νικόλαο Δαμασκηνό (α΄ αι. π.Χ. φίλο του Οκταβιανού Αυγούστου116600). Σε ποιους 
όμως απευθυνόταν ένα  τέτοιο έργο γραμμένο από Έλληνα λόγιο; Η σύγχυση γύρω 
από το όνομα απασχόλησε για πολύ τους φιλολόγους. Ο Ν. Λάσκαρης116611  έχοντας υπ’ 
όψιν τον C. Miller, αγνοώντας όμως το κείμενο του Ευσταθίου, θεώρησε δεδομένο 

το «Νικόλαος Δαμασκηνός». Υπέθεσε ότι πρόκειται για τον μοναχό του 8ουαι με το όνομα Νικόλαος Δαμασκηνός. 
 OΚαρδινάλιος May, εξέδωσε «Υπόμνημα εις τον Ιωάννην Δαμασκηνόν». 
 Οι πειστικές παρατηρήσεις του May διώχνουν κάθε αμφιβολία ότι το «απωλεσθέν έργον Σωσάνα» γράφτηκε από 

τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό162..  
Τοιχογραφία με τη «Δίκη της Σωσάνας» βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην ανατολική 
νεκρόπολη). Είναι ακόμη μια μαρτυρία ότι στη Βόρειο Ελλάδα παιζόταν το Δράμα «Σωσάνα». Το 16ο αιώνα ο Ζακυνθινός 
Μάρκος Δεφαράνας συνέθεσε την «Ιστορία Σωσάνης» – μεταφορά του Βυζαντινού προτύπου στα δεδομένα της 

                                                 
150 Αργυρή λειψανοθήκη από Ηράκλεια 4ος-5ος αι.  Αρχλ. Μουσείο Θεσσαλονίκης, Ο Χριστός ανάμεσα σε Πέτρο, Παύλο, Δανιήλ, τρεις παίδες . Μωϋσή 
151 Τοιχογραφία Βλατάδων. Το καμίνι (θυμίζει φούρνο)στηνόταν στο κέντρο του ναού. 
152 Συμεών Θεσσαλονίκης, PG 155, 113-116. Βλ. και Κουκουλές σελ. 113 
153 «ὅτι ἐξήλετο ἡμᾶς (ὁ θεός) ἐξ ἅδου  και ἐκ χειρός θανάτου ἔσωσεν ἡμᾶς» :προτύπωση Ανάστασης. Sepruagint with Apocrypha, Brenton, σ. 133,στ 65 
154 Itinéraires Russes en Orient. Μτφρ. Kitrov, Société de l’ Orient Latin.Γενεύη,,1889, VI, 40 
155 Betrandon σ 233.  
156 Sepruagint with Apocrypha, Brenton, σελ. 134-136   
157 Κανών Α΄, ποίημα Θεοφάνους, Ήχος πλ δ΄ Ωδή α΄. Οι στίχοι του α τροπαρίου απηχούν την ιστορία  (Δανιήλ κεφάλαιο γ΄) με κοινωνικές αναζητήσεις 
158 Η φράση «δεινούς πρεσβυτέρους» φωτογραφίζει τα μέλη της Συνόδου της Ιερείας (754), όργανα του αυτοκράτορα που συνέβαλαν στο διωγμό 

Ορθοδόξων. MANSI, ΧΙΙΙ, 323, 327, 346 
159 «Ο γράψας το Δράμα της Σωσάνιδος οίμαι ο Δαμασκηνός, ως εκ της επιγραφής φαίνεται» Ευσταθίου, Παρεκβολαί εις Διονύσιον, 976.53 
160 «Περί του ιδίου βίου και της εαυτού αγωγής». τόμ. ΙΙΙ, Παρίσι, σελ. 349. 
161 Λάσκαρης, 1938, 59-60 
162 PG 136,508 
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βενετοκρατούμενης Ζακύνθου. Άγνωστο παραμένει αν η τριλογία «Δανιήλ – Τρεις Παίδες – Σωσάνα» παιζόταν ως ενιαίο. 
Κοινωνικοί και πολιτικοί υπαινιγμοί έκαναν κάποτε δημοφιλέστερο το «Δράμα της Σωσάνιδος»:  

 Οι υπαινιγμοί προκάλεσαν απαγόρευση της παράστασης σε ενορίες.  
 Στα μοναστήρια της Παλαιστίνης το έργο παρουσιαζόταν κάθε χρόνο. 

 

 βββ...   ΤΤΤααα   ΣΣΣεεενννάάάρρριιιααα   τττηηηςςς   «««ΟΟΟκκκτττααατττεεεύύύχχχοοουυυ»»»   κκκαααιιι   ηηη   «««ΕΕΕξξξαααγγγωωωγγγήήή»»»     
  
                ΜΜεε  ττοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  κκααιι  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  σσυυννδδέέοοννττααιι  κκααιι  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠααλλααιιάά  
ΔΔιιααθθήήκκηη..  ΗΗ  ΑΑθθηηννααΐΐςς116633  ττοονν  55οο  ααιιώώνναα  μμεεττέέφφρραασσεε  σσεε  ««ΗΗρρωωιικκόό  ΕΕξξάάμμεεττρροο»»  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ««ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ»»  ((τταα  ππρρώώτταα  οοκκττώώ  
ββιιββλλίίαα  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΙΙσσττοορρίίααςς))..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  εεπποοχχήή  σσττοο  ««ΙΙεερρόόνν  ΠΠααλλάάττιιοονν»»  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς,,  οοιι  ΛΛόόγγιιοοιι  άάκκοουυγγαανν  
ααππααγγγγεελλίίεεςς  ττοοννιισσμμέέννεεςς  σσεε    ««ΙΙααμμββιικκάά  ΜΜέέττρρααοο»»  κκααιι  ««ΗΗρρωωιικκάά  ΕΕξξάάμμεεττρραα»»  ΠΠοολλλλοούύςς  ααππόό  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  λλοογγίίοουυςς  ττοουυςς  έέφφεερρννεε  σσττοο  
ππααλλάάττιι  ηη  ΑΑθθηηννααΐΐςς..  ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  αανν  σσττιιςς  ααππααγγγγεελλίίεεςς  ττηηςς  ««ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ»»,,  αανν  σσυυννοοδδεευυόότταανν  ααππόό  ππααννττοομμίίμμαα  ήή  αανν  ττοο  
κκεείίμμεεννοο  ααπποοττεελλοούύσσεε  lliibbrreettttoo    γγιιαα  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ππααρράάσστταασσηη  σσκκηηννώώνν  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς..    
      Δημοφιλέστερη ήταν η διήγηση για τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης που συνδέεται άμεσα με το Πάσχα. 
Διαμορφώθηκε μια «εποπτική διδασκαλία» με το όνομα «Έξοδος». Πολύ υλικό υπήρχε διαθέσιμο για τη διδασκαλία:   

   ΤΤοο  σσκκηηννιικκόό  σσττοο  ΠΠααλλάάττιι  ττοουυ  ΦΦααρρααώώ  ππρροοσσφφεερρόότταανν  γγιιαα  ππααννττοομμίίμμεεςς.. 
     ΗΗ  ΩΩδδήή  ττοουυ  ΜΜωωυυσσήή  ((ΈΈξξοοδδοοςς,,  ιιεε΄́))  μμπποορρεείί  νναα  ααξξιιοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττηη  χχοορρωωδδίίαα..   
     ΟΟ  χχοορρόόςς  ττωωνν  ΝΝεεααννίίδδωωνν  ((ΈΈξξοοδδοοςς  ιιεε΄́,,  2200--2211  ))  ήήτταανν  ααππααρρααίίττηηττοοςς  ..     

ΣΣεε  εειικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη  ««ΟΟκκττάάττεευυχχοο»»116644  ηη  οολλοοσσέέλλιιδδηη  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ττοο  ττρροοππάάρριιοο  ««ΠΠααρρθθέέννοοιι  ΝΝεεάάννιιδδεεςς»»  κκααιι  ττοο  
χχοορρόό  ττωωνν  ΝΝεεααννίίδδωωνν    ((όότταανν  οοιι  ΙΙσσρρααηηλλίίττεεςς  ππέέρραασσαανν  ττηηνν  ΕΕρρυυθθρράά  ΘΘάάλλαασσσσαα  ΈΈξξοοδδοοςς  ιιεε΄́,,  2200--2211))..  ΗΗ  κκοορρυυφφααίίαα  ττοουυ  χχοορροούύ  
((ππρροοφφααννώώςς  ηη  ΜΜααρριιάάμμ))  κκρρααττάά  ττύύμμππααννοο..  ΔΔυυοο  ννέέεεςς  ππιιαασσμμέέννεεςς  ααππ’’  τταα  χχέέρριιαα  χχοορρεεύύοουυνν..  ΤΤρρίίττηη  ννέέαα  χχοορρεεύύεειι  μμεε  κκαασσττααννιιέέττεεςς116655    
ΣΣεε  άάλλλλοο  χχεειιρρόόγγρρααφφοο  ((1133οουυ  ααιι))  οο  χχοορρόόςς  ττωωνν  ΝΝεεααννίίδδωωνν  εειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττοο ππεερριιθθώώρριιοο  ωωςς  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  ((εειικκόόνναα  1155)),,  ΗΗ  ΜΜααρριιάάμμ  
κκρρααττάά  ττύύμμππααννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ΕΕξξόόδδοουυ..  ΣΣττοο  κκέέννττρροο  μμίίαα  ννέέαα  χχοορρεεύύεειι  σσεε  ρρυυθθμμοούύςς  ««οορριιεεννττάάλλ»»..  ΆΆλλλληη  ππααίίζζεειι  
φφλλάάοουυττοο,,  άάλλλληη  χχεειιρρίίζζεεττααιι  κκρρόόττααλλαα  εεννώώ  μμίίαα  άάλλλληη  ππααίίζζεειι  ««ψψααλλττήήρριιοονν»»  ((μμεε  μμεεττααλλλλιικκόό  ηηχχεείίοο  κκααιι  μμεεττααλλλλιικκέέςς  χχοορρδδέέςς))..      

                ΟΟιι  εερρεευυννηηττέέςς  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  σστταα  δδύύοο  ααυυττάά  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  οοιι  δδιιαακκοοσσμμηηττιικκέέςς  
εειικκόόννεεςς  σσκκηηννοογγρρααφφοούύνν  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ««ΕΕξξααγγωωγγήή»»  ((ΈΈξξοοδδοοςς  ααππόό  ττηηνν  
ΑΑίίγγυυππττοο))  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ηη  σσυυγγγγρρααφφήή  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοονν  αα’’  ααιι  ππ..ΧΧ..  ΟΟ  ΚΚλλήήμμηηςς  
ΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς116666  ττοο  ααπποοδδίίδδεειι  σσεε  εελλλληηννιισσττήή  ΙΙοουυδδααίίοο  ((««ἘἘζζεεκκιιήήλλοονν  ττόόνν  ττῶῶνν  
ἸἸοουυδδααϊϊκκῶῶνν  ττρρααγγῳῳδδιιῶῶνν  πποοιιηηττήήνν»»))..  ΤΤοο  έέρργγοο  ααυυττόό  σσττοο  χχώώρροο  ττωωνν  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  
εεκκκκλληησσιιώώνν  ππααιιζζόότταανν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  ττοονν  66οο  ααιι..  ΧΧααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  ττοο  ππρρώώττοο  
θθρρηησσκκεευυττιικκόό  έέρργγοο  μμεε  μμοοννοοθθεεϊϊσσττιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο..  ΘΘεεωωρρεείίττααιι  ααππόόηηχχοοςς  ττωωνν    
εελλλληηννιικκώώνν  ««ΔΔοοκκιιμμώώνν»»..  ΠΠοουυθθεεννάά  σσττοο  κκεείίμμεεννοο  δδεενν  φφααίίννεεττααιι  χχρριισσττιιααννιικκήή  εεππιιρρρροοήή  

όόμμωωςς  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ππιισσττέέψψεειι  κκααννεείίςς  όόττιι  οοιι  ΕΕββρρααίίοοιι  ––  κκααιι  μμάάλλιισστταα  οοιι  ΦΦααρριισσααίίοοιι  ττωωνν  ρρωωμμααϊϊκκώώνν  χχρρόόννωωνν  κκααιι  οοιι  φφααννααττιικκοοίί  
ττοουυ  66οουυ  ααιιώώννοοςς  ––  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  θθεεααττρριικκάά  έέρργγαα  όόπποουυ  έέννααςς  θθννηηττόόςς  μμιιμμεείίττααιι  ττηη  φφωωννήή  ττοουυ  ΘΘεεοούύ..    
  ΣΣυυννοομμιιλλίίαα  ΘΘεεοούύ--ΜΜωωυυσσήή  σσεε  ΑΑττττιικκήή  ΔΔιιάάλλεεκκττοο  κκάάττιι  ααππααρράάδδεεκκττοο  γγιιαα  ΙΙοουυδδααίίοουυςς  
ΑΑνν  κκααιι  οο  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  ««ΕΕζζεεκκιιήήλλοοςς»»  δδεενν  ααμμφφιισσββηηττεείίττααιι,,  όόμμωωςς  δδεενν  έέχχοουυνν  άάδδιικκοο  όόσσοοιι  εερρεευυννηηττέέςς  μμιιλλοούύνν  γγιιαα  εελλλληηννιικκόό  έέρργγοο..  
ΟΟ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  γγννώώρριιζζεε  ττοο  ΑΑττττιικκόό  ΔΔρράάμμαα  κκααιι  χχεειιρριιζζόότταανν  σσωωσσττάά  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  δδιιάάλλεεκκττοο..  ΜΜιιμμεείίττααιι  ιιααμμββιικκάά  μμέέττρραα::      
      ΟΟ  ΘΘεεόόςς  θθαα  σσττεείίλλεειι  ««ΑΑααρρώώνναα  σσόόνν  κκαασσίίγγννηηττοονν……»»  ((σσττίίχχοοςς  111166))..  
      ΟΟ  ΘΘεεόόςς  μμιιλλάά  όόππωωςς  οο  ΟΟιιδδίίπποουυςς  ΤΤύύρρααννννοοςς::    ««όόψψεειι  ττάά  ττ’’  όόνντταα,,  ττάά  ττεε  ππρρόό  ττοουυ,,  ττάά  θθ’’  ύύσσττεερροονν……»»  ((σσττ        8899))..    

      ππρρββλλ..  ««ΤΤυυφφλλόόςς  ττάά  τταα’’  ώώτταα  ττοονν  ττεε  ννοουυνν  τταα  ττ’’  όόμμμμααττ’’  εεἷἷ»»  ((ΣΣοοφφοοκκλλήήςς,,  ΟΟιιδδ..  ΤΤύύρρ..  337711))  
  ΚΚααιι  κκάάττιι  αακκόόμμηη::  ΣΣττηηνν  ««ΕΕξξααγγωωγγήή»»  οο  ΜΜωωυυσσήήςς  σσυυζζηηττάά  μμεε  ττοο  ΘΘεεόό  όόππωωςς  αακκρριιββώώςς  εειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττηη  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  ττηηςς  
ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ  ττηηςς  ββαασσιιλλίίσσσσηηςς  ΧΧρριισσττίίννααςς  ((1100οουυ  ααιι..))..  ΗΗ  κκίίννηησσηη  κκααιι  τταα  χχρρώώμμαατταα  εείίννααιι  έέννττοονναα..  ΌΌππωωςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  οο  ΑΑλλέέξξηηςς  
ΣΣοολλωωμμόόςς,,  ηη  σσύύννθθεεσσηη  ααννττιιγγρράάφφεειι  σσκκηηννιικκόό  ααππόό  ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  ««ΕΕξξααγγωωγγήήςς»»116677..  ΈΈχχεειι    δδίίκκιιοο..  ΊΊσσωωςς  μμάάλλιισστταα  ττοο  έέρργγοο  νναα  ττοο  
ααννέέββααζζαανν  οοιι  μμοοννααχχοοίί  σστταα  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττιικκάά  κκέέννττρραα::        

    ΤΤαα  ττοοππίίαα  σσττηη  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  εείίννααιι  ββρράάχχιιαα  ττοουυ  ΣΣιιννάά..    
    ΌΌμμωωςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  εείίννααιι  κκααιι  ττοοππίίαα  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΌΌρροουυςς....      
      ΜΜπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  σσκκηηννοογγρρααφφοούύνν  ττοοππίίοο  σσττηη  ΒΒιιθθυυννίίαα  ττηηςς  ΜΜιικκρράάςς  ΑΑσσίίααςς  

ΟΟ  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  ΚΚααιισσααρρεείίααςς  ππααρρααθθέέττεειι  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ««ΕΕξξααγγωωγγήή»»116688σσεε  λλόόγγοο  ττοουυ..  ΆΆρραα  ττοο  έέρργγοο  ήήτταανν  γγννωωσσττόό  σσττοουυςς  
χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  ττοονν  44οο  ααιι..  ΟΟ  ΑΑλλ..  ΣΣοολλοομμόόςς  κκααιι  οο  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς116699  ττοο  θθεεωωρροούύνν  ««δδεείίγγμμαα  ππρρώώιιμμοουυ  χχρριισσττιιααννιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ»»..        
 

