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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ: 

Ο ΚΩΔΙΞ 56 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 

X T συλλογή βίων άγιων πού συνέγραψε την δεύτερη 

πενηνταετία τοϋ 10ου αιώνος ο βυζαντινός λόγιος Συ

μεών ο Μεταφραστής, ό όποιος είχε απασχολήσει πριν 

από αρκετά χρόνια τον αξέχαστο Νίκο Οίκονομίοη, σώ

ζεται σε 830 περίπου κώδικες1. 'Από αυτούς εικονογρα

φημένοι είναι μόνο 45, πού ταξινομήθηκαν σε διάφορες 

ομάδες, ανάλογα με τον τρόπο διακοσμήσεώς τους2. 

Μία άπο τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει τα μηνολόγια, 

όπου ό εικονιστικός διάκοσμος περιορίζεται στα ιστορη

μένα αρχικά γράμματα, πού έγνώρισαν μεγάλη διάδοση 

τον 11ο και τον 12ο αιώνα3. Τήν εποχή αυτή απαντούν 

και άλλες κατηγορίες χειρογράφων, όπου ό διάκοσμος 

περιορίζεται μερικές φορές στα ιστορημένα αρχικά, π.χ. 

οι Όμιλίες τού άγιου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου4. 

1. Ν. Oikonomides, Two Seals of Symeon Metaphrastes, DOP 27 

(1973), σ. 323-326. Ή βασική μελέτη για το Μηνολόγιο τοϋ Συμεών 

τοϋ Μεταφραστοϋ είναι τοϋ Α. Ehrhard, Überlieferung und Bestand 
der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche 
von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Π, Λειψία 1938, σ. 

306-709. 

2. Βλ. Ν. Patterson Sevcenko, Illustrated Manuscripts of the Metaphras-

tian Menologion, Σικάγο-Λονδΐνο 1990 (εφ' έξης: Patterson Sevcen

ko), Y.aiRbK, VI, στ. 136-188 (H. Deliyanni Doris). Στα χειρόγραφα 

πού άπαριθμοΰνται έκεϊ, θα πρέπει νά προστεθούν τα μηνολόγια 

'Αθηνών 2522 και 996 (Ά. Μαραβά-Χατζηνικολάου - Χρ. Τουφε-

ξή-Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, Γ, Αθήναι 1997, σ. 186-190, 

219-221, αριθ. 45,57). Είχαν προηγηθεί οι μελέτες τοϋ Α. Ehrhard, 

ε.ά., σ. 690-693, τής S. Der Nersessian, The Illustrations of the Meta-

phrastian Menologium, Late Classical and Medieval Studies in Honor of 

Albert Mathias Friend, Jr., Princeton 1955, σ. 222-231, τοϋ P. Mijovic, 

Une classification des ménologes enluminés, Actes du Xlle CIEB, III, 
Βελιγράδι 1964, σ. 271-279, xoxMenolog, Βελιγράδι 1973, και τής Έ . 

Δεληγιάννη-Δωρή, Ιστορημένα χειρόγραφα τοϋ Μηνολογίου τοΰ 

Συμεών τοΰ Μεταφραστή, Παρουσία Α (1982), σ. 275-312. 

3. Patterson Sevcenko, σ. 185-186,193, xaiRbK, VI, στ. 162-163,179 

(Η. Deliyanni Doris). Για τα ιστορημένα αρχικά βλ. C. Franc-

Sgourdeou, Les initiales historiées dans les monuments byzantins aux 
Xle-XIIe s, Byzantinoslavica XXVIII (1967), σ. 336-354. 

Στα χειρόγραφα τού Μηνολογίου, όπου ό εικονιστικός 

διάκοσμος περιορίζεται σέ άνθρωπόμορφα αρχικά 

γράμματα5, θα πρέπει νά προστεθεί στους οκτώ γνω

στούς μέχρι σήμερα κώδικες ένας ένατος: Τό μηνολό

γιο Λειμώνος 56, πού περιέχει τους αγίους τοΰ μηνός 

'Οκτωβρίου6. Τό χειρόγραφο είναι πλήρες, αν έξαιρέσο-

με τον πίνακα περιεχομένων στην αρχή7. Τα περιεχόμε

να του αντιστοιχούν στην τυπική έκδοση, όπως τήν κα

θόρισε ό Albert Ehrhard: Περιλαμβάνει έναν Βίο για κά

θε μέρα τού μήνα, πλην τής 4ης, 9ης, 11ης, 17ης και 27ης 

'Οκτωβρίου, και δύο Βίους για τήν 19η8. Οι Βίοι τού 

μηνός αυτού πού περιέχει είναι λοιπόν συνολικώς 279. 

Τό εικονογραφημένο μηνολόγιο τής Μονής Λειμώνος 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον όχι μόνο λόγφ τής πλη-

4. Ό π ω ς τα χειρόγραφα Αθηνών 2554, Οίκουμενικοΰ Πατριαρ

χείου 16 και Vat. gr. 463 (τα δύο τελευταία περιέχουν και προμε

τωπίδα με παράσταση τοϋ συγγραφέως). Βλ. G. Galavaris, The 

Illustration of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton 

1969, σ. 204-205,220-222,250-252, εικ. 257-260, 61-77,78-93. 

5. Patterson Sevcenko, σ. 185-186,193. RbK, VI, στ. 162-163,179 (Η. 

Deliyanni Doris). 

6. Α. Παπαδοπούλου τοΰ Κεραμέως, Μαυρογορόάτειος Βιβλιο

θήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των έν ταΐς άνά τήν 

Άνατολήν Βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων, 

Ό εν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 

Παράρτημα τοΰ ΙΕ' τόμου, έν Κωνσταντινουπόλει 1884, σ. 64. 

