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Χ α ρ ά Κωνσταντινίδη

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΩΣ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
3

V>J ναός της Κόκκινης Παναγιάς βρίσκεται λίγο έ'ξω
άπο την πόλη της Κόνιτσας. Οι τοιχογραφίες της εκ
κλησίας, που περιορίζονται στην αψίδα και στον ανα
τολικό τοίχο του ιερού βήματος 1 , έγιναν γνωστές από
τον Δημήτριο Πάλλα και χρονολογήθηκαν στις αρχές
τοΰ 15ου αιώνα 2 .
Τό τεταρτοσφαίριο της αψίδας καταλαμβάνει ή παρά
σταση της Θεοτόκου ώς Σκηνής τοϋ Μαρτυρίου μέ τις
προεικονίσεις και τους προφήτες (Είκ. 1,2,5-7). Ό ήμικύλινδρος χωρίζεται σέ δύο οριζόντιες ζώνες, ή καθε
μιά από τις όποιες κοσμείται μέ τήν παράσταση τοϋ Μελισμοΰ και τους συλλειτουργοϋντες ιεράρχες· στην πα
ράσταση τής ανώτερης ζώνης συμμετέχουν και οι άγγελοι-διάκονοι (Είκ. 2,7-10). Στο μέτωπο τής αψίδας εικο
νίζεται ή 'Ανάληψη, τοιχογραφία πού αποκαλύφθηκε
πρόσφατα, όταν αφαιρέθηκε τό ξύλινο ταβάνι τοΰ να
ού. Στις δύο στενές επιφάνειες τοΰ ανατολικού τοίχου
εικονίζεται ή παράσταση τοΰ Ευαγγελισμού, ένώ χαμη
λότερα παριστάνονται μετωπικοί δύο ολόσωμοι διάκο
νοι, αριστερά ό ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΟ ΣΤΕΦΑΝΟΟ (Είκ. 3)

και δεξιά ό ATIOC POMANOC (Είκ. 4) . Τήν κόγχη τής
πρόθεσης στολίζει σέ προτομή [ΑΓΓΕΛΟΟ] Κ(ΥΡΙΟ)Υ
και τήν κόγχη τοΰ διακονικοΰ Ο ATIOC AAEEI[OC] Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΟ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ]4.
Σύμφωνα μέ τήν Παλαιά Διαθήκη και τό κείμενο τής
'Εξόδου, ή Σκηνή τοΰ Μαρτυρίου, πού στήθηκε από
τον Μωυσή μέ εντολή τοΰ Θεού, χωριζόταν σέ δύο μέ
ρη: τό 'Αγιο και τό Α γ ι ο τών Αγίων. Στο Α γ ι ο βρίσκο
νταν ή τράπεζα, ή επτάφωτη λυχνία και τό θυσιαστήριο
τοΰ θυμιάματος. Στο Α γ ι ο τών Αγίων φυλασσόταν ή
κιβωτός τής διαθήκης μέ τό χρυσό ίλαστήριο επίθεμα
καίτά δύο χρυσά χερουβείμ. Μέσα στην κιβωτό βρίσκο
νταν οι πλάκες τοΰ Νόμου, ή στάμνος μέ τό μάννα και ή
βλαστήσασα ράβδος τοΰ Ααρών 5 . Τήν περιγραφή τής
Σκηνής παρέθεσε και ό Παύλος στην προς Εβραίους
επιστολή του: σκηνή γαρ κατεσκενάσθη ή πρώτη, εν ή η
τε λυχνία και ή τράπεζα κάί ή πρόθεσις τών άρτων, ήτις
λέγεται "Αγια. μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα
σκηνή
ή λεγομένη "Αγια άγιων, χρυσοϋν έχουσα
θυμιατήριον
και τήν κιβωτον τής διαθήκης περικεκαλυμμένην
πάν-

* Ευχαριστώ τους συναδέλφους Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο
για τήν άδεια δημοσίευσης τών τοιχογραφιών, τη Βαρβάρα Πα
παδοπούλου και τον Γεώργιο Κακκαβά για τήν αμέριστη βοήθεια
τους κατά τήν επίσκεψη τοϋ μνημείου. Θερμές ευχαριστίες οφεί
λω στον συνάδελφο και φίλο Τίτο Παπαμαστοράκη για τις πολύ
τιμες παρατηρήσεις του στο θέμα.
1
Ευδιάκριτες μεταβυζαντινές έπιζωγραφήσεις, πού μπορούν να
χρονολογηθούν στο πέρασμα άπο τον 18ο προς τον 19ο αιώνα,
παρατηρούνται στις τοιχογραφίες της Θεοτόκου τοϋ Ευαγγελι
σμού, τών προφητών και της βάτου.
2
Ή εκκλησία είναι ξυλόστεγη, μονόχωρη, μέ τρίπλευρη εξωτε
ρικά αψίδα πού φέρει κεραμοπλαστικό διάκοσμο, βλ. D. I. Pallas,
BCH 82 (1958), 742, είκ. 29, 30. RbK Π, 1971, 298, λ. Epiros (D. Ι.
Pallas). Κ. Τσουρης, Ό κεραμοπλαστικος διάκοσμος τών υστερο
βυζαντινών μνημείων τής βορειοδυτικής Ελλάδος, Καβάλα 1988,
9,49,250ύποσημ.19.

3

Παρόμοια εικονογραφική διάταξη είναι αρκετά συνηθισμένη σέ
μνημεία της περιοχής, όπως στον ναό τών Άγιων Κωνσταντίνου
και Ελένης στην Άχρίδα (1400 περ.), βλ. G. Subotic, Sveti Konsta
ntin iJelena u Ohridu, Βελιγράδι 1971, σχέδ. 1, και σέ άλλους ναούς
της περιοχής, όπως στον Προφήτη Ηλία στο Dolgaec, στη Θεοτό
κο στο Velestovo, στους Άγιους Πάντες στο Lesani και στην Ανά
ληψη στο Leskoec, βλ. G. Subotic, L ' école de peinture d'Ohrìd au XVe
siècle, Βελιγράδι 1980, σχέδ. 32,41,48,78.
4
Ό άγιος επίσης στο διακονικό τοϋ Αγίου Γεωργίου στο Staro
Nagoricino, βλ. Β. Todic, Staro Nagorìano, Βελιγράδι 1993, 75, 118
ύποσημ. 180-181,135, είκ. 103, οπού παραδείγματα. Ό άγιος Αλέ
ξιος στην Κόνιτσα έχει ακατάστατα μαλλιά, μάλλον κοντά· για
τον τύπο τοϋ αγίου, βλ. Ν. Γκιολές, «Ό ναός τοΰ Αγίου 'Ιωάννου
Γαρδενίτσας», ΛακΣπ 3 (1977), 64 κ.ε., είκ. 22.
5
"Εξ., Μ, 1-5.9-10.16.34-35.
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Είκ. 1. Ή Θεοτόκος ώς Σκηνή τον Μαρτυρίου

με τις προεικονίσεις και τους

προφήτες.

τοθεν χρυσίφ, εν fj στάμνος χρυσή έχουσα το μάννα και
ή ράβοος Ααρών ή βλαστήσασα και αϊ πλάκες τής διαθήκης, υπεράνω δε αυτής Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ίλαστήριον6. Και χα δύο χωρία, της Παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης, απαγγέλλονται κατά τήν εορ
τή των Είσοδίων τής Θεοτόκου 7 .
Στην παράσταση τής Κόκκινης Παναγιάς, ή Θεοτόκος
ώς Σκηνή τού Μαρτυρίου δεσπόζει μέσα σε κυκλική
δόξα με τον Χριστό στο στήθος σε μετάλλιο (Είκ. 1).
Παριστάνεται δεομένη σέ προτομή, μέσα στο 'Άγιο των
Αγίων, το όποιο ορίζεται από το κόκκινο χρώμα τής
τοιχογραφίας, και εξαίρεται τοποθετημένη επάνω σέ
φαρδιά, πλούσια διακοσμημένη ταινία. Τή θολωτή στέ
γη τής Σκηνής συγκρατούν δύο κίονες με ιωνικό κιονό

κρανο και βάθρο (Είκ. 2 και 7). Δύο χερουβείμ δορυφοροΰν τή Θεοτόκο ακολουθώντας τό αποστολικό χωρίο,
ενώ ψηλότερα διακρίνεται τμήμα ουρανού.
Ή παράσταση τής Σκηνής τού Μαρτυρίου περιελήφθη
από τα τέλη τού 13ου αιώνα στον κύκλο τών παλαιοδιαθηκικών παραστάσεων και διαδόθηκε στον ευρύτε
ρο χώρο τής Μακεδονίας και τής Σερβίας, όπως στην
Περίβλεπτο τής Άχρίδας (νάρθηκας) (1295), στο Πρωτάτο (πρόθεση) (1300 περ.), στον Ευαγγελισμό τής
Gracanica (αψίδα) (1318-1321), στους Αγίους 'Αποστό
λους τής Θεσσαλονίκης (έξωνάρθηκας) (1315 περ.),
στην Όδηγήτρια τού Pec (έξωνάρθηκας) (1330-1337),
στον Παντοκράτορα τής Decani (πρόθεση) (1335-1348)
και στον Ταξιάρχη τού Lesnovo (νάρθηκας) (1349)8. Ή

6

développement du thème iconographique», στο Decani et l'art byzantin
au milieu du XlVe siècle. A l'occasion de la célébration de 650 ans du
monastère de Decani, 1985, Βελιγράδι 1989, 319-337, οπού και ή
προηγούμενη βιβλιογραφία. Για το Lesnovo πρόσθεσε, S. Gabelle,
The Monastery of Lesnovo, Βελιγράδι 1998,174 κ.έ., 280, εικ. 81.