                                                 
163 Φωτίου, Βιβλιοθήκη,  κώδ. 183, 128α, 30 
164 Βίβλος Βασιλ. Χριστίνας της Σουηδίας (940). Βατικανός Κώδικας Πατρικίου Λέοντος (Reg. gr 1) 
165 Χειρόγραφο 13ου αιώνος 
166 Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματείς,1.2.3 
167 Αλέξης Σολωμός, ΘΕΑΤΡΟ, 18 
168 Ευστάθιος Καισαρείας, Ευαγγελική Απόδειξις, κεφ.  28 – 29 
169 Κουκουλές, σελ. 186 και 187 
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 γγγ...   ΤΤΤοοο   «««ΔΔΔρρράάάμμμααα   ΣΣΣτττίίίχχχοοοιιι   εεειιιςςς   ΑΑΑδδδάάάμμμ»»»       
  
                ΑΑππόό  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττηηςς  ΤΤυυρριιννήήςς  ηη  έέξξοοδδοοςς  ττωωνν  ππρρωωττοοππλλάάσσττωωνν  ααππόό  ττοονν  ΠΠααρράάδδεειισσοο  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  δδηημμοοφφιιλλέέςς  
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα..  ΑΑρρχχιικκάά  υυππήήρρχχεε  έέμμμμεεττρροοςς  μμοοννόόλλοογγοοςς  --  θθρρήήννοοςς  ττοουυ  ΑΑδδάάμμ  --  πποουυ  οο  ααννααγγννώώσσττηηςς  δδιιάάββααζζεε  σσεε  δδρρααμμααττιικκόό  
ττόόννοο..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  εεππααννααλλάάμμββααννεε  ττηηνν  εεππωωδδόό::    
    ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  ΕΕκκάάθθιισσεενν  ΑΑδδάάμμ  κκααιι  έέκκλλααυυσσεενν  ααππέέννααννττιι  ττηηςς  ττρρυυφφήήςς  ττοουυ  ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ,,  χχεερρσσίί  ττύύππττωωνν  ττααςς  όόψψεειιςς..  έέλλεεγγεενν::    
    ΧΧοορρόόςς      ΕΕλλεεήήμμοονν,,  εελλέέηησσόόνν  μμεε  ττοονν  ππααρρααππεεσσόόνντταα..    
    ΑΑννααγγννώώσσττηηςς    ΙΙδδώώνν  ΑΑδδάάμμ  ττοονν  ΆΆγγγγεελλοονν,,  ωωθθήήσσαανντταα  κκααιι  κκλλεείίσσαανντταα  ττηηνν  ττοουυ  θθεείίοουυ  κκήήπποουυ  θθύύρραανν,,  ααννεεσσττέέννααξξεε  κκααιι  έέλλεεγγεενν::    
    ΧΧοορρόόςς      ΕΕλλεεήήμμοονν,,    εελλέέηησσόόνν  μμεε  ττοονν  ππααρρααππεεσσόόνντταα  
ΟΟ  θθρρηηννηηττιικκόόςς  μμοοννόόλλοογγοοςς  εείίννααιι  δδιιαασσκκεευυήή  ααππόό  ττοο  ααππόόκκρρυυφφοο  ββιιββλλίίοο  ««ΑΑπποοκκάάλλυυψψιιςς  ΜΜωωσσέέωωςς»»117700..  ΟΟ  υυπποοδδυυόόμμεεννοοςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ  
εεκκττεελλοούύσσεε  κκιιννήήσσεειιςς  ππααννττοομμίίμμααςς  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεξξέέφφρρααζζεε::        
    αα..    θθρρήήννοο  γγιιαα  ττοο  χχααμμόό  ττοουυ  ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ  ββ..    ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εευυσσππλλααχχννίίαα  ττοουυ  θθεεοούύ    
ΠΠρρώώιιμμοο  ««ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠρρωωττοοππλλάάσσττωωνν»»  ααννττιιγγρράάφφεειι  έένναα  ΔΔίίππττυυχχοο  ττοουυ55οουυααιι))117711..  ΠΠρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ΚΚωωννσσττααννττιιννοοπποολλίίττιικκοο  
εερργγαασσττήήρριιοο  κκααιι  ππρροοοορριιζζόότταανν  γγιιαα  λλόόγγιιοουυςς  κκύύκκλλοουυςς  ––  ίίσσωωςς  σσττοονν  κκύύκκλλοο  ττηηςς  ββαασσίίλλιισσσσααςς  ΑΑθθηηννααΐΐδδοοςς..    ΕΕιικκοοννίίζζεειι  ττοονν  ΑΑδδάάμμ  νναα  
δδίίννεειι  όόννοομμαα  σστταα  ζζώώαα::    ΟΟ  ΑΑδδάάμμ  σσεε  ππααρρααδδεείίσσιιοο  ττοοππίίοο  θθυυμμίίζζεειι  ττοονν  ΟΟρρφφέέαα  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..  
                ΤΤοονν  99οο  ααιι  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  ττοο  ««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ»»  ((114433  δδωωδδεεκκαασσύύλλλλααββοοιι  σσεε  δδηημμώώδδηη  δδιιάάλλεεκκττοο))..  ΘΘεεωωρρεείίττααιι  
έέρργγοο  ττοουυ  ΙΙγγννααττίίοουυ  ΓΓρρααμμμμααττιικκοούύ  ΔΔιιαακκόόννοουυ117722..  ΟΟιι  εερρεευυννηηττέέςς  ππιισσττεεύύοουυνν  όόττιι  εείίννααιι  ττοο  ππρρώώττοο  ––  γγννωωσσττόό  ––  δδοοκκίίμμιιοο  ττοουυ  
««ΑΑππωωλλεεσσθθέέννττοοςς  ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ»»117733..  ΕΕίίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  οο  ΙΙγγννάάττιιοοςς  ΔΔιιάάκκοοννοοςς  εείίχχεε  ππρροο  οοφφθθααλλμμώώνν  ττοο  ααππόόκκρρυυφφοο  ««ΑΑπποοκκάάλλυυψψιιςς  
ττοουυ  ΜΜωωυυσσήή»»  ττοουυ  11οουυ  ααιιώώννοοςς  μμ..ΧΧ..  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  δδααννεείίζζεεττααιι  εειικκόόννεεςς..  ΟΟιι  δδιιάάλλοογγοοιι  σσττοο  ««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ»»  έέχχοουυνν  
ααρρκκεεττόό  χχιιοούύμμοορρ  κκααιι  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  ύύμμννοοςς  σσττηη  γγυυννααιικκεείίαα  εευυφφυυίίαα::  

 Η Εύα αντιμετωπίζει με περισσότερη ψυχραιμία την κατάσταση:  
ΑΔΑΜ: Περιστελοῦμεν αἰσχύνην πῶς;  Εἰπέ μοι. Ορῶ ὡς οὐκ ἐστίν αἰσχύνῃ σκέπη.  
ΕΥΑ: Τραχύν …  ἡμῖν συμπεσεῖται νῦν βίος.  

 Η Εύα πιο προσγειωμένη απ’ τον Αδάμ. Σκέπτεται το μέλλον και λιγότερο αναπολεί το ειδυλλιακό παρελθόν. 
 Ο όφις καταφεύγει σε κολακείες-αδύνατο σημείο της γυναίκας   

ΟΦΙΣ:    Αν εσύ  κρίνεις κάτι σωστό, τον Αδάμ μην τον υπολογίζεις.   
 Προβληματίζει ο στίχος 133 όπου «φταίει ο Πλάστης που έφτιαξε τη γυναίκα».  

Χειρόγραφο της Μονής Κοκκινοβάφου με«Ομιλίες Ιακώβου» (12ου αι), περιέχει μικρογραφία με τους πρωτοπλάστους σε 
τρεις επάλληλες ζώνες. Η σκηνή απηχεί απόκρυφες λατρείες στην Ανατολή που βασιζόταν σε παντομίμες:   

 Πρώτη   ζώνη: Παραδείσιο τοπίο με το «Δένδρο της Ζωής» 
 Δεύτερη ζώνη: Στη θέση του «Δένδρου της Ζωής» ο «όφις»  
 Τρίτη      ζώνη: Θλιβερό τοπίο. Μακριά φαίνεται ο Παράδεισος 

Οι κινήσεις των πρωτοπλάστων και του αγγέλου που συζητά μαζί τους δείχνουν έντονες και εκφραστικές κινήσεις 
παντομίμας. Είναι βέβαιο ότι εδώ αποτυπώνεται θεατρικό σκηνικό που οι μοναχοί έστηναν – με μορφή «οίκων» – για να 
παρακολουθήσουν παντομίμα ή «διαλόγους» με βιβλικό περιεχόμενο.  
  Στη Νορμανδία το ««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ»»  ήήτταανν  γγννωωσσττόό  ττοονν  1122οο    ααιιώώνναα..  ΠΠααιιζζόότταανν  σσεε  κκεεννττρριικκέέςς  ππλλααττεείίεεςς  με 
το γαλλικό τίτλο «Le Jeu d’ Adam». Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που παίχτηκε στην Ευρώπη εκτός εκκλησίας174. Στο 
νορμανδικό κείμενο υπάρχουν λεπτομερείς σκηνικές οδηγίες που όμως λείπουν από το ελληνικό κείμενο του Ιγνατίου 
Γραμματικού διακόνου.     

  δδδ...      «««ΘΘΘυυυσσσίίίεεεςςς»»»   σσστττηηηννν   ΠΠΠ...   ΔΔΔιιιαααθθθήήήκκκηηη   –––   «««ΗΗΗ   ΘΘΘυυυσσσίίίααα   τττοοουυυ   ΑΑΑβββρρραααάάάμμμ»»»         
  
    ΟΟιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί  κκααττήήρργγηησσαανν  ττιιςς  θθυυσσίίεεςς..    ΟΟ  ΜΜυυσσττιικκόόςς  ΔΔεείίππννοοςς  κκααιι  ηη  ΘΘεείίαα  ΕΕυυχχααρριισσττίίαα  ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  μμοοννααδδιικκήή  
««θθυυσσίίαα»»  ((οο  ΧΧρριισσττόόςς  θθυυσσιιάάζζεεττααιι))..  ΣΣκκηηννέέςς  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς  θθυυμμίίζζοουυνν  ((ππρροοεειικκοοννίίζζοουυνν))  ααυυττήή  ττηη  θθυυσσίίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  
εείίννααιι  εευυχχάάρριισστταα  ααννααγγννώώσσμμαατταα..  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  σσττηη  δδηημμώώδδηη  δδιιάάλλεεκκττοο,,  εεππιιλλεεγγμμέέννωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς  
εεφφοοδδίίαασσαανν  ττοουυςς  σσεεννααρριιοογγρράάφφοουυςς  μμεε  μμεεγγάάλλοο  ααππόόθθεεμμαα  σσεε  ιισσττοορρίίεεςς  κκααιι  εειικκόόννεεςς..  ΟΟ  σσεεββαασσμμόόςς  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  σσττοονν  ΑΑββρρααάάμμ  
ππααρρέέχχεειι  ππλλήήθθοοςς  ««ΑΑκκοολλοουυθθιιώώνν»»  ((ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ««δδρρααμμααττιικκάά  έέρργγαα»»))  μμεε  θθέέμμαα  ττηη  ««φφιιλλοοξξεεννίίαα  κκάάττωω  ααππόό  ττηη  ΔΔρρυυ»»  κκααιι  ττηη  
««θθυυσσίίαα  ττοουυ  ΑΑββρρααάάμμ»»..ΔΔηημμοοφφιιλλεείίςς  ήήτταανν  κκααιι  ιισσττοορρίίεεςς  ττοουυ  ΆΆββεελλ  κκααιι  ττοουυ  ΜΜεελλχχιισσεεδδέέκκ117755..  ΟΟ  ««ΛΛόόγγοοςς»»  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη  
ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ  μμεε  εεππιιγγρρααφφήή  ««ΕΕιιςς  ττοονν  ΜΜαακκάάρριιοονν  ΑΑββρρααάάμμ»»  έέχχεειι  δδοομμήή  σσεεννααρρίίοουυ117766..      
                ΣΣττηη  ΡΡώώμμηη  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  ττηηςς  SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggiioorree  ((55οοςς  ααιι..))117777  κκααιι  σσττηη  ΡΡααββέένννναα  τταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  
ΑΑπποολλλλιιννααρρίίοουυ  iinn  CCllaassssee  ((77οοςς  ααιι..))  σσκκηηννοογγρρααφφοούύνν  ««λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα»»  ((σσεε  ττύύπποο  ««σσυυμμπποοσσίίοουυ»»))  πποουυ  οορργγάάννωωννεε  έέννααςς  

                                                 
170 Vita Adam et Evae, 9, 8-9, 12. Η Αποκάλυψη του Μωυσή πρέπει να γράφτηκε από μοναχό του 6ου αιώνα μ.Χ (στίχοι 28.10 – 28.12)   
171 Στο Bargello. Φλωρεντίας. Delvoye,εικόνα 61 – σελίδα 191 
172 Έκδ Dubner, Paris 1847.Και Migne, με τίτλο De Primi Paradisi Lapsu PG 117 1164-1174 
173 Boisonade, Anecdot, I. 436. Gregorovius, Athenais, 240 
174 Unwin 1939, 70 - 72Ι 
175 F. W. Deissmann, Ravenna, Hauptstadt des spatnantiken. Abendlandes, I, 257 
176 Ιω. Χρυσοστόμου, Εις τον μακάριον Αβραάμ, PG 50.739 κ.ε 
177 Στην κόγχη η Ανάληψη του Ηλία ή ο ουρανοδρόμος Χριστός ως Ήλιος (Grabar). Παρόμοια στο μωσαϊκό (300μ.Χ.) κρύπτη Αγ. Πέτρου, Βατικανό 
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εεππίίσσκκοοπποοςς  μμεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ααππόό    ΓΓόόττθθοουυςς  σσττρρααττιιωωττιικκοούύςς..  ΣΣττηη  ΡΡααββέένννναα  μμάάλλιισστταα  έέχχοουυμμεε  σσκκηηννοογγρρααφφίίαα  ττέέττοοιιοουυ  
ππεεννττάάππρραακκττοουυ::      Πράξη 1η  Θυσία του Άβελ – Αδελφοκτονία   
    Πράξη 2η  Θυσία του Μελχισεδέκ  
     Πράξη 3η  Φιλοξενία του Αβραάμ – Παράθεση γεύματος  
    Πράξη 4η  Θυσία του Αβραάμ – Αντί του Ισαάκ θυσιάζεται «αμνός»  
    Πράξη 5η  «Μυστικός Δείπνος»  
Από τον 7ο έως τον 14ο αιώνα στην Ανατολή λείπουν οι μαρτυρίες για το ανέβασμα σκηνών με θέμα τις «θυσίες» της 
Παλαιάς Διαθήκης. Όμως έργα του 15ου – 16ου αιώνα αντιγράφουν παλαιά χειρόγραφα που έχουν χαθεί και παραδίδουν 
βελτιωμένα και εξελιγμένα σενάρια. Ο Βιτσέντζο Κορνάρο (1635)  παραδίδει τη «Θυσία  του Αβραάμ» (1144 ιαμβικοί 
15σύλλαβοι σε χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης). Ο Βιτσέντζο Κορνάρο είχε υπ’ όψιν το έργο του Luigi Grotto 
«Lo Isach» (1589) που με τη σειρά του βασίζεται σε βυζαντινό που αναβιώνει πανάρχαια παράδοση.   
 