Ehrhard, ε.ά., σ. 367, όπου αναγράφεται λανθασμένα ο αριθμός 

τών φύλλων. Ευχαριστώ θερμότατα και από τήν θέση αυτή τον 

πανοσιολογιώτατο καθηγούμενο τής Ι ε ρ ά ς Μονής Λειμώνος 

αρχιμανδρίτη Νικόδημο Παυλόπουλο, πού μέ διηυκόλυνε ποικι

λοτρόπως στην μελέτη και φοκογράφηση τοϋ χειρογράφου. 

7. Βλ. σχετικά Patterson Sevcenko, σ. 9. 

8. Στον δεύτερο άπό τους Βίους τής 19ης 'Οκτωβρίου, τοΰ άγιου 

Ανδρέου τοΰ έν τη Κρίσει, ή ημερομηνία τής επιγραφής διορθώ

θηκε εκ τών υστέρων σέ 17 (βλ. Είκ. 12). Για τις διάφορες ημερο

μηνίες έορτασμοϋ τοϋ άγιου Ανδρέου τοϋ έν Κρίσει βλ. Θ Η Ε, 2, 

σ. 670, και F. Halkin, Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, 

Βρυξέλλες 1969, σ. 22. 

9. Ehrhard, ε.ά., σ. 358-359. Patterson Sevcenko, σ. 209-210. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ρότητός του, άλλα και λόγω της ποιότητος τοΰ διακό

σμου του, της πρωτοτυπίας πολλών άπό τα αρχικά του 

και της καλής του διατηρήσεως. Μεγάλων διαστάσεων, 

όπως όλα τα μηνολόγια, έχει ΰψος 33-33,5 και πλάτος 

25-26 εκ. και περιέχει 319 φύλλα από περγαμηνή. Το κεί

μενο, μικρογράμματο, είναι γραμμένο σε δύο στήλες, 

των οποίων ή γραμμένη επιφάνεια έχει διαστάσεις περί

που 21,5x6,5 εκ. Ή χαράκωση είναι του τύπου 35C2df 

κατά τήν κατάταξη τοΰ Leroy. Κάθε στήλη περιέχει 25 

στίχους. Τα τετράδια αριθμούνται κάτω αριστερά στην 

πρόσθια όψη τού πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου και 

κάτω δεξιά στην οπίσθια οψη τοΰ τελευταίου φύλλου. 

Το κείμενο είναι γραμμένο με άνοικτοκάστανη μελάνη, 

ενώ με χρυσή γράφονται ή ημέρα, οι τίτλοι και τα 

αρχικά γράμματα στην αρχή τών παραγράφων. 

Ή αρχή κάθε βίου κοσμείται με ταινιοειδές έπίτιτλο 

πλάτους μιας στήλης και με ιστορημένο αρχικό γράμ

μα. 'Οκτώ άπό τα αρχικά είναι άνθρωπόμορφα, εννέα 

ζωόμορφα, ενώ εννέα έχουν φυτικό διάκοσμο. Τό 

αρχικό γράμμα τοΰ μαρτυρίου τών αγίων Πρόβου, Τά

ραχου και 'Ανδρόνικου στο φ. 75ν δεν σώζεται. 

Τα αρχικά γράμματα τοΰ Μηνολογίου Λειμώνος 56 

είναι τα εξής: 

1) φ. 2r (1η 'Οκτωβρίου), άγιος Άνανίας: Ζωόμορφο Λ 

(ΕΊκ. 1). 

2) φ. 6r (2 'Οκτωβρίου), άγιοι Κυπριανός και Ίουστίνα: 

Οι άγιοι μετωπικοί (ΕΊκ. 2). 

3) φ. 23r (3 'Οκτωβρίου), άγιος Διονύσιος ό 'Αρεοπαγί

της: Ό άγιος μετωπικός (ΕΊκ. 3). 

4) φ. 34r (4 'Οκτωβρίου10), αγία Χαριτίνη: Φυτικό Ε 

(ΕΊκ. 4). 

5) φ. 37ν (6 'Οκτωβρίου), απόστολος Θωμάς: Φυτικό Π 

(ΕΊκ. 5). 

6) φ. 45Γ (7 'Οκτωβρίου), άγιοι Σέργιος και Βάκχος: 

Αντίνωτα πουλιά (ΕΊκ. 6). 

7) φ. 61r (8 'Οκτωβρίου), άγια Πελαγία: Φυτικό Γ (ΕΊκ. 7). 

8) φ. 67ν (10 'Οκτωβρίου), άγιοι Εύλάμπιος και Εύλα-

μπία: Φυτικό Α. 

9) φ. 75ν (12 'Οκτωβρίου), άγιοι Πρόβος, Τάραχος και 

Ανδρόνικος: Δεν σώζεται. 

10) φ. 83ν (13 'Οκτωβρίου), άγιοι Κάρπος και Παπύλος: 

Φυτικό Μ. 

11) φ. 96Γ (14 'Οκτωβρίου), άγιοι Ναζάριος, Γερβάσιος, 

Προτάσιος και Κέλσιος: Φυτικό Ν. 

12) φ. 103ν (15 'Οκτωβρίου), άγιος Λουκιανός: Ζεύγος, 

πουλιών (ΕΊκ. 8). 

13) φ. 114ν (16 'Οκτωβρίου), άγιος Λογγΐνος: Φυτικό Τ 

με δύο κεφάλια δρακόντων (ΕΊκ. 9). 

