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  Όταν  στον  Ρωμαϊκό  Ιππόδρομο  της  Παρακμής  υβρίζονταν  οι  Αξίες  της 

Δημοκρατίας,  το  Αττικό  Δράμα  άρχισε  να  ξεχνιέται.  Στην  κρίσιμη  στιγμή 
μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι όπως ο Κλήμης Αλεξανδρεύς, ο Μ. Βασίλειος, 
ο  Γρηγόριος Θεολόγος και αργότερα ο  Ιωάννης Δαμασκηνός και  ο Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα νέο είδος «Εποπτικής Διδασκαλίας» βασισμένο 
στην κίνηση και στην μίμηση. Το Λειτουργικό Δράμα γεννήθηκε μέσα από αυτή 
την  Εποπτική  Διδασκαλία  στο  Νάρθηκα  και  στη  Λιτή  του  βυζαντινού  ναού. 
Παρά τις δυσκολίες έμεινε ζωντανό μέχρι την πτώση του Βυζαντίου.    
   Φωτισμένοι  κληρικοί  της  Δύσης  όπως  ο  Αμβρόσιος  Μεδιολάνων,  ο 

Βενέδικτος,  ο  Γρηγόριος  Διάλογος  και  αργότερα  η  Χροσβίτα,  γνώρισαν  το 
Λειτουργικό  Δράμα  και  το  διασκεύασαν  για  τις  ανάγκες  των  «Λατίνων».  Τις 
διδασκαλίες της Εκκλησίας οι λαοί της Δύσης τις διδάχτηκαν διασκευασμένες σε 
θεατρική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο σε χωριά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, 
λόγιοι  εφημέριοι  στήριζαν  την πίστη  των  ενοριτών τους οργανώνοντας μικρά 
αυτοτελή Λειτουργικά Δράματα «κατά αρχαίαν παράδοσιν».   
   Στην Ανατολή το Λειτουργικό Δράμα ήταν μέρος της Λατρείας. Γι αυτό 

και  το  κωμικό  στοιχείο  ήταν  υποτυπώδες  –  έβγαινε  συνήθως  μέσα  από  τους 
διαλόγους χωρίς όμως να ταράσσει την  ιεροπρέπεια του ναού. «Αυστηροί» και 
συντηρητικοί  Ιεράρχες  προσπάθησαν  να  απαγορεύσουν  τους  νεωτερισμούς, 
λίγες όμως φορές εισακούστηκαν από το κοινό.   
   Αντίθετα,  στη  Δύση  από  τον  11ο  –  12ο  αιώνα  το  θέατρο  βγήκε  από  το 

χώρο  του  ναού. Με  την  ανοχή  (και  ίσως  τη  σιωπηρή  επιδοκιμασία)  του Πάπα 
Ουρβανού Δ΄  και  του Κλήμη  Ε΄  το  κωμικό  ‐  σατυρικό  στοιχείο  εμπλουτίστηκε. 
Στις πλούσιες ευρωπαϊκές πόλεις σιγά – σιγά το Δράμα βγήκε από το εσωτερικό 
του  ναού  στην  πλατεία  του  χωριού.  Εμφανίστηκαν  ισχυρές  συντεχνίες 
ηθοποιών και οι ηγεμόνες ανέλαβαν την οικονομική υποστήριξή τους. Είναι ο 9ος  
‐ 12ος  αιώνας – η εποχή που μεσουρανεί το Μεσαιωνικό Θέατρο στη Δύση.    
 
   Στην πορεία της έρευνας χρειάστηκε να παρατεθούν ως μαρτυρία, Λόγοι 

Πατέρων που φαίνεται να προλογίζουν «Εποπτικές Διδασκαλίες» Ο Ιστορικός – 
Αρχαιολόγος  Άγγελος  Κουτσολαμπρόπουλος  προσέφερε  πολύτιμη  βοήθεια 
στην τελική διαμόρφωση του βιβλίου.    
 
   Ευχαριστίες  οφείλω  στον  κ.  Ευστ.  Φινόπουλο  που  διέθεσε  την  πλούσια 

Συλλογή του με σπάνιες δυσεύρετες εκδόσεις.    
 