 εεε...   «««ΑΑΑνννάάάλλληηηψψψηηη   τττοοουυυ   ΠΠΠρρροοοφφφήήήτττηηη   ΗΗΗλλλιιιοοούύύ»»»     
  
    ΤΤοονν  88οο  ααιιώώνναα,,  εεπποοχχήή  ττηηςς  εειικκοοννοομμααχχίίααςς  οο  ΠΠρροοφφήήττηηςς  ΗΗλλίίααςς  ππρροοββααλλλλόότταανν  ωωςς  ππρρόόττυυπποο  ααννττίίσστταασσηηςς  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  
ΑΑυυλλήήςς  ((λλόόγγωω  ττηηςς  γγννωωσσττήήςς  ααννττίίθθεεσσηηςς  μμεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττοουυ  ββαασσιιλλιιάά  ΑΑχχααάάββ  κκααιι  ττηηςς  ΙΙεεζζάάββεελλ))  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ηη  λλααττρρεείίαα  ττοουυ,,    
ααννττιικκααττέέσσττηησσεε  ττηη  λλααττρρεείίαα  ττοουυ  ΉΉλλιιοουυ  ((ΣΣττιιςς  2200  ΙΙοουυλλίίοουυ  όότταανν  οοιι  ««σσυυννδδρροομμέέςς»»  ττοουυ  ΣΣεείίρριιοουυ  ππρροοκκααλλοούύνν  ττοο  ««ΚΚυυννιικκόόνν  ΚΚααύύμμαα»»  
εεππιικκααλλοούύμμαασσττεε  ττοονν  ππρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  ωωςς  ««ααννττιιλλήήππττοορραα  θθεερρμμόό  κκααιι  ππρροοσσττάάττηη  κκααιι  ιιααττρρόό  ……  ττοουυ  φφιιλλοοχχρρίίσσττοουυ  λλααοούύ»»  ))    
                ΟΟ  ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  σσεε  ττεελλεεττέέςς  ππρροοςς  ττιιμμήήνν  ττοουυ  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  μμεελλοοπποοίίηησσεε  ««κκααννόόνναα»»  μμεε  
αακκρροοσσττιιχχίίδδαα::  ««ΑΑἰἰννῶῶ  χχοορρεεύύωωνν  ἨἨλλιιοούύ  ττάά  θθααύύμμαατταα»»..  ΗΗ  δδοομμήή  ττοουυ,,  ααννττιιγγρράάφφεειι  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  ττοουυ  44οουυ  ααιι..::     

                   ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  μμααςς  κκααλλεείί  σσττοο  ««οουυρράάννιιοο  ττρρααππέέζζιι»»..    ««ωωςς  εεσσττιιάάττωωρρ»»  ππααρρααθθέέττεειι  ««ππααννδδααιιδδίίαα»».. 
                   ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  γγίίννεεττααιι  ττρροοφφήή  ((««άάρριισσττοοςς»»  ==  ΜΜυυσσττιικκόόςς  ΔΔεείίππννοοςς)) 

ΕΕίίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  όόττιι  όόλλαα  τταα  ττρροοππάάρριιαα  ττοουυ  ««κκααννόόνναα»»  ττοουυ  ΔΔααμμαασσκκηηννοούύ  μμιιλλοούύνν  γγιιαα  φφωωςς,,  γγιιαα  ππυυρρφφόόρροο  άάρρμμαα  ((εεννσσωωμμααττώώννεειι  
ααρρχχααίίοουυςς  ΎΎμμννοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΉΉλλιιοο  μμεεττααττρρέέπποοννττάάςς  ττοουυςς  σσεε  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς))..  ΕΕππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  όόμμωωςς  σσττοο  ««ζζήήλλοο»»  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη  
εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ππααρρααννοομμίίααςς  ––  αακκόόμμηη  κκιι  αανν  ααυυττήή  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  ππααλλάάττιι..    
              ΠΠόόττεε  άάρρχχιισσεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  νναα  δδιιδδάάσσκκεεττααιι  ωωςς  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα;;  ΔΔεενν  έέχχοουυμμεε  
ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΟΟ  ΙΙωω..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  σσυυννήήθθιιζζεε  νναα  σσυυγγκκρρίίννεειι  ττηη  δδιιααφφθθοορράά  ττηηςς  άάρρχχοουυσσααςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  κκααιιρροούύ  ττοουυ  μμεε  ττηηνν  
εεπποοχχήή  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη..  ΣΣεε  ««ΛΛόόγγοουυςς»»  ττοουυ,,  ππεερριιέέχχοοννττααιι  δδιιάάλλοογγοοιι  ααππόό  ττοο  ΒΒαασσιιλλεειιώώνν  ΓΓ΄́((κκεεφφ..1177--1199)),,χχωωρρίίςς  ααυυττόό  νναα  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  
εεκκφφωωννήήθθηηκκαανν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  ΔΔρράάμμααττοοςς..  ΤΤοο  1100οο  ααιι..,,  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΚΚρρεεμμώώννοοςς  ΛΛιιοουυττππρράάννδδοοςς  ππρροοσσκκλλήήθθηηκκεε  
ααππόό  ττοονν  ΝΝιικκηηφφόόρροο  ΦΦωωκκάά  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττοο  θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο  πποουυ  ααννέέββααζζαανν  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα..  ΣΣχχοολλιιάάζζεειι  μμεε  
ττοο  γγννωωσσττόό  εειιρρωωννιικκόό  ττοουυ  ύύφφοοςς::  «Την 13ην ημέραν [καλένδαι Αυγούστου] κατά την οποίαν οι κούφοι Έλληνες εορτάζουν 
την Ανάληψιν του Προφήτου Ηλιού με σκηνικά παίγνια, … μετεμόρφωσαν την Αγία Σοφίαν σε θέατρον…»178 
  Όταν ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ενηλικιώθηκε, καθιέρωσε σειρά εκδηλώσεων στο Μέγα Παλάτιον με παντομίμες και 
ένα είδος μιούζικαλ που παρακολουθούσε ο αυτοκράτωρ, ο πατριάρχης και επίσημοι–με ιδιαίτερη πρόσκληση. Η χορωδία 
(διαπιστευμένα μέλη των Δήμων υπό τη διεύθυνση του «άρχοντα πρωτοψάλτη» της Αγίας Σοφίας)επένδυε με άσματα τις 
παντομίμες.. Στο τέλος όλοι οι προσκεκλημένοι παρακάθονταν σε δείπνο που παρέθετε ο αυτοκράτωρ.   
        Ο Ρώσος περιηγητής Ιγνάτιος Σμολιάνιν (χρονικό του1389) περιγράφει με την τελετή της «Ανάληψης του 
Προφήτη Ηλία» στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βόρειο Ελλάδα το 15ο αιώνα φαίνεται ότι το Λειτουργικό Δράμα 
«Ανάληψη του Προφήτη Ηλιού» είχε εξελιχθεί και εμπλουτιστεί με θέματα από την ελληνική μυθολογία. Στη Μονή 
Φιλανθρωπινών (Ήπειρος), η τοιχογραφία αντιγράφει το «θρίαμβο του Διονύσου» από την κοπτική κόγχη (Αίγυπτος 5ος 
αι.). Έχει δίκιο ο  Κουκουλές που επιμένει ότι η τοιχογραφία της μονής Φιλανθρωπινών είναι σκηνογραφία Λειτουργικού 
Δράματος στο χώρο του κεντρικού ναού.           

  
  

22..    ὉὉ  ««ΚΚύύκκλλοοςς  ττῶῶνν  ἈἈκκιιννήήττωωνν  ἙἙοορρττῶῶνν»»    ττοοῦῦ  ἘἘννιιααυυττοοῦῦ 
 

 ααα...   ΤΤΤοοο   «««ΔΔΔωωωδδδεεεκκκαααήήήμμμεεερρροοο»»»   κκκαααιιι   οοο   «««ΔΔΔεεεσσσππποοοτττιιικκκόόόςςς   ΚΚΚύύύκκκλλλοοοςςς»»»     
  
    Τον 4ο αι καθιερώθηκε το «Δωδεκαήμερο»(«Χριστούγεννα» - «Θεοφάνια») Οι γιορτές εμπλουτίστηκαν με 
δρώμενα (εποπτικές διδασκαλίες) που σύντομα εξελίχθηκαν σε θέατρο. Η αντίδραση στην Ανατολή ήταν μεγάλη. 
Κατηγορήθηκαν οι Πατέρες της Εκκλησίας ότι προσπάθησαν να νοθεύσουν τη χριστιανική διδασκαλία με περσικά 
δρώμενα και να ταυτίσουν το Χριστό με τον Μίθρα – Ήλιο.  Χρειάστηκε πολύ καιρό ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός να πείσει 
τους πιστούς ότι τα δρώμενα που παρακολουθούσαν ήταν τελείως διαφορετικά από τα μυστήρια του Μίθρα. Οι 

                                                 
178Liutprand, Relatio de legatione Constantinopolitana, 17 Sept. 949 
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παραστάσεις της Γέννησης δεν αναφέρονται σε «ψευδείς μύθους». («…μη αισχρά δείκνυσθαι»)179. Η λέξη «μυστήριο» 
καθιερώθηκε από τότε να σημαίνει παραστάσεις με θέμα τη ζωή του Χριστού. Στην Ανατολή τον 6ο αι τα δρώμενα αυτά 
ονομάζονται «θεανδρικά μυστήρια» ενώ στη Δύση έγιναν γνωστά ως mysteries.   
        Αρχικά η βάπτιση του Χριστού και το κήρυγμα του Προδρόμου στην έρημο προετοίμαζε τους νέους χριστιανούς 
να δεχθούν το Βάπτισμα. Προσέφεραν όμως και υλικό για παντομίμες και δημοφιλείς διαλόγους με κοινωνικό και πολλές 
φορές πολιτικό περιεχόμενο. Ο Μέγας Αθανάσιος οργάνωσε μονόπρακτο με θέμα τον χορό της Σαλώμης - αποκεφαλισμό 
του Προδρόμου και απηύθυνε χαιρετισμό στους θεατές180. Αυτοτελείς σκηνές ή μονόπρακτα μπορούσαν να ήταν: 

 ο Βίος του Ιωάννη του βαπτιστή και το κήρυγμά του  
 η σύγκρουση του βαπτιστή με την άρχουσα τάξη.  
 το Συμπόσιο του Ηρώδη  
 ο χορός της Σαλώμης με το τραγικό του φινάλε  

Με το λυρικό μέρος σχετίζονται τα «Μακαριστάρια» σε χειρόγραφα του 15ουαι. Ήταν σενάρια με το «μαρτύριο του 
Προδρόμου»181. Κατά τον La Plana τα Μακαριστάρια αποτελούσαν λυρικό μέρος  παραστάσεων. Στη Θεσσαλονίκη τα 
λυρικά μέρη ήταν τολμηρά και έκαναν εντύπωση. Η υποδυόμενη την Σαλώμη χόρευε σε ρυθμούς Οριεντάλ όπως στην 
τοιχογραφία των Αγίων Αποστόλων. Οι ακρότητες αυτές και οι τολμηροί αυτοσχεδιασμοί ενοχλούσαν συντηρητικούς 
κύκλους. Ο επίσκοπος Συμεών ομιλεί για τους αυτοσχεδιασμούς με σκληρά λόγια. Αντίθετα,    
Στον «Δεσποτικό Κύκλο» δημοφιλής ήταν και η αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού με ρεαλιστικές σκηνές.Οι 
οργανωτές δεν αρκούνταν στο Ευαγγελικό κείμενο Δινόταν ευκαιρία να περιγράψουν τις συνθήκες διαβίωσης των νέων 
μητέρων και των νεογέννητων όπως και των «πενήτων» - απόκληρων της αγροτικής υπαίθρου: 

 Η πορεία στην Αίγυπτο θυμίζει εκτοπίσεις πολιτών ή και εθνών. 
 Το «Λουτρό του βρέφους» και η βοήθεια (φροντίδα) που η Παναγία δέχεται αντλείται από «απόκρυφα» κείμενα της εποχής.  
  Οι βοσκοί  μπορούσαν να μιλήσουν για όλα τα προβλήματα της αγροτικής ζωής. 
 Οι «Μάγοι με τα δώρα» θύμιζαν τους Πέρσες πρέσβεις – και μπορούσαν να μιλήσουν για τις συνθήκες ζωής εκτός Βυζαντίου. 

Πολλά σενάρια για την εορτή των Χριστουγέννων γράφτηκαν απ’ τους Πατέρες της Εκκλησίας182. Αξίζει να μελετηθεί η 
τριλογία: «Ανακρεόντειοι Στίχοι» του Σωφρονίου Ιεροσολύμων (Ευαγγελισμός–Γέννησις – Προσκύνησις των Μάγων), 
που δεν προορίζονταν για λατρευτική χρήση αλλά για ανάγνωση με παντομιμικές κινήσεις183. Μοναχοί μετέφεραν τέτοια 
σενάρια στην Ιταλία. ΟΙ «Ανακρεόντειοι Στίχοι» του Σωφρονίου ήταν γνωστοί στο Μιλάνο(6ο–7οαι). Σχετικός 
σκηνογραφικός διάκοσμος σώζεται στη Santa Maria Fortis Portas. Ο διάκοσμος αναπτύσσεται σε μορφή ταινίας κατά 
μήκος του τοίχου – οι σκηνές διατάσσονται σε τρεις επάλληλες ζώνες σε μορφή Décor Simultanée184 ως εξής: 

  «Γέννηση», «Προσκύνηση των Μάγων» «Υή», παρατίθενται η μια δίπλα στην άλλη χωρίς διαχωριστική γραμμή 
 Οι λεπτομέρειες αντλούνται από την «Απόκρυφη Παράδοση»185.  

Οι σκηνές στη S. Maria Fortis Portas επηρέασαν ποιητές και ζωγράφους Ο Ρωμανός ο Μελωδός είχε υπ’ όψιν του 
παρόμοια απεικόνιση (εμπνεύστηκε το Κοντάκιο των Χριστουγέννων ως μουσική επένδυση θεατρικού έργου). Και ο 
Λέων Βυζάντιος ο Σχολαστικός συνέθεσε «τροπάριο» που ψαλλόταν ενώ παιζόταν η Τριλογία της Γέννησης. Κάθε στίχος 
του Τροπαρίου προλογίζει το επόμενο επεισόδιο που θα παρακολουθήσουν οι θεατές:   
  Ανύμφευτε Παρθένε πόθεν ήκεις;…  
  Μεγάλων φρικτών Μυστηρίων επί γης τελουμένων ορώμεν Παναγία  
  Και προευτρεπίζομεν το Σπήλαιον …    Και Μάγοι προσέρχονται..  
Πρέπει να τονιστεί ότι φράσεις που χρησιμοποιεί ο Λέων Βυζάντιος δεν περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Θυμίζουν τον 
«προβληματισμό της Σαλώμης» στο απόκρυφο «Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου» και περιγραφές στον «Ψευδοματθαίο».  
           Από τον 10ο – 11ο αι. έχουμε γραπτές μαρτυρίες ότι το Λειτουργικό Δράμα των Χριστουγέννων («Θεανδρικό 
Μυστήριο») έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Ρεαλιστικές σκηνές σε «Μηνολόγιο» Βατικανού Κώδικα (αντιγράφουν Décor 
Simultanée από μικρογραφία «ευαγγελιστάριου» στη Λαύρα Αγίου Όρους). Στη σκηνή με το «λουτρό του βρέφους» η 
βοηθός που συμμετέχει στις φροντίδες, φέρει στολή βυζαντινής υπηρέτριας. Πιο πέρα ο βοσκός οδηγείται από τον 
λευκοντυμένο άγγελο και μοιάζει πολύ με βυζαντινό ασκητή. Η αμφίεση του αγγέλου θυμίζει πατρίκιο ή αυλικό.   
      Δυναμικοί ιεράρχες τον 10ο αι τόλμησαν καινοτομίες: Ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος προσέλαβε επαγγελματίες 
χορευτές να εμπλουτίζουν τα λυρικά μέρη. Ο Μιχαήλ Κηρουλάριος(11οςαι) ανέθεσε σε Χιώτες μοναχούς (Νικήτα και 
Ιωάννη)να μεταφέρουν στην Αγιά Σοφιά «τό ὑπό τῆς πολιτείας προγεγραμμένον θέατρον ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό ἐπιτελεῖον 
τῆς παλαιᾶς σκηνῆς»186 Πίσω από τις καινοτομίες κρύβονται οι λόγιοι και η στροφή στις κλασικές σπουδές 

 Ο όρος «θεανδρικά μυστήρια» έχει πια καθιερωθεί.      