14) φ. 121ν (18 'Οκτωβρίου), ευαγγελιστής Λουκάς: Ό 

άγιος, καθιστός, βαπτίζει τον κάλαμο σέ μελανοδο-

χεΐο (ΕΊκ. 10). 

15) φ. 128ν (19 'Οκτωβρίου), άγιος Ούάρος: Ό άγιος και 

ο διώκτης του Μαξιμιανός (ΕΊκ. 11). 

16) φ. 140Γ (19 'Οκτωβρίου), άγιος Ανδρέας ό εν τβ 

Κρίτγι (=ο εν τη Κρίσει): Φυτικό Π (Είκ. 12). 

17) φ. 150r (20 'Οκτωβρίου), άγιος Αρτέμιος: Ό άγιος 

όρθιος, δεόμενος (ΕΊκ. 13). 

18) φ. 184r (21 'Οκτωβρίου), άγιος Ίλαρίων: Ζεύγος 

πουλιών (Είκ. 14). 

19) φ. 213ν (22 'Οκτωβρίου), άγιος Αβέρκιος: Θαύμα 

τού αγίου (ΕΊκ. 15). 

20) φ. 237Γ (23 'Οκτωβρίου), άγιος 'Ιάκωβος ό Αδελφό-

θεος: Φυτικό Ο. 

21) φ. 247ν (24 'Οκτωβρίου), άγιος Αρέθας: Ό άγιος πο

δοπατεί τον διώκτη του (Είκ. 16). 

22) φ. 272r (25 'Οκτωβρίου), άγιοι νοτάριοι Μαρκιανός 

και Μαρτύριος: Φυτικό Ε με δύο κεφάλια ζώων και 

χέρι πού ευλογεί (ΕΊκ. 17). 

23) φ. 274r (26 'Οκτωβρίου), άγιος Δημήτριος: Ό άγιος 

Νέστωρ φονεύει τον Λυαιο παρουσία τού αγίου Δη

μητρίου και τού Μαξιμιανοΰ (Είκ. 18). 

24) φ. 283ν (28 'Οκτωβρίου), αγία Αναστασία ή Ρω

μαία: Αλεπού (ΕΊκ. 19). 

25) φ. 293Γ (29 'Οκτωβρίου), άγιος Αβράμιος: Σύμπλεγ

μα άνθρωπου και αιλουροειδούς (Είκ. 20). 

26) φ. 314Γ (30 'Οκτωβρίου), άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνο-

βία: Φυτικό Α (Είκ. 21). 

27) φ. 316Γ (31 'Οκτωβρίου), άγιος 'Επίμαχος: Ζώο 

(Είκ. 22). 

Και στα άλλα μηνολόγια, όπου ό διάκοσμος περιορίζε

ται στα αρχικά, μέρος μόνο άπό αυτά είναι άνθρωπό

μορφα, ενώ στο μηνολόγιο Add. 36636 της Βρετανικής 

Βιβλιοθήκης και τα επτά σωζόμενα αρχικά είναι άν-

θρωπομορφικά, μπορεί όμως ανάμεσα σέ αυτά πού λεί

πουν να υπήρχαν και αρχικά με φυτικό μόνο ή ζωικό 

διάκοσμο11. Είκοσι έξι άπό τα είκοσι οκτώ αρχικά πε

ριέχουν μορφές στον κώδικα Vat. gr. 1679, δέκα άπό τα 

δεκατρία στον Μαρκιανό gr. Ζ 351, δεκαοκτώ μόνο άπό 

τα είκοσι έ'ξι στον Χάλκης 8012. Στο μηνολόγιο 508 τής 

10. Το Δ τής ημερομηνίας διορθώθηκε μεταγενεστέρως σέ Ε. 
Πρβλ. Patterson Sevcenko, σ. 248 σημ. 1. 
11. Patterson Sevcenko, σ. 126-128, είκ. 3F2-3F9. 
12. Vat. gr. 1679: C. Walter, The Triumph of Saint Peter in the Church 
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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ: Ο ΚΩΔΙΞ 56 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 

Μονής Σινά το ποσοστό των άνθρωπομόρφων αρχικών 

είναι ακόμη μικρότερο: τρία μόνο άπό τα δεκαεννέα 

αρχικά γράμματα περιέχουν μορφές13. Οι κώδικες 

Cromwell 26 της 'Οξφόρδης, Λαυρεντιανός ΧΙ.11 και 

253 της Μονής τής Πάτμου έχουν πολλά κενά. Στον 

πρώτο, δύο από τα πέντε σωζόμενα αρχικά είναι άν-

θρωπομορφικά, στον δεύτερο δύο άπό τα τρία, στον τε

λευταίο έ'να14. 

Άπό τά μηνολόγια πού αναφέραμε, τους αγίους του 

'Οκτωβρίου περιέχουν ό κώδιξ Vat. gr. 1679 και ό Χάλ

κης 80. Στο χειρόγραφο του Βατικανού μόνο οι Βίοι 

τών άγιων Πολύευκτου και Άρέθα στερούνται αρχι

κών μέ ανθρώπινες μορφές. Στον κώδικα τής Χάλκης, 

άπό τά αρχικά πού είναι άνθρωπόμορφα στον κώδικα 

μας, μόνο το Μ τού 'Αρτεμίου και το Ε τού Άρέθα έχουν 

αποκλειστικά ζωικό καί φυτικό διάκοσμο. 

