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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΣ 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ TOT ΚΛΝΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΤΝΤΑ 

ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 295 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 

"Εχε!, ήδη παρατηρηθεί οτι από την κομνήνειο περίοδο και έξης 
εικονογραφούνται δλο και συχνότερα άπο τους βυζαντινούς ζωγρά
φους διάφοροι εκκλησιαστικοί ΰμνοι. Συχνότερα απαντούν ό 'Ακά
θιστος, ό κανών μετανοίας και το στιχηρον του εσπερινού τών Χρι
στουγέννων Τι σοι προσενέγκωμεν Χρίστε1. Πολύ σπανιότερα ει
κονογραφείται ο Κανών εις Ψυχορραγοΰντα, πού περιλαμβάνεται 
στο Εύχολόγιον και έχει αποδοθεί στον άγιο 'Ανδρέα Κρήτης2. 
Μέχρι τώρα δύο κύκλοι ήταν γνωστοί, και οι δύο στην μνημειακή 
ζωγραφική: Ό αρχαιότερος σώζεται στο παρεκκλήσιο του πύργου 
του 'Αγίου Γεωργίου στην αγιορείτικη Μονή Χελανδαρίου3 ενώ ό 

1. D O U L A MoURlKi, «Hymiiography and Illustrated Manuscripts», Illuminated 
Greek Manuscripts from American Collections, Princeton 1973, σελ. 26-30.— Μ. Α Σ Π Ρ Λ -
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ, Οι μικρογραφίες τοΰ Άκαθίστον στον κώδικα Garrett 13, Princeton, 'Α
θήναι 1992, σελ. 13-22. 

2. S. D U F R E N N E , «L'enrichissement du programme iconographique dans les 
églises du XITIe siècle», L'art Byzantin du XIII^ siècle, Symposium de Sopoéani, 
1965, Βελιγράδι 1967, σελ. 45-46. Tò κείμενο τοΰ λεσβιακού χειρογράφου διαφέρει σέ 
πολλά σημεία άπο τών έντυπων ευχολογίων (J. GOAR, Euchologion sive Rituale Grae-
corum, 2α Ικδ., Βενετία 1730, σελ. 585-587). Για τους κανόνες γενικώς βλ. E. WELLJÌSZ, 
A History of Byzantine Music and Hymiiography, Oxford 1949, σελ. 168-215.— H.-G. 
BECK, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, σελ. 
265-266.— Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ή βυζαντινή ύμνογραφία και ποίησις, τόμ. 2, 3η έκδ., 
'Αθήναι 1965, σελ. 59-66, 202-204. Για τήν απόδοση στον 'Ανδρέα Κρήτης βλ. DACL, 
Ι. 2, στήλ. 2039 (L. Petit). 

3. S. RADOJÒIC, «Umetnièki spomenici manastira Hilandara», ZRVI 3 (1955), 
σελ. 182, είκ. 41.— TOT ΙΔΙΟΤ, «"òin bivajemi na razluèenije duäi od tela" u monu-
mentalnom slikarstvu XIV veka», ZRVI 1 (1961), σελ. 39-43, 46-50, είκ. 1-3, 5-7, 
9. —V. D J U R I C , «Fresques médiévales à Chilandar», Actes du Xlfe Congrès Interna
tional d'Études Byzantines, III, Βελιγράδι 1964, σελ. 65-71, είκ. 8-15.—-TOT Ι Δ Ι Ο Ϊ , By-
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άλλος κοσμεί το υπερώο τοΰ έξωνάρθηκος της 'Αγίας Σοφίας στην 

Άχρίδα 4 . Το πρώτο σύνολο ανάγεται στα πεντηκοστά ετη τοΰ 13ου 

αι., το δεύτερο στα μέσα τοΰ 14ου. Μέχρι τώρα δεν είχαν επιση

μανθεί εικονογραφημένα χειρόγραφα τοΰ κειμένου αύτοΰ. 

Ό κώδιξ 295 της Μονής Λειμώνος στην Λέσβο, γνωστός ως 

Ώρολόγιον της Μονής τών 'Ακοίμητων αν και δεν φαίνεται να 

είχε σχέση με τήν κωνσταντινουπολιτική αυτή μονή, περιέχει με

ταξύ άλλων κειμένων τον εν λόγω κανόνα. Το χειρόγραφο, διαστά

σεων 1 7,5 Χ 13,5 εκ., περιέχει 196 φύλλα, γραμμένα σέ περγαμηνή 

έκτος άπο μερικά φύλλα πού αντικαταστάθηκαν με χαρτώα5. Είναι 

πολύ έφθαρμένο άπο τήν συχνή χρήση και δέν περιέχει κολοφώνα 

άλλα διάφορες ενθυμήσεις, πού αναφέρονται σέ γεγονότα πού συνέ

βησαν στην Βασιλεύουσα και τις γειτονικές περιοχές της Θράκης 

μεταξύ τών ετών 1327 και 1393. Τις ενθυμήσεις αύτες δημοσίευσε 

στίς αρχές τοΰ αιώνα ό Μανουήλ Γεδεών, κατά τον όποιο το ώρο

λόγιον άνηκε κάποτε σε μονή της περιοχής του Ρηγίου, τοΰ ση

μερινού Kücük Çekmece, κοντά στην Κωνσταντινούπολη6. 