                                                 
179 Γρηγορίου Θεολόγου «Εις τα Άγια Φώτα» 36, 337, 4 
180 Αθανασίου του Μεγάλου sermones, xii, 229.3 
181 Μαρκιανός Κώδιξ gr Fol 91. Βλέπε και La Plana, σελ. 51 
182 In Sequentia uppositia Opuscula PG 16, 481 – 802 («Εις την Χριστού Γέννησιν», 757-758) 
183 Σωφρονίου Ιεροσολύμων, Ανακρεόντειοι Στίχοι … Βλέπε και Μ. Ανάστος, Ποίηση στο Βυζάντιο. Ιστορία Ελληνικού Έθνους τ. Η, 238 
184 D. H. Wright, Sources of Longobard Wall Painting :  Facts and possibilities. Atti del 6 Congresso Internationale di studi sull aalto Medioevo. Spoleto, 

1980,  727-739 
185 Ψευδοματθαίος στον C. Tishendorf. Lipsiae, 1983 
186 Σάθας, σελ. ρπδ,  σζ, τπβ 
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 Οι παραστάσεις έχουν στοιχεία αρχαίων Διονυσιακών Τελετών 
 Το Χριστό τον ονομάζουν «ακερσεκόμη» (μακρυμάλης, προσωνύμιο του Διονύσου).       
 Ως ηθοποιοί μετείχαν και γυναίκες («Πυθίαι Θεόπνευστοι»). 
 Μία από τις θεατρίνες, η Δωροθέα, υποδύθηκε την Θεοτόκο. Παρέστησε με πολύ ρεαλισμό εντός του ναού τη στιγμή 

των «ωδίνων του τοκετού»  
Με τον κύκλο των Χριστουγέννων συνδέεται η «σφαγή των νηπίων»: Το παλάτι του Ηρώδη, η ρωμαϊκή φρουρά με τα 
σπαθιά και τις ασπίδες, ο θρήνος της μητέρας που χάνει το παιδί της, έδιναν θέματα και εικόνες για να πλουτίσουν το 
Δράμα. Ο διάκοσμος στο ναό της Θεοσκεπάστου (Τραπεζούντα), με ρεαλιστικές σκηνές από το «Μαρτύριο των Νηπίων» 
αντιγράφει προγενέστερα σκηνικά. Χαρακτηριστικός είναι ο ρεαλισμός που εκφράζεται με βίαιες σκηνές187 : 

 Οι στρατιώτες εικονίζονται ασκεπείς με γυμνές κνήμες να σφάζουν βρέφη. 
 Οι μητέρες θρηνούν γοερά τα παιδιά τους. 
 Μία μητέρα παρακαλεί τον στρατιώτη να λυπηθεί το παιδί της. 

  Ο κύκλος των Χριστουγέννων εκτός από το Μαρτύριο των Νηπίων σιγά– σιγά περιέλαβε και άλλες σκηνές 
μαρτυρίων και διωγμών: Το «Μαρτύριο του Διακόνου Στεφάνου» και η «Σφαγή των δισμυρίων (είκοσι χιλιάδων μαρτύρων) 
στη Νικομήδεια». Τον 8ο αι προστέθηκε το Μαρτύριο των Ομολογητών που διώχθηκαν από τους εικονομάχους. Επειδή 
όμως τα θέματα αυτά από μόνα τους είχαν ανατρεπτικό περιεχόμενο και οι διάλογοι έπαιρναν αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, 
δεν επιτρεπόταν σε μεγάλες ενορίες οι παραστάσεις. Μόνο σε μοναστήρια της Συρίας και της Αιγύπτου ανέβαζαν τέτοια 
έργα, όμως δεν έχουμε στοιχεία για την εξέλιξη αυτών των θεαμάτων. (Άλλωστε οι περιοχές αυτές ελέγχονταν 
περισσότερο από τους Άραβες).  
        Στη Δυτική Ευρώπη ο Κύκλος των Χριστουγέννων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Από χειρόγραφο του 1440 με 
σκηνικές οδηγίες μαθαίνουμε για τον κύκλο του Wakefield (στο Yorkshire της Μεγ Βρετανίας). Χαρακτηριστικές είναι οι 
σκηνές με τους ποιμένες ιδίως «ο δεύτερος ποιμήν» («Second Shepherd») σε δημώδη αγγλική γλώσσα, σε ρυθμό 3/4. 
Ενδιαφέρον επίσης έχει η σκηνή με τίτλο «Ηρώδης ο Μέγας» με έξυπνες σατιρικές ατάκες. 
  

 
Από το Απόκρυφο «Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου» 

«Το Λουτρό του Θείου Βρέφους» Ψηφιδωτό 11ου αι. Μονή Δαφνίου   
 

 

 βββ...   ΟΟΟ   «««ΘΘΘεεεοοομμμηηητττοοορρριιικκκόόόςςς   ΚΚΚύύύκκκλλλοοοςςς»»»     
  
                Τα πανηγύρια προς τιμήν της «Πολιούχου Θεοτόκου» ήταν δημοφιλή στην Κωνσταντινούπολη. Το ιδιαίτερο 
γραφείο του αυτοκράτορα εξέδιδε κάθε χρόνο επίσημο πρόγραμμα που προέβλεπε και θεατρικές παραστάσεις. Οι τελετές 
άρχιζαν με το «γενέθλιον», το πρώτο οκταήμερο του βυζαντινού έτους και έληγαν με την «κοίμηση» τον τελευταίο μήνα 
του βυζαντινού έτους. Στο τέλος του «κύκλου» ο αυτοκράτωρ παρέθετε γεύμα στα ανάκτορα των Βλαχερνών. Δεν είναι 
βέβαιο πότε οργανώθηκε ο Θεομητορικός Κύκλος όμως το κοντάκιο με ακροστιχίδα «Ωδή Ρωμανού» που αποδίδεται στο 
Ρωμανό το Μελωδό (6ος αι)188 αντιγράφει σχετικό σενάριο (και το ίδιο αυτό κοντάκιο έχει δομή θεατρικού σεναρίου). 
Διακρίνεται σε δύο Πεντάπτρακτα με κοινό Προοίμιο και Επίλογο:  
 

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Α΄ ΠΕΝΤΑΠΡΑΚΤΟ    Β ΠΕΝΤΑΠΡΑΚΤΟ 

α      Προσευχή της Άννας    α  Η Άννα δοξολογεί (Α΄ Στάση)  
β     Προσευχή του Ιωακείμ    β  Η Άννα δοξολογεί (Β΄ Στάση) 
γ     Προσφορά Δώρων στο Ναό    γ  Αναφορά στη Σάρρα 
δ    «Πότος» (Συμπόσιο)    δ  Αρραβώνας Παναγίας 
ε   Λαμπαδηφορία Παρθένων     ε  Προαγγελία γέννησης του Χριστού  
      ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

                                                 
187 G. Millit,  162 -  163,  σημείωση 4 
188 Ρωμανού Μελωδού, Cantica genuine, 35. strophi 1.1 -  strophi 11.7 
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Οι σκηνές και οι διάλογοι είναι παρμένοι εξ ολοκλήρου απ’ το «Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου». Το «γενέθλιο»τον 14ο αι 
παιζόταν σε μεγάλα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη. Τους χαρακτήρες (Άννα, 
Θεοτόκο), υποδύονταν μοναχές. Στη Μονή της Χώρας έχουμε τολμηρές καινοτομίες-
αυτοσχεδιασμούς. Προστέθηκε «οικιακή βοηθός» που βοηθά τη Θεοτόκο να κάνει τα 
«επτά πρώτα βήματα»189. Σε φορητή εικόνα 16ου αι στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών 
η«Παναγία του Πάθους» αντιγράφει παλαιότερο Décor Simultanée με το «Γενέθλιον» από 
τη μονή της Χώρας.  
    Ο εορτασμός του «Ευαγγελισμού» προσέφερε από ενωρίς πλούσιο υλικό για θεατρικό 
έργο. Στην Ομιλία του Βασιλείου Σελευκείας ενσωματώνεται σενάριο με σκηνές από τη  

           «Η Επταβηματίζουσα»          ζωή της Παναγίας - ιδιαίτερα από τον Ευαγγελισμό190. Στον Ιωάννη Χρυσόστομο  
  Ψηφιδωτό του 1320 – Μονή της Χώρας   αποδίδεται η «ακολουθία» του ευαγγελισμού (σύνολο μονόπρακτων με παντομίμα ομιλίες 
και ύμνους) που παίχτηκε στην Αγία Σοφία191. Το κείμενο της «ακολουθίας» χρησιμοποιεί φράσεις από την απόκρυφη 
παράδοση του 4ου – 5ου αι (από το «Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου»):  
  «Χαίρε κεχαριτωμένη!  Πέπαυται η κατάρα. Κατήργηται η φθορά. Μεμάρανται τα στυγνά. Ανθεί τα φαιδρά»192. 
Στο κείμενο υπάρχουν σκηνικές οδηγίες:   
  «Ταύτα της Μαρίας λεγούσης, τάχος ο Άγγελος προς Ιωσήφ παραγίνεται»  
 «Ο Ιωσήφ ως ανακριτής αυστηρώ προσώπω κριτής καθέζεται.»  
Οι στιχομυθίες είναι γραμμένες σε δημώδη διάλεκτο. Αντιγράφουν φράσεις από το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου (18,12 κ.ε.):
 ΠΑΝΑΓΙΑ  Ἂπιθι, ἄπιθ’ ἄνθρωπε, ἐκ παραθύρων ἐμῶν… πρό τοῦ ἐλθείν ὁ γέρων, τοῦ οἴκου μου ἀπόδραθι   
    ζηλότυπος γάρ ἐστί,  σκεπάρνῃ ἀποτέμη τον τράχηλον.  
   ΙΩΣΗΦ   Λέγε μοι μετά ἀκριβείας το γεγονός σοι. Μη κρύψης με το συμβάν σοι 
Τον 7ο αιώνα κυκλοφορούσε «Ομιλία» αποδιδόμενη στον Πατριάρχη Γερμανό193 με εξελιγμένο σενάριο του 
«Ευαγγελισμού». Οι επιρροές από τη νατουραλιστική αντίληψη της εποχής είναι έντονες. Η Θεοτόκος στην πηγή αντλεί 
ύδωρ (όπως στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου) Στις στιχομυθίες εξυμνείται η ομορφιά και η αγνότητα. Δεν λείπει το χιούμορ:  
  ΠΑΝΑΓΙΑ Βλέπω σου νεανίσκε ταῆς εὐμορφίας τό ἀξιογράφιστον κάλος  
 ΑΓΓΕΛΟΣ Γνώθι σαφῶς ὅτι μάλλον ἐγώ ἐν ἐκπλήξει γέγονα θεασάμενος  τό θεογράφητόν σου κάλλος.  
  
  Στη Μονή της Χώρας στην αναπαράσταση του ευαγγελισμού οι μοναχοί χρησιμοποιούσαν το σενάριο το 
φερόμενο ως Λόγος του Γερμανού. Ένα ψηφιδωτό εικονογραφεί στιχομυθία – συζήτηση του Αγγέλου με την Παναγία 
δίπλα στο πηγάδι (ή στη Φιάλη στον αυλόγυρο του μοναστηριού). Τον 5οαι κυκλοφορούσαν λιμπρέτα με θέμα τον 
Ευαγγελισμό. Το φερόμενο ως έργο του Πρόκλου 434-447194 γράφτηκε για να παιχτεί επί σκηνής. Και στα «Ομηρόκεντρα 
της Αθηναΐδος» η συνάντηση αγγέλου – Θεοτόκου φορτίζεται με   δραματικά στοιχεία που μόνο επί σκηνής μπορούν 
σωστά να αποδοθούν. Το κείμενο βασίζεται στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου.   
  Στις απαντήσεις της Παναγίας εκφράζονται βιώματα που η Αθηναΐς έζησε στο παλάτι:   
   ΑΓΓΕΛΟΣ  Χαῖρε Βασίλισσα, σεβαστή στους ανθρώπους.   
    Χάρη σε σένα ο θάνατος και τα δεινά των ανθρώπων δεν θα ξαναρθούν πια. 
    Αυτό που θα σου πω θα φέρει αθανασία(«νημερτές γάρ τοι μυθήσομαι»)195. 
 
  Τα έργα του Πρόκλου και της Αθηναΐδος φαίνεται να είναι αντίστοιχα των «Χαιρετισμών στη Θεοτόκο» στους 
λόγιους κύκλους (έμμετρη διήγηση του «Ευαγγελισμού» σε απλή γλώσσα). Για να μπορούν οι θεατές να κατανοήσουν το 
«μυστήριο της θείας οικονομίας» η παράσταση χωρίστηκε σε 24 ενότητες (τους «οίκους»). Δεν είναι λίγοι όσοι αποδίδουν 
τους «χαιρετισμούς» στον Ρωμανό το Μελωδό. Όμως έγιναν δημοφιλείς στα μέσα του 7ου αιώνος όταν ο πατριάρχης 
Σέργιος τέλεσε «παννυχίδα» με βάση το κείμενο των «χαιρετισμών» προς 
τιμήν της «Υπερμάχου Στρατηγού» που έσωσε την πολιορκούμενη «Πόλη». Ο 
ποιητής είχε υπ’ όψιν τον ορφικό ύμνο «εις την υψίστην θεάν»196( που υμνούσε 
τη Μεγάλη Μητέρα - Γη). Ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος ενσωμάτωσε στους 24 
«οίκους των Χαιρετισμών» τον  «κανόνα»(τροπάρια χωρισμένα σε 9 «ωδές»).  
  
          Δεν είναι μόνο οι «χαιρετισμοί» που δανείζονται στίχους από 
αρχαίους Ύμνους. Τον 11ο αι ο Ιωάννης Μαυρόπους έγραψε τον «Ύμνο στη 

                                                 
189 «Η Επταβηματίζουσα», ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας. Θυμίζει δρώμενο με διαλόγους στους χώρους της μονής 
190 Βασιλείου Σελευκείας, Λόγος PG Βλέπε και Α. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, Ο Ακάθιστος Ύμνος, εν Αθήναις 1903, σελ. 11 κ.ε.  Α. Παπαδόπουλος – 

Κεραμεύς, Πηγαί και δάνεια του ποιήσαντος τον Ακάθιστον Ύμνον. ΒΥΖΑΝΤΙΣ, 1 (1909), Αθήναι, σελ. 517-540 
191 Ι. Χρυσοστόμου, Εις τον Ευαγγελισμόν, PG 60, 755 -  760 
192 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου, ΧΙ, 1-3. ΧΙΙ, 1-3. 
193 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου, ΧΙ, 1-3. ΧΙΙ, 1-3. 
194 Πρόκλου, Εγκώμιον εις Παρθένον Μαριάμ PG 65. Σάθα, σελ.  ρλβ, ρμδ,  τοθ 
195 Ομηρόκεντρα,  3. 101  και   3.112-114 
196 Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 3, πρόλογος, σελ. ιη΄ 
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Θεοτόκο» που φαίνεται να είναι παράφραση Ύμνου του Ιππολύτου προς την Αρτέμιδα. ο Ιω. Δαμασκηνός οργάνωνε 
παραστάσεις με θέμα τον «ευαγγελισμό» στα Ιεροσόλυμα για «πανηγυριστές» από την Παλαιστίνη και τη Συρία (όπως 
έλεγε ο ίδιος σε χαιρετισμό του πλήθους:«νύν οι φιλοθεάμονες και πανηγυρισταί πανδημεί επαθροίζονται»). Το κείμενο που 
φέρει το όνομά του περιέχει σκηνικές οδηγίες για παντομίμες ή διαλόγους197.  
       Τον 14ο αι το λειτουργικό δράμα «Ευαγγελισμός» ήταν γνωστό στους σλάβους και Βουλγάρους ως «μυστήριο». 
Στο ναό του Αγίου Κλήμη η νέα που υποδυόταν την Παναγία καθόταν στο δεσποτικό θρόνο ντυμένη με την τυπική στολή 
της βυζαντινής πατρικίας (όπως περιγράφεται στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου και όπως εικονίζεται σε φορητή εικόνα στην 
πινακοθήκη Οχρίδος).   
         Σε πόλεις της Αρμενίας εισάγονται στοιχεία λαϊκού θεάτρου. Στην παντομίμα και στους διαλόγους του 
ευαγγελισμού λαμβάνει μέρος «θεραπαινίδα» (υπηρέτρια)στο πρόπυλο δίπλα στην ένθρονη Παναγία. Το σκηνικό (θρόνος 
Θεοτόκου – βάθρο αγγέλου – πρόπυλο με τη θεραπαινίδα) πρέπει να ήταν στην είσοδο της εκκλησίας. Είναι βέβαιο ότι 
στην Αρμενία από ενωρίς το Λειτουργικό Δράμα είχε βγει έξω από το ναό – παιζόταν στον προαύλιο χώρο ή σε κοντινή 
πλατεία. Αξίζει να μελετηθούν φορητές εικόνες, τοιχογραφίες και μικρογραφίες που εικονογραφούν σκηνικά από την 
παράσταση (όπως αρμενικό ευαγγέλιο του 13ου αιώνος κ.α.)198.  
  Εορταστικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου πρώτος εισάγει ο αυτοκράτωρ Μαυρίκιος199. Ο 
Αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β΄ (1282) εξέδωσε «θέσπισμα» για θεατρικές παραστάσεις του Αυγούστου200. Ο κύκλος άρχιζε 
1η Αυγούστου στις Βλαχέρνες, έφθαναν στις 15 στην Αγία Σοφία και κατέληγαν στις 23 στις Βλαχέρνες. Η συμμετοχή 
στις παραστάσεις ήταν υποχρεωτική. Το θέσπσμα τόνιζε ότι «είναι τόσο ωραία τα ιερά άσματα, μέλη, ακούσματα και 
προβαλλόμενα θεάματα. Πώς να αναζητήσεις κάτι ομορφότερο;»       
 