Στο χειρόγραφο τής Μονής Λειμώνος οι άγιοι εικονίζο

νται συνήθως κατά μέτωπον σε γράμματα μέ κάθετα 

στοιχεία, όπως το Π (άγιοι Κυπριανός και Ίουστίνα στο 

φ. 6r καί Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης στο φ. 23r) καί τό Μ 

(άγιος Αρτέμιος στο φ. 150r) (Ε'ικ. 2, 3, 13). Ό άγιος 

Αρτέμιος υψώνει τά χέρια σέ δέηση. Στο μαρτύρων τοϋ 

αγίου μάρτυρος Ούάρου καί τών συν αύτω (φ. 128ν, 

Είκ. 11), δίπλα στον άγιο, πού στρέφεται ελαφρά δεξιά, 

στέκεται ό υπαίτιος τού θανάτου του αυτοκράτωρ Μα-

ξιμιανός, ενώ τό μεσαίο στοιχείο τού αρχικού Μ σχημα

τίζεται άπό συστρεφόμενο φίδι πού τού επιτίθεται. 

Πρόκειται για revenge initial, όπως ονομάζει την κατη

γορία αύτη ή Nancy Patterson Sevcenko, οπού εικονίζε

ται ή τιμωρία τού υπαιτίου τού θανάτου τού άγιου1 5. 

Στο αρχικό γράμμα Ε, ή οριζόντια κεραία σχηματίζεται 

μέ ένα απλωμένο χέρι, όπως στο Υπόμνημα εις τον 

άγων άπόστολον και εύαγγελιστήν Λουκαν, ό όποιος 

βαπτίζει τόν κάλαμο σέ καλαμάρι (φ. 121ν, Είκ. 10), ή 

στο Μαρτύρων τοϋ αγίου μεγάλο μάρτυρος Άρέθα και 

τών συν αύτω άθλησάντων αγίων μαρτύρων (φ. 247ν, 

Είκ. 16). Έδώ ό λευκογένειος άγιος Αρέθας δείχνει την 

πόλη Νεγράν τής Αιθιοπίας όπου έμαρτύρησε, ή οποία 

of Saint Clement at Ohrid and the Iconography of the Triumph of the 

Martyrs, Zograf 5 (1974), o. 30-34· Patterson Sevcenko, σ. 162-164, 

είκ. 4D7-4F10. Marc. gr. Ζ 351: I. Furlan, Codici greci illustrati della 

Biblioteca Marciana, IV, Μιλάνο 1981, ο. 16-19· Patterson Sevcenko, 

σ. 170-172, είκ. 4G1-5B1. Χάλκης 80: Patterson Sevcenko, σ. 112-

115, είκ. 6C10-6E11. 

13. Patterson Sevcenko, ο. 155-156, είκ. 6F5 -6F7. Κ. Weitzmann - G. 

Galavaris, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illu

minated Greek Manuscripts, I, Princeton 1990, σ. 119-122, αριθ. 43, 

Είκ. 1. Μηνολόγιο Λειμώνος56, φ. 2r (1η Όκτωβρίον). 

προστατεύεται άπό τρεις πύργους καί στέφεται άπό με

τάλλιο τού Χριστού πού ευλογεί. Συγχρόνως ό άγιος 

ποδοπατεί ήμίγυμνον άνδρα ντυμένο μόνο ρόδινο χι

τώνα, τόν όποιο πνίγει ανορθωμένο φίδι - προφανώς 

τόν ηγεμόνα τής Εύδαίμονος Αραβίας Δουναάν, πού 

κατέλαβε προσωρινώς την Νεγράν καί εξολόθρευσε 

τόν χριστιανικό πληθυσμό της, μεταξύ αυτών καί τόν 

άγιο Αρέθα. Πρόκειται καί έδώ για revenge initial. Ή 

πίν. XlXb, είκ. 398-404. 

14. Patterson Sevcenko, σ. 135, 109, 147, είκ. 4Α3-4Α7, 3C11-3D1, 

4C11-4D4. Για τον κώδικα τής 'Οξφόρδης βλ. καί Corpus der by

zantinischen Miniaturhandschriften (εφ' εξής: CBM), Ι, ο. 35-37, αριθ. 

23, είκ. 127-131. 

15. Patterson Sevcenko, σ. 193. Πρβλ. καί Walter, ε.ά., σ. 30-34, 

οπού υποστηρίζεται οτι μέ τά αρχικά αυτά δηλώνεται ό θρίαμ

βος τής 'Εκκλησίας. 
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fix. 2. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. ór (2 'Οκτωβρίου). 
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Είκ. 3. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 23r (3 Όκτωβρίον). 
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Είκ. 4. Μηνολόγιο Λειμώνος56, φ. 34r (4 Όκτωβρίον). 

σχηματοποιημένη παράσταση της Νεγράν είναι ζωγρα
φισμένη δεξιά της στήλης τοΰ κειμένου. Το αρχικό τοϋ 
μαρτυρίου τοϋ αγίου Αρέθα είναι το μόνο στο χειρό
γραφο μας πού δεν είναι αυτόνομο, άλλα σχηματίζει 
ενιαίο σύνολο μέ μικρογραφία άπό την άλλη πλευρά 
τοϋ κειμένου. 'Ανάλογο παράδειγμα στα άλλα μηνολό
για, όπου ό διάκοσμος περιορίζεται στα ιστορημένα 
αρχικά, συνήντησα μόνο στο φ. 71ν τοϋ χειρογράφου 
Add. 36636 τοϋ Αονδίνου16. 