Το μεγαλύτερο μέρος τοΰ χειρογράφου είναι γραμμένο με τήν 

γραφή πού ό P. Canart έχει ονομάσει «ε arrondie», ενώ στα φύλ-

zantinische Fresken in Jugoslawien, Μόναχο 1976, σελ. 54, 253 σημ. 40, είκ. 3 1 . — ΤΟΓ 

Ι Δ Ι Ο Υ , «La peinture murale byzant ine. X I I e et X I I I e siècles», Actes du XVe Congrès 

International d'Etudes Byzantines, Ι, 'Αθήναι 1979, σελ. 205-206, πίν. VII. 15.— D. 

BOGDANOVIc - V. D J I T R I C - 0 . M E D A K O V I C , Chilandar, Βελιγράδι 1978, σελ, 62, είκ. 

41-42. 

4. G. Mil.LET- A. F K O L O W , La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, Ι, ΙΙαρίσι 

1954, σελ.VIII, πίν. J 3.2.—S. R A D O . I Ò I C , «Òin bivajomi», έ'νθ. αν., σελ. 39-50, είκ. 8.— 

V. D.TURIc, L'église de Sainte Sophie h Ohr id, Βελιγράδι 1963, σελ. VIII-IX.— T o r 

ΤΛΙΟΥ, Byzantinische Fresken in Jugoslawien, Μόναχο 1976, σελ. 98. 274 σημ. 79.— Cv. 

( T H O Z D A N O V , Ohridsko zidno slikarstvo XIV ceka, Βελιγράδι 1980, σελ. 87-91, 193-194, 

σχ. 24, είκ. 60-61. Πρβλ. R. STICHEL, Studien zum Verìiàltnis von Text und Bild S pat

ulla Xachbyzantinischer Vergiinglichkeitsdarstellungen, Βιέννη 1971, σελ. 74-75. 

5. Συνοπτική περιγραφή τοϋ κωδικός έχει δώσει ό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (κα

τόπιν Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Συμπληρωματικός κατάλογος τών 

χειρογράφων της Βιβλ.ιοΟήκης της 'Ιεράς Μονής Λειμώνας εν Λέσβο), 'Αθήναι, αϊ. (1947 ;), 

σελ. 5-7. Ευχαριστώ θερμότατα τον ηγούμενο τής -Μονής Αειμώνος π. Νικόδημο Παυλό-

πουλο, πού μέ διευκόλυνε ποικιλοτρόπως κατά τις επισκέψεις μου στην μονή. 

6. \1. Γ Ε Λ Κ Ω Ν , «'Αναγνώσεις εκ τοϋ 'Ωρολογίου τής τών 'Ακοίμητων Μονής», 'Εκ

κλησιαστική 'Αλήθεια 23 (1903), σελ. 380-382, 390-391. 
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λα πού περιέχουν τον Κανόνα εις Ψυχορραγοϋντα ή γραφή συγ

γενεύει μέ τήν «ε rectangulaire» και μπορεί να χρονολογηθεί κατά 

τον π. Canart, στον όποιο έδειξα φωτογραφίες τοΰ χειρογράφου, 

στα τέλη τοΰ 12ου ή τις αρχές τοΰ 13ου αι.7. Το χειρόγραφο πε

ριέχει πολλές μικρογραφίες, όλες πολύ απολεπισμένες. Στην σύν

τομη αυτή μελέτη θα περιγράψω και θα σχολιάσω μόνο αυτές πού 

εικονογραφούν τον Κανόνα είς Ψυχορραγοϋντα, επιφυλασσόμενος 

ν' ασχοληθώ μέ τις υπόλοιπες σέ γενικότερο δημοσίευμα για τα 

εικονογραφημένα χειρόγραφα τής Μονής Αειμώνος. 

Ό Κανών εις Ψυχορραγοϋντα καταλαμβάνει τις σελίδες 321-

345 8. Κάθε φύλλο περιέχει ένα τροπάριο, γραμμένο στο επάνω μέ

ρος, ενώ τα τέσσερα πέμπτα της καθορισμένης για τήν γραφή επι

φανείας καταλαμβάνονται άπο μία μικρογραφία χωρίς πλαίσιο και 

βάθος. Ή ενάτη ωστόσο ωδή (σελ. 346-349) δέν εικονογραφήθηκε. 

Λείπει Ινα φύλλο μεταξύ τών σελίδων 324 και 325, πού περιείχε 

το πρώτο και δεύτερο τροπάριο της τρίτης ωδής. Τέσσερα άλλα 

φύλλα (σελ. 321-322, 341-344, 349-350) έχουν αντικατασταθεί 

πολύ αργότερα μέ χαρτώα, πού περιέχουν το κείμενο χωρίς μικρο

γραφίες. 