 
 

«Κοίμησις» Ψηφιδωτό 1330 Μονή της Χώρας. 
Ίσως αντιγράφει την δραματοποιημένη λιτάνευση εικόνας στα χρόνια Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου 

  
33..    ««ΜΜααρρττύύρριιαα»»  --  ««ΒΒίίοοιι»»  --  ««ΘΘααύύμμαατταα»»  ((««mmiirraacclleess»»)) 

  

 ααα...   ΔΔΔρρραααμμμααατττοοοππποοοιιιηηημμμέέένννοοοιιι   «««ΒΒΒίίίοοοιιι   ΑΑΑγγγίίίωωωννν»»»     
    
    Η μνήμη του «πολιούχου» και άλλων δημοφιλών Αγίων, πάντα προσφερόταν για «εποπτική διδασκαλία». Το 
«μαρτύριο»και τα «θαύματα» του Αγίου Δημητρίου που συγκινούσαν τους Θεσσαλονικείς και του Αγίου Γεωργίου και 
άλλων δημοφιλών αγίων που συγκινούσαν την Ανατολή στην αρχή ήταν απλά αναγνώσματα. Στα μοναστήρια επίσης τα 
«Συναξάρια» περιείχαν σε μορφή κειμένου για ανάγνωση το «βίο» και τις «θαυμαστές πράξεις» των εορταζόμενων Αγίων 
αλλά και τη θαυμαστή ζωή ασκητών και ηγουμένων. Την ώρα του κοινού φαγητού, κάποιος μοναχός διάβαζε ενώ οι άλλοι 
άκουγαν τρώγοντας. Δεν είναι βέβαιο πότε (ίσως τον 6ο αι.), στα «αναγνώσματα» με δραματικό χαρακτήρα προστέθηκαν 
παντομιμικές κινήσεις. Σε λόγιους κύκλους τα αναγνώσματα αυτά ίσως θύμιζαν τα «Συμπόσια». Τον 7ο αι η θαυμαστή 
λύτρωση της Θεσσαλονίκης με την επέμβαση του Αγίου Δημητρίου και η λιτάνευση της φορητής ψηφιδωτής εικόνας στο 
Σίρμιο Μακεδονίας συνδεόταν με  παντομίμες για τη ζωή και το μαρτύριό του. Το «Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἀγάπης, Εἰρήνης 
καί Χιόνης μαρτυρησάντων ἐν Θεσσαλονίκῃ»(κυκλοφόρησε πολύ πριν το 431 Εκτός απ’ τις φιλολογικές ενδείξεις στο 
κείμενο, ο συντάκτης αγνοεί την Σύνοδο της Εφέσου), στο κείμενο αυτό απ’ το 3ο κεφάλαιο και πέρα διακρίνονται μία 
σειρά σκηνικές οδηγίες201 για υποτυπώδης έστω παράσταση του «Μαρτυρίου». Αργότερα στη Γερμανία η Χροσβίτα 

                                                 
197 Ιω. Δαμασκηνού, Εις τον Ευαγγελισμόν,  96.648.8 – 10 και 66.649.2 – 5. 
198 Ευαγγέλιο των Αρμενίων Μεταφραστών (1232), Matenadaran Αρμενίας,2743, σελ.83. Βλέπε Lasareff, Byzantine ikon of the 14h and 15h century. The 

Burlington Magazine, LXXI, 1937, σελ. 250 – 255 
199 Shoemaker, S. Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption (Oxford 2002); Wenger, A. L’Assomption de la T.S. Vierge dans la 

tradition byzantine du Vie au Xe siècle, Archives de l’Orient Chrétien 5 (Paris 1955). 
200 Θέσπισμα Ανδρονίκου, PG 161, 1095. PG 161, 1106 B-Δ 
201 Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἀγάπης, Εἰρήνης καί Χιόνης , Clatenton Prexx, Oxford, 1972. 3.1.1 και εξής 



 

 36 

αξιοποίησε το «Μαρτυρίου» αυτό για να διδάξει θέατρο τις μαθήτριές της και μάλιστα με τη μορφή «Συμποσίου» .   
  Δομή «Συμποσίου» έχει επίσης ο «Βίος Ἁγίας Θέκλης»202 (αποδίδεται στον Βασίλειο Σελευκείας 5ος αι). Eίναι 
εντυπωσιακοί οι διάλογοι μεταξύ «Θεοκλείας» (μητέρας της Θέκλης) και «Θάμυρι» (νέου που αγαπούσε την Θέκλα). Οι 
διάλογοι αυτοί αποπνέουν φυσιολατρική διάθεση (όπως στο Συμπόσιο των 10 Παρθένων).   
  Στο «Μαρτύριον Ἁγίου Δασίου» 7ο–8ο αι. έχουμε εξέλιξη στη θεματολογία. Ο ανώνυμος συγγραφέας 
ενσωματώνει στοιχεία από τα «Κρόνεια» (ελληνική λατρεία που είχε εκφυλιστεί στη Ρωμαϊκή εποχή). Δεν είναι σαφές αν 
στο κείμενο καταγγέλλεται η λατρεία του Κρόνου ή ο ξεπεσμός της σε μια βάρβαρη και κακόγουστη τελετή, από την 
εποχή του Πλουτάρχου μέχρι την εποχή των Ισαύρων. Το έργο ήταν δημοφιλές. Διαμαρτύρεται για τη σκληρότητα των 
απάνθρωπων ποινών και για τις ταλαιπωρίες της στρατιωτικής ζωής στην Καππαδοκία και Συρία. Ο διάλογος του μάρτυρα 
με τον διοικητή Βάσσο203 με αρκετά πολιτικά υπονοούμενα δίνει την ευκαιρία σε «ορθοδόξους» και «εικονόφιλους» 
θεατές να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές και θρησκευτικές διώξεις.  
        Αν και οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες «αφηγούνται» με δραματικό τρόπο το περιεχόμενο των γραπτών 
«μαρτυρίων» και «βίων», όμως  δεν έχουμε κανένα στοιχείο να μας πείθει ότι αυτά τα δραματοποιημένα κείμενα 
προορίζονταν όλα για σκηνική παρουσίαση με παντομίμες. Όμως στο εικονογραφημένο «μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου» 
κρύπτεται σκηνική διδασκαλία. Και αργότερα, στο «Μαρτύριο της Αγίας Απολλωνίας» (μικρογραφία του Φουκέ 1460) ο 
ιερέας με μπαγκέτα συντονίζει τη χορωδία ενώ ο επίσκοπος από το θρόνο επιβλέπει .   
  

 βββ...   ΤΤΤρρριιιλλλοοογγγίίίααα   «««ΚΚΚυυυπππρρριιιααανννόόόςςς   κκκαααιιι   ΙΙΙοοουυυσσστττίίίνννααα»»»     
    
                Ο Παρισινός Κώδιξ 1726 γνωστός ως «Opera Sancti Kypriani» είναι ελληνικό κείμενο (τριλογίας σε «ηρωικό 
εξάμετρο» με τίτλο «Κυπριανός και Ιουστίνα»). Αποδίδεται στη Αθηναΐδα204 που φαίνεται ότι το έγραψε τον καιρό που 
επισκέφτηκε την Αντιόχεια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρχικό κείμενο που βρήκε η Αθηναΐς σε κάποια βιβλιοθήκη της 
Αντιόχειας και «πρώτη αυτή το επεξεργάστηκε ποιητικά»205. Ο Φώτιος εντυπωσιάστηκε τον 9ο αιώνα όταν βρήκε 
αντίγραφο με τα 2 πρώτα μέρη της Τριλογίας. Εγκωμιάζει μάλιστα την ποιήτρια206.  
        Το «Κυπριανός και Ιουστίνα» που ο Γρηγορόβιος το χαρακτηρίζει «τρίπρακτο δράμα», αποτυπώνει ψυχολογικές 
συγκρούσεις όσων προσχωρούσαν στη «χριστιανική φιλοσοφία». Τα γεγονότα, τις περιπέτειες και τα συναισθήματα που 
αναλύονται, η Αθηναΐδα, γνωστή ως αυγούστα Ευδοξία, τα είχε ζήσει όταν ως βασίλισσα προσχώρησε στον χριστιανισμό. 
Με γλαφυρό τρόπο περιγράφεται η ζωή στην πρωτοβυζαντινή Αθήνα και η πνευματική κίνηση της Ελλάδος. Ο 
Κυπριανός, νέος με ελληνική μόρφωση έρχεται στην Αντιόχεια από το Άργος, όπου είχε συμμετάσχει σε Μυστήρια της 
Ηούς (ήταν τότε της μόδας): «Μύστης δ’ αὗ γενόμην »  
       Η συνάντηση Κυπριανού – Ιουστίνας στο πρώτο μέρος και η φιλοσοφική συζήτηση έγινε δημοφιλές ανάγνωσμα 
στα χρόνια του Μεσαίωνα. Συγκίνησε πολλούς λογίους – θυμίζοντάς τους τα «Συμπόσια». Το δεύτερο μέρος της 
Τριλογίας βασίζεται στην Εξομολόγηση του «Κυπριανού του μάγου» (διηγήσεις που κυκλοφορούσαν από τον 4ο αιώνα). 
Ποια άραγε ήταν η σχέση των διηγήσεων αυτών με τη σύγκρουση της εκκλησίας με τα υπολείμματα των οπαδών του 
Απολλωνίου Τυανέως στη Μικρά Ασία και στη Συρία; Αξίζει επίσης να ερευνηθεί η μεγάλη διάδοση του έργου στα 
μοναστήρια της Δύσης με λατινική μετάφραση.  
         Στη Βιβλιοθήκη την Μεδίκων (Φλωρεντία) υπάρχει αντίγραφο του «Κυπριανός και Ιουστίνα» που το γνώριζε ο 
Γκαίτε. Ο Δάντης χρησιμοποίησε στο έργο του «την κεντρική ιδέα και τον πυρήνα του δράματος» ενώ ο Καλντερόν από την 
«εξομολόγηση του Μάγου Κυπριανού» άντλησε στοιχεία για την Τραγωδία «El magico prodigioso» «μη γνωρίζοντας ότι 
σχεδόν αντιγράφει την Αθηναίδα»207.   
 

 γγγ...   ΑΑΑπππόόό   τττοοουυυςςς   «««ΒΒΒίίίοοουυυςςς»»»   σσστττααα   «««ΘΘΘαααύύύμμμααατττααα»»»     
    
                Σε εποχές δυστυχίας και πολέμων, ο λαός εντυπωσιαζόταν από θαυμαστές πράξεις (θαυματουργική ίαση από 
φοβερή ασθένεια, θαυμαστή διάσωση από μεγάλο κίνδυνο και επεμβάσεις του «από μηχανής θεού» για τη λύση ενός 
προβλήματος). Δεν άργησε και το «Λειτουργικό Δράμα» να εμπλουτιστεί με «θαύματα» του Χριστού και δημοφιλών 
Αγίων. Τα Δράματα μέχρι τον 5ο αι όπως το «Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων» και το «Κοσμοσωτήριον Πάθος Τραγωδία 
κατ’ Ευριπίδην» δεν έχουν καμία αναφορά σε θαυμαστές επεμβάσεις και απρόσμενες εξ ουρανού βοήθειες. Όμως είναι 
άγνωστο αν σε μακρινές πόλεις της Ανατολής κυκλοφορούσαν κείμενα που σήμερα έχουν χαθεί. Το 880 ο Διάκονος 
Ιωάννης μετέφερε στα λατινικά έναν «βίο του Αγίου Νικολάου» για χρήση των φοιτητών εκκλησιαστικού σχολείου στη 

                                                 
202 Βασιλείου Σελευκείας, Βίος Οσιομάρτυρος Θέκλης, PG 85, 478 -  488. 
203 «Των αθεμίτων Ιεροσύλων Βασιλέων…» Μαρτύριον Αγίου Δασίου, Clarentin Press, Oxford, 1972.6,1,2 κ.ε.  
204 Γρηγορόβιος,  Αθηναΐς, 240 
205 Γρηγορόβιος,  Αθηναΐς, 241 
206 Φώτιος,  Βιβλιοθήκη, 184. 128a.32 και εξής. 
207 Γρηγορόβιος,  Αθηναΐς, 241 
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Νάπολη208. Το 1196 οι Φράγκοι σταυροφόροι στην Αντιόχεια εντυπωσιάστηκαν από μια  υπαίθρια παράσταση «Βίου του 
Αγίου Νικολάου» που ανέβαζαν επί σκηνής Έλληνες και Αρμένιοι περιοδεύοντες ηθοποιοί από την Κιλικία μέχρι την 
Παλαιστίνη. Επηρεάστηκαν από τα εφέ που έκαναν την παρουσία του Αγίου να φαίνεται πραγματική. Όταν οι Φράγκοι 
εγκλωβίστηκαν από τους Σαρακηνούς και σώθηκαν ως από θαύμα, απέδωσαν τη σωτηρία τους στον Άγιο Νικόλαο. 
Ζήτησαν λοιπόν από το Jean Bodel από το Arras να μεταφράσει το έργο στη γλώσσα τους ως Jeu de St Nicolas209 σε 
οκτασύλλαβους. Αργότερα, οι Jacques Bersani και T. Morris το μετέφεραν στη νέα γαλλική γλώσσα, το εμπλούτισαν με 
εικόνες από τα κάτεργα της Τουλούζης και argot διαλόγους  
        Τον 9ο αι Έλληνες Ιεραπόστολοι «δίδαξαν» στην Αγία Πετρούπολη το «Θαύμα του Θεοφίλου» με δραματικό 
περιεχόμενο που οι ίδιοι είχαν μεταφράσει στα ρωσικά. Ήταν διασκευή δημοφιλούς ρομαντικού μυθιστορήματος που 
κυκλοφορούσε τον 6ο αιώνα. Ήρωας του έργου ήταν ο Ιερέας Θεόφιλος από τα Άδανα της Μικράς Ασίας: Ο μύθος του 
Θεοφίλου, έχει μεγάλη σχέση με το γνωστό μύθο «Η Μεταμόρφωσις του Λουκίου Απουλιείου» που όπως αναφέρει ο Άγιος 
Αυγουστίνος «ήταν το μόνο λατινικό διήγημα που σωζόταν ολόκληρο τον 4ο αιώνα»210. Στις αρχές του 13ου αιώνα το έργο 
«Θαύμα του Θεοφίλου» έγινε γνωστό στη Γαλλία. Ο τροβαδούρος Rutenbeuf από την Καμπανία το ανέβασε στο Παρίσι 
διασκευασμένο με το όνομα «Miracle de Theophile». Στο τόξο της βόρειας πύλης της Notre Dam, ανάγλυφη παράσταση 
σε τρεις επάλληλες σειρές αντιγράφει προφανώς κάποιο décor simmultanèe από το λειτουργικό δράμα που παιζόταν στην 
πλατεία προ της εισόδου του ναού. Επίσης ο Michael Pacher φιλοτέχνησε ωραιότατο πίνακα με το «Θαύμα του 
Θεοφίλου» στο ναό του Αγίου Βόλφρανγκ του Ρένγκενσμπουργκ – για τις ανάγκες της παράστασης.        
         Στα Επτάνησα οι ιταλικές και γαλλικές παραλλαγές των «θαυμάτων» έγιναν αφορμή να εμπνευστούν μεγάλοι 
δραματουργοί. Κατά τον Λέοντα Αλάτιο, ο Ζακυνθινός κυρ–Θεόδωρος Μοντσελέντζε στην «Τραγωδία» του «Ευγενία» 
(1642) επηρεάστηκε από τη δομή των «miraculi» (Βίος-θαύματα) της Santa Uliva (Αγία που ταλαιπώρησε τον εαυτό της 
για ν’ αποφύγει το αμάρτημα της αιμομιξίας). Ιδιαιτερότητα αυτού του έργου: Διατηρεί κάπως παραποιημένα πολλά 
στοιχεία του πρώιμου Βυζαντινού Λειτουργικού Δράματος:  

 Η Παναγία «κάνει το θαύμα της» 
 Η Παναγία αντίθετα από το Βυζαντινό Δράμα, δεν κατεβαίνει «από μηχανής» .  

Ο Επίλογος αντί να κλείσει με εκκλησιαστικό ύμνο,  κλείνει .με μια κωμικού χαρακτήρα επινόηση του Μοντσελέντζε211.
   