Σε δύο περιπτώσεις το αρχικό σχηματίζει ολόκληρη 
σκηνή. Ό Βίος και πολιτεία τοϋ εν άγίοις πατρός ημών 

Άβερκίου επισκόπου Ίεραπόλεως (φ. 213ν, Είκ. 15) 
αρχίζει μέ το γράμμα Μ. Το αριστερό και το μεσαίο κά
θετο στοιχείο σχηματίζουν ό λευκογένειος άγιος, πού 
φορεί επισκοπικά άμφια, και μία δαιμονιζομένη, την 
οποία θεραπεύει.Ό άγιος υψώνει το δεξί χέρι σε σχήμα 
λόγου και προστάζει έναν δαίμονα, ντυμένο μόνο γα
λάζιο περίζωμα, ό όποιος σχηματίζει την δεξιά κάθετη 
κεραία, να μεταφέρει έναν μεγάλο λίθο άπό τήν Ρώμη, 
όπου συνέβη το θαύμα, στην Ίεράπολη της Φρυγίας. 
Σύμφωνα μέ το κείμενο τοϋ Συμεών τοϋ Μεταφραστού, 
ό άγιος Αβέρκιος είπε: "Εξελθε ταύτης πονηρέ δαϊμον. 

...Έπιτάττω σοι τον βωμον τούτον άραι, μέχρι τε Ίερα

πόλεως της έμής ένεγκεΐν. Ήκονσεν ό δαίμων και 

ύπέρχεται τον βωμον και αναιρείται, και διεΐσε δια τοϋ 

Ιπποδρόμου, και τω ώρισμένω φέρων εναποτίθησι 

τόπω κατά τήν Ίεράπολιν11'. Στην "Αθλησιν τοϋ αγίου 

και ένδοξου μεγάλο μάρτυρος Δημητρίου (φ. 274Γ, Είκ. 
18), ό άγιος, όρθιος, ευλογεί τον Νέστορα πού κτυπά μέ 
το δόρυ του τον πεσμένο στο έδαφος Λυαΐο, ένώ τήν 
σκηνή παρακολουθεί επάνω ό Μαξιμιανός, σέ προτο
μή. Ό άγιος Δημήτριος είναι ντυμένος γαλάζιο χιτώνα 
και κόκκινο ιμάτιο, ένώ ό Νέστοορ φορεί θώρακα. Ή 
ασπίδα και το ακόντιο τοΰ θωρακοφόρου Αυαίου είναι 
πεσμένα κάτω- το κεφάλι του είναι έξίτηλο. Ό Μαξι-
μιανός πιάνει αμήχανα το πηγούνι του. 
Ή εικονογραφία τών άνθρωπομόρφων αρχικών γραμ
μάτων τοϋ Μηνολογίου μας άλλοτε παρουσιάζει κοινά 
σημεία μέ άλλα μηνολόγια και άλλοτε διακρίνεται γιά 
τήν πρωτοτυπία της. Ό ευαγγελιστής Λουκάς είκονίζε-

16. Patterson Sevcenko, σ. 127, είκ. 3F7. 
17. PG, 115, στ. 1240. 
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Είκ. 5. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 37ν (6 Όκτωβρίον). 
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Εί'κ. 6. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 45r (7 Όκτωβρίον). 
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£ί'κ. 7. Μηνολόγιο Λειμώνος56, φ. 61r (8Όκτωβρίον). 

\ \ 

ται καθιστός, όπως στο χειρόγραφο της Μονής Λει
μώνος, και στο αντίστοιχο αρχικό τοΰ κωδικός Vat. gr. 
1679, εκεί όμως γράφει18. Στον ϊδιο κώδικα οι άγιοι Κυ
πριανός και Ίουστίνα παριστάνονται όρθιοι κατ' ενώ
πιον, όπως στο χειρόγραφο μας19. Άπό την περιγραφή 
πού έχει δημοσιευθεί τοΰ αρχικού με τον άγιο Άβέρκιο 
και μιαν άλλη μορφή ντυμένη μόνο περίζωμα στο χαμέ
νο σήμερα μηνολόγιο Χάλκης 80, προκύπτει ότι θα 
έμοιαζε με τήν παράσταση τοΰ χειρογράφου μας, χωρίς 
όμως τήν κοπέλλα πού έθεράπευσε ό άγιος20. Τα 
αρχικά γράμματα του αγίου Διονυσίου τοΰ 'Αρεοπαγί
του, τοΰ Ούάρου μέ τον Μαξιμιανό, τοΰ αγίου Άρέθα 
και τοΰ αγίου Δημητρίου διαφέρουν αντιθέτως τελείως 
άπό αυτά πού κοσμοΰν άλλα μηνολόγια21. 

18. Patterson Sevcenko, σ. 163, είκ. 4Ε9. 
19. Patterson Sevcenko, σ.161, είκ. 4D8. 
20. Patterson Sevcenko, σ. 114, είκ. 6Ε3. 
21. Στο χειρόγραφο της Χάλκης ό άγιος Διονύσιος εικονίζεται σέ 
μετάλλιο, ενώ στον Vat. gr. 1679 παριστάνεται ή άποτομή του. Το 
αρχικό μϋ τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου Ούάρου σχηματίζεται στον 
Βατικανό κώδικα μέ δύο άνδρες πού στηρίζουν ράβδο πάνω 
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£ÌX. 8. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 103ν (15 'Οκτωβρίου). 