ΠροςΈβρ.,&,1-6.
Βλ. Ε. Mercenier, La prière des églises deritebyzantin, Éditions de
monastère de Chevetogne 19532, II/l, 148,176 (στο έξης: La prière des
églises). Βλ. και 'Απόστολος, έ'κδ. 'Αποστολικής Διακονίας τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος, 'Αθήνα 1987,399 κ.έ.
8
M. Gligorijevic-Maksimovic, «Le Tabernacle à Decani. Origine et
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παράσταση της Σκηνής θεωρείται ότι αποτελεί τη σημα
9
ντικότερη προεικόνιση της Θεοτόκου . Ή Παναγία πού,
μετά τα είσόδιά της παρέμεινε μέσα στο 'Άγιο των Άγιων
τοΰ ναοΰ, ήταν προορισμένη να γίνει ή Σκηνή του θείου
10
Άόγου . Ό 'Ιωάννης Δαμασκηνός θεωρεί ότι ή Θεοτό
κος εκπροσωπεί τή νέα Σκηνή πού διαφέρει από τήν πα
λαιά, γιατί στην παλαιά μόνον ή θεϊκή ενέργεια ήταν πα
ρούσα, ένώ στή νέα είναι ό ϊδιος ό Θεός πού παρουσιάζε
ται. Στην παλαιά Σκηνή υπήρχε μέσα το μάννα, ένώ στή
11
νέα Σκηνή υπάρχει εκείνος πού προσφέρει το μάννα .
Ή Θεοτόκος Βλαχερνίτισσα, πού συνήθως καταλαμβά
νει τό τεταρτοσφαίριο τής αψίδας στους υστεροβυζαντι
νούς ναούς, έχει αντικατασταθεί στην Κόκκινη Παναγιά
από τή Θεοτόκο ώς Σκηνή τοΰ Μαρτυρίου, δημιουργώ
ντας μια μοναδική σύνθεση. Δεν έχει διασωθεί, οσο του
λάχιστον γνωρίζω, άλλη παράσταση τής Θεοτόκου στον
εικονογραφικό αυτό τύπο, αν και είναι σύνηθες σε παρα
στάσεις τής Σκηνής τοΰ Μαρτυρίου ή τών προεικονίσεων, ή μορφή τής Θεοτόκου να παριστάνεται σε προτομή
επάνω στα άντικείμενα-σύμβολα τών προεικονίσεων,
όπως επάνω στή στάμνο, στην κιβωτό ή τή λυχνία 1 2 .
Στο χαμηλότερο τμήμα τοΰ τεταρτοσφαιρίου και στην
αντίστοιχη θέση ώς προς τον κάθετο άξονα τής παρά
στασης, απεικονίζεται ή κιβωτός, τό σημαντικότερο
από τα ιερά αντικείμενα πού φυλάσσονταν μέσα στο
'Άγιο τών Αγίων (Είκ. 2 και 7). Ή κιβωτός θεωρείται
προεικόνιση τής Θεοτόκου κατά τή βυζαντινή υμνολο
γία 1 3 και στην εορτή τοΰ Ευαγγελισμού ψάλλεται: Κιβωτόν σε έκάλει ό μέγαςΔαυίο και πόκον Γεδεών14. 'Άν
και δεν υπάρχει περιγραφή τής κιβωτού στην Παλαιά
Διαθήκη, τό αντικείμενο σχεδιάζεται ώς ένα ξύλινο
διακοσμημένο κιβώτιο, έκτος από ελάχιστες εξαιρέ
σεις 15 . Τό κλειστό ειλητάριο πού εικονίζεται επάνω

Είκ. 2. Το κατώτερο τμήμα τής Σκηνής τον Μαρτυρίου
οι δύο παραστάσεις τοϋ Μελισμοϋ.

και

9

Πα το εικονογραφικό θέμα τών προεικονίσεων, βλ. Ντ. Μουρίκη,
γκριτον, κιβωτός πανταχόθεν χρνσίω κεκαλυμμένη και μανναφό«Αϊ βιβλικαί προεικονίσεις τής Παναγίας εις τον τροΰλλον τής
ρος στάμνος χρνσή, και λνχνία και τράπεζα και πάντα τα παλαιά.
Περιβλέπτου τοΰ Μυστρα», ΑΔ 25 (1970), Μελέται, 217-251. Τ.
Τω γαρ ταύτης τύπω τετίμηται, ώς άληθοϋς προτύπον σκιάσματα.
12
Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη τών προεικονίσεων τής Θεοτόκου
Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη τών προεικονίσεων», 319 ύποκαι τής "Υψωσης του Σταυροί) σέ έ'ναν ιδιότυπο εικονογραφικό
σημ. 38. Gligorijevic-Maksimovic, «Le Tabernacle», ο.π. (ύποσημ. 8),
κύκλο στον 'Άγιο Γεώργιο Βιάννου Κρήτης», ΔΧΑΕ ΙΔ' (1987- είκ. 2-8. Πα τον συμβολισμό τών αντικειμένων, βλ. G. Dagron,
1988), 315-327 (στο εξής: «Ή ένταξη τών προεικονίσεων»).
Constantinople imaginaire, Παρίσι 1984,300-303.
10
Σ. Εύστρατιάδης,Τ/ Θεοτόκος εν τή νμνογραφία, Παρίσι 1930,35.
Mercenier, La prière des églises, 143.
S. Jean Damascène, Homélies sur la Nativité et la Dormition, Παρίσι Eutychius Tomadakis, Analecta hymnica Graeca e codicibus eruta
Italiae inferioris Josephi Skiro VII, Canones Martii, Ρώμη 1971,284, στ.
1961, 62: Ύποκυπτέτω σκηνή ή περίπτνστος, ην εν ερήμφ Μωνσής
238,239.
κατεσκεύασεν, εκ πολυτίμου και παντοοαποϋς νλης, και προ ταύτης
15
ή τον πατρός Αβραάμ, τη εμψύχω και λογική σκηνή τον Θεοϋ. Αϋτη
Για απεικονίσεις τής κιβωτοί), βλ. Παπαμαστοράκης, «Ή έντα
γαρ ονκ ενεργείας Θεοϋ νπήρξεν δοχεΐον, αλλ' ουσιωδώς τής τον
ξη τών προεικονίσεων», 319 ύποσημ. 32. Gligorijevic-Maksimovic,
Υ'ιοϋ και Θεοϋ υποστάσεως. Έπιγιγνωσκετω το προς αυτήν άσύ«Le Tabernacle», ο.π. (ύποσημ. 8), 319 κ.έ., είκ. 4-6 και 8.
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Είκ. 3. Ό πρωτομάρτυρας

Στέφανος.

Είκ. 4. Ό άγιος

Ρωμανός.

στην κιβωτό υπονοεί μάλλον τις πλάκες τοΰ Νόμου, οι
όποιες φυλάσσονταν μέσα 1 6 .
Μεταξύ της κιβωτού και της Θεοτόκου ώς Σκηνής τοΰ
Μαρτυρίου διακρίνονται οι κατώτερες βαθμίδες μιας
κτιστής κλίμακας, το άνω τμήμα τής οποίας έ'χει κατα
στραφεί (Είκ. 1-2 και 7). 'Αριστερά διασώζεται ή επι

γραφή: Η ΚΛΙ[ΜΑΞ]. Ή κλίμακα είναι το χαρακτηρι
στικό σύμβολο τοΰ 'Ιακώβ άπό το οραμά του 1 7 , και
κατά τον 'Ιωάννη Δαμασκηνό ή θεοφάνεια τής ούρανοδρόμου κλίμακας αποτελεί προεικόνιση τής Θεοτό8
κου' Ή σχεδίαση τής κτιστής κλίμακας στην Κόκκινη
Παναγιά αποτελεί μια καινοτομία, άφοΰ σέ όλες τις

16
Για τις απεικονίσεις τών πλακών τοΰ Νόμου, βλ. Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη τών προεικονίσεων», 318,319 ύποσημ. 36 και 37.
17
Γεν., ΚΗ', 11-17.