Ή απόδοση τών μικρογραφιών τοΰ Κανόνος εις Ψυχορραγοϋντα 

εΐναι επίπεδη και γραμμική. Στην χρωματολογία κυριαρχούν το 

βαθυγάλαζο και το κόκκινο. 'Ανήκουν στην τεχνοτροπία ή οποία 

έχει κατά καιρούς αποκληθεί ομάδα Νικαίας, ομάδα Rockfeller 

MacCoraiick ή 2400, και decorative style9. Το γεγονός Οτι δέν 

7. P. CANART, «Les écritures livresques chypriotes du milieu du XIe siècle au 
milieu du XIIIe et le style palestino-chypriote "epsilon"», Scrittura e civiltà 5 (1981), 
σελ. 17-76. Ευχαριστώ θερμά τον Mgr. Paul Canart για τίς πληροφορίες πού μου ϊδωσε. 

8. Ή αρίθμηση τών φύλλων τοΰ χειρογράφου ϊχει γίνει κατά σελίδες. 
9. Για τήν ομάδα αύτη βλ. κυρίως P. CANART, Ινθ. άν.— A.WEYL C A R R , «A Group 

of Provincial Manuscripts from the Twelfth Century», DOP 36 (1982), σελ. 39-80.— 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Byzantine Illumination 1150-1250. The Study of a Provincial Tradition, 
Σικάγο 1987.—ΤΗΣ Ι Δ Ι Α Σ , «Cyprus and the "Decorative Style"», ΈπετηρΙς τοϋ Κέν
τρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου 17 (1987-88), σελ. 123-167.—- P. CANART, «Les 
écritures livresques chypriotes du XIe au XVIe siècle», ενθ' άν., σελ. 32-36.—E. G A -
MILLSCHEG, «Fragen zur Lokalisierung der Handschriften der Gruppe 2400», JOB 
37 (1987), σελ. 313-321. 

7 
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έχουν επηρεασθεί άπο το μανιεριστικο ρεΰμα τής τελευταίας εικο

σαετίας τοΰ 12ου αι. συνηγορεί για πρωιμότερη χρονολόγηση άπο 

αυτήν πού προτείνει ό π. Ganart, περί το 1160-1180. Είναι έ'ργα 

μέτριου ζωγράφου και το ενδιαφέρον τους δέν έγκειται στην αισθη

τική αξία ή τήν εικονογραφική πρωτοτυπία τους άλλα στο ασυνή

θιστο θέμα τους. 

Ή εικονογράφηση είναι αρκετά μονότονη και αποδίδει κατά 

κανόνα μέ ακρίβεια το κείμενο τοΰ αντιστοίχου τροπαρίου. Ό μελ

λοθάνατος, ντυμένος μοναχική στολή, εΐναι συνήθως ξαπλωμένος 

σ' Ινα κρεββάτι μέ το κεφάλι αριστερά10. Κυματιστή πράσινη ται

νία δηλώνει πάντα το έδαφος. Στο τρίτο τροπάριο της πρώτης 

ωδής (σελ. 323" Ιδού επέστη και όχλος τών πονηρών πνευμάτων...) 

ένας άγγελος στέκεται δίπλα στο προσκέφαλο και φέρει τήν άκρη 

τοΰ ιματίου του στο πρόσωπο, ενώ δεξιά πετούν δύο μικροί ήμι-

εξίτηλοι δαίμονες. Στο θεοτοκίον (σελ. 324) ό μοναχός υψώνει τα 

χέρια προς μία εικόνα τής Παναγίας Δεξιοκρατούσης. "Οπως ση

μείωσα ήδη, το φύλλο μέ τα δύο πρώτα τροπάρια τής τρίτης ωδής 

έχει εκπέσει. Στην μικρογραφία τοΰ τρίτου τροπαρίου τής 'ίδιας 

ωδής (Μνησθέντες αγαπητοί της προς υμάς φιλίας, τον Χριστόν 

δυσωπείτε επιβλέψαι επ εμοί...) ό μελλοθάνατος υψώνει τα χέρια 

προς εικόνα τοΰ Χριστού, ενώ πίσω του στέκονται τρεις μοναχοί. 

Ή παράσταση τοΰ θεοτοκίου τής τρίτης ωδής (σελ. 326) διαφέρει 

άπο τοΰ θεοτοκίου τής πρώτης μόνο ως προς τον τύπο της εικόνας 

τής Παναγίας, πού εδώ είναι γυρισμένη αριστερά μέ τα χέρια υψω

μένα σέ δέηση. 