 δδδ...      ΜΜΜοοοννναααχχχήήή   HHHrrrooossswwwiiittthhhaaa:::   ΤΤΤοοο   ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγιιικκκόόό   ΔΔΔρρράάάμμμααα   σσστττηηη   ΔΔΔυυυτττιιικκκήήή   ΕΕΕυυυρρρώώώπππηηη     
    
                Το Λειτουργικό Δράμα ήταν γνωστό στους Σάξονες από πολύ νωρίς. Οι Βενεδικτίνοι μοναχοί χρησιμοποιούσαν 
κείμενα με δραματικό περιεχόμενο ακόμη και ως γλωσσικά γυμνάσματα των μαθητών τους. Τον 10ο αι η βενεδικτίνη 
Χροσβίτα στο μοναστήρι του Gandersheim έχοντας ως βάση τα βυζαντινά κείμενα, έγραψε νέα θεατρικά έργα για να 
διδάξει τις μοναχές - μαθήτριές της. Αμερικανοί και Άγγλοι ιστορικοί θεωρούν ότι τα έργα της προορίζονταν μόνο για 
απαγγελία και όχι για παράσταση επί σκηνής. Δεν έχουν επιχειρήματα, όμως η επιρροή του Βυζαντίου τον 10ο αι. με τις 
αποφάσεις της εν Τρούλω και της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου εναντίον του μιμοθεάτρου ήταν έντονη στη δυτική Ευρώπη.  
         Η Χροσβίτα ήταν κόρη του Δούκα Όθωνα του Επιφανούς και υπηρέτησε ως ηγουμένη μεταξύ των ετών 919 – 
926. Οι μαθήτριές της ήταν μεγάλης μορφώσεως νέες. Έπαιρναν μέρος στις παντομίμες και εκτελούσαν τους διαλόγους 
όπως συνέβαινε στα «Συμπόσια» του Μεθοδίου Ολύμπου. Σε πολλά έργα η υπόθεση πλέκεται γύρω από μία ηρωίδα η 
οποία στο τέλος «μετανοεί» από κάποιο αμάρτημα ή «ομολογεί την πίστη της» ενώπιον των ειδωλολατρών. Κωμικό 
στοιχείο επικρατεί στους διαλόγους όταν ο διοικητής προστάζει τον δήμιο να θανατώσει την ηρωίδα. Δεν είναι βέβαιο  αν 
έγινε γνωστό το έργο της Χροσβίτα στην Ευρώπη όσο ζούσε η ίδια. Το 1493 ο λόγιος μοναχός Conrade Celetes, 
ανακάλυψε σε βιβλιοθήκες του Regensberg και Gandersheim χειρόγραφα με έργα της Χροσβίτα στα Λατινικά (γλώσσα 
των λογίων της εποχής). Τα εξέδωσε πρώτη φορά το 1501212.  Τα έργα αυτά είναι κυρίως «Βίοι Αγίων» και «Μαρτύρια»  
όλα πρωτότυπα (δεν αντιγράφουν παλαιότερα βυζαντινά). Αξίζει να δούμε τα σημαντικότερα:  

 Αβραάμ: «Ένας ασκητής λυτρώνει κάποια νέα από το Διάβολο». 
 Παφνούτιος  «Η προσχώρηση της Θαίδος στο Χριστιανισμό» 
 Σαπιέντια (Σοφία) «Βασισμένο στο Μαρτύριο Πίστης Ελπίδος και Αγάπης » 
 Δουλκίτιος  «τυπική φάρσα βασισμένη στο μαρτύριο Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας» 
 Καλλίμαχος και Δρουσιάνα «Θαύματα που συμβαίνουν στη ζωή» 
 Γαλλικιανός «Ιστορική Τραγωδία σε τρία μέρη» 213.  

Το έργο «Αβραάμ» αν γραφόταν σήμερα θα χαρακτηριζόταν «αισθηματικό Δράμα» ενώ το έργο «Καλλίμαχος» θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί «ερωτική τραγωδία». Έχει πολλές ατάκες που θυμίζουν το έργο «Κυπριανός και Ιουστίνα» της 
Αθηναίδος (τις καναβλέπουμε και αργότερα στο «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» του Σαίξπηρ). Το δράμα «Δουλκίτιος» (τυπική 

                                                 
208 Bandini,  Graecae Ecclesiae venera fragmenta. Τόμος Α, σελ. 130 κ.ε. 
209 F.J. Warne,  Jean Bodel, le Jeu de saint Nicolas. Oxford, 1951 
210 Winkler, 1985. 
211 Το έργο «Ευγενία» ανέβασε ο Σπύρος Ευαγγελάτος με μεγάλη επιτυχία. Ρέα Γρηγορίου,  Η καταγωγή της «Ευγενίας».Βήμα 26 Οκτωβρίου 1997 
212 Butler 1960 
213 Christopher St. John ,  The plays of Hroswitha. ca. 935 – ca. 975 
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«φάρσα»), είναι ιδεολογική αντιπαράθεση των διωκομένων Χριστιανών με τον Ηγεμόνα (είναι η κόντρα με την παράλογη 
κρατική εξουσία και αντιπαράθεση έξυπνων γυναικών με τον άμυαλο ηγεμόνα που επιβάλλει σκληρούς νόμους).    
 
 

 
«Το Μαρτύριο της Αγίας Απολλωνίας» 

Λειτουργικό Δράμα εκτός Ναού   
Μικρογραφία του Ζαν Φουκέ (1460) 

 
 
 
 
 
 

Δ PERIEXOMENO KAI ΔOMH  TOY LEΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 
 

 

11..    ΚΚααιιννοούύρργγιιοο  ΕΕἶἶδδοοςς  ––  μμέέ    ἈἈρρχχααῖῖεεςς  ΡΡίίζζεεςς 
 

 ααα...   ΔΔΔιιιαααφφφοοορρρεεετττιιικκκέέέςςς   σσσυυυνννθθθήήήκκκεεεςςς   –––   ΝΝΝέέέοοο   πππεεερρριιιεεεχχχόόόμμμεεενννοοο   ...     
    
              Λόγιοι και ερευνητές όπως ο Σάθας και πρόσφατα ο Αλέξης Σολομός και ο Ι. Μ. Χατζηφώτης αναζητούν στο 
Λειτουργικό Δράμα αναβίωση του αρχαίου Αττικού Δράματος. Όμως η κοινωνία της ρωμαϊκής παρακμής ήταν τελείως 
διαφορετική από την αθηναϊκή των κλασικών χρόνων.  Το Αττικό Δράμα ήταν πολύ μακρινό. Μόνο στις σχολές 
διδασκόταν – και όχι με τον καλύτερο τρόπο. Έγιναν προσπάθειες να αναβιώσει ο αρχαίος κόσμος και μαζί το Αττικό 
Δράμα όμως δεν ήταν μόνο η μόρφωση που έλειπε:  

 Το Αττικό Δράμα αναπτύχθηκε σε ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. 
 Ο Βυζαντινός «υπήκοος» στην επαρχία δεν είχε συνείδηση ελεύθερου πολίτη 
 Το Αττικό Δράμα ήταν ξένο – ακατανόητο στο ευρύ βυζαντινό κοινό. 

  Σε κοινωνία «υπηκόων» και δουλοπάροικων το Θέατρο με αριστοτελική έννοια ήταν κάτι ξένο. Οι έλληνες 
τραγικοί διδάσκονταν σε μεγάλες σχολές όμως δεν υπήρχε ενδιαφέρον για παράσταση επί σκηνής. Παρ’ όλ’ αυτά ο 
Μεθόδιος επίσκοπος Ολύμπου και άλλοι έκαναν προσπάθειες αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος 
να μορφωθεί και να αποκτήσει  αξίες ο λαός. Το θεατρικό είδος που θα βοηθούσε, έπρεπε να είναι αποδεκτό και 
κατανοητό στο ευρύ κοινό. Και βρέθκε η λύση. Όπως το αρχαίο θέατρο γεννήθηκε στο Ιερό του Διονύσου στις τελετές για 
την αναγέννηση της φύσης, έτσι και το βυζαντινό γεννήθηκε στον χριστιανικό ναό στην τελετή της Αναστάσεως του 
Χριστού. Τα πάθη του Διονύσου έδωσαν τη θέση τους στα πάθη του Χριστού και τα πάθη και κατορθώματα των μυθικών 
Ηρώων έδωσαν τη θέση τους σε Βίους, Μαρτύρια και θαύματα214. Πολλά βυζαντινά έργα φέρουν τίτλο «Τραγωδία» ή 
«Δράμα» . Είναι αλήθεια ότι οι συγγραφείς, είτε για να διδάξουν ή για να εντυπωσιάσουν, εμπλούτισαν τα έργα τους με 
στίχους από κλασικούς ποιητές. Στην πραγματικότητα όμως δημιούργησαν νέο είδος:  
  Στο Αρχαίο Θέατρο  Ζητούμενο ήταν η «Κάθαρσις»215. Η αντίδραση στη θεία βούληση είναι Ύβρις.  
     Τα γεγονότα παρουσιάζονται όπως θα έπρεπε να είχαν γίνει216  
      Ο από μηχανής θεός εξηγούσε γιατί πάσχουν οι Ήρωες   
     Με την τιμωρία αποκαθίσταται η Τάξη. Υπάρχει ο  οίκτος και η υποταγή στη μοίρα.  

                                                 
214 Σολομός 1973, σελ 30. 
215 Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, 1453b.1 
216 Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, 1451a. 36 – 38 



 

 39 

  Στο Λειουργικό Δράμα Οι θεατές καλούνται να χαρούν για την Ανάσταση.   
     Ο Δομέστικος υπενθύμιζε να μη ξεφεύγουν από το κείμενο του ευαγγελίου   
     Όποιος μετάνιωσε από τα σφάλματά του απολαμβάνει τη λύτρωση.   
     Η μετάνοια ανατρέπει φυσικούς  νόμους217. Ο ληστής  δικαιώθηκε με την μετάνοια. 
  

 βββ...      ΟΟΟμμμοοοιιιόόότττηηητττεεεςςς   κκκαααιιι   δδδιιιαααφφφοοορρρέέέςςς   σσστττηηη   ΔΔΔοοομμμήήή     
    
              Ο Γρηγόριος Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος όταν επιχειρούσαν να εισάγουν το δραματικό στοιχείο στη 
Λειτουργία, είχαν υπ’ όψιν τη δομή της τραγωδίας όπως περιγράφεται από τον Αριστοτέλη. Όμως στην εποπτική 
διδασκαλία έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα: Ενώ το αρχαίο Δράμα παιζόταν σε υπαίθριο «θέατρο» στον 
περίβολο του ναού του Διονύσου, αντίθετα το λειτουργικό δράμα, προοριζόταν να παιχτεί εντός του ναού (Λιτή, Νάρθηκα 
ή Σολέα, απέναντι στη χορωδία). Τη θέση του «μετασκηνίου» είχε πια το «τέμπλο» με την «Ωραία Πύλη» στη θέση της 
«Βασιλείου Θύρας». Από εκεί (σαν από την είσοδο του Παραδείσου), έπρεπε να βγαίνει ο Χριστός. Η Παναγία και οι Άγιοι 
έβγαιναν από τη βόρεια και  νότια πύλη του τέμπλου. Στον Άμβωνα ο Αναγνώστης εξηγούσε το έργο. Σε μεγάλους ναούς 
υπήρχε περίπλοκος μηχανισμός για τη γρήγορη εναλλαγή σκηνικών218.     
              Το έργο άρχιζε συνήθως με μικρό πρόλογο219.Όπως στο αρχαίο θέατρο ο χορός εισερχόταν σχηματίζοντας 
θριαμβική πομπή, με τον ίδιο τρόπο στο βυζαντινό ναό η παράσταση άρχιζε με πομπή (λιτανεία της εικόνας και των 
συμβόλων). Η πομπή έπρεπε να κάνει «Στάσεις» σε σημεία του κυρίως ναού (τους «οίκους» διαμορφωμένα σπιτάκια). 
Εκεί τοποθετούνταν η εικόνα και παιζόταν μία πράξη του έργου. Για τους «Τρεις Παίδες» στηνόταν φούρνος στο κέντρο 
του ναού της Αγ Σοφίας. Για τον «Μυστικό Δείπνο», το «Γάμο στην Κανά», το «Συμπόσιο του Σίμωνα» στηνόταν τραπέζι 
συμποσίου στη Σολέα. Η «Αμαρτωλή που μετανόησε» εισερχόταν από δεξιά (όπως όσοι έρχονταν από το ναό στο θέατρο 
του Διονύσου), ενώ ο Ιούδας έβγαινε από αριστερά και κατευθυνόταν προς τη δυτική έξοδο που συμβόλιζε την κόλαση.   
 
 

22..    ΕΕππιιττρρεεππόόμμεενναα  κκααιι  ΑΑππααγγοορρεευυμμέένναα  ἘἘκκφφρραασσττιικκάά  μμέέσσαα 

 

 ααα...   ΟΟΟ      «««ΧΧΧοοορρρόόόςςς»»»   κκκαααιιι   ηηη      «««ΜΜΜοοουυυσσσιιικκκήήή»»»        
   
      Όπως στο αρχαίο Δράμα ήταν απαραίτητος ο «χορός», έτσι και στο 
Βυζαντινό Λειτουργικό Δράμα η χορωδία ήταν απαραίτητη. Στη Συρία η 
παιδική χορωδία υπό τη διεύθυνση ιερέως με σχετικές γνώσεις εκτελούσε 
ρυθμικούς βηματισμούς ενώ έψαλλε κατά τα διαλείμματα των παραστάσεων. Οι 
αιρετικοί Μελετιανοί έψαλλαν χορεύοντας. Στην Αλεξάνδρεια ο Άρειος 
μελοποίησε θυμελικούς ύμνους και  προκάλεσε σάλο στην Αίγυπτο. Ο 
Αθανάσιος για να εντάξει στην εκκλησία τους Μελετιανούς και να πολεμήσει 
τον Άρειο, εισήγαγε στη λειτουργία θεατρική μουσική. Ο Απολλινάριος 
Λαοδικείας και ο πατέρας του ο  γνωστός Απολλινάριος Αλεξανδρείας επιχείρησαν τολμηρές καινοτομίες που 
εντυπωσίασαν τον Μ. Βασίλειο. Αξίζει να αναφερθεί η συμβολή Σύρων ασκητών ιδιαίτερα του Ισαάκ και του Εφραίμ. Στα 
σενάρια που σώθηκαν με το όνομά τους χρησιμοποιούν «κατ’ ἀντιφωνία ὑμνῳδία» με χορωδία νέων.  
  Ο Γρηγόριος Θεολόγος επίσης στις «τραγωδίες» του χρησιμοποίησε χορωδία νεανίδων. Στην περιφορά του 
Επιταφίου νέες με ρυθμικό βηματισμό ντυμένες στα λευκά πλαισίωναν την πομπή και έραιναν με μύρα και άνθη. Τον 10ο–
11ο αι. λευκοντυμένα κορίτσια («παρθένοι νεάνιδες») τραγουδούσαν και χόρευαν γύρω από την εικόνα της κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Ανάγλυφα σε μεγάλους ή μητροπολιτικούς ναούς αντιγράφουν – εικονίζουν – επαγγελματίες χορευτές και 
χορεύτριες που συμμετείχαν σε δρώμενα ή σε Λειτουργικό Δράμα220.  