Jean Damascène,Homélies, ο.π., 52. Μουρίκη, «Αι βιβλικαί προεικονίσεις», ο.π., 235 κ.έ. Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη τών προει
κονίσεων», 318 κ.έ. ύποσημ. 22.
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γνωστές παραστάσεις ή κλίμακα σχεδιάζεται ξύλινη.
Σύμφωνα με την περιγραφή της Σκηνής, μέσα στο 'Άγιο
βρίσκεται ή λυχνία πού θεωρείται επίσης προεικόνιση
τής Θεοτόκου 1 9 . Ή λυχνία στην παράσταση τής Κόκκι
νης Παναγιάς βρίσκεται στή δεξιά πλευρά του 'Άγιου,
έχει σχεδιασθεί ξύλινη μέ ψηλό κορμό διακοσμημένο μέ
κομβία και συνοδεύεται από τήν επιγραφή: [Η ΕΠΤΑ]ΦΩΤΟϋ Λ[ΥΧΝΙΑ] (Ε'ικ. 1-2 και 7) 2 0 . Στην αριστερή
πλευρά του "Άγιου και επάνω σέ δίστιχη, δυσανάγνω
στη επιγραφή, εικονίζεται σέ έπιζωγράφηση ή βάτος
(Ε'ικ. 2 και 7), ένώ ή επιγραφή: Η BATOC αναγράφεται
στή δεξιά πλευρά. Ή βάτος, πού συνδέεται μέ το όραμα
τού Μωυσή στο όρος Σινά 2 1 , είναι ή πιο συνηθισμένη
προεικόνιση τής Θεοτόκου 2 2 . Ό σχεδιασμός τής βάτου
ώς δέντρου μέ ψηλό λεπτό κορμό και όχι ως θάμνου
οφείλεται μάλλον στην αδεξιότητα τού ζωγράφου τής
έπιζωγράφησης 2 3 .
Εκατέρωθεν τού ανοίγματος τής Σκηνής τού Μαρτυρί
ου εικονίζονται πέντε ολόσωμοι προφήτες, οι όποιοι
δείχνουν ή κοιτούν προς τή Θεοτόκο, κρατούν ενεπί
γραφα ε'ιλητά ή θυμιάζουν (Ε'ικ. 1, 5 και 6). Στην αρι
στερή πλευρά εικονίζονται δύο προφήτες πού φέρουν
ελαφρές έπιζωγραφήσεις (Ε'ικ. 1 και 5) 2 4 . Φορούν χιτώ
να και ιμάτιο, δείχνουν μέ τό αριστερό χέρι τους τή
Θεοτόκο γυρίζοντας τό κεφάλι προς αυτή, ένώ στο δεξί
τους κρατούν ενεπίγραφο ε'ιλητό. Προηγείται ό Γεδεών
πού αναγνωρίζεται άπό τήν αναγραφή τής προφητείας
του επάνω στο ε'ιλητό πού κρατεί: ΚΑΙ KATA/BICETE /
QC YE/TOC ΕΠΙ/ΠΟΚΟΝ25. Τό κείμενο τής προφητείας
απαγγέλλεται κατά τήν εορτή τού Ευαγγελισμού 2 6 .
Σύμβολο τής παρθενικής μητρότητας τής Θεοτόκου
αποτελεί ό πόκος ό ενδροσος, δν Γεδεών... προεθεάσατο27, πού ψάλλεται επίσης τήν ϊδια ήμερα 2 8 . Ό προφή
της, πού ακολουθεί τον Γεδεών, μπορεί να ταυτισθεί μέ

19
Ζαχαρίας Δ', 1-3. 'Ανδρέας Κρήτης, βλ. PG 97, 868, 880. 'Ιωάν
νης Δαμασκηνός, βλ. PG 96,672,712. Θεόδωρος Στουδίτης, βλ-PG
99,725.
20
Για απεικονίσεις της λυχνίας, βλ. Παπαμαστοράκης, « Ή ένταξη
των προεικονίσεων», 316 και ύποσημ. 13. Gligorijevic-Maksimovic,
«Le Tabernacle», ό.π. (ύποσημ. 8), 319 κ.έ., είκ. 2-7.
21
Έξ.,Γ,2.
22
Μουρίκη, «Αι βιβλικαί προεικονίσεις», ο.π. (ύποσημ. 9), 217 κ.έ.,
221-224. Παπαμαστοράκης, « Ή ένταξη των προεικονίσεων», 318
ύποσημ. 18. Βλ. επίσης, Th. Aliprantis, Moses auf dem Berge Sinai,
Μόναχο 1986.
23
Βλ. π α ρ α π ά ν ω , ύποσημ. 1.
24
Βλ. π α ρ α π ά ν ω , ύποσημ. 1.

Είκ. 5. Οι προφήτες

Ιεζεκιήλ

και

Γεδεών.

25

Γεδεών, Ο Α , 6. Ό μ ό λ ο γ ο περιεχόμενο μέ τό χωρίον C, 36 ά π ό τό
βιβλίο των Κριτών, βλ. G. Engberg, Prophetologium, Pars altera, Lectiones anni immobilis, Huniae 1980, L 63e, 93. Τ. Παπαμαστοράκης, Ό
διάκοσμος τον τρούλου των ναών τής παλαιολόγειας
περιόδου
στή βαλκανική χερσόνησο και τήν Κύπρο, Α θ ή ν α 2001,187.
Mercenier, La prière des églises, 373.
27
Ν. Β. Τωμαδάκης, Συλλάβων βυζαντινών
μελετών και κειμέ
νων, Α'. Ή ακάθιστος εορτή και ή υμνολογία της, Α θ ή ν α 1964,46
(Κανών 'Ιωσήφ τοϋ Υ μ ν ο γ ρ ά φ ο υ , φ δ ή Ç, τροπάριο β').
28
Εύστρατιάδης, Ή Θεοτόκος εν τή ύμνογραφία
(ύποσημ. 13), 63.
Βλ. και Μηναϊον τοϋ Μαρτίου (διορθωθέν τό πριν ύ π ό Βαρθολο
μαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοϋ Ίμβρίου), Βενετία 1880,88,101,104.
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μορφές των οποίων είναι εμφανείς έπιζωγραφήσεις
πού φανερώνουν αδεξιότητα τοΰ μεταβυζαντινού ζω
γράφου, κυρίως στην απόδοση τού κατώτερου τμή
31
ματος των ενδυμάτων των προφητών (Ε'ικ. 1 και 6) .
Πρώτος εικονίζεται ό 'Ααρών πού ταυτίζεται από τήν
32
επιγραφή: ΑΑΡΩΝ. Φορεί αρχιερατική ενδυμασία και
κρατεί στο αριστερό χέρι θυμιατό. Τό χρυσεπένδυτο θυμιατήρι φυλασσόταν μέσα στην κιβωτό και σύμφωνα μέ
33
τήν ύμνογραφία αποτελεί προεικόνιση της Θεοτόκου .
Τον ακολουθεί ό Δαβίδ, μπροστά στον όποιο διαβάζε
ται ή επιγραφή: ΔΑ[ΒΙ]Δ (Είκ. 6). Είναι ελαφρά γυρι
σμένος προς τή Θεοτόκο, τήν οποία δείχνει μέ τό αρι
34
στερό χέρι του . Μέ τό δεξί χέρι ξεδιπλώνει είλητό στο
όποιο αναγράφεται ψαλμός πού ψάλλεται στις εορτές
τοΰ Ευαγγελισμού και της Κοίμησης: Ε[Κ] KAP/ΠΟΥ /
THC KY/AIAC ΜΟΥ/ 0YCO/MAI/ ΕΠΙ35. Τελευταίος στή
σειρά παριστάνεται ό Δανιήλ, ό όποιος συνοδεύεται
άπό τήν επιγραφή: ΔΑΝΙΗΑ (Είκ. 6) 3 6 . Στο είλητό πού
κρατεί αναγράφεται ή προφητεία του: ΕΘ Ε/Ο ΡΟΥΝ /
EOC ΟΥΝ/ ΕΤΜΙ/ΘΗ ΑΙ37, πού απαγγέλλεται στην εορ
τή τών Χριστουγέννων 3 8 .