Στο πρώτο τροπάριο τής τετάρτης ωδής, στην σελ. 327 (χείρας 

εκτείνω προς τους εμονς φίλους τε και δάκρυα εξ οφθαλμών μου 

προχέω και ουδείς ο βοηθήσουν μοι) ό μελλοθάνατος απλώνει τα 

χέρια προς τρεις μοναχούς πού στέκονται στα πόδια τοΰ κρεββα-

τιοΰ. Δύο στηθαΐοι άγγελοι πετούν πάνω άπο το κρεββάτι στην 

μικρογραφία τοΰ επομένου τροπαρίου (σελ. 328, είκ. Τ τα όμματα 

ρέπων προς τους Θεοϋ φωτεινούς αγγέλους βοώ μικρόν εάσατέ με 

10. 'Από την πρώτη ώδή μέχρι και το τρίτο τροπάριο της ε'κτης (σελ. 323-337). 
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ζην). Το τρίτο τροπάριο (Έμέ πενθήσατε ... τών αγγέλων οι δήμοι 

και τών βροτών πάντες οι φιλόχριστοι) εικονογραφείται μέ δύο 

αγγέλους και έναν φίλο τοΰ μοναχού κοντά στο προσκέφαλο του, και 

μέ τρεις ασκητές δεξιά (είκ. 2). Στο θεοτόκιο τής τετάρτης ωδής ό 

μοναχός δέεται προς εικόνα τής Θεοτόκου κατ' ενώπιον (σελ. 330). 

'Ακτίνες εκπέμπονται προς τον μελλοθάνατο άπο τμήμα κύκλου 

στην μικρογραφία τοΰ πρώτου τροπαρίου τής πέμπτης ωδής (Φώς 

αίσθητον λάμψον επ' εμοί..., σελ. 331). Το δεύτερο τροπάριο εικο

νογραφείται μέ δύο όρθιους μοναχούς δεξιά, στους οποίους απευ

θύνεται ό ψυχορραγούν (Σώζοισθε πάντες αγαπητοί ασπλαγχνοι φα-

νέντες επ* εμε τον δυστυχή και πανάθλιον πάντες γαρ ει μίαν φω-

νήν εφθέγξασθε, προς τον ημών δεσπότην, σκότους ερύσασθέ με). 

Στο τρίτο τροπάριο ό μοναχός υψώνει τα χέρια προς εικόνα τοΰ 

ψυχοπομποΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ (Σώζου δ μέγας άρχων Θεοϋ Μι

χαήλ αγγέλων αρχηγέ. Ουκέτι γάρ σου το αγιον όνομα καλέσω 

τοϋ βοηθήσαι μον σελ. 333, είκ. 3). Ή εικονογράφηση τοΰ θεο

τοκίου της πέμπτης ωδής (σελ. 334) είναι όμοια μέ τής τρίτης 

(σελ. 326, είκ. 5). 

Ή μικρογραφία τοΰ πρώτου τροπαρίου τής έκτης ωδής είναι 

σχεδόν τελείως έξίτηλη (σελ. 335). Διακρίνεται αμυδρά μία μορφή 

δίπλα στο κρεββάτι (Κλίνατε το οΰς υμών αδελφοί μου προς εμέ). 

Στην επόμενη σελίδα ό μοναχός ξεψυχά ("Ιδού νϋν γνωρίζεται μετ* 

οδύνης ή ψυχή τοϋ ταπεινού μου σώματος). "Ενας άγγελος παρα

λαμβάνει τήν ψυχή του ενώ Ινας άλλος, άριστερώτερα, υψώνει τα 

χέρια στο πρόσωπο. Δεξιά πετοΰν δύο δαίμονες (είκ. 5). Στην σκη

νή πούείκονογραφεΐ το τρίτο τροπάριο τής έκτης ωδής (σελ. 337, 

είκ. 4) πουλιά πετοΰν πάνω άπο τον νεκρό μοναχό και δύο σκυλιά 

ετοιμάζονται να τον κατασπαράξουν, ενώ δεξιά στέκονται δύο άν

δρες μέ κοντούς χιτώνες (το σώμα μου ... εάσατε αταφον όπως 

φάγωσι κϋνες τήν καρδίαν μου). Ή παράσταση τοΰ θεοτοκίου τής 

έκτης ωδής (σελ. 338) διαφέρει άπο τών προηγουμένων. Κοράκια 

πετοΰν γύρω άπο το λείψανο, δύο σκυλιά αριστερά είναι σχεδόν τε

λείως έξίτηλα, ενώ δύο άνδρες δεξιά παρατηρούν τήν σκηνή. Ε π ά 

νω είναι ανηρτημένη εικόνα τής Θεοτόκου μετωπικής ("Ισως διερ-
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χόμενοι ξένοι βλέποντες οστά υπό κυνών συρόμενα, κατανυγέντες 

κλαύσουσιν εκ ψυχής- ελέησαν δέσποινα τήν ψυχήν τοϋ αθλίου τού

του σώματος). 

Στο πρώτο τροπάριο τής εβδόμης ωδής (σελ. 339) δύο άγγελοι 

πετοΰν προς τήν εικόνα τοΰ Χρίστου, κρατώντας τήν ψυχή πού 

έχει τήν μορφή γυμνοΰ ^ρεοους. Κάτω φύεται Ινας θάμνος μέ κόκ

κινα άνθη ('ιδού σύραντες απέσπασαν μου άγγελοι δεινώς αφνω 

άθλίαν ψυχήν και άπάγουσι προς κριτήν φρικτον και φοβερόν). Στην 

επόμενη μικρογραφία, πού εικονογραφεί το δεύτερο τροπάριο τής 

έβδομης ωδής (σελ. 340, είκ. 8), ζυγαριά κρέμεται άπο τμήμα κύ

κλου.'Αριστερά πετούν δύο άγγελοι, ό ένας άπο τους οποίους κρατεί 

τήν ψυχή. Δεξιά δύο δαίμονες προσπαθούν να κάνουν τήν ζυγαριά 

να κλίνει προς το μέρος τους ('Ελεήσατε με άγγελοι πανάγιοι Θεοϋ 

τοϋ ΤΤαντοκράτορος και λυτρώσασθε τελωνίων πάντων πονηρών. 