                                                 
217 «…Ὡς οὐδενί τοσοῦτον χαίρει Θεός, ὅσον ἀνθρώπου διορθώσει καί σωτηρίᾳ …» Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος λζ Εις Ἅγια Φώτα. PG 36, 360.3. 
218 Σολομός, Θέατρο, σελ. 20 
219 (όπως και το αττικό δράμα)Στο «Κοσμοσωτήριον Πάθος» προλογίζει η Παναγία στο «Ἄρατε Πύλας» και «Θαύματα» προλογίζει άγγελος. Ο Νόνος 
Πανοπολίτης και ο Ιωάννης Μαυρόπους αντικατέστησαν την Παναγία και τον Άγγελο με λευκοφορεμένο «Φιλόσοφο». Τους μιμήθηκε αργότερα (16ο αι) 
στα Επτάνησα ο Μοντσελέντζε. 
220 Κάποια από αυτά έχουν σχέση με τον χορό της Σαλώμης. Στον κιονίσκο δίλοβου παραθύρου της Αγίας Σοφίας Μονεμβασίας, η ανάγλυφη γυναικεία 

μορφή φέρει κάλυμμα της κεφαλής που αφήνει να πέφτουν στο μέτωπο δυο «βόστριχοι της κόμης». Το δεξί χέρι κάμπτεται με χάρι στη μέση, το 
αριστερό είναι τεταμένο προς τα πάνω. Το σώμα συστρέφεται και ο πολύπτυχος ποδήρης χιτώνας χωρίς ζώνη αφήνει να φαίνονται τα σανδάλια ενώ τα 
πόδια στρέφονται προς τα δεξιά. Η μορφή έχει ταυτιστεί με την Σαλώμη.  (Α. Ξυγκόπουλος, «Σαλώμη;» στην Ε.Ε.Β.Μ., ιβ,σελ.269 κ.ε.).  
Σε χειρόγραφα εικονίζονται και άνδρες χορευτές. Ίδιο πολύπτυχο ποδήρη χειτώνα με εκείνον της Χορεύτριας της Μονεμβασίας φορούν δύο χορευτές 
και ο οργανοπαίκτης στον πλούσιο διάκοσμο των πλαισίων του ύπ’ άριθ. 540 Μαρκιανού χειρογράφου Ευαγγελίου.(G. Millet, L’ancien art serbe: Les 
eglises> Paris, 1919, σ. 150, είκ. 168).  
Σε ανάγλυφα εικονίζονται πολλές φορές δίπλα σε χορεύτριες, εικονίζεται κένταυρος να παίζει λύρα ή αυλό. Ίδια στάση με την «χορεύτρια» της 
Μονεμβασίας έχει και η γυναικεία μορφή που χορεύει στα ανάγλυφα α. «Κένταυρος που παίζει αυλό» στην ξυλόγλυπτη θύρα του Αγ. Κλήμεντος  
Αχρίδος,( G. Millet, L’ ancien art serbe: Les eglises, Paris, 1919, σ. 150, είκ. 168) και β. «Κένταυρος κρούων λύρα» του ΒΜΑ αριθ. 178. (J. 
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  Είναι άγνωστο ποιος εισήγαγε σε ναούς της Μικράς Ασίας τα «ἰαμβεῖα»221 και το «διτρόχειον μέλος ἀπό ἄρσεως 
εἰς ἥχον γ΄» (πρόδρομο του βαλς). Δέν είναι απίθανο και Κορίνθιοι που είχαν παράδοση στη μουσική τέχνη222, να 
προσλήφθηκαν από «δομέστικους» και επισκόπους και να διέδοσαν μοτίβα που γνώριζαν τουλάχιστον από την εποχή του 
Δημοσθένη. Τον 6ο αι. η χορωδία της Αγίας Σοφίας έψαλλε τέτοια τετράστιχα «ἰαμβεῖα» στον ιππόδρομο προς τιμήν του 
αυτοκράτορα223 (δεν γνωρίζουμε αν κατά τη διάρκεια του άσματος ο λαός έκανε επιτόπια βήματα στο ρυθμό του βαλς) 224.
   
        Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς (3οςαι.) ακολουθώντας τον Αριστοτέλη συνιστά την αποφυγή του χρωματικού γένους στη 
μουσική επένδυση εκκλησιαστικών ύμνων όμως ο Αμμώνιος το εισήγαγε στη Συρία. Άραβες και Πέρσες νεστοριανοί 
ανέπτυξαν τον «ήχο başlı» σε ίδιους μουσικούς δρόμους.  Συμπόσια και Διάλογοι είναι γραμμένα σε ιαμβικά μέτρα ή 
ηρωικό εξάμετρο όμως ο Γρηγόριος Θεολόγος εισήγαγε το δωδεκασύλλαβο και δεκατετρασύλλαβο σε δημώδη γλώσσα 
του καιρού του. Οι στιχομυθίες παίρνονταν από τα απόκρυφα ευαγγέλια του 4ου – 5ου αι (Ευαγγέλιο Πέτρου, Acta Pilati, 
Αποκάλυψη Μωσέως, Ευαγγέλιο Εύας κατ’ Αιγυπτίους, πρωτευαγγέλιο Ιακώβου κ.ά.). Το Ευαγγέλιο του Θωμά 
προσέφερε στον İsa το Σύρο πολύ υλικό για τα σενάριά του (τοπικά έθιμα της Αντιοχείας και φρυγικές λατρείες που ήταν 
γνωστά και στον Άγιο Ιππόλυτο)225.      
 

 βββ...      ΣΣΣοοοβββαααρρρόόότττηηηρρρααα   αααλλλλλλάάά   κκκαααιιι   ΚΚΚωωωμμμιιικκκοοοίίί   δδδιιιάάάλλλοοογγγοοοιιι        
  
                Οι ηθοποιοί ήταν κατά προτίμηση μοναχοί και ιερείς που μάθαιναν παντομίμα και μπορούσαν να απαγγέλλουν 
ωραία. Οι σκηνές παίζονταν εντός ναού ή στο προαύλιο γι’ αυτό ο Γρηγόριος Θεολόγος προτρέπει τους ηθοποιούς να 
σέβονται την ιερότητα του χώρου και να αποφεύγουν κωμικές γκριμάτσες και κινήσεις226. Ο Δομέστικος, μέλος του 
ιερατείου διορισμένο από τον επίσκοπο πρωτοστατούσε στην τήρηση της ιεροπρέπειας και των κανόνων227. Είχε το γενικό 
πρόσταγμα για την επιλογή ηθοποιών. Έπρεπε:   α.  Να «καταστήσει κατά τάξιν  τα πράγματα».   
       β. Να επιλέξει «πρόσωπα δυνάμενα υποκρίνεσθαι και μιμείσθαι».  
       γ.  «μετά φόβου θεού και ευλαβείας και προσοχής μεγάλης».   
Επίσημα η μεταμφίεση απαγορευόταν228 όμως ακόμη και οι αυστηρότεροι Επίσκοποι επέτρεπαν να τονίζονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά: Ο υποδυόμενος τον πτωχό λάζαρο μπορούσε να φορεί 
ράκη ενώ η υποδυόμενη την Θεοτόκο στην Κοίμηση έπρεπε να φορεί 
αρχικά απλή εσθήτα και στο τέλος (στην αποθέωση της Θεοτόκου), 
έπρεπε να φορεί χρυσή ή κόκκινη εσθήτα πατρικίας.   
           Το προσωπείο απαραίτητο εργαλείο του αρχαίου δράματος, 
απαγορεύτηκε από αυστηρούς κληρικούς. Οι κωμικοί διάλογοι έπρεπε να 
μην επηρεάζουν την Ιερότητα του ναού. Είναι όμως βέβαιο ότι τον 11ο αι 
η Δωροθέα (από το θίασο «πυθίαι θεόπνευστοι» του κοσμικού θεάτρου) 
όταν υποδυόταν τη Θεοτόκο229 έβαζε στο πρόσωπό της χρώμα και 

γραμμές ώστε να θυμίζει τη μορφή της Παναγίας που βλέπουμε σε φορητές εικόνες. Στο Κίεβο (13οςαι) η Παναγία στην 
αποκαθήλωση λιποθυμούσε και οι Μυροφόρες οδύρονταν τραβώντας τα μαλλιά τους. Ο υποδυόμενος τον Πέτρο τη στιγμή 
της μετάνοιας είχε σκυθρωπή όψη ενώ ο Ιούδας όταν συνειδητοποιεί τι έπραξε, ασφαλώς θα είχε το ανάλογο ύφος. Ο 

                                                                                                                                                                      
Strzygowski έν Jahrbuch der konigl. preuss. Kunstsammlungen, 1898, 62 κ. έξ). Κάποτε οι ερευνητές υπέθεταν εσφαλμένα ότι η μορφή στο ΒΜΑ 
παριστά άνδρα χορευτή. (Γ. Σωτηρίου, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, έκδ. 2η, Αθήναι, 1931, σελ. 46, άριθ. 178. Πρβ. καί Sotiriou, 
Guide, 1931, σελ. 52, άρ. 178) 

221 Τον 7ο αιώνα τα «Ιαμβεία» του Γεωργίου Πισίδη είναι ονομαστά. Βλ. Γεωρ. Πισίδη, Ἑξαήμερον ἤτοι Κοσμογονία... Ἰαμβεῖα εἰς τὸν μάταιον βίον... 
[Χαϊδελβέργη], Hieronymus Commelinus, 1596. 

222 Ήταν γνωστό σε όλη την Αυτοκρατορία  πόσο καλοί τεχνίτες στην οργανική κυρίως μουσική ήταν οι Κορίνθιοι. «οἷον τιμᾶται Κορίνθῳ τό μουσικόν» 
(Θεοδώρου Λάσκαρη, Τῆς φυσικῆς κοινωνίας Λόγος ε΄,  PG 140, 1345). 

223 Έψαλλαν κατ’ αντιφωνία. Άρχιζαν οι «κράχτες» (από την χορωδία της Αγίας Σοφίας) και επαναλάμβανε «ο λαός»:   
    Παντοκράτωρ Κύριε         /   
    Τούς δεσπότας φύλαττε.   //    
    Τάς Αὐγούστας φύλαττε   /   
    Τά πορφυρογέννητα       //   (Περί Βασιλείου Τάξεως, 1.42.25 - 30 Les Belles Letres, Paris, 1939).  

224 Τόσο ευχάριστο ήταν το μέλος, ώστε θέλησαν να το εισάγουν και στην πανηγυρική «ακολουθία» της Υπαπαντής: «Σαράντα ημέρες μετά την εορτήν 
των Επιφανίων, εορτάζεται με μεγάλη πομπή… και μεγίστη επισημότητα, όπως το Πάσχα, εορτή, κατά την οποίαν ο επίσκοπος εξηγεί περικοπήν από 
τον Ευαγγελιστή Λουκά 2, 22-40, πριν να τελεσθή η θεία Ευχαριστία». Silviae vel potius Aetheriae, Peregrinatio ad loca sancta, κεφ. XXVI. Έκδοση 
Wilhelm Heraeus, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heldelberg, 1908, σελ. 34  Ο Κοσμάς ο Υμνογράφος    

225 Ευαγγέλιο Θωμά, 1-9. Ιππολύτου, Φιλοσοφούμενα, v7(p.140, 85D 
226 «Πάλιν Ἰησοῦς ὁ ἐμός, καί πάλιν μυστήριον – μυστήριον οὐκ ἀπατηλόν, οὐδ’ ἄκοσμον, οὐδέ τῆς Ἑλληνικῆς μέθης (οὕτω γάρ ἐγώ καλῶ τά ἐκείνων 

σεμνά, οἷμαι καί τῶν εὐφρονούντων ἕκαστος). ἀλλά μυστήριον ὑψηλόν τε καί θεῖον, καί τῆς ἄνω λαμπρότητος πρόξενον…». «Ἐπεί δέ ἀνεκαθήραμεν 
τῶ λὀγῳ τό θέατρον, φέρε τι περί τῆς ἑορτῆς ηδη φιλοσοφήσωμεν…»Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος κζ΄εις Άγια Φώτα, PG 36.336 και 345.27. 

227 Ψευδο-Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, 63.7 - 64.9 
228 Βάλτερ Πούχνερ, «Οι τύχες της θεατρικής ορολογίας της αρχαιότητας στην ελληνική παράδοση», στο: Μνείες και μνήμες. Δέκα θεατρολογικά 

μελετήματα εκδ.Παπαζήσης, Αθήνα, 2006, σελ 31 
229 Α. Ανάστος, Πνευματικός βίος και πολιτισμός. Ι.Ε.Ε. τ. Η΄ σελ. 273. 
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Πιλάτος είχε τη μορφή και τη στολή Ρωμαίου διοικητή και έκανε ό,τι μπορούσε για να θυμίσει στους θεατές τη σκληρότητα 
των δικαστών στην επαρχία. Τέλος η σκηνή με το Ζακχαίο δεν θα ήταν διαφορετική από εκείνη στο χειρόγραφο του 14ου 
αι (με τους εισπράκτορες φορων στο «τελώνειο»230). Εκείνος που υποδυόταν τον «Παλαιό των ημερών» (το πρώτο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδος), πρόσθετε «τρίχας λευκάς εις τον πώγωνα» ενώ τον ρόλο της Θεοτόκου υποδύονταν 
μοναχές. Ο Μιχαήλ Κηρουλάριος επέτρεψε στην Θεοδώρα – επαγγελματία ηθοποιό από το μη εκκλησιαστικό Θέατρο – να 
υποδυθεί την Θεοτόκο ενώ από τη Δυτική Εκκλησία είχε ακουστεί ότι κάποτε υποδύθηκε την Παναγία άνδρας. Οι 
ηθοποιοί εύρισκαν πολλές ευκαιρίες να σατιρίσουν την επικαιρότητα τουλάχιστον στην επαρχία που η καταπίεση των 
γαιοκτημόνων και των κρατικών λειτουργών ήταν μεγάλη.  
  Οι «παρωδίες» ήταν κωμικά διαλείμματα μεταξύ δραματικών σκηνών. Συνηθίζονταν στην Αγία Σοφία (9ο–
11οαι)231. Επίσης οι κωμικές παντομίμες μεταμφιεσμένων κληρικών που περιγράφει ο Βαλσαμών232. Ο Ηρώδης 
προσφερόταν για κωμικούς διαλόγους (όταν ρωτούσε με απορία τους Μάγους). Ο «εβραίος έμπορος» («οβριγιός» στη 
παράλια Μικρασία) πάντα ήταν στόχος της σάτιρας. Στη Θεσσαλονίκη ο χορός της Σαλώμης σε οριεντάλ ρυθμούς ήταν 
δημοφιλής. Κωμικοί διάλογοι σε δημώδη διάλεκτο 4ου–6ουαι. μεταξύ όφη – Εύας στον Παράδεισο233 και Παναγίας –
Αγγέλου στον Ευαγγελισμό234 σατιρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό της γυναίκας. Σε τοιχογραφίες 12ου–14ουαι δαίμονες 
της Δευτέρας Παρουσίας εικονογραφούνται σαν αγρίμια με μακριές ουρές να χορεύουν. Απέναντί τους οι άγγελοι χορεύουν 
ψάλλοντας με συνοδεία μουσικών οργάνων. Το τοπίο έχει πολλά στοιχεία από την ελληνική μυθολογία. Οι τοιχογραφίες 
εικονογραφούν παντομίμες μεταμφιεσμένων κληρικών της Συρίας που (ίσως σκόπιμα) ξεχάστηκαν.  
  Τον 10ο αι ο Δομέστικος Ευθύμιος Κασνής ανέθετε σε θιάσους «κοσμικού θεάτρου»235 να ανεβάσουν έργα με 
επαγγελματίες ηθοποιούς.236. Η τοιχογραφία του 14ου αι. στο Ναγορίτσινο της Σερβίας αντιγράφει τη σκηνή του εμπαιγμού 
του Χριστού, όπου εισέρχονται μίμοι και χορευτές με πολύχρωμα φορέματα χορεύοντας «προκλητικά» και κοροϊδεύοντας 
τον δικαζόμενο Χριστό237.   
  Δεν ήταν λίγοι οι Πατέρες στην Ανατολή που αντιδρούσαν (και μάλιστα πολύ βίαια καταδικάζοντας ή και 
αφορίζοντας). Ο Συμεών Θεσσαλονίκης μάλιστα (προφανώς στην ενορία του) απαγόρευε τα «ἐκκλησιαστικῆς ἀλλότρια 
παραδόσεως καί εἰς ὕβριν μάλλον τῶν μυστηρίων καί τῆς χριστιανικῆς εὐλαβείας»238 όμως οι συχνές προτροπές σε 
κείμενα για τήρηση της ιεροπρέπειας δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις σπάνια λαμβάνονταν υπ’ όψιν Όμως οι καθημερινές 
απαγορεύσεις δείχνουν ότι ο λαός δεν τις τηρούσε.  
 Αν η Ανατολή περιόρισε τους κωμικούς χαρακτήρες να απαγγέλλουν απλές   ευχάριστες στιχομυθίες, όμως στη 
Δύση οι χαρακτήρες αυτοί εξελίχθηκαν και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού αυξήθηκε στο σενάριο ο ρόλος τους. 
Έγιναν βίαιοι και αθυρόστομοι για να προκαλούν περισσότερο γέλιο. Στο Τσέστερ της Αγγλίας μεταξύ των βοσκών που 
προσκυνούν το νεογέννητο Χριστό είναι ο Μακ που έκλεβε πρόβατα239.  Σε χειρόγραφο της Ζυρίχης (1539) οι δαίμονες 
έχουν μορφή γορίλα240. Αυτές οι ακρότητες έγιναν αιτία αντίδρασης του ιερατείου. Έτσι, σιγά – σιγά τα έργα άρχισαν να 
παίζονται εκτός ναού (στην πλατεία).     
 