Αχαρναί Αττικής, 25 Μαρτίου 2005  
Γιώργος Ιωαννίδης 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       Γιά αιώνες η έρευνα απέφευγε νʹ ασχοληθεί μέ τό Βυζαντινό Θέατρο. Πολλοί τό 
αγνοοῦσαν. Αλλοι το θεωροῦσαν ανάξιο λόγου. Σοβαρές μελέτες γιά τό θέμα εἶδαν το 
φῶς  τῆς  δημοσιότητας  μόλις  τον  19°  αι.  Οί  μελέτες  αὐτές  έγιναν  γνωστές  στο 
ελληνικό επιστημονικό κοινό απʹ τις εργασίες των Κ. Krumbacher και Κ. Σάθα1.    
       Σχολιάζεται  δυσμενώς  ο  ρόλος  τῆς  εκκλησίας  στο  μαρασμό  του  κλασικοΰ 
θεάτρου2.  ʺΟμως ἡ παιδεία κσί δράση κάποιων Πατέρων της εκκλησίας αφήνει την 
άποψη αύτη χωρίς ερείσματα, Οί Καππαδόκες πατέρες καί ο Ι. Χρυσόστομος χαίρονταν 
νά  παρακολουθούν  εκλεκτές  παραστάσεις  με  θέματα  παρμένα  από  τη  ζωή  της 
εκκλησίας3. Τον 7ο αι. ο λόγιος Ταράσισς (μετέπειτα Πατριάρχης) δίδασκε Άρχαῖο 
Δράμα  στην  «Οικουμενική  Σχολή»πού  λειτουργούσε  μέ  εΰθύνη  τῆς  ἐκκλησίας4. 
Μοναχοί αντέγραφαν άρχαῖες Τραγωδίες για διδασκαλία τῶν μαθητῶν τους5, ἐνώ ὁ 
Ευστάθιος  Επίσκοπος  Θεσσαλονίκης  ἐγκωμιάζει  τους  ἀρχαίους  δραματουργούς 
αποκαλώντας  τυυς  δασκάλους αρετής: «Και ἧν ὁ τότε ὑποκριτής, ἀρετῆς ἁπάσης 
διδάσκαλος..»&    

              Η  διαφθορά  ὅμως  στο  χώρο  τοϋ  θεάματος  δεν  μπορούσε  νά  αφήσει  τους 
Πατέρες της  εκκλησίας αδρανείς. Στην πολεμική τους στόχο είχαν τα «παίγνια», 
τα αισχρά σενάρια  και  τους  διεφθαρμένους  θεατρίνους,  Καταδίκαζαν  τις  ύποπτες 
συντεχνίες  δισακεδαστών  αλλά  και  τις  μονομαχίες,  τις  θηριομαχίες  που  πολλοί 
συνήθιζαν  να  τις  αποκαλούν  “θέατρο”.  Ο  Χρυσόστομος  θλίβεται  διότι  πολλοί 
Ἀντιοχεϊς σύχναζαν σε παραστάσεις “άσεμνων γυναίων”:«(σε σκηνήδιαμορφωμένη 
σε πισίνα) νηχομένην πόρνην ίδεῖν και ναυάγιον ὑπομεῖναι ψυχῆς.»7. 

       Ἡ στάση τῶν Πατέρων απέναντι σε αισχρά θεάματα δέν διαφέρει ἀπʹ τή στάση 

τῶν σοφῶν τῆς ἐποχῆς τους: Ό Λιβάνιος και αυτός κατηγοροῦσε την διεφθαρμένη 

ζωή, τις βωμολοχίες και το χαμηλό επίπεδο τῶν θιάσων03 . Ο Δίων Χρυσόστομος, ὁ 

Αἴλιος  Ἀριοτείδης,  ὁ  Πλούταρχος  κ.ά  μιλοῦν  με  τα  χειρότερα  Λόγια  για  τους 

θεατρίνους9. Αλλά και νωρίτερα (ήδη το 67 π.Χ)  ὁ Κικέρων ἐνώ θαυμάζει το ταλέντο 

τοῦ μίμου Quinti Ruscii, ὅμως αποκαλεῖ τα μέλη πολλῶν θεατρικῶν συντεχνιῶν 

«ἐξώλης και προώλης»10.   