Είκ. 6. Οι προφήτες 'Ααρών, Δαβίδ και Δανιήλ.
τον 'Ιεζεκιήλ, με βάση την επιγραφή επάνω στο είλητό
του : ΑΥΤΗ Η/ ΠΥΛΙ K[E]/KAICME/NH ECTE/KAI ΟΥ29.
Ή περικοπή, πού απαγγέλλεται στις εορτές των Είσοδίων, τού Ευαγγελισμού και της Κοίμησης, έχει συνδε
θεί μέ τή Θεοτόκο ώς νέα Σκηνή τοΰ Μαρτυρίου 3 0 .
Στή δεξιά πλευρά εικονίζονται τρεις προφήτες, στις

29

Ιεζεκιήλ, ΜΔ', 2. Βλ. Engberg, ο.π., L 49b, 13-14, L 57c, 66, L 63b,
88, L 72b, 145. Παπαμαστοράκης, Ό διάκοσμος τον τρούλου, 215.
30
Mercenier, La prière des églises, 149, 349, 419. Για το σύμβολο της
κεκλεισμένης πύλης πού εικονογραφείται στην παλαιολόγεια
μνημειακή ζωγραφική, βλ. G. Babic, «L'image symbolique de "la
porte fermée" à Saint-Clement d'Ochrid» στο Synthronon, Παρίσι
1968,146-156.
31
Βλ. παραπάνω, ύποσημ. 1.
32
Σχόλια για τήν αρχιερατική ενδυμασία τοΰ 'Ααρών και τοΰ Μωυση, βλ. Μουρίκη, «Αι βιβλικαί προεικονίσεις», ο.π. (ύποσημ. 9),
218 ύποσημ. 6.
33
Εύστρατιάδης, Ή Θεοτόκος εν τή νμνογραφία (ύποσημ. 13), 29.
34
Για εικονίσεις τού Δαβίδ, βλ. Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη των
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Παρατηρείται ότι από τήν παράσταση λείπει ό προφή
της Μωυσής, ό όποιος μαζί μέ τον 'Ααρών πλαισιώνει
τή Σκηνή τού Μαρτυρίου σέ όλες τις γνωστές παραστά
σεις της μνημειακής ζωγραφικής 3 9 . Τό γεγονός οτι στή
θέση τήν οποία θά έπρεπε αναλογικά να κατέχει ό Μω
υσής, βρίσκεται ό Γεδεών, μπορεί να ερμηνευθεί άπό
τήν επισήμανση ότι τό κείμενο της προφητείας του, πού
αναγράφεται στο είλητό πού κρατεί, απαγγέλλεται
στην εορτή τού Ευαγγελισμού, ή παράσταση τού οποί
ου κοσμεί τον ανατολικό τοίχο της αψίδας. Μια δεύτε
ρη ερμηνεία μπορεί να βασισθεί στο οτι, στον χώρο
όπου θά μπορούσε να εικονισθεί ό Μωυσής, υπάρχει ή
βάτος, ή οποία άλλωστε είναι τό σύμβολο του 4 0 . Στην

προεικονίσεων», 319 ύποσημ. 32,44-47.
35
Ψαλμός, 131,11. Βλ. Mercenier, La prière des églises, 372,416.
36
Για παραστάσεις τοΰ Δανιήλ, βλ. Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη
τών προεικονίσεων», 319 κ.ε., ύποσημ. 44-47.
37
Δανιήλ, Β', 34. C. H0g - G. Zuntz, Prophetologium, MMB, Lectionaria 1.1-6, Huniae 1939-1979,1.1, Lf 43-44.
38
Mercenier, La prière des églises, 205.
39
Gligorijevic-Maksimovic, «Le Tabernacle», ο.π. (ύποσημ. 8), 319
κ.έ., 330, είκ. 2-8. Για τήν παράσταση στην πρόθεση τού Πρωτάτου, βλ. G. Millet, Monuments de l'Athos, I. La peinture, Παρίσι 1927,
πίν. 32.3.
40
Για τις παραστάσεις τοΰ Μωυση μέ τή βάτο, βλ. Παπαμαστορά
κης, «Ή ένταξη τών προεικονίσεων», 318 ύποσημ. 18.
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Είκ. 7. Ό Μελισμος στην ανώτερη ζώνη τον ήμικυλίνορον και το κατώτερο τμήμα της Σκηνής τοϋ Μαρτυρίου.
παράσταση της Κόκκινης Παναγιάς διακρίνεται ένας
εσκεμμένος συνδυασμός συμβόλων-προεικονίσεων της
Θεοτόκου και προφητών πού κρατούν ενεπίγραφα
είλητά με κείμενα τα όποια σχετίζονται με τις προεικονίσεις της Θεοτόκου. Προφήτες πού κρατούν είλητά,
όπου αναγράφονται οι σχετικές μέ τη Θεοτόκο προφη
τείες, δέν συνοδεύονται από τα σύμβολα τους. 'Αντίθε
τα, προφήτες πού δέν παριστάνονται, αντικαθίστανται
από τις απεικονίσεις των συμβόλων τους, όπως ή κλίμα
κα αντί τού Ι α κ ώ β , ή βάτος αντί τού Μωυσή, ή λυχνία
άντίτοΰ Ζαχαρία τού Παλαιού.
Ά π ό εικονογραφική άποψη, ή παράσταση τής Κόκκι
νης Παναγιάς είναι μια δημιουργία μοναδική στή βυζα
ντινή εικονογραφία. Πρόκειται για μια πρωτότυπη ει
καστική σύλληψη, πού δσο γνωρίζω, δέν έπανελήφθη.
Επίσης μοναδική είναι και ή επιλογή τού τεταρτοσφαιρίου τής αψίδας για τήν απεικόνιση τού θέματος τών
προεικονίσεων. Σχετική ομοιότητα ως προς τή σχεδία
ση τής παράστασης διακρίνεται στή σύγχρονη τοιχο
γραφία πού βρίσκεται στή βόρεια πλευρά τού δυτικού

τμήματος τής καμάρας στον ναό τού Άγιου Γεωργίου
στή Βιάννο τής Κρήτης (1401), όπου ή βρεφοκρατούσα
Θεοτόκος περιβάλλεται από τους προφήτες, το "Οραμα
τής λυχνίας καίτή Σκηνή τού Μαρτυρίου 4 1 .
Ή παράσταση τού Μελισμοΰ εικονίζεται δύο φορές
στην αψίδα τής Κόκκινης Παναγιάς καλύπτοντας τήν
πρώτη καίτή δεύτερη ζώνη τού ήμικυλίνδρου (Ε'ικ. 2,710). Ή σύνθεση τού Μελισμού, πού εμφανίσθηκε στή
μνημειακή ζωγραφική στα τέλη τού 12ου αιώνα και
εξαπλώθηκε ραγδαία, συνδέεται μέ τα δογματικά και
λειτουργικά ερωτήματα πού είχαν προκύψει εξαιτίας
τής έριδας «Περί τού φθαρτού ή άφθαρτου τού σώμα
τος τού Χριστού», ένώ στην εξάπλωση της συνέβαλε
και το διαφορετικό τελετουργικό τού μυστηρίου τής

41

Παπαμαστοράκης, «Ή ένταξη τών προεικονίσεων», 315-321,
είκ. 2.
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θείας ευχαριστίας ανάμεσα στις δύο 'Εκκλησίες, Κων
σταντινουπόλεως και Ρώμης 4 2 .
Ή παράσταση στην ανώτερη ζώνη του ήμικυλίνδρου
φέρει την έπιγραφή-τίτλο: Ο MEAHCMOC, πού είναι ή
πρωιμότερη και ή συχνότερη του θέματος 4 3 , και συ
μπληρώνεται άπό δύο έπιγραφές-σχόλια (Είκ. 2, 7 και
8). Ή πρώτη έπιγραφή-σχόλιο αναγράφεται επάνω στη
διαχωριστική ταινία μεταξύ των παραστάσεων της
Σκηνής τοΰ Μαρτυρίου και του Μελισμού: [Ο ΤΡΩΓΩΝ
ΜΟΥ] ΤΟ ΟΩΜΑ Κ(ΑΙ) ΠΙΝΩΝ ΜΟΥ ΤΟ EM A EN EMOI
ΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΕΝ ΑΥΤΩ. Ή επιγραφή απαντάται ήδη
στην αντίστοιχη παράσταση τής Παναγίας Σαμαρίνας
στο Σαμάρι τής Μεσσηνίας (πριν από το 1191) και λίγο

αργότερα στή Σπηλιά τής Πεντέλης (1233/34)44. Το κεί
μενο της, πού αποτελεί χωρίον από το Ευαγγέλιο τοΰ
'Ιωάννη 4 5 , απαγγέλλεται κατά τή λειτουργία των Προηγιασμένων, τή στιγμή πού τα προηγιασμένα τίμια δώρα
βρίσκονται επάνω στην αγία τράπεζα αμέσως μετά τήν
πομπή τής μεγάλης Εισόδου 4 6 , κατά τήν προετοιμασία
τής θείας κοινωνίας 4 7 , και στην ευχή Β' κατά τήν ακο
λουθία τής Μεταλήψεως τοΰ Βασιλείου 48 . Στή φρά
ση δηλώνεται ή ισότητα τής μετάδοσης τοΰ άρτου καί
τής μετάληψης τοΰ οίνου. Ή δεύτερη έπιγραφή-σχόλιο
αναγράφεται στο κάτω μέρος τής παράστασης: ΟΡΩΝ
ΤΟ ΒΙΜΑ [THC] ΤΡΑΠΕΖΗΣ Κ(ΥΡΙΟ)ΥAMNOC ΕΝΘΑ
ΔΕ ΘΗΕΤΑΙ KAOHMEfPAN KAOJAPOC ΤΩ Α Ε ΠΡΟ-