 

 
  

                                                 
230 Χειρόγραφο με τις Ομιλίες του Γρηγορίου Θεολόγου. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη Μιλάνου 
231 W. Puchner, Εθιμικά φαινόμενα στο Εορτολόγιο-σχέσεις με το Λαϊκό Θέατρο. Βιέννη1977σ.47 
232 Κ. Σάθας, σελ. στλ. Υποσημείωση Ο  
233 Ιγνατίου Διακόνου, Στίχοι εἰς τόν Ἀδάμ, στίχ. 54 κ.ε. 
234 Χρυσόστομος, PG 60, 755-760, Γερμανός PG 98, 320 κ.ε. 
235 Γ. Κεδρηνός, Σύνοψις Ιστοριών, Webr, Bonn, 1839, 2.333.19 -20. Ιω. Σκυλίτζης Σύνοψις Ιστοριών, Const7 iterum.10.35 -37 
236 Τέτοιος θίασος αποτυπώνεται σε μικρογραφία συριακού χειρογράφου (Βατικανός Κώδιξ ms, Syr. 339 fol. 105 recto. 1220).  
237 Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae, I. Zagrebiae-Praguae, 1928, πίν. 9 και P. Muratoff, La peinture byzantine, Paris, 1928, πίν. CCXXXVIII. Βλ. 

και Α. Τσιγκόπουλος, «Σαλώμη;» Άρθρο στην ΕΕΒΣ, ιβ, 270. 
238 Συμεών Θεσσαλονίκης, Κατά πασῶν Αιρέσεων, κεφ. κγ, PG 155, 113-116 
239 Χάρτνολ, σελ. 52 
240 Χάρτνολ, σελ. 52 
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    33..    ΗΗ  ««ΣΣκκεευυήή»»  κκααιι  τταα  ««ΣΣεεκκρρέέτταα»»  
 

 ααα...      ΟΟΟιιι   «««ΟΟΟίίίκκκοοοιιι»»»   κκκαααιιι   οοοιιι   «««ΚΚΚοοουυυμμμπππαααρρρίίίεεεςςς»»»           
  
        Για την κατασκευή και συντήρηση των «οίκων» εργάζονταν τεχνίτες - μέλη συντεχνιών. Ιδιωτικά Συμφωνητικά ή 
αποδείξεις πληρωμής τεχνιτών δεν σώθηκαν στην Ανατολή. Ασφαλώς οι επίσκοποι ή ο Πατριάρχης (όπως ο Μιχαήλ 

Κηρουλάριος) έκλειναν συμφωνίες και τα παραστατικά δεν θα διέφεραν από το 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό του 15ου αι. που υπέγραψαν τα μέλη της συντεχνίας των 
σκηνικών τεχνιτών και αποδέχτηκε ο Επίσκοπος του Chester στην Αγγλία (σε 
χειρόγραφο του 1422). Τα καρότσια στη Γερμανία και στην Αγγλία (τα γνωστά 
pageant)241 έχουν πρότυπο τους βυζαντινούς «οίκους». 
     Από τον 8ο–10ο αι. την επίπλωση αναλάμβαναν συντεχνίες διαφημίζοντας τα 

έπιπλά τους. Η οικία του Σίμωνα θύμιζε αρχοντικό με υπηρετικό προσωπικό και στρωμένο τραπέζι. Η «αμαρτωλή» έπρεπε 
να περάσει πρώτα από τον «μυρεψό» να προμηθευθεί μύρο. Η ίδια σκηνή με το «μυρεψό» επαναλαμβάνεται στον κύκλο 
των μυροφόρων (που αγοράζουν «αρώματα ίνα αλείψωσι τον Ιησούν»).Οι ηθοποιοί σχολίαζαν με σατιρικό τρόπο την 
οικονομική πολιτική και συχνές ανατιμήσεις σε δύσκολες εποχές. Σε αρμενικό χειρόγραφο του 10ου αιώνα διακρίνεται 
περίπλοκη κατασκευή για τον τάφο του Λαζάρου στο αντίστοιχο δράμα242. Στη μονή Μαυριώτισσας (Καστοριά) τους 
πρωταγωνιστές πλαισίωναν νέοι μοναχοί ως κομπάρσοι κρατώντας κανάτες για να σερβίρουν κρασί. Το ίδιο φαίνεται σε 
τοιχογραφία των Μετεώρων.  
 Αρνιά για τη Γέννηση και λευκή περιστερά για τα Θεοφάνεια προσέφεραν οι κτηνοτρόφοι. Το γαϊδουράκι των 
Βαΐων συνήθως ανήκε σε πλανόδιο έμπορο243. Στον Πόντο και Αρμενία συντεχνίες (ξυλουργοί, σιδηρουργοί) στη σκηνή 
της Σταύρωσης μετέφεραν ικριώματα, ειδικές κατασκευές, ακόμη και το σφυρί και την «ηλάγρα» (τανάλια) που κρατά η 
Παναγία στην Τραπεζούντα. Στο «Καταλόι της Παναγιάς», από το σιδεράδικο του «ατζίγκανου» ο «Οβριγιός» αγοράζει 
«πέντε καρφιά» 244. Τον15ο αι. στα «Πάθη του Χριστού» (Μητρόπολη Βαλανσιέν Βουργουνδία) 245  και στο «Μαρτύριο 
Αγίας Απολλωνίας» 246 οι συντεχνίες με επίσημο διορισμό μετέχουν ως κομπάρσοι.   
    Οι «παιγνιῶται» του ιπποδρόμου (απόηχος των «περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν») 247 μπορούσαν να κατασκευάσουν 
κατά παραγγελία σε ελάχιστο χρόνο, «κουμπαρίαν μικράν εν σχήματι πλοίου» και να την περιφέρουν πάνω σε άμαξα. Ο 
καθηγητής Ταράσιος (μετέπειτα πατριάρχης) όταν τον 8ο αιώνα δίδασκε αρχαίο δράμα στο πανεπιστήμιο, ζήτησε πολλές 
φορές τη βοήθεια των «παιγνιωτῶν» για κατασκευή μακετών και σκηνικών248. Στη Θεσσαλονίκη επίσκοποι όπως ο 
Λεόντιος (5οαι.) ή ο Ευστάθιος (13οαι.) ανέθεταν σε σκηνικούς τεχνίτες την κατασκευή «καμίνου» στη Μονή Βλατάδων. 
 

 βββ...      ΣΣΣκκκεεευυυοοοφφφυυυλλλααακκκεεείίίααα   –––   σσστττοοο   ΥΥΥπππεεερρρώώώοοοννν   τττοοουυυ   ΝΝΝαααοοούύύ        
  
                Πού φυλάσσονταν τα «σκεύη» και οι στολές για τα δρώμενα; Γραπτές ειδήσεις για τη σκηνογραφία του 4ου–5ου 
αιώνα δεν έχουμε όμως αν κρίνουμε από τα σωζόμενα ψηφιδωτά της Ρώμης επηρεασμένα από «τελετές» εντός του ναού, 
φαίνεται τα σκηνικά να ήταν περίπλοκα και πλούσια249. Αλλά και στην Ροτόντα της Θεσσαλονίκης, ο πλούσιος διάκοσμος 
– ιδίως σε σημεία του ναού ὀπου τελούνταν δρώμενα – δείχνουν έμπειρο επαγγελματικό χέρι που έφτιαχνε μακέτες. Το 
«Κοσμοσωτήριον Πάθος» απαιτούσε πέντε «οίκους» εξοπλισμένους με κατάλληλη επίπλωση250. Ο αυτοκράτωρ και η 
οικογένειά του παρακολουθούσε μετά την Λειτουργία τέτοια έργα γι’ αυτό έπρεπε να έχουν πλούσια σκηνικά, να 
διαφημίζουν τη δύναμη και τον πλούτο του κράτους.  
  Στην Λόγια διάλεκτο των Βυζαντινών ήταν πάντα γνωστός ο «ρωμαϊκός» όρος «Βεστιάριον» 251. Υπήρχε το 
Βεστιάριο του Μεγάλου Παλατίου όπου φυλάσσονταν οι στολές (οι «εσθήτες») της αυτοκρατορικής οικγένειας, το 

                                                 
241 pageant (The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition © 2004, Columbia University Press) 
242 Aurora art publishers, Leningrad1977. Armenian Art Treasure of Jerusalem. N.Y. 1979 
243 Ν. Καζαντζάκη, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Μπίρη, 10η έκδ., Αθήνα,1974, σελ. 23, 
244 Reese, op. c. 120 G. Frotscher,, Geschichte des Orgelspiels, I (Berolino, 1935) 
245 Χάρτνολ, σελ. 33 
246 Χάρτνολ, σελ. 34 
247 Πολύβιος, Περί Ιστοριῶν, 16. 21. 8. 5 
248 Ιγνατίου Διακόνου, Βίος Ταρασίου, στο  L. Wilson, σελ. 101, 103 
249 Cottas, 1931 
250 στίχ 1614-1618: η Παναγία πηγαίνει στην οικία του Ιωάννη. Έπειτα πήγαινε στο δῶμ’ ἐν ὧ θηλυγενές μένει γένος. Οι Μυροφόρες στο δρόμο προς 

τον τάφο του Χριστού κάνουν στάση στο μυρεψό κ.ά 
251 «Βεστιάριον: Παρά τοῖς Ρωμαίοις τόποε ἔνθα ἡ ἀναγκαία ἀπόκειται έσθής» . Λεξικόν Σουΐδα beta.247.1-2. 
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Βεστιάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για τις Ιερατικές εσθήτες252. Στο Βεστιάριο της Αγίας Σοφίας 
φυλασσόταν και οι «εσθήτες» που οι Ιερείς – ηθοποιοί φορούσαν για να υποδυθούν ένα «χαρακτήρα» του Ιερού 
Δράματος. Φυσικά όταν ένα δρώμενο παιζόταν στο Ιερό Παλάτιον, τότε η ποικιλία στο Βεστιάριο και στην «Βεστοσάκρα» 
ήταν πλούσια. Την επίβλεψη είχε ο «Πρωτοβεστιάριος» και την φύλαξη και διαχείρηση στη Βεστοσάκρα οι 
«Βεστοσακράνοι».   
   O «φωριαμός» ή «φωριαμῶν» ή «κιβωτός»253 ήταν μάλλον κιβωτιόσχημα έπιπλα όπου αποθηκεύονταν σκεύη. Η 
«Σκευοφόρος» για την μεταφορά των σκευών και των επίπλων που χρειάζονταν σε υπαίθριες κυρίως παραστάσεις, 
φορτωνόταν σε όνο ή σε ημίονο       
       Το «σεκρέτο» στον όροφο της Αγίας Σοφίας εκτός από τη φύλαξη Ιερών Σκευών ήταν χώρος αποθήκευσης 
μακετών. Φυλασσόταν το βροντεῖον254 (πήλινος αμφορέας για προσομοίωση βροντής)255, το υδραυλικό αρμόνιο και άλλα 
μουσικά όργανα (έκαναν εντύπωση στους Φράγκους τον 9ο αι. και ο αυτοκράτορας Θεόφιλο προσέφερε μερικά από αυτά 
στον Καρλομάγνο). Στην Τραπεζούντα τα μεγάλα Μοναστήρια (Σουμελά και Αγίας Σοφίας) διέθεταν μικρό 
«σκευοφυλακείο» στη Λιτή. Στην Αγία Σοφία Κιέβου το «σεκρέτο» βρισκόταν στο κωδωνοστάσιο.   
 

 

 
«Η Σαλώμη χορεύει» 

Τοιχογραφία της Παναγίας Χρυσαφίτισσας στη Λακωνία 
 

 
 
 
 

Λίγα Λόγια ΩΣ Επίλογος  

 

  Όταν αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ιστορικοί θεάτρου στο Λειτουργικό Δράμα εννοούν τα έργα του 11ου – 
13ου αιώνα (κυρίως τον «Τρόπο του Πάσχα»,τα «mysteries» και τα «miracles»). Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
εκδόσεις της Ιστορίας του Θεάτρου από το Ρωμαϊκό Θέατρο  μεταβαίνουν στη μεσαιωνική Ευρώπη 
παρακάμπτοντας περίπου οκτώ αιώνες θεατρικής παραγωγής στον ελληνικό, ασιατικό αλλά και Ιταλικό και 
Βορειοευρωπαϊκό χώρο.   
  Η «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ» της ΕΣΣΔ, υποστηρίζει εσφαλμένα ότι το Μεσαωνικό 
Θέατρο της Ρωσίας αρχίζει με το «Θαύμα του Θεοφίλου», στην αρχαία σλαβονική, διασκευή του έργου του 
Γάλλου Ρυμπέφ (13ος αιώνας), ενώ είναι γνωστό ότι ιεραπόστολοι από το Βυζάντιο ήδη τον 9ο αιώνα «δίδαξαν» 
θέατρο στο Κίεβο με σκηνές από την Αγία Γραφή και από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Το 
«Κοσμοσωτήριον Πάθος – Δράμα κατά Ευριπίδη» του 4ου αι, όπως υποστηρίζει ο Β. Πούχνερ παιζόταν στη 
Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη από τον 10ο έως τον 16ο αιώνα.  
 Οι ανακρίβειες ευρωπαίων ιστορικών στάθηκαν αφορμή να μείνει «άγνωστο» ένα μεγάλο κεφάλαιο στην 
ιστορία του πολιτισμού. Ακόμη και ελληνικό σχολικό βιβλίο αγνοεί – φυσικά εκ παραδρομής – την «Εις Άδου 
Κάθοδο», τον κύκλο των «Μυροφόρων» και τόσα άλλα αξιόλογα βυζαντινά έργα.  

                                                 
252 Οι Ιερατικές εσθήτες δεν λέγονταν τότε «άμφια» (άμφια ονόμαζαν τα καλύμματα της Αγίας Τραπέζης και τα καλύμματα των Ιερών Σκευών). 
253 Ησυχίου Λεξικόν phi.1114.1 
254 Κουκουλές, τόμος 5,  σελ. 217 
255 Σουίδα. 549.2. Από την εποχή του Αριστοφάνη μέχρι τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου το βροντεῖον δεν έχει δεχτεί καμιά  τροποποίηση Ιούλιος 

Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, 4.127.7. Βλέπε καιDr. Gottl. Carl Wilk Schneider, Das Attische Theaterwesen. Weimar, 1835, σελ. 102, σημ. 123 
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  Απ’ την άλλη πλευρά Έλληνες ερευνητές, αμυνόμενοι απέναντι στις ευρωπαϊκές ανακρίβειες τονίζουν 
την προσφορά της ελληνικής Ανατολής στην εξέλιξη του μεσαιωνικού Δράματος ( ότι μεγάλα έργα της Δύσης 
υπήρξαν μεταφράσεις ή διασκευές ελληνικών πρωτοτύπων). Επικαλούνται την παρακμή του πολιτισμού στην 
ευρωπαϊκή  Δύση του 5ου αιώνα. Από τα επιχειρήματά τους κάποια είναι ατράνταχτα. Όμως συχνά αδικούν την 
προσφορά μεγάλων Λατίνων πατέρων της εκκλησίας, επισκόπων Ρώμης όπως ο Αμβρόσιος, ο Αυγουστίνος και 
ο Γρηγόριος ο Μέγας και μοναχών όπως οι Βενεδικτίνοι Πατέρες των οποίων τα έργα – μαζί με ελληνικές 
μεταφράσεις – δίδαξαν τα «Ιερά Μυστήρια» στη Δύση δίνοντας ώθηση στην εξέλιξη του θεάτρου.  
  Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το Βυζαντινό Λειτουργικό Δράμα όσο αυτό παιζόταν εντός του ναού και τα 
δειλά πρώτα βήματά του εκτός ναού.Από τη στιγμή που οι δραματικές σκηνές «βγήκαν» απ’ το Ναό αρχίζει ένα 
νέο κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Θέατρο – το «Θέατρο της Αναγέννησης»……   
 
 
  
 

S U M M A R Y 
 
  In Roman circus of the 3rd and 4th a, the worthies of Democracy did not exist in the mind of the 
people. At that crisis, the Holly Fathers created a new kind of learning, based on motion and mimic. 
  This learning was to start a revolution on Theatre. The Liturgic Drama was born, out of this 
supervisory learning in the Narthex and in the "Liti" of Eastern Church. 
  Despite all the difficulties that the Liturgic Drama phased, it remained alive till the fall of 
Byzantine Empire.  
  Broaden  minded  clerics  of the West transcribed  it for the  Latin's. 
  Priests in villages of Greece, which were under Ottoman capture, made the people, do not want 
leave the church, by organizing Liturgical Dramas "according to the ancient Tradition" 
 
That book - as you can understand by its title - has a special secularity; It focus on Liturgical Drama, as it 
started from the Liturgic Action of Church. 
  The writer will be happy if this book becomes the reason for a lively - and a productive - 
conversation, which will enlighten ignored sites of Greek Medieval Theatre. 