      Ἀξίζει  νά  ερευνηθοῦν  σέ  βάθος  οἱ  λόγοι  πού ὥθησαν  την  ἄρχουσα  τάξη  νά 

θεσπίαει σκληρούς νόμους ἐναντίον μίμων και διασκεδαοτῶν11. Ἅραγε για ποιό λόγο  
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ἐκδόθηκε ἡ η  επιστολή του  Ιουλιανού και η “Νεαρά” ΝΑ ́τοῦ Ιουστινιανοῦ12;    ‐  ἐνῶ 

αντίθετα,  εἷχαν  ἀναγνωριστεί  ώς  χριστιανικός  θεσμός  οί  Θεατρικές  παραστάσεις 

στον  ιππόδρομο.  (Ὁ  Πατριάρχης  και  τό  Ιερατείο  πλαισίωναν  τον  αυτοκράτορα  στα 

θεωρεῖα  του  ιπποδρόμου. Ψάλται  τῆς Ἁγίας Σοφίας «ἠκταλόγουν»  (ἐκτελοῦσαν 

μουσικά μέρη. Ἀξίζει ἐπίσης να ερευνηθούν οΐ λόγοι πού προκάλεσαν τη σύνταξη 

τῶν Κανόνων 51 και 62 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου13.   

        Ἀντίθετα, ἡ κλασική παιδεία πολλῶν Πατέρων βοήθησε νά λάμψουν οἱ ἀξίες 

σέ καιρούς παρακμῆς. Οί λαϊκές μάζες μπόρεσαν νʹ ἀφομοιώσουν τη διδασκαλία 

μέ  το  κήρυγμα  καί  με  ἐποπτικά  μέσα,  Ὡς  τρόπος    χρησιμοποιήθηκε  ϋἡ  «θέαση» 

(δραματική αναπαράσταση), Ἔτσι, ὅπως τό Ἀττικό Δράμα πήγασε ἀπ τη Λατρεία 

τοῦ  Διονύσου  καί  τό  Διθύραμβο,  μέ  τόν  ίδιο  τρόπο,  μέσα  στο  Χριστιανικό  Ναό 

γεννήθηκε τό Λειτουργικό Δράμα14.   

       Ἡ ἄρχουσα  τάξη στην ἀρχή  δεν  ἔφερε ἀντίρρηση για  τα  δρώμενα μέσα στον 

Ναό.  Ὅταν  τό  Λειτουργικό  Δράμα,  άρχισε  νά  εξελίσσεται  και  να  ἐμπλουτίζεται, 

πολλοί αντέδρασαν. Ισχυροί ἐπίσκοποι ὅπως ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης κατέβαλαν 

προσπάθεια  νά  μην  ξεφύγει  το  Λειτουργικό  Δράμα  άπό  τον  στενό  έλεγχο  τῆς 

Επισκοπῆς.  Να  παραμείνει  στό  χώρο  τῆς  Ἐκκλησίας  καί  νά  λαμπρύνεί  τίς 

ἑορτές15.  Σε  φιλοπρόοδες  ὅμως  κοινωνίες  το  Λειτουργικό  Δάμα  εξελίχθηκε  ‐πάντα  με 

πρωτοβουλία τοῦ  ἱερατείου Γράφτηκαν Διάλογοι σε τοπικές διαλέκτους. Τα κείμενα αυτῶν 

τῶν διαλόγων μποροῦν να χαρκτηριστοῦν Σενάρια και οἱ ὀργανωμένες παραστάσεις μποροῦν 

νά χαρακτηριστοῦν Θέατρο.   
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ΝΕΑΡΑ ΝΑ' (51)  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ  ΜΗΤΕ ΕΓΓΥΗΝ ΜΗΤΕ ΟΡΚΟΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣΕΔΡΙΑΣ 

Ὁ αὐτός βασιλεύς ,  Ἰωάννῃ ἐπάρχῳ πραιτωρίων τῆς Ἕω τό β΄, άπό  ὑπάτων  καί πατρικίῳ. 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Ἴσμεν πρώην πεποιημένοι νόμον ἀπαγορεύοντα μηδενί παρρησίαν εἶναι τάς εἰς σκηνήν κατιούσας 
γυναίκας  ἐγγυητάς  εἰσπράττειν,  ὡς  προσεδρεύσουσι  καί  τήν    ἀσεβῆ  πληρώσουσιν  ἐργασίαν 
μεταμέλου    καιρόν  οὐκ  ἔχουσαι,  καί  ποινάς  άπειλήσαντες  ἐσχάτας  τοῖς  τάς  τοιαύτας  ἐγγύας 
ἀπαιτοῦσι, πρός τῷ καί αὐτούς τούς ἐγγυητάς ἀνευθύνους ἀπιέναι καί μηδεμίαν ἐπάγεσθαι αὐτοῖς 
ἀνάγγην τῆς τῶν προσώπων τούτων παραστάσεως, ἀλλ’ ἐπί τοῦ παρόντος εὕρομεν δεινήν τινα καί 
οὐ  φορητήν  ἐπίρειαν    κατά  τῆς  ἡμῖν  σπουδαζομένης  γίνεσθαι  σωφροσύνης,  ἐπειδή  γάρ  αὐτούς 
ἐγγυτάς λαμβάνειν  ἐκωλύσαμεν,  έξευρεῖν  ἐκείνους  ἑτέραν    ὁδόν  εἰς ἀσέβειαν ἄγουσαν   μείζονα. 
ὅρκον γάρ ἀπαιτεῖν, ὡς οῦδέποτε παύσονται  τῆς ἀσεβοῦς ἐκείνης και ἀσχήμονος ἐργασίας, τάς δε 
γυναίκας οὕσας ἀθλίας καί οὕτω κακῶς ἐξηπατημένας εὐσεβεῖν νομίζειν εἴπερ ἀσεβήσαιεν, καί  ἵνα 
φυλάξωσι τόν ὅρκον διά τοῦτο τήν ἑαυτῶν προϊέσθαι σωφροσύνην. 
Καίτοιγε ἐχρῆν γινώσκειν, ὡς αἱ τοιαῦται παραβάσεις  μᾶλλον ἀρέσκουσι θεῷ  παρά τάς τῶν ὅρκων 
τηρήσεις,  οὐ  γάρ  εἴ  τις  παρά  τινος  ὅρκον  λάβοι,  ὡς  φονεύσειε  τυχόν  ἤ  μοιχεύσειεν  ἤ  τι  πράξειε 
τοιοῦτο ἄτοπον, δεῖ φυλάττεσθαι τόν ὅρκον οὕτως αἰσχρόν τε καί ἄτοπον καί εἰς ἀπώλειαν ἄγοντα 
ὥστε  ἐξέστω  τῇ  γυναικί,  κἄν  εἰ  τόν  τοιοῦτον  ὅρκον  ὁμόσειεν,  ἀναχωρεῖν  τῆς  τοῦ  ὅρκου  τούτου 
πικρίας καί σωφρονεῖν ἀκινδύνως, μᾶλλον δέ θεοφιλῶς, ταῆς ποινῆς τῆς ἐπιορκίας (εἰ τις ὅλως ἐστί 
ποινή)  κατά  τοῦ  τόν  ὅρκον  ἀπαιτήσαντος  τρεπομένης.  Ὥστε  καί  ἡμεῖς  αὐτίκα  ἐπάγομεν  decem 
librarum auri ποινήν ἀπαιτοῦντες τόν θαρρήσαντα ὅλως τοι οὖτον ὅρκον   λαβεῖν. καί τοῦτο δή τό 
ποσόν  αὐτῇ  τῇ  ταλαιπώρῳ  δίδοσθαι  γυναικί  θεσπίζομεν  εἰς  τήν  λοιπήν  εὐσχημοσύνην  τοῦ  βίου. 
ἀπαιτούμενον διά τῆς ἀρχῆς τῆς ἐπιχωρίου καί διδόμενον αὐτῇ. γινώσκοντος τοῦ ἄρχοντος ὡς,  εἰ 
ῥαθυμήσειεν, ἐνέξεται αὐτῇ καταθέμενος τήν ἀρχήν, κληρονόμοι τε αὐτοῦ και διάδοχοι καί ἡ τούτου 
περιουσία, ἀνθ’ ὅτου πρᾶξιν εὐσεβῆ πράττειν ἠμέλησεν. Εἰ δέ γε αὐτός ὁ τῆς έπαρχίας ἡγούμεενος 
τόν ὅρκον ἀπαιτήσειεν, αὐτός καί την εἰρημένην τῶν  decem librarum auri  ποινήν ἀπαιτείσθω, εἰ μέν 
στρατιωτικός ἄρχων κατ’ ἐκεῖνην εἴη τήν ἐπαρχίαν, δἰ ἐκείνου δοθησομένην ὡς εἴρηται τῇ γυναικί. Εἰ 
δέ  οὐκ  ἔχει  στρατιωτικόν  ἄρχοντα,  ὁ  τῆς  μητροπόλεως  ταῆς\ἐπαρχίας  ἐκείνης  ἐπίσκοπος  τούτου 
προνοείτω τοῦ πράγματος καί εἰς ἡμᾶς, εἰ δοκιμάσειεν, ἀναφέρων, καί πρός γε ὁ ἐκ γειτόνων μείζων 
ἄρχων.  ὥστε  πανταχόθεν  τόν  τοῦτο  πράξαντα,  εἴτε  ἄρχων  εἴτε  ἰδιώτης  εἴη,  τῇ  εἰρημένῃ 