Ουκ εχω γαρ έργα αγαθά άντισταθμίζειν τω ζυγώ τών φαύλων 

πράξεων μου). Τα επόμενα δύο φύλλα είναι χαρτώα. Το θεοτοκίον 

τής ογδόης ωδής κοσμείται μέ κωνικό βουνό, πράσινο πίσω και 

κόκκινο εμπρός, μπροστά στο όποιο διακρίνεται ήμιεξίτηλο πουλί 

(σελ. 345). 

Οι δύο μεταγενέστεροι κύκλοι τοΰ Χελανδαρίου και τής 'Αγίας 

Σοφίας στην Άχρίδα, μερικώς μόνο διατηρημένοι και δημοσιευ

μένοι, δέν διαφέρουν ούσιο^δώς στην εικονογραφία άπο τον κύκλο 

τοΰ χειρογράφου τής Μονής Αειμώνος, όσο μποροΰμε να κρίνομε 

άπο τις παραστάσεις πού απαντούν και στους τρεις κύκλους ή του

λάχιστον σέ δύο άπο αυτούς11. Στο τρίτο λ.χ. τροπάριο τής πέμ

πτης ωδής, τήν εικόνα τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ αντικαθιστούν στην 

Άχρίδα δύο άγγελοι12. Οι παραστάσεις πού εικονογραφούν τό θεο

ί ι. Στο παρεκκλήσιο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Μονής Χελανδαρίου, μόνο οι σκηνές 
πού εικονογραφούν το θεοτοκίον τής πέμπτης καθώς και τήν έκτη, ογδόη καί ένατη ώδή 
διατηρούνται σε ανεκτή κατάσταση. Στον έΕωνάρθηκα τής 'Αγίας Σοφίας Άχρίδος ϊχουν 
σωθεί οι παραστάσεις πού εικονογραφούν τήν εβδόμη καί ένατη ώδή καθώς καί τμήματα 
της τρίτης, πέμπτης, έκτης καί ογδόης. 

12. G. MILLET - Α. F R O L O W , La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, Ι, Πα
ρίσι 1954, πίν. 13.2.—Cv. GROZDANOV, Ohridsko zidno slikarstvo XIV veka, Βελι
γράδι 1980, σχ. 24, είκ. 60. 
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τοκίον τής ϊδιας ωδής είναι όμοιες στην μικρογραφία μας και στην 

τοιχογραφία της 'Αγίας Σοφίας Άχρίδος, άν έξαιρέσομε το γεγο

νός οτι στο χειρόγραφο ό μοναχός εϊναι πάντα ξαπλωμένος σέ κρεβ

βάτι ένω στην Άχρίδα σέ ψάθα13. Στο Χελανδάρι έχουν προστε

θεί ασκητές πού θρηνούν14. "Ενας μοναχός σκύβει πάνω άπο τον 

ετοιμοθάνατο στην παράσταση τοΰ πρώτου τροπαρίου τής έκτης 

ωδής στο χειρόγραφο μας (σελ. 335), δύο στο Χελανδάρι καί τρεις 

στην Άχρίδα 1 5 . Στον χωρισμό τής ψυχής άπο το σώμα (σελ. 336) 