Για τήν έριδα, βλ. Β. Κατσαρός, 'Ιωάννης Κασταμονίτης.
Συμ
βολή στή μελέτη τον βίου, τον έργον καί τής εποχής τον, Θεσσα
λονίκη 1988. Για το εικονογραφικό θέμα, βλ. Χ α ρ ά Κωνσταντινίδη, Ό Μελισμός. Οι σνλλειτονργοϋντες
ιεράρχες καί οι αγγελοιόίάκονοί μπροστά στην αγία τράπεζα με τα τίμια οώρα ή τον
ευχαριστιακό Χριστό, Θεσσαλονίκη (Κέντρον Βυζαντινών Ε ρ ε υ 
νών, Βυζαντινά μνημεία 14, τυπώνεται).
43
Διασώθηκε στην πρόθεση τοΰ Αγίου Νικολάου στο Melnic
(1200 περ.), βλ. Α. Stransky, «Les ruines de l'église de St. Nicolas à
Melnic», Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini (Roma
1936), Ρώμη 1940,11,424.

44

94

H. Grigoriadou-Cabagnols, «Le décor peint de l'église de Samari en
Messénie», CahArch 20 (1970), 182. Ντ. Μουρίκη, «Οι τοιχογραφίες
της Σπηλιάς Πεντέλης», ΔΧΑΕ 71 (1973-1974), 88 κ.έ.
45
Ίω., C, 6,56.
Π. Ν. Τρεμπέλας, Αϊ τρεις Λειτονργίαι
κατά τους εν Αθήναις
κώδικας, 'Αθήνα 1935,216 <12> (στο έξης:
Αειτονργίαι).
Ό . π . , 138 κ.έ., στή σημείωση. F. Ε. Brightman, Liturgies Eastern and
Western, 1: Eastern Liturgies, 'Οξφόρδη 1896, 349 <16> (στο έξης:
Liturgies).
48
Ώρολόγιον το Μέγα, 'Αθήνα 1963,502.
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CETKHCE / ΠΥΡΙ ΗΝ ΤΟ ΥΔΩΡ ΦΛΕΓΟΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑEIOYC και διασώθηκε μόνο στην Κόκκινη Παναγιά 4 9 .
Το κείμενο της επιγραφής αποτελεί συγκερασμό της
πιο συχνής έπιγραφής-σχολίου του Μελισμοϋ 5 0 και της
επιγραφής πού διασώζεται αποσπασματικά στην αψί
δα τοΰ Αγίου 'Αχίλλειου στην Πρέσπα (985-996)51.
Στην μέσον τής παράστασης εικονίζεται ό ευχαριστια
κός Χριστός νεκρός, ξαπλωμένος απευθείας επάνω
στην αγία τράπεζα, με τα μάτια κλειστά, ώριμος, με μα
κριά μαλλιά και γένεια (Ε'ικ. 2 και 7). Είναι γυμνός με τό
μέσον του κορμού του καλυμμένο μέ τό χαρακτηριστι
κό ένδυμα τής μορφής του, τον ορθογώνιο τεντωμένο
αέρα, επάνω στον όποιο είναι αφημένα τα χέρια του.
Ή μορφή τοϋ Χρίστου στην Κόκκινη Παναγιά ακολου
θεί την πρωιμότερη παράσταση στον ναό τής Παναγίας
Σαμαρίνας στο Σαμάρι τής Μεσσηνίας, όπου αναγρά
φεται και ή επιγραφή πού μόλις αναφέρθηκε, αλλά και
ως προς τή θέση πού παίρνει ή σύνθεση στην ανώτερη
ζώνη του ήμικυλίνδρου τής αψίδας και όχι στην κατώ
τερη, την καθιερωμένη για τό θέμα τοϋ Μελισμοϋ 5 2 .
Τον Χριστό πλαισιώνουν δύο άγγελοι-διάκονοι γυρισμέ
νοι προς αυτόν και κρατώντας στά χέρια τους ριπίδιο
(Ε'ικ. 7 και 9). Δίπλα στον αριστερό άγγελο διακρίνεται ή
επιγραφή: ATIOC ATIOC, από τον έπινίκιο ύμνο. Τον
ύμνο έψαλλαν τα σεραφείμ, όταν ό Ησαΐας κλήθηκε
από τον Θεό 5 3 , ενώ κατά τό τυπικό τής θείας λειτουργίας

ό έπινίκιος ΰμνος συνδέεται μέ τήν είσοδο τοϋ επισκό
που στο ιερό 5 4 . Τους άγγέλους-διακόνους ακολουθούν οι
συλλειτουργοϋντες ιεράρχες, πού φέρουν τήν καθιερω
μένη ενδυμασία των επισκόπων και ταυτίζονται από τις
επιγραφές των ονομάτων τους, ό Βασίλειος αριστερά 5 5
και ό Γρηγόριος Θαυματουργός δεξιά 5 6 . Οι ιεράρχες ξε
τυλίγουν ενεπίγραφα λειτουργικά είλητά 57 · στο είλητό
τοϋ Βασιλείου αναγράφεται ή αρχή από τήν ευχή τής Ει
σόδου: AECTIOTA Κ(ΥΡΙ)Ε Ο 0(EO)C ΗΜ(ΩΝ) Ο ΚΑΤΑCTHEAC ETIOYPANIOYC TAC58 (Είκ. 7), και στο είλητό
του Γρηγορίου ή επίκληση τοΰ Αγίου Πνεύματος: ΕΤΙ
ΠΡΟ€ΦΕΡΟΜ[ΕΝ] COI ΤΗΝΛΟΓΙΚΗΝ Τ[ΑΥΤΗΝ]59.
Στην κατώτερη ζώνη τοΰ ήμικυλίνδρου εικονίζεται, για
μια ακόμη φορά, ή παράσταση τοϋ Μελισμοϋ (Είκ. 2,8
και 10). 'Αριστερά τής κτιστής-ύπαρκτής αγίας τράπε
ζας τοϋ ναοϋ εικονίζεται ό άγιος Βασίλειος πού κρατεί
στην αριστερή παλάμη του τον ευχαριστιακό Χριστό
μελισμένο και στο δεξί χέρι τή λόγχη μέ τή μορφή μά
χαιρας. Ό Χριστός, δίπλα στον όποιο διακρίνεται τό
συμπίλημα IC XC, παριστάνεται νήπιο ζωντανό, τελεί
ως γυμνό, σέ προτομή, μέ τα άνω και τα κάτω άκρα του
μελισμένα (Είκ. 10). Στην παράσταση συμπυκνώνονται
ή στιγμή τής προσκομιδής μέ τήν απεικόνιση τής λόγχης
στο δεξί χέρι τοϋ ιεράρχη και ή στιγμή τοϋ μελισμοϋ μέ
τήν παρουσία τοϋ μελισμένου Χρίστου στην αριστερή
παλάμη του 6 0 .

49

52

Παρεμφερείς επιγραφές διασώζονται σε μεταβυζαντινές παρα
στάσεις, όπως στον 'Άγιο 'Αθανάσιο και 'Άγιο Νικόλαο στην Κλειδωνιά Κονίτσης (17ος αι.), βλ. ΉπειρΧρον ΙΘ' (1975), 19-29, στην
Παναγίτσα στη Ααγκάδα της Μάνης (1688), βλ. Ν. Β. Δρανδάκης Σ. Καλοπίση - Μ. Παναγιωτίδη, «'Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη»,
ΠΑΕ 1980, 239, και στη Μεταμόρφωση στη Στυλίδα (1752), βλ. Γ.
Λαμπάκης,ζ1Χ4£', περ. Ά , Γ (1903), 48. 'Επίσης, σέ παράσταση της
'Άκρας Ταπείνωσης στους Αγίους 'Αποστόλους Καστοριάς (1547),
βλ. Γ. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων
και τής
Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980,14.
50
Πρόκειται για την επιγραφή: Αμνός πρόκειμαι
μνστικώς
εσφαγμένος· μελίζομαί τε και τρέφω τους άξιους- φρίξον άνθρω
πε μη φάγης άναξίως, πού συνοδεύει τό θέμα ά π ό τό τελευταίο τέ
ταρτο τοϋ 13ου α'ιώνα, βλ. Κωνσταντινίδη, Ό Μελισμός (ύποσημ.
42), κεφ.: «Οι επιγραφές τοϋ Μελισμοϋ και ή λατινική πρόκληση».
51
Για την επιγραφή, βλ. Ν. Μουτσόπουλος, Ανασκαφή τής βασι
λικής τοϋ Αγ. Αχίλλειον, Θεσσαλονίκη 1969, 147-151, είκ. 30-31,
πίν. 84.2-87. Ν. Radosevic-Maksimovic, «A Byzantine Epigram from
the St. Achilius's Basilica at Mala Prespa», ZRVI 12 (1970), 11. P.
Miljkovic-Pepek, Veljusa. Le monastère de la Vierge de Pitié au village de
Strumica, Σκόπια 1981,162 κ. έ. M. Panayotidi, «La peinture monu
mentale en Grèce de la fin de l'iconoclasme jusqu'à l'avènement des
Comnènes (843-1081)», CahArch 34 (1986), 84.