στον ΰπτιο Μαξιμιανό, στο χειρόγραφο της Χάλκης μέ δύο μορ- με δύο φίδια. Ό άγιος Δημήτριος είναι μόνος, όρθιος στον Βατι-
φές, πού ακουμπούν το χέρι τους στο κεφάλι ενός παιδιού μέ κανό κώδικα· στο μηνολόγιο της Χάλκης μία -ψηλή μορφή εύλο-
φωτοστέφανο. Ό Άρέθας παριστάνεται στον Vat. gr. 1679 ορ- γεΐ μία μικρότερη. Βλ. Patterson Sevcenko, σ. 112, 161, 163, 113, 
θιος, μετωπικός, ενώ στην Χάλκη το αρχικό έψιλον σχηματίζεται 164,114, ε'ικ. 6C11,4D10,4Ε10, 6D11,4F4, 6Ε5,4F6,6Ε7. 
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£ί'κ. 9. Mi/voÂoyiO^lei^iovoçJo, φ. 114ν (ΙόΌκτωβρίον). 
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Είκ. 10. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 121ν (18 Όκτωβρίον). 

Είναι άξιοπαρατήρητο ότι σέ κανένα αρχικό τοΰ μη

νολογίου πού εξετάζομε δεν εικονίζεται σκηνή μαρτυ

ρίου, ενώ στο χειρόγραφο της Χάλκης απαντούν 

τρεις, στον Lond. Add. 36636 μία, και στον Vat. gr. 1679 

επίσης μία. 

"Οπως ήδη αναφέραμε, εννέα αρχικά κοσμούνται με 

ζώα. Τριγωνικά γράμματα -το άλφα, τό δέλτα, τό λάμ-

βδα- σχηματίζονται μέ τετράποδα. Τό δέλτα του Βίου 

της άγιας όσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας (φ. 

283ν, Είκ. 19) σχηματίζεται μέ μία καθιστή άλεποΰ, ένώ 

στο άλφα τοΰ Μαρτυρίου τοΰ αγίου Επιμάχου (φ. 316Γ, 

Είκ. 22) ενα αλλόκοτο ζώο μέ μακρύ μυτερό ρύγχος, 

ανορθωμένο στα πίσω πόδια, γυρίζει τό κεφάλι πίσω. 

Μορφή της οποίας σχεδιάσθηκε μόνο το περίγραμμα 

φαίνεται να παλεύει μέ ανορθωμένο τετράποδο πού 

κοιτάζει πίσω στο αρχικό άλφα τού Βίου του αγίου 

Άβραμίου (φ. 293r, Είκ. 20). 'Ανάλογη διαμόρφωση έχει 

τό ήμιεξίτηλο λάμβδα τοΰ Μαρτυρίου τοΰ άγιου Άνα-

νίου (φ. 2r, Είκ. 1), τουλάχιστον στο δεξί του τμήμα. Τρία 

αρχικά σχηματίζονται μέ ζεύγη πουλιών. Δύο άντωπά 

πτηνά μέ ενωμένες τις ουρές απαρτίζουν τό αρχικό σίγ

μα τοΰ Βίου καί μαρτυρίου τοΰ αγίου ίερομάρτυρος 

Λουκιανού (φ. 103ν, Είκ. 8) καί τό έψιλον τοΰ Βίου τοΰ 

οσίου Ίλαρίωνος (φ. 184r, Είκ. 14), ένώ τό μΰ τοΰ μαρ-

Είκ. 11. Μηνολόγιο Λειμώνος56, φ. 128ν (19Όκτωβρίον), 

4" J Ü L H ^ l T t Ü Ä r · ΠΡΤΛ f £ 4° 

Είκ. 12. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 140r (19 Όκτωβρίον). 

179 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

.. 

«itJfTt w '^ î · ff 

r 

£tx. 13. Μηνολόγιο Αειμώνος56, φ. 150r (20Όκτωβρίον). 
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Ewt 14. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 184r (21 Όκτωβρίον). 
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£Ίκ. 25. Μηνολόγω Λειμώνος 56, ψ. 213ν (22 Όκτωβρίον). Είκ. 16. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ.247ν (24 Όκτωβρίον). 
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Είκ. 17. Μηνολόγιο Λειμώνος56, φ. 272r (25 Όκτωβρίον). 

τυριού των αγίων Σεργίου και Βάκχου σχηματίζεται μέ 

δύο άντίνωτα πουλιά, που στρέφουν το κεφάλι πίσω 

(φ. 45r, Ε'ικ. 6). Σέ δύο άλλα αρχικά (φφ. 114ν, 272r, Είκ. 

9 και 17) εικονίζονται μόνο κεφάλια ζώων. Τα άντωπά 

πουλιά είναι συνηθισμένο θέμα στα αρχικά γράμματα 

κωδίκων πού έχουν ως επί το πλείστον αποδοθεί στο βι

βλιογραφικό εργαστήριο της Μονής Στουδίου, όπως οι 

Vat. Barb. gr. 372, Lond. Add. 19352, Phillips 7667, Oxon. 

Bodl. Auct. T. inf. 2.7, Αθηνών 2363 και Μελβούρνης22. 

22. J. Anderson, The Date and Purpose of the Barberini Psalter, 

CahArch 31 (1983), είκ. C 3, 12, 14, D 12. "Α, Μαραβά-Χατζηνικο-

λάου - Χρ. Τουφεξή-Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντι

νών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Α, εν 

Αθήναις 1978, σ. 152, είκ. 326. Η. Buchthal, An Illuminated Byzantine 

Gospel Book of about 1100 A.D., Special Bulletin of the National Gallery 

of Victoria, Μελβούρνη 1961, σ. 10, είκ. 7. 