σωφρονίζεσθαι ποινῇ, καί δίδοσθαι ταύτην τῇ τό γε ἐπ’ ἐκείνῳ μηδέ σωφρονεῖν ἔτι δυναμένῃ, ἵνα μή 
φανείη δῆθεν ἐπιορκήσασα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 Τά τοίνυν παρασταντα ἡμῖν καί διά τοῦδε τοῦ θείου δηλούμενα  νόμου ἡ σή ὑπεροχή κηρύγμασιν 
οἰκείοις  ἅπασι  πισάτω  φανερά,  ὅπως  ἄν  γνοῖεν  τήν  τῆς  ἡμετέρας  βασιλείας  περί  σωφροσύνην 
σπουδήν. 
 

ΦΛΑΒΙΟΥ  ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
  ΕΥΑΓΡΙΩι  ΡΗΤΟΡΙ    

…  Τοις  άσελγέσι  τούτοις  θεάτροις  τῶν  Ιερέων  μηδείς  μηδαμοῦ  παραβαλλετω,  μήτε  εις  τήν 
οίκίαν είσαγέτω τήν ἑαυτοῦ. πρέπει γαρ ουδαμῶς.    
Και εἰ μέν οἷόν τε ἧν έξελάσαι παντάπασιν αυτά τῶν θεάτρων, ώστε αυτά πάλιν άποδοῦναι 
τῶ Διονύσῳ καθαρά γενόμενα, πάντως ἄν ἐπειράθην αυτό προθύμως κατασκευάσαι∙ νυνί δε 
οίόμενος  τοΰτο  ούτε  δυνατόν  ούτε άλλως,  εἰ  καί  δυνατόν φανείη,  συμφέρον αυτό  γενέσθαι, 
ταύτης  μέν  άπεσχόμην  παντάπασι  της  φιλοτιμίας‐  άξιώ  δε  τους  Ιερέας  ύποχωρήσαι  και 
άποστήναι τω δήμω της εν τοις θεάτροις ασέλγειας. ΜηδεΙς ούν Ιερεύς εις θέατρον έξίτω, μηδέ 
ποιείσθω  φίλον  θυμελικόν  μηδέ  άρματηλάτην,  μηδέ  όρχηστής  μηδέ  μίμος  αυτού  τῆ  θύρα 
προσίτω.  Τοις  Ιεροΐς  άγώσιν  επιτρέπω μόνον  τω  βουλομένω παραβάλλειν,  ων  άπηγόρευται 
μετέχειν ουκ αγωνίας μόνον, αλλά και θέας ταΐς γυναιξίν. Ύπέρ δε τών κυνηγεσίων τί δει και 
λέγειν,  όσα  ταΐς  πόλεσιν  εΐσω  τών  θεάτρων  συντε  λεΐται,  ωʹς  άφεκτέον  τούτων  έστιν  οϋχ 
ιερεύσι μόνον, αλλά και παισιν ιερέων;   

  
1133..  ΚΚααννόόννεεςς  ΝΝΑΑ  ((5511))  κκααιι  ΞΞΒΒ  ((6622))  ττηηςς  ΕΕνν  ΤΤρροούύλλῳῳ  ΣΣυυννόόδδοουυ  κκααιι  ΚΚΒΒ  ((2222))  ττηηςς  ΖΖ΄́  ΟΟιικκοουυμμεεννιικκήήςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  
    

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΡΟΥΛΩ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΚΩΝΩΝ ΝΑ΄(51ος) 

Καθόλου  ἀπαγορεύει  ἡ  ἁγία  αὗτη  καί  οἰκουμενική  σύνοδος  τούς  λεγομένους  μίμους  καί  τά 
τούτων  θέατρα  εἷτά  γε  μην  καί  τά  τῶν  κυνηγίων  θεώρια  καί  τάς  ἐπί  σκηνῆς  ὀρχήσεις 
ἐπιτελεῖσθαι.  Εἰ    δέ  τις  τοῦ  παρόντος  κανόνος  καταφρονήσει  καί  πρός  τι    ἑαυτόν  τῶν 
ἀπαγορευμένων τούτων ἐκδῷ, εἰ μέν κληρικός εἴη καθαιρείσθω, εἰ δέ λαϊκός, ἀφοριζέσθω.     