δύο φίλοι έχουν προστεθεί στην Μονή Χελανδαρίου δίπλα στο προ

σκέφαλο τοΰ μονάχου πού ξεψυχά. Ή ψυχή βγαίνει κ' εδώ άπο το 

στόμα μέ τήν μορφή γυμνού βρέφους16. Το τρίτο τροπάριο καί το 

θεοτοκίον τής έκτης ωδής έχουν ενοποιηθεί στον αγιορείτικο κύκλο, 

όπου συναντοΰμε όλα τα στοιχεία τών μικρογραφιών τοΰ χειρογρά

φου μας (σελ. 337-338). Οι θεατές τής σκηνής έγιναν τρεις καί 

φοροΰν ποδήρη ενδύματα17. Στην Άχρίδα, άν κρίνομε άπο το σχέ

διο πού δημοσίευσε ό Grozdanov, το τρίτο τροπάριο εικονογρα

φείται μόνο μέ τα σκυλιά πού κατασπαράζουν τό λείψανο, ενώ στο 

θεοτοκίον ή Θεοτόκος παρατηρεί τήν σκηνή αριστερά, συνοδευο

μένη άπο άλλες γυναίκες, καί λείπει φυσικά ή εικόνα της 1 8. Τα 

δύο πρώτα τροπάρια τής εβδόμης ωδής διατηρούνται στο χειρό

γραφο καί στην Ά γ ι α Σοφία Άχρίδος. Ή εικονογράφηση τοΰ πρώ

του τροπαρίου διαφέρει στους δύο κύκλους. Έ ν ώ στην μικρογραφία 

της σελ. 339 δύο άγγελοι οδηγοΰν τήν ψυχή στον Χριστό (είκ. 7), 

στην τοιχογραφία τής Άγιας Σοφίας δύο πτερωτοί δαίμονες προ

σπαθούν να τήν αρπάξουν άπο τους αγγέλους πού τήν κρατοΰν19. Το 

εικονογραφικό σχήμα είναι τουναντίον παραπλήσιο στις σκηνές πού 

αναφέρονται στο δεύτερο τροπάριο τής εβδόμης ωδής. Στην Άχρί-

13. Cv. G R O Z D A N O V , èW άν., σχ. 24. 

14. V. DJURié, «Fresques médiévales à Chilandar», Actes du XII^ Congrès 
International d'Études Byzantines, III, Βελιγράδι 1964, σελ. 68. 

15. V. DJURié, ένθ'άν., σ. 68, είκ. 9 — Cv. GROZDANOV, ενθ' άν., σχ. 24. 
16. V. DJURié, ένθ' άν., σελ. 68, είκ. 10. 
17. D. BoGDANOVlé -V. DJURié - D. MEDAKOVIé, Chilandar, gv6' άν., είκ. 42. 
18. Cv. GROZDANOV, èW άν., σχ. 24. 

19. Αυτόθι. 
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δα ή σύνθεση είναι πιό μνημειακή καί συμμετρική, οι άγγελοι στέ

κονται αριστερά αντί να πετοΰν καί ή γυμνή ψυχή βρίσκεται κάτω 

άπο τον ζυγό2 0. 

Ό Rainer Stichel έχει παρατηρήσει ότι ορισμένες μικρογρα

φίες τοΰ ψαλτηρίου Διονυσίου 65, τοΰ δευτέρου τετάρτου τοΰ 12ου 

αι., παρουσιάζουν στενή σχέση μέ τον Κανόνα είς Ψυχορραγοΰν-

τα . Ui παραστάσεις αυτές του αγιορείτικου χειρογράφου, που 

κοσμοΰν τα φύλλα l l r έως 12Γ, δέν παρουσιάζουν ωστόσο ιδιαί

τερη ομοιότητα μέ τους τρεις γνωστούς κύκλους τοΰ Κανόνος, εκτός 

άπο τήν μικρογραφία τοϋ φ. 11 ν , Οπου εικονίζονται ό χωρισμός τής 

ψυχής άπό το σώμα καί ή ψυχοστασία22 (είκ. 6). Ό θάνατος τοΰ μο

νάχου διαφέρει άπό τήν μικρογραφία πού εικονογραφεί το δεύτερο 

τροπάριο τής έκτης ωδής ως προς τήν παρουσία μοναχών αριστερά 

καί δεξιά καί τήν απουσία τοΰ δευτέρου αγγέλου καί τών δαιμό

νων (είκ. 5). Περισσότερο μοιάζει μέ τήν τοιχογραφία τής Μονής 

Χελανδαρίου23. Ή αγιορείτικη μικρογραφία επαναλαμβάνει Ινα θέ

μα πού άπαντα ήδη αποκρυσταλλωμένο τό 1081 στο φ. 6 3 ν τοΰ χει

ρογράφου 112 τής Μονής Είκοσιφοινίσσης, πού περιέχει τήν Κλί

μακα τοΰ αγίου 'Ιωάννου, εκλάπη άπό τους Βουλγάρους κατά τήν 

κατοχή τής Ανατολικής Μακεδονίας τό 1917, καί κατέληξε στην 

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη τοΰ Princeton, όπου φέρει τον αριθ

μό Garrett 162 4. Στην παράσταση αυτή άγγελος, πού κρατεί σκήπ

τρο, παραλαμβάνει τήν ψυχή νεκρού μοναχού ξαπλωμένου σέ ψάθα. 

Ή ψυχή παριστάνεται ως γυμνό βρέφος. Αριστερά ένας μοναχός 

θυμιά, ενώ δεξιά στέκονται άλλοι τρεις. Κατά τον Martin ή μικρο

γραφία αυτή συνδυάζει δύο διαφορετικές σκηνές: έναν αναχωρητή 

20. Αυτόθι. 
21. R. STICHEL, ενθ' άν., (σημ. 4), σελ. 71-75, είκ. 7-9. Πρβλ. Π. ΧΡΙΙΣΤΟΤ κ.οί., 

Ο'ι θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους, τόμ. 1, 'Αθήναι 1973, είκ. 118, 121, 122. Για τήν χρο
νολόγηση βλ. I. S P A T H A H A K I S , «The Date of the Illustrations of the Psalter Dio-
nysiu 65», ΔΧΑΕ, περ. Δ', 8 (1975-1976), σελ. 173-177. 