23. Anderson, έ'.ά., σ. 44-45, είκ. C, D. Βλ. και Ά. Μητσάνη, Ά θ ω ς , 

Λαύρας Δ 46. "Ενα «στουόιτικό» μηνολόγιο άπό το τρίτο τέταρ-

Είκ. 18. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 274r (26Όκτωβρίον). 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί δτι απουσιάζουν άλλα 

αρχικά πού είναι τυπικά αυτού τού εργαστηρίου, όπως 

το πι μέ δύο χέρια πού κρατούν κλάδους φοίνικα, και 

διάφορα γράμματα πού στηρίζονται σέ ένα πουλί23. 

Οι βλαστοί τών αρχικών διακόπτονται άπό πυκνούς 

άνθικούς κόμβους, και συχνά κρέμονται άπό αυτούς ή 

προεξέχουν στα άκρα τους κισσόφυλλα και ήμιανθέ-

μια. Ή διακόσμηση αυτή μαρτυρεΐται άπό τα τέλη του 

10ου αι. και άπαντα και τους επόμενους αιώνες24. 

το τοϋ 11ου αιώνα, ΔΧΑΕ ΙΕ' (1989-1990), ο. 262-263,267. 

24. Βλ. λ.χ. τα χειρόγραφα Αθηνών 263, τοϋ 991 (Μαραβά-Χα-

τζηνικολάου - Τουφεξή-Πάσχου, έ'.ά., Γ', σ. 81-87, είκ. 105-129), 

Ίβήρ(ον 46, τοϋ 1007, Μόσχας 382, τοϋ 1063, Petr. gr. 73, τοϋ 1069, 

Παντοκράτορος 47, τοϋ 1301 (I. Spatharakis, Corpus of Dated Illu

minated Greek Manuscripts to the Year 1453, Leiden 1981, είκ.75,143, 

152, 391) και τό ευαγγέλιο τοϋ Μελενίκου, της δεύτερης πενη-

νταετίας τοϋ 11ου αι. (Μαραβά-Χατζηνικολάου - Τουφεξή-Πά

σχου, ε.ά., Α', είκ. 320-322). 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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£7κ. 79. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 283ν (28 'Οκτωβρίου). 
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£ίκ. 2#. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 293r (29 Όκτωβρίον). 
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fix. 27. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 314r (30 Όκτωβρίον). Είκ. 22. Μηνολόγιο Λειμώνος 56, φ. 316r (31 Όκτωβρίον). 
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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ: Ο ΚΩΔΙΞ 56 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 

Τα ταινιοειδή έπίτιτλα ανήκουν στον τυπικό του 11ου 
και των πρώτων δεκαετιών τοΰ 12ου αι. άνθικο διάκο
σμο (Flower petal style, Blütenblatt Ornamentik), οπού 
πολύχρωμα πεταλωτά άνθη περικλείονται σέ κύκλους, 
ορθογώνια, ρόμβους και άλλα γεωμετρικά σχήματα και 
εξαίρονται πάνω στον χρυσό κάμπο. Σέ ελάχιστες περι
πτώσεις ό διάκοσμος περιλαμβάνει και πουλιά (φφ. 2r, 
150r, Είκ. 1 και 13) ή τετράποδα πού τρέχουν (φ. 283ν, 
Είκ. 19) μέσα σέ μετάλλια. Τά σασσανιδικά άνθέμια μέ
σα σέ κύκλους, οι όποιοι συνδέονται μέ διαγώνιους 
βλαστούς, ενώ φυτικά θέματα γεμίζουν τά τριγωνικά 
κενά (φ. 61r, Είκ. 7), απαντούν άπό τά τέλη τοΰ 10ου 
αιώνος και εξής, π.χ. στα χειρόγραφα Λαύρας Δ75, τού 
986, Par. gr. 519, τού 1007, Par. gr. 45, Coislin 259, Vat. gr. 
1156, Morgan 748, Σινά 1186, Seiden Β 52, Barocci 207 και 
Barocci 15, τού 110525. Σχηματοποιημένα άνθη μέ τρία 
πέταλα, πού πληρούν τά τριγωνικά κενά μιας τεθλα
σμένης γραμμής, αντίστοιχα προς τον διάκοσμο τού 
έπιτίτλου τού φ. 37ν (Είκ. 5), υπάρχουν μεταξύ άλλων 
στους κώδικες Par. Coislin 79 και 239, Lond. Add. 11870, 
Par. gr. 74 και 812 6. 'Αντιθετικά τρίφυλλα άνθέμια μέσα 
σέ φακοειδή διάχωρα, ανάλογα προς τού φ. 34r (Είκ. 4), 
συναντώνται στον κώδικα Vat. gr. 122927. Ό φυτικός 
διάκοσμος μέσα σέ ρόμβους εγγεγραμμένους σέ κύ

κλους τών φφ. 103ν και 121ν (Είκ. 8 και 10) θυμίζει ανά
λογο θέμα στο τετραευάγγελο Ε. D. Clarke 10 τής 
'Οξφόρδης28. Τά καμπύλα στοιχεία σέ σχήμα σταγόνας, 
πού προεξέχουν από τις γωνίες τών έπιτίτλων, απα
ντούν ήδη περί το 880 στον Par. gr. 51029, και ή χρήση 
τους μαρτυρεϊται και τους επόμενους αιώνες30. Ή προ
έκταση τής κάτω παρυφής τοΰ έπιτίτλου, άπό τά άκρα 
τής οποίας έκφύονται άνθέμια ή ήμιανθέμια, όπως στα 
φφ. 103ν και 150r (Είκ. 8 και 13), είναι συνήθης άπό τον 
10ο αιώνα3 1. Έπίτιτλα διακοσμημένα μέ ζώα μέσα σέ 
μετάλλια είναι αρκετά συνηθισμένα τον 11ο και 12ο 
αιώνα3 2. 