ΚΩΝΩΝ ΞΒ΄(62ος) 
Τάς οὕτω λεγομένας Καλάνδας καὶ τὰ λεγόμενα Βοτά καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια καὶ τὴν ἐν  
τῇ  πρώτῃ  τοῦ  Μαρτίου  μηνὸς  ἡμέρᾳ  ἐπιτελουμένην  πανήγυριν  καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν 
πολιτείας  περιαιρεθῆναι  βουλόμεθα  Ἀλλὰ  μὴν καὶ  τὰς  τῶν  γυναίων δημοσίας ὀρχήσεις  ὡς 
ἀσέμνους καὶ πολλὴν λύμην καὶ βλάβην ἐμποιεῖν δυναμένας ἔτι μὴν καὶ τὰς ὀνόματι τῶν παρ 
Ἕλλησι ψευδῶς ὀνομασθέντων θεῶν ἢ ἐξ ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν γινομένας ὀρχήσεις καὶ τελετάς 
κατά τι ἔθος παλαιόν καὶ ἀλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου ἀποπεμπόμεθα ὁρίζοντες μηδένα 
ἄνδρα  γυναικείαν  στολὴν  ἐνδιδύσκεσθαι  ἢ γυναῖκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον  Ἀλλὰ  μήτε 
προσωπεῖα κωμικά ἢ σατυρικά ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα 
τὴν σταφυλὴν  ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς  ληνοῖς  ἐπιβοᾷν·  μηδὲ  τὸν οἶνον  ἐν τοῖς πίθοις  ἐπιχέοντας 
γέλωτα  ἐπικινεῖν  ἀγνοίας  τρόπῳ ἢ ματαιότητος  τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας 
Τοὺς   οὖν  ἀπὸ  τοῦ  νύν  τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεὶν ἐγχειροῦντας  ἐν  γνώσει  τούτων 
καθισταμένους  τούτους  εἰ μὲν  κληρικοὶ  εἶεν  καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· εἰ δὲ λαϊκοί 
ἀφορίζεσθαι 
 
 

ΚΑΝΩΝ KB’ (22ος) ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
Θεῷ μὲν τὸ πᾶν ἀνατίθεσθαι, καὶ οὐ τοῖς ἰδίοις θελήμασι δουλοῦσθαι, μέγα χρῆμα τυγχάνει. 
Εἴτε γὰρ ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, ὁ θεῖος Ἀπόστολός φησι, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. Χριστὸς 
δὲ  ὁ  Θεὸς  ἡμῶν,  ἐν  τοῖς  Εὐαγγελίοις  αὐτοῦ,  τὰς  ἀρχὰς  τῶν  ἁμαρτημάτων  ἐκκόπτειν 
προστέταχεν· οὐ γὰρ ἡ μοιχεία μόνον παρ᾿ αὐτοῦ κολάζεται, ἀλλὰ καὶ ἡ κίνησις τοῦ λογισμοῦ 
πρὸς τὴν τῆς μοιχείας ἐγχείρησιν κατακέκριται· λέγοντος αὐτοῦ· Ὁ ἐμβλέψας γυναῖκα πρὸς τὸ 
ἐπιθυμῆσαι  αὐτῆς,  ἤδη  ἐμοίχευσεν  αὐτήν  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ.  Ἔνθεν  οὖν  μαθητευθέντες, 
λογισμούς  ὀφείλομεν  καθαιρεῖν.  Εἰ  γὰρ  καὶ  πάντα  ἔξεστιν,  ἀλλ᾿  οὐ πάντα  συμφέρει,  ὡς  ἐξ 