Για τή θέση τής παράστασης, βλ. Χ. Κωνσταντινίδη, «Παρατη
ρήσεις σέ παραστάσεις ιεραρχών στο καθολικό της Μονής Πανα
γίας Κοσμοσώτειρας στη Βήρα», Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο
Θρα
κικών Σπονδών «Βυζαντινή Θράκη» (Κομοτηνή 1987), ByzF 14/1
(1989), 308,312.
53
Η σ α ΐ α ς C, 3.
54
Τρεμπέλας, Λειτουργίαι
(ύποσημ. 46), 45 κ.έ. Δ. Μωραΐτης, Επί
τομος Λειτουργική,
'Αθήνα 1966, 37. Η. J. Schulz, Die byzantinische
Liturgie. Glaubenzeugnis und Symbolgestalt, Trier 1980,44*, 65*, 46 κ.έ.
55
Για τον ιεράρχη, βλ. I. Martinov, Annus Ecclesiasticus Graecoslavicus, Βρυξέλλες 1963,57. Synaxarìum EC, 595,366.
56
Για τον επίσκοπο Νεοκαισαρείας, βλ. Synaxarìum EC, 230 κ.έ.
57
Για τις επιγραφές των ε'ιλητών πού κρατούν οι ιεράρχες, βλ.
G. Babic - Chr. Walter, «The Inscriptions upon Liturgical Rolls in
Byzantine Apse Decoration», BEB 34 (1976), 269-280. Χ. Κωνσταντι
νίδη, «Ελληνικές και παλαιοσερβικές επιγραφές στά είλητά των
συλλειτουργούντων ιεραρχών κατά τήν υστεροβυζαντινή εποχή»,
στο Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ'αιώνα /Byzantium and Serbia
in the 14th Century ('Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών, Διεθνή συ
μπόσια, 3), 'Αθήνα 1996,230-247.
58
Brightman, Liturgies 312 <15>. Τρεμπέλας, Λειτουργίαι, 37 <8>.
59
Brightman, Liturgies, 329 <12>. Τρεμπέλας, Λειτουργίαι, 111 <3>.
60
Τρεμπέλας, Λειτουργίαι, 2,232 και 13,130 κ.έ.
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Μαζί μέ τον Βασίλειο συλλειτουργούν άλλοι τρεις ιε
61
ράρχες· πίσω του στέκεται ό Γρηγόριος ό Θεολόγος ,
ενώ στη δεξιά πλευρά της τράπεζας πρώτος είναι ο 'Ιω
62
άννης ό Χρυσόστομος
που ακολουθείται άπό τον
63
Αθανάσιο 'Αλεξανδρείας , όλοι μέ τα άγιωνύμιά τους
(Είκ. 8). Οι ιεράρχες κρατούν ενεπίγραφα λειτουργικά
ε'ιλητά· στο είλητό τοΰ Γρηγορίου αναγράφεται ή αρχή
από την ευχή τοΰ τρισάγιου ΰμνου: Ο 0(EO)C ΟΑΓΙΟΟ
64
Ο ENATIOICANAIIABOMENOC , στο είλητό του Χρυ
σοστόμου ή αρχή άπό τήν ευχή τοΰ πρώτου αντιφώνου:
65
Κ(ΥΡΙ)Ε Ο 0(EO)C [Η]Μ[ΩΝ] ΟΥ TO KPATOC , και στο
είλητό τοΰ 'Αθανασίου πού ακολουθεί, ή αρχή άπό τήν
ευχή τοΰ δεύτερου αντιφώνου: Κ(ΥΡΙ)Ε Ο 0(EO)C
ΗΜΩΝ CQCON ΤΟΝ ΛΑΟΝ COY ΚΑΙ EYAO([THCONJ66.
Στις επιγραφές τών δύο τελευταίων είλητών παρατη
ρείται ακολουθία σύμφωνα μέ τήν τάξη τοΰ κειμένου
της θείας λειτουργίας 6 7 .
Μοναδική περίπτωση στή βυζαντινή εικονογραφία
αποτελεί ή απεικόνιση δύο παραστάσεων τοΰ Μελισμοΰ μέσα στην ϊδια αψίδα, όπως στην Κόκκινη Πανα
γιά. Ή μέν παράσταση της ανώτερης ζώνης ακολουθεί
τήν πρωιμότερη μορφή τοΰ εύχαριστιακοΰ Χριστού,
δηλαδή τοΰ ώριμου νεκρού, ένώ στην κατώτερη απει
κονίζεται ή μεταγενέστερη μορφή τοΰ εύχαριστιακοΰ
Χριστού, δηλαδή τοΰ μελισμένου ζωντανού παιδιού.
Σύμφωνα μέ τήν έρευνα, ή μορφή τού νεκρού ώριμου
ευχαριστιακού Χρίστου εμφανίζεται στή μνημειακή
ζωγραφική στον ναό της Παναγίας Σαμαρίνας στο Σα
μάρι της Μεσσηνίας (πριν άπό τό 1191). Ή μορφή απει
κονίσθηκε σέ αρκετά μνημεία, μεταξύ τών οποίων σέ με
ρικά πού βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κόκκι
νης Παναγιάς και χρονολογούνται στον 14ο αιώνα.
Είναι οι παραστάσεις στα παρεκκλήσια τοΰ Αγίου Δη
68
μητρίου (1335-1348) και τοΰ Αγίου Γεωργίου (1346/47)

61

Είκ. 9. Άγγελος-οίάκονος άπό τήν παράσταση τον Μελισμον.
στο ναό τοΰ Παντοκράτορα στην Decani 69 , στην πρόθε
ση τοΰ Αγίου Δημητρίου στο Markov Manastir στή
Susica (1376/77-1380/81)70 και στον ναό της Παναγίας Δε-