Τά χρώματα τών ιστορημένων αρχικών γραμμάτων 
είναι ανοικτά. Κυριαρχούν διάφορες αποχρώσεις τού 
κόκκινου, τό πράσινο, το γαλάζιο, ή ώχρα. Κόκκινες κη
λίδες διακρίνονται στις παρειές. Οι φωτοστέφανοι είναι 
χρυσοί. Στα έπίτιτλα τά βαθυπράσινα και μπλε φύλλα 
και τά κόκκινα εξαίρονται πάνω στο χρυσό βάθος. Τό 
σχέδιο διακρίνει ακρίβεια και επιμέλεια. Ό π ω ς και οι 
περισσότεροι εικονογραφημένοι κώδικες τοΰ Μηνολο
γίου, τό χειρόγραφο μας χρονολογείται στην δεύτερη 
πενηνταετία τού 11ου αιώνος. Προέρχεται πιθανότατα 
άπό εργαστήριο τής Κωνσταντινουπόλεως, όχι πάντως 
άπό τήν Μονή Στουδίου. 

25. Spatharakis, ε.ά., είκ. 50. Α. Frantz, Byzantine Illuminated Orna

ment. A Study in Chronology, ArtB 16 (1934), σ. 57, πίν. VII.12, XI.2, 

3, 6. Weitzmann - Galavaris, ε.ά., είκ. 126. CBM, l.II, είκ. 143, 145, 

201. Πα το σασσανιδικο άνθέμιο βλ. Frantz, ε.ά., σ. 57-59, 70, 71· 

για τους κύκλους πού ενώνονται μέ διαγώνιες εφαπτόμενες, 

αύτ., σ. 71. 

26. Frantz, ε.ά., σ. 44-45, πίν. 1.6-7,11.14-15. 

27. Frantz, ε.ά., πίν. Χ.5. 

28. CBM, l.II, είκ. 223. 

29. Spatharakis, ε.ά., ε'ικ.12-14. 

30. Βλ. λ.χ. Spatharakis, ε.ά., είκ. 35,82,121,142-143,166-167,190-

191,199,221,226,234,257,260, και CBM, 1.ΙΙ, ε'ικ. 138-141. 

31. Spatharakis, ε.ά., είκ. 21,23,25,34,45,49 κλπ. Πρβλ. ε.ά., ο. 71. 

32. Πρβλ. λ.χ. έπίτιτλα τών χειρογράφων 2804, 2363 και 163 τής 

Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, 'Ιβήρων 1404, Χελανδαρίου 

105 και Oxon. Canon, gr. 103 (Μαραβά-Χατζηνικολάου - Του-

φεξή-Πάσχου, ε.ά., Α', είκ. 167, 325, 482. Στ. Πελεκανίδου κ.ά., 

Θησαυροί τον Άγιου "Ορους, Β', 'Αθήναι 1975, ε'ικ. 268-271. P.L. 

Vocotopoulos, A propos de l'évangéliaire n° 105 de Chilandar, Huit 
siècles du monastère de Chilandar. Histoire, vie spirituelle, littérature, art 
et architecture, Βελιγράδι 2000, σ. 676, ε'ικ. 1. CBM, l .II, είκ. 180). 
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Panayotis L. Vocotopoulos 

AN UNNOTICED MENOLOGION WITH HISTORIATED INITIALS: 
CODEX LEIMONOS 56 

V>/f the 45 illuminated manuscripts of the metaphrastian 
Menologion known to date, eight belong to the group in 
which the figurai decoration is restricted to historiated 
initial letters. A ninth manuscript is now added to this group: 
the codex no. 56 in the Leimonos monastery on the island of 
Lesbos, which contains the 27 Lives for October. It is illu
minated at the beginning of each Life by a band-shaped 
headpiece and an historiated initial. Eight of these are 
anthropomorphic, nine zoomorphic and nine vegetal. On 
the initials of the 2nd, 3rd and 20th of October, the Sts 
Cyprian and Justine, Dionysios the Areopagite and Arte-
mios are depicted standing and in frontal pose (Figs 2,3,17). 
St Luke the Evangelist (18 October, Fig. 10) dips the pen in 
an inkwell. Represented beside the martyr Varus is the 
Emperor Maximianus, who is attacked by a snake (19 
October, Fig. 11). St Arethas points to the city of Negran in 
Ethiopia, where he was martyred (24 October, Fig. 16), while 
at the same time trampling on a naked man being choked by 
a snake, obviously Prince Dunaan who exterminated the 

Christians of Negran, Arethas among them. The initials of 
Varus and Arethas belong to the class of revenge initials, in 
which the martyr avenges his persecutor. In the initial of St 
Aberkios, the healing of a woman possessed by devils is 
illustrated (22 October, Fig. 15). In the initial of St Deme-
trios, the saint blesses his disciple Nestor, who slays Lyaius in 
the presence of Maximianus (26 October, Fig. 18). 
The zoomorphic and vegetal initials, like the headpieces 
too, are typical of Constantinopolitan manuscripts of the 
eleventh century. Nevertheless, their thematic repertoire 
differs from that of codices which can be attributed securely 
to the scriptorium of the Studios monastery. The Leimonos 
manuscript does not seem to belong to the same edition as 
other manuscripts of the same category. It differs from these 
in the ruling, the number of lines or the style of the minia
tures. 
The Menologion Leimonos 56 is of considerable interest 
because of its completeness, the quality of its illumination, 
the originality of many of its initials and its good condition. 
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