ἀποστολικῆς φωνῆς διδασκόμεθα. Ἐπανάγκες οὖν ἐστι παντὶ ἀνδρὶ διὰ τὸ ζῇν ἐσθίειν. Καὶ οἷς 
μὲν ὁ βίος ἐστὶ γάμου, καὶ τέκνων, καὶ λαϊκῆς διαθέσεως, ἀναμίξ ἐσθίειν ἄνδρας καὶ γυναῖκας, 
τῶν ἀδιαβλήτων ἐστί, μόνον τῷ διδόντι τροφὴν τὴν εὐχαριστίαν προσάγοντας· μὴ μετά τινων 
θυμελικῶν  ἐπιτηδευμάτων,  εἴτουν  σατανικῶν  ᾀσμάτων,  κιθαρῶν  τε,  καὶ  πορνικῶν 
λυγισμάτων,  οἷς  ἐπέρχεται  ἡ  προφητικὴ  ἀρά,  οὑτωσὶ  λέγουσα·  Οὐαὶ  οἱ  μετὰ  κιθάρας,  καὶ 
ψαλτηρίου,  τὸν οἶνον πίνοντες,  τὰ  δὲ  ἔργα Κυρίου οὐκ ἐμβλέπουσι,  καὶ  τὰ  ἔργα τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ οὐ κατανοοῦσι. Καὶ εἴπου ποτὲ εἶεν τοιοῦτοι ἐν τοῖς Χριστιανοῖς, διορθούσθωσαν· εἰ δὲ 
μή  γε,  κρατείτωσαν  ἐπ᾿  αὐτοῖς  τὰ παρὰ  τῶν πρὸ  ἡμῶν  κανονικῶς  ἐκτεθέντα.  Οἷς  δὲ  ὁ  βίος 
ἐστίν ἡσύχιος καὶ μονότροπος, ὁ συνταξάμενος Κυρίῳ τῷ Θεῷ ζυγὸν μονήρη ἆραι, καθίσεται 
κατὰ  μόνας  καὶ  σιωπήσει.  Ἀλλὰ  μὴν  καὶ  τοῖς  ἱερατικὸν  ἐκλεξαμένοις  βίον,  οὐδόλως  ἔξεστι 
κατ᾿  ἰδίαν  γυναιξὶ  συνεσθίειν,  εἰ  μή  που  μετά  τινων  θεοφόβων  καὶ  εὐλαβῶν  ἀνδρῶν,  καὶ 
γυναικῶν·  ἵνα  καὶ  αὐτὴ  ἡ  συνεστίασις  πρὸς  κατόρθωσιν  πνευματικὴν  ἀπάγῃ.  Καὶ  ἐπὶ 
συγγενῶν δὲ τὸ αὐτὸ ποιείτω. Εἰ δὲ καὶ αὖθις ἐν ὁδοιπορίᾳ συμβῂ τὰ τῆς ἀναγκαίας χρείας μὴ 
ἐπιφέρεσθαι μοναχόν, ἢ  ἱερατικὸν ἄνδρα, καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον καταλῦσαι βούλεται,  εἴτε ἐν 
πανδοχείῳ, εἴτε ἐν οἴκῳ τινός, ἄδειαν ἔχειν αὐτὸν τοῦτο ποιεῖν, ὡς τῆς χρείας κατεπειγούσης, 
μόνον μετ᾿ εὐλαβείας. 

  
1144..  ΟΟ  NNiieettzzsscchhee  ββλλέέππεειι  ««ΔΔιιοοννυυσσιιαακκόό  ΠΠννεεύύμμαα»»  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΤΤρρααγγωωδδίίαα..  ΑΑννττίίθθεετταα  οο  WWiillllaammoowwiittzz    ττοο  

ααμμφφιισσββηηττεείί..  ΟΟ  WWiilllliiaamm  RRiiddggeewwaayy  ((11991100)),,  μμιιλλάά  γγιιαα  ««ττεελλεεττοουυρργγίίεεςς  σσττοονν  ττάάφφοο  ττωωνν  ηηρρώώωωνν  πποουυ  
εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  ΑΑρρχχααίίοο  ΔΔρράάμμαα»»..  ΠΠεερριισσσσόόττεερρηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  γγιιαα  ττιιςς  ααππααρρχχέέςς  ββλλέέππεε  σσττοο  HH..CC..  
BBaallddrryy,,  ΤΤοο  ττρρααγγιικκόό  θθέέααττρροο  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΕΕλλλλάάδδαα,,  μμττφφρρ..  ΓΓ..  ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ  ––  ΛΛ..  ΧΧααττζζηηκκώώσστταα,,  
ΑΑθθήήνναα  11998811..    ΚΚααιι      HH..  BBlluummee,,  ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσττοο  ΑΑρρχχααίίοο  ΘΘέέααττρροο..  ΜΜττφφρρ..  ΜΜ..    ΙΙααττρροούύ,,  ΜΜΕΕΤΤ,,  11998833..  