δάκη, Θεσσαλονίκη 1994, 65 κ.έ. Κωνσταντινίδη, «Ελληνικές και
Για τον ιεράρχη, βλ. Synaxarìum EC, 422 κ.έ.
παλαιοσερβικές επιγραφές», ο.π. (ύποσημ. 57), 239 κ.έ.
Για τον ιεράρχη, βλ. στο ϊδιο, 217-220,425.
63
Για τον ιεράρχη, βλ. Martinov, Annus Ecclesiasticus (ύποσημ. 55), 6 8 Β. V. Popovic, «Fresco Program in the Chapel of St. Demetrius. The
46 κ.έ. Synaxarìum EC, 399,647.
Sanctuar», στο Mural Painting of Monastery of Decani. Materials and
64
Studies (έπιμ. V. Djuric), Βελιγράδι 1995,59,319 κ.έ., 321.
Brightman, Liturgies, 313 <4>. Τρεμπέλας, Λειτονργίαι, 43 <5>.
69
65
Β. V. Popovic, «The Pecpal Familly Chapel», στο ϊδιο, 452 κ.έ. Β.
Brightman, Liturgies, 310 <16>. Τρεμπέλας, Λειτονργίαι, 27 <2>.
66
Todic - M. Ganak-Medic, Manastir Decani, Βελιγράδι 2005,433,434,
Brightman, Liturgies, 311 <4>. Τρεμπέλας, Λειτουργίαι, 32 <9>.
67
είκ. 357.
Για τήν ακολουθία μεταξύ ενεπίγραφων λειτουργικών είλητών
70
και της τάξης τοΰ κειμένου της θείας λειτουργίας, βλ. ΚωνσταντιC. Grozdanov, «Sur l'iconographie des fresques du monastère de
νίδη, «Κοσμοσώτειρα», ο.π. (ύποσημ. 52), 313-315. Χ. ΚωνσταντιMarko», Zograf11 (1980), 83 κ.έ., 93 κ.έ., είκ. 1-2. Ch. Walter, Art and
νίδη, «Ό ναός του Άγ. Γεωργίου στους Μολάους της Επιδαύρου
Ritual of the Byzantine Church, Λονδίνο 1982,213,220, είκ. 66.
Λιμηράς», στο Αντίφωνον. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ν. Β. Δραν62
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ξιας στη Βέροια (1350-1400)71. Ενδιαφέρουσα κοινή ει
κονογραφική λεπτομέρεια μεταξύ των παραστάσεων της
Κόκκινης Παναγιάς (Είκ. 2 και 7) και της Παναγίας Δε
ξιάς είναι ή έντονη στροφή της κεφαλής τοΰ Χρίστου.
Ή μορφή τοΰ ώριμου νεκρού Χρίστου ακολουθεί τήν
επίσημη αντίληψη της Εκκλησίας, σύμφωνα με τήν
οποία το μεταλαμβανόμενο σώμα τοΰ Χριστού είναι το
σώμα μετά το θείο Πάθος 7 2 . Στα πατερικά κείμενα ό συ
σχετισμός της θείας ευχαριστίας με το θείο Πάθος είναι
σαφής, αφού ό Χριστός είναι νεκρός επάνω στην αγία
τράπεζα και ή κλάση τού άρτου δηλώνει τή σφαγή 7 3 .
Ή μορφή τού μελισμένου ζωντανού παιδιού στην Κόκ
κινη Παναγιά είναι μοναδική στή βυζαντινή εικονο
γραφία, αν και βρήκε μιμητές κατά τή μεταβυζαντινή
περίοδο σέ παραστάσεις μνημείων της ευρύτερης περιο
74
χής . Συγγενικό δείγμα ως προς το δογματικό υπόβα
θρο, αλλά όχι ως προς τήν εικονογραφία, είναι ή απο
σπασματικά σωζόμενη τοιχογραφία, πού χρονολογεί
ται μετά τα μέσα τοΰ 14ου αιώνα, στην Άγια Φωτεινή
στην Καλλονή τής Κρήτης. Στην παράσταση, ό μελισμένος Χριστός εικονίζεται ζωντανό παιδί, μέ το σώμα του
τεμαχισμένο σέ μερίδες μέσα στο ποτήριο 7 5 . Ώ ς προς
τήν εικονογραφία, ή λεπτομέρεια τής απεικόνισης τοΰ
ευχαριστιακού Χριστού στα χέρια τοΰ ιεράρχη εντοπί
ζεται και σέ έ'να σύγχρονο μέ τήν Κόκκινη Παναγιά
μνημείο, στο κάτω παρεκκλήσι στο Sarmasikli στή Ματζούκα τοΰ Πόντου (1400 περ.) 7 6 . Στην παράσταση, ό
ιεράρχης κρατεί στα χέρια του τον Χριστό μέ τή μορφή
ζωντανοΰ βρέφους στα σπάργανα.
Οι γραπτές πηγές πού τροφοδοτούν τή μορφή τοΰ μελι-

71

Θ. Π α π α ζ ώ τ ο ς , Ή Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος al), 'Αθή
να 1994,178, είκ. 49-50.
72
Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική
ιστορία άπ' αρχής μέχρι σήμε
ρον, 'Αθήνα 1959,427. Βλ. και PG 98,400,420 κ.έ. (Γερμανός Κων
σταντινουπόλεως), 140, 417, 421(Θεόδωρος Άνδίδων), 155, 288,
340 κ.έ. (Συμεών Θεσσαλονίκης).
73
PG 49,379 κ.έ. (Χρυσόστομος), 33,397 κ.έ. (Χρυσόστομος), 86,
Π, 2393,2396 (Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως).
74
Στο παρεκκλήσι τοΰ Αγίου 'Ιωάννη Θεολόγου στή Μαυριώτισσα τής Καστοριάς (1522), βλ. Στ. Πελεκανίδης, Καστοριά. Ι. Βνζαντιναι τοιχογραφίας
Θεσσαλονίκη 1953, 18, πίν. 204α. M. Garidis, «Approche "réaliste" dans la représentation du Melismos»,^4A;te«
des XVI. Internationalen Byzantinisten-Kongress,Wien 1981, JOB 32/5
(1982), 500, είκ. 7. Γ. Γούναρης, «Οί τοιχογραφίες τοΰ Αγίου 'Ιωάν
νη Θεολόγου τής Μαυριώτισσας στην Καστοριά», Μακεδόνικα
21 (1981), 3 κ.έ., 9 κ.έ., πίν. 3. 'Επίσης, στον ν α ό των Ταξιαρχών στο
'Ελάφι τής Καλαμπάκας, βλ. Α . Πασαλή, «Οί Ταξιάρχες στο 'Ελά
φι Κ α λ α μ π ά κ α ς » , Δ Χ Α Ε Κ Γ (2002), 266 κ.έ., ε'ικ. 12.
75
Mönch Vasilios Grolimund, «Die Darstellung der Eucharistischen

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ

Είκ. 10. Ό άγιος Βασίλειος με τον ευχαριστιακό

Χριστό.

σμένου ζωντανοΰ παιδιού είναι τά λεγόμενα «Πατερικά ή Γεροντικά ή Διηγήσεις οραμάτων», κείμενα πού
σχετίζονται μέ τον βίο των μοναχών και υπήρξαν δημο
φιλή αναγνώσματα στις μοναστικές κοινότητες 7 7 . Σέ
ολα σχεδόν τά Όράματα, ό αμνός μέ τή μορφή ζωντα-

Realpräsenz Christi in der byzantinisch-slawischen Hagiographie und
Ikonographie», στο Konrad Onasch zur Vollendung des 65. Lebens
jahres, Eikon und Logos 2 (1981), 312. Garidis, «Approche "réaliste"»,
ό.π., 500, είκ. 5-6. Ch. Walter, «The Christ Child on the Altar in the
Radoslav Narthex: A Learned or a Popular Theme», στο Studenica et
l'art byzantin autour de Vannée 1200, Βελιγράδι 1988,223, είκ. 7.
76
A. Bryer - D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of
the Pontos, Washington 1985,278 κ.έ., είκ. 88A-90.
77
Για τό είδος των κειμένων, βλ. Γ. Νόβακ, «Αποφθέγματα των
Πατέρων», ΘΗΕ Π, 1963, 1233-1240. Βλ. επίσης, J. Cl. Guy, Re
cherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum, Βρυξέλλες
1962. Β. Altaner - A. Struiber, Patrologie, Leben, Schriften und Werke
der Kirchenväter, Freiburg - Basel - Wien 1966. A. V. Rystenko, Materialien zur Geschichte der byzantinisch-slawischen Literatur und Sprache,
Λειψία 1982. M. Markovic, «Illustrations of the Stories from the
Paterika in the Narthex of the Hilandar Katholikon», στο Huit siècles
du monastère de Chilandar. Histoire, vie spirituelle, littérature, art et
architecture, Βελιγράδι 2000,505-537.
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νου παιδιού τεμαχίζεται σε μερίδες, ένώ οι πράξεις της
προσκομιδής και τοΰ μελισμοϋ ακολουθούν ή μία την
78
άλλη και περιγράφονται με την ϊδια σπουδαιότητα . Τις
περιγραφές αυτές ακολουθεί ή παράσταση στην Κόκκι
νη Παναγιά, όπου συμπυκνώνονται οι δύο συγκεκριμέ
νες στιγμές της θείας λειτουργίας, της προσκομιδής και
79
του μελισμοϋ . Είναι ενδιαφέρον ότι στο λυκόφως τής
βυζαντινής αυτοκρατορίας εξαίρεται στο θέμα του Με
λισμοϋ ή συμμετοχή τοϋ ιερέα κατά το μυστήριο τής
θείας ευχαριστίας. Το έργο τοϋ ιερέα, το όποιο μέχρι τό
τε δηλωνόταν άπλα μέ τήν παρουσία του στή στάση του
συλλειτουργοΰντος, προβάλλεται πλέον μέ τήν τοποθέ
τηση τής μορφής του Χρίστου στα χέρια του.
Ή παράσταση τής Θεοτόκου ως Σκηνής του Μαρτυρί
ου μέ τις προεικονίσεις και του Μελισμοϋ στην αψίδα
τοϋ ναοϋ τής Κόκκινης Παναγιάς, ακριβώς επάνω άπό
τήν αγία τράπεζα όπου τελείται το μυστήριο τής θείας
ευχαριστίας, εμπνέεται άπό τήν προς Εβραίους Επι
στολή τοϋ Παύλου.

σκεται τήν εορτή τών Είσοδίων τής Θεοτόκου κατά τή
θεία λειτουργία, αμέσως μετά τή μεγάλη Είσοδο και
81
πριν άπό τήν ανάγνωση τοΰ ευαγγελίου . Είναι ή στιγ
μή κατά τήν οποία τα τίμια δώρα βρίσκονται επάνω
στην άγια τράπεζα, έτοιμα για τον καθαγιασμό και τή
μεταβολή σέ σώμα και αίμα τοϋ Κυρίου, πού τελούνται
82
μέ τήν παρουσία τοϋ Άγιου Πνεύματος . Στην απόδο
ση τής στιγμής αυτής, στην παράσταση τής Κόκκινης
Παναγιάς επικουρεί και ή επιγραφή πού αναγράφεται
επάνω στο είλητό τοϋ Γρηγορίου Θαυματουργού, μέ
τήν επίκληση τοϋ Αγίου Πνεύματος άπό τή θεία λει
τουργία.