22. R. STICHEL, ενθ' άν., σελ. 71, είκ. 8.—II. ΧΡΙΙΣΤΟΤ κ.ά., ενθ. άν., είκ. 121. 

23. Βλ. ανωτέρω, σελ. 33. 
24. J. R. M A R T I N , Ενθ. άν., σελ. 28-29, 175, TTÌV. ΧΙ.36 (φ. 63ν). 
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πού ξεψυχά περιστοιχισμένος άπό άλλους μοναχούς, πού άπαντα 

σέ μηνολόγια25, καί έναν άγγελο πού παραλαμβάνει τήν ψυχή τοΰ 

νεκροΰ, Οπως τον βλέπομε σέ ψαλτήρια μέ παρασελίδιο διάκοσμο, 

π.χ. τα ψαλτήρια Χλουντώφ καί Lond. Add. 193522 6. Ή ψυχο-

στασία στό κάτω μέρος τοΰ φ. 1 1 ν τοΰ ψαλτηρίου τής Μονής Διο

νυσίου θυμίζει τήν τοιχογραφία τής Αγίας Σοφίας μάλλον παρά 

τήν μικρογραφία τής σελ. 340 τοΰ χειρογράφου μας, πού κοσμεί 

τό δεύτερο τροπάριο της έβδομης ωδής2 7 (είκ. 8). ' Η ύπαρξη στό 

αγιορείτικο χειρόγραφο, πού εΐναι αρχαιότερο κατά μερικές δεκα

ετίες άπό τό ώρολόγιον τής Μονής Λειμώνος, δύο σκηνών περίπου 

ταυτόσημων μέ παραστάσεις τοΰ κύκλου πού μας απασχολεί, στη

ρίζουν τήν υπόθεση Οτι ό κύκλος αυτός είχε δημιουργηθεί* τουλά

χιστον άπό τις αρχές τοΰ 12ου αι. 

Ανάλογη μέ τήν εικονογράφηση τοΰ Κανόνος είς Ψυχορραγοϋν

τα είναι ή διακόσμηση ενός παρεμφερούς κειμένου, τοΰ Κανόνος 

Μετανοίας, ό όποιος όμως δέν περιλαμβάνεται στις εκκλησιαστι

κές ακολουθίες28. Κυριότερο παράδειγμα εϊναι ό κύκλος πού πε

ριέχεται στον κώδικα Vat. gr. 1754, τοΰ 12ου αι. 2 9 . Καί εκεί τρεις 

ή τέσσερις συνθέσεις επαναλαμβάνονται μέ ελάχιστες διαφορές· 

ποιοτικά Ομως οι μικρογραφίες τοΰ Βατικανοΰ κωδικός υπερέχουν 

κατά πολύ τής διακοσμήσεως τοΰ λεσβιακοΰ χειρογράφου. Τα ει

κονογραφημένα χειρόγραφα τοΰ Κανόνος Μετανοίας ελάχιστες δια

φορές παρουσιάζουν μεταξύ τους, καί άκολουθοΰν πιθανότατα Ινα 

κοινό αρχέτυπο3 0. 

25. Ό π ω ς ή Κοίμηση τοΰ ΈφραΙμ τοϋ Σύρου στο μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου τοΰ Β': 
// menologio di Basilio II (cod. Vaticano greco 1613), Τουρίνο 1907, πίν. 354. 

26. M. V. SiEPKINA, Miniatjury Hludovskoj Psaltyri, Μόσχα 1977, φ. 102v.—S. 
DER N E R S E S S I A N , L'illustration des psautiers grecs du Moyen Age, Π, Παρίσι 1970, 
σελ. 48, είκ. 220 (φ. 137r). 

27. Βλ. σελ. 34. 
28. J. R. MARTIN, The Illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus, 

Princeton 1954, σελ. 128-149.— D. MOTJRIKI, ένθ" άν., (σημ. 1), σελ. 27. 

29. J. R. M A R T I N , Ινθ' άν., σελ. 128-145, είκ. 246-277. 
30. Μετά τήν έκδοση τοΰ βιβλίου τοΰ Martin δημοσιεύθηκε Ινα εικονογραφημένο 

χειρόγραφο τοϋ Κανόνος Μετανοίας πού βρίσκεται στο Βουκουρέστι, ανάγεται στον 11ο-
12ο αι., καί είναι έτσι το αρχαιότερο γνωστό: Ι. B A R N E A , «Un manuscrit byzantin 
illustré du XIe siècle», Revue des Études Sud-Est Européennes 1 (1963), σελ. 319-330. 
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Κατά τήν Ντούλα Μουρίκη πολλές σκηνές πού είναι εμπνευ

σμένες άπό ύμνους έχουν έντονο μνημειακό χαρακτήρα καί συνε

πώς δέν δημιουργήθηκαν για τήν διακόσμηση χειρογράφων31. Ή 

παρατήρηση αυτή δέν ισχύει για τόν Κανόνα είς Ψυχορραγοϋντα 

καί τόν Κανόνα Μετανοίας, οπού οί παραστάσεις είναι ολιγοπρό-

σωπες καί άκολουθοΰν πιστά τό κείμενο πού εικονογραφούν. 