1155..  ΣΣττοο  ΜΜέέγγαα  ΠΠααλλάάττιιοονν  οορργγααννώώννοονντταανν  ττεελλεεττέέςς  μμεε  ααννααππααρράάσστταασσηη  σσκκηηννώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααιιννήή  ΔΔιιααθθήήκκηη..  
ΑΑννάάλλοογγεεςς  ττεελλεεττέέςς  γγίίννοονντταανν  σσττοο  ΑΑννάάκκττοορροο  ττωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  ΚΚοομμννηηννώώνν  σσττηηνν  ΤΤρρααππεεζζοούύνντταα  κκααττάά  ττηη  
μμννήήμμηη  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΕΕυυγγεεννίίοουυ..  ΌΌτταανν  οο  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚηηρροουυλλάάρριιοοςς  ττοο  11005533  ττόόλλμμηησσεε  νναα  δδώώσσεειι  
άάδδεειιαα  σσεε  θθίίαασσοο  νναα  ααννεεββάάσσεειι  ττηη  ««ΓΓέέννννηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  κκιιννδδύύννεευυσσεε  νναα  κκααθθααιιρρεεθθεείί..  ΚΚααιι  οο  
ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοοςς  κκααττηηγγοορρήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττοονν  ίίδδιιοο  λλόόγγοο  ((««μμεεττέέττρρεεψψεε  ττοο  ννααόό  σσεε  θθέέααττρροο»»))..  
ΌΌμμωωςς  όότταανν  οο  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  ΚΚρρεεμμώώννααςς  ΛΛιιοουυττππρράάννδδοοςς  κατηγόρησε  ττοονν  ΝΝιικκηηφφόόρροο  ΦΦωωκκάά  όόττιι  
««κκααττήήννττηησσεε  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα  θθέέααττρροο»»,,  όόλλοοιι  οοιι  χχρροοννοογγρράάφφοοιι  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττοονν  ααυυττοοκκρράάττοορραα..    
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      Η άμυνα εναντίον ιερόσυλων και ο αγώνας κατά των «Γνωστικών» ανάγκασαν 
τον Κλήμη Αλεξανδρέα, τον Κύριλλο Ιεροσολύμων και τους «Καππαδόκες Πατέρες» 
να εμπλουτίσουν τη λατρεία με κίνηση και μουσική. «Δίδαξαν» τους Χριστανούς με 
εποπτικό τρόπο. Τα Μυστήρια της Εκκλησίας – ομαδική Βάπτιση το Μέγα Σάββατο 
και Θεία Μετάληψη την νύκτα της Ανάστασης – προσφέρονταν γι αυτό το σκοπό1. 
  
 
 α.  Δρώμενα  στο  Μυστήριο  του  Βαπτίσματοςα. Δρώμενα στο Μυστήριο του Βαπτίσματος    
  
              ΚΚοορρυυφφααίίοο  γγεεγγοοννόόςς  σσττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  χχρρόόννοουυςς  ήήτταανν  ηη  οομμααδδιικκήή  
ββάάππττιισσηη  ννέέωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  κκααιι  ηη  αανναασσττάάσσιιμμηη  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  πποουυ  
αακκοολλοουυθθοούύσσεε  ττηη  ννύύκκτταα  ττοουυ  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ2. Οι νεοφώτιστοι σχηματίζοντας 
πομπή εισέρχονταν στο ναό κρατώντας λευκή λαμπάδα. Τέτοια Πομπή εικονίζεται 
σε Βαπτιστήρια3 και παλαιοχριστιανικές Βασιλικές4. Οι σκηνές θυμίζουν παντομιμικά 
δρώμενα του 4ου αι σε Συρία και Αίγυπτο όπου, παιδιά με καθοδήγηση δασκάλου – 
ιερέως – συμμετείχαν σε εκπαιδευτική μίμηση  μυστηρίων. Δημοφιλείς παντομίμες 
ήταν όσες συνδέονται με την βάπτιση.Πολλά ομαδικά «παίγνια» στην Αλεξάνδρεια 
ήταν επηρεασμένα από εικονικές βαπτίσεις5.   
       Η Εκκλησία από ενωρίς έπρεπε να οργανώσει άμυνα εναντίον όσων ήθελαν να 
διακωμωδήσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος:(