Στο αποστολικό χωρίο, άφοΰ αναφερθούν τα ιερά αντι
κείμενα πού υπήρχαν στή σκηνή τοΰ Μαρτυρίου και
παραλληλισθούν μέ τα τίμια δώρα τής άγιας τράπεζας
και τή θεία ευχαριστία, αναφέρεται οτι ό Χριστός μέ το
ϊδιο του το αίμα εισήλθε μέσα στα 'Άγια τών Αγίων και
οτι ή θυσία τοϋ Χριστού είναι μία και μοναδική, όπως
μαρτύρησε και το Άγιο Πνεύμα, ...Χριστός... δια τής
μείζονος και τελειοτέρας σκηνής, ου
χειροποίητου,
τοϋτ' εστίν ου ταύτης τής κτίσεως, ούδε οι αίματος τρά
γων και μόσχων, ôià δε τοϋ ιδίου αίματος, είσήλθεν
εφάπαξ εις τα άγια, αίωνίαν λύτρωσιν εύράμενος..., μια
γαρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους άγιαζομένους. Μαρτυρεί δε ήμΐν και το Πνεύμα το "Αγιον80.
Ή προς Εβραίους Επιστολή τοϋ Παύλου άναγιγνώ-

"Εχω τή γνώμη οτι ο εμπνευστής τοϋ εικονογραφικού
προγράμματος στην αψίδα τοϋ ναοϋ τής Κόκκινης Πα
ναγιάς θα πρέπει να ήταν μια πεπαιδευμένη προσωπι
κότητα τής περιοχής 8 3 . Στην άποψη αυτή μέ οδηγεί μια
σειρά άπό στοιχεία: ή μοναδική στην εικονογραφία επι
λογή τοϋ χώρου στον όποιο τοποθετήθηκε ή παράστα
ση τών προεικονίσεων τής Θεοτόκου -στο τεταρτοσφαίριο τής αψίδας-, οι λεπτοί συνδυασμοί οι όποιοι
διακρίνονται μεταξύ τών συμβόλων-προεικονίσεων τής
Θεοτόκου και τών προφητών, ή παράσταση τής νέας
μορφής τοϋ μελισμένου ευχαριστιακού Χριστού στα χέ
ρια τοϋ ιεράρχη, καθώς και οι σχετικές επιγραφές στα
είλητά τών προφητών και τών ιεραρχών. Είναι πολύ
πιθανόν ό εμπνευστής τοϋ εικονογραφικού προγράμ
ματος να ήταν ένας λόγιος ιεράρχης τών αρχών τοϋ
15ου αιώνα 8 4 , ό όποιος γνώριζε σέ βάθος τόσο τις σχέ
σεις τής Παλαιάς μέ τήν Καινή Διαθήκη και τα σχετικά
κείμενα τής ιερής παράδοσης πού αναγιγνώσκονται
κατά τις θεομητορικές εορτές, όσο και το τυπικό τής
θείας λειτουργίας. Ή άποψη αυτή βασίζεται επίσης
στην προβολή τών δύο κορυφαίων αρχιερατικών μορ-
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φών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του 'Ααρών
και του Βασιλείου. Ό προφήτης 'Ααρών, ό πρώτος μέ
γας αρχιερέας, προβάλλεται κρατώντας το χρυσό θυμιατήριο, ενώ απουσιάζει ό Μωυσής, και ό Μέγας Βα
σίλειος, συγγραφέας της θείας λειτουργίας, συμμετέχει
στον καθαγιασμο τών τιμίων δώρων κρατώντας στα χέ
ρια του τον ευχαριστιακό Χριστό.

Tò εικονογραφικό πρόγραμμα στην αψίδα τής Κόκκι
νης Παναγιάς κοντά στην Κόνιτσα, αν και παραμένει
μοναδικό ως προς τις επιμέρους παραστάσεις του, συγ
γενεύει προς τα μνημεία τής ευρύτερης περιοχής τής
Άχρίδας και μπορεί να ενταχθεί χρονικά στην πολυτά
ραχη εποχή του τέλους του 14ου και τών αρχών του
15ου αιώνα 8 5 .

Chara Konstantimdi

THE VIRGIN AS TENT OF MARTYRDOM
WITH PREFIGURATIONS AND THE MELISMOS
IN THE APSE OF THE KOKKINI PANAYIA IN KONITSA
Χ he wall-paintings, which are confined to the apse and
east wall of the sanctuary, date from the beginning of the fif
teenth century. The semidome is occupied by a representa
tion of the Virgin as Tent of Martyrdom with Préfigurations
and Prophets (Figs 1, 2, 5-7). The Virgin in a circular glory,
with Christ in a medallion on her breast, is in the Holy of
Holies. She is depicted in supplication, in bust, and is given
prominence by being placed on a wide, lavishly decorated
band. The vaulted roof of the Tent is supported on two
columns. Two cherubim attend the Virgin, and part of the
heaven can be seen above. Towards the bottom is the Ark,
with a closed rotulus on it that hints at the Tablets with the
Ten Commandments. Between the Ark and the Virgin can
be seen the steps of the Ladder. Inside the Holy are depictions of the Lamp and the Bush. The description of the Tent
of Martyrdom is to be found in the Old Testament and
Paul's Epistle to the Hebrews. Both passages are read during the feast of the Presentation of the Virgin in the Temple.

Either side of the opening of the Tent are depicted five
prophets (Figs 5 and 6). At the left, Gedeon and Ezekiel and
at the right Aaron, David and Daniel. The prophet Moses is
missing from the representation and his place is taken by the
Bush, his symbol. It may be noted that the prophets holding
rotuli are not accompanied by their symbols-prefigurations.
In contrast, the prophets who are not depicted are denoted
by their symbols. The representation on the semidome of
the apse in the Kokkini Panayia is an original visual concep
tion that was not repeated. There is some similarity with a
representation in the church of Ayios Georgios at Viannos
in Crete (1401).
The representation of the Melismos is found twice in the
apse, covering the two zones of the cylindrical section, which
is unique in Byzantine iconography (Figs 2,7-10). In the up
per zone is preserved the inscription: Ο MEAHCMOC
('Melismos') and two inscriptions-annotations. The text of
one of them is recited in the liturgy of the Presanctified Gifts
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directly after the procession of the Great Entrance, and is
preserved in the church of Panayia Samarina, Messenia (be
fore 1191). The second inscription is preserved only in the
Kokkini Panayia. In the representation, Christ of the Eu
charist is depicted at a mature age, dead, lying directly on
the altar, naked, with the middle of his body covered by the
rectangular, taut aer (Figs 2 and 7). The doctrinal basis for
the figure of Christ follows the official view of the Church
and is known from the Panayia Samarina, Messenia. He is
flanked by two angels-deacons with flabella (Fig. 9) and two
concelebrating hierarchs holding inscribed liturgical rotuli:
Basil with the prayer of the Entrance and Gregory the Mira
cle-worker with the Invocation of the Holy Spirit.
The representation of the Melismos in the lower zone of the
cylindrical section of the apse presents a different figure of
Christ (Figs 2, 8 and 10). Basil is depicted at the left, holding
the Christ of the Eucharist on his left palm, and the lance, in
the form of a dagger, in his right hand. Christ is a living in
fant, completely nude, in bust with his arms and legs sev
ered. In the representation are condensed the moment of
the offertory and that of the fraction. The form of the dis
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membered living Christ child is inspired by the so-called
'Παχερικά' or 'Διηγήσεις οραμάτων'. The concelebrating
hierarchs hold inscribed rotuli: Gregory the Theologian with
the prayer of the Trisagion hymn, Chrysostomos with the
prayer of the first antiphon and Athanasios with the prayer
of the second antiphon.
The depiction of the Virgin as Tent of Martyrdom with the
Préfigurations and the Melismos is inspired by Paul's Epistle
to the Hebrews, which is read at the feast of the Presentation
of the Virgin in the Temple, immediately after the Great
Entrance and before the Gospel reading. The person that
inspired the iconographie programme was probably a learned hierarch, who gives prominence to the figures of Aaron,
the first high priest, and Basil the Great, the author of the
Liturgy.
The iconographie programme of the apse in the Kokkini
Panayia, though unique in terms of its composition, is akin
to that of the monuments in the area of Ohrid and belongs,
chronologically speaking, to the troubled period at the end
of the fourteenth and beginning of the fifteenth century.