Παρά τήν κακή διατήρηση της καί τήν μέτρια αισθητική αξία 

της, ή εικονογράφηση τοΰ Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα στό χειρό

γραφο τής Μονής Αειμώνος δέν στερείται σημασίας. Είναι ή αρ

χαιότερη γνωστή καί ή μόνη πού σώθηκε σέ μικρογραφίες τοΰ 

ποιητικού αύτοΰ κειμένου, πού φαίνεται ότι άρχισε νά εικονογρα

φείται σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα, άπό τις αρχές τουλάχιστον τοΰ 

12ου αί. 

31. D. MOURIKI, ενθ' άν. 
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Summary 

PANAYOTIS L. V0G0T0P0UL0S 

THE ILLUSTRATION OF THE CANON 
FOR SOMEONE WHO IS IN THE THROES OF DYING 

IN THE HOROLOGION No. 295 
OF THE LEIMONOS MONASTERY 

A seldom illustrated Byzantine hymn is the Canon είς 
ψυχορραγοϋντα (the Canon for someone who is in the throes of 
dying). This text has been attributed to Andrew of Crete 
and is included in the Εύχολόγιον. Two cycles were known up 
to now, both in fresco. The older one is preserved in the 
chapel of the tower of St. George in the monastery of Hi-
landar on Mount Athos, and has been attributed to the mid-
13th century, while the other decorates the exonarthex of 
the cathedral of St. Sophia in Ohrid, and dates from the niid-
14th century. No illuminated manuscript of this text was 
known up to now. 

The Horologion No. 295 of the Leimonos Monastery on the 
island of Lesbos has up to now escaped the attention of art 
historians. It measures 17.5x13.5 cm. and contains 195 fo
lios, almost all of them of parchment, except for a few which 
have been replaced with paper. Among other texts, it con
tains in pages 321 to 345 the text of the canon in question, 
written with black ink in a minuscule which, according to 
Mgr. Paul Canart, to whom I have shown photographs of the 
manuscript, is related to the rectangular epsilon script and 
may date from the late 12th or early 13th century. 

Each page contains a single troparion or verse, written in 
the upper part, while approximately 80% of the justification 
is occupied by an unframed miniature referring to the text 
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written above it. However, the pages containing the ninth 
ode were never illuminated; one folio, which contained the 
first and second verses of the third ode, between pages 324 
and 325, is missing; and four more folios (p. 321-322, 341-344 
and 349-350) were later replaced with paper, containing only 
the text. 

The illustration is rather monotonous and sticks to the 
text of the troparion written above it. The dying man, clad 
in monastic garments, lies usually on a bed with his head on 
the left side, sometimes with his hands raised. In some folios 
—among them the Theotokia—, an icon of the Virgin is hung 
above him. 

Our miniatures display a rather flat and linear treatment. 
Blues and reds predominate. The fact that they are free of 
the exaggerated mannerism of the late 12th century suggests 
a somewhat earlier date, in the 1160s or 70s. They belong to 
the large group known as the Rockfeller MacCormick or 2400 
or decorative style group and are the work of a mediocre 
artist. Their interest lies not in their aesthetic value or in 
their iconographie inventiveness, but in their unusual subject 
and the fact that they are the oldest extant example of the 
illustration of this seldom encountered hymn. 

The two later fresco cycles at Hilandar and Ohrid, only 
partially preserved and published, are iconographically re
lated to the Leimonos miniatures. Two scenes on f. t l v of 
the Psalter Dionysiou 65, from the second quarter of the 12th 
century, recall scenes of our cycle and suggest that it had 
been created in the early 12th century, if not earlier. 
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Είκ. 1. Ώρολόγιον Λειμώνος 295, σελ. 328 (Δεύτερο τροπάριο της τετάρτης ώδης τοΰ 
Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 



108 Π4ΚνΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΣ 

e TvfWvw 

Ρ* 

Κίκ 2 Ώρολογιον Λειμώνο; 29"), σε; -J29 (Τρίτο τροπάριο της τετάρτης ώ8ης τοΰ 
kajovo: c'c Ψυ/ορραγοΰντα) 
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Είκ 3. Ώρολόγων Λειμώνος 295, σελ. 333 (Τρίτο τροπάριο της πέμπτης ώδης τοΰ 
Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 
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Είκ 4 Ώρολόγιον Αειμώνος 295, σελ 337 (Τρίτο τροπάριο της έκτης ώδης τοΰ 
Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 
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Είκ. 5. Ώρολόγιον Λειμώνος 295, σελ. 336 (Δεύτερο τροπάριο της έκτης ωδής 
τοΰ Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 
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Είκ. 7. Ώρολόγιον Λειμώνος 295, σελ. 339 (Πρώτο τροπάριο της έβδομης ωδής τοΰ 
Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 
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Είκ 8. Ώρο)όγιον Λειμώνος 295, σελ. 340 (Δεύτερο τροπάριο της εβδόμης ωδής τοΰ 

Κανόνος είς Ψυχορραγοϋντα). 
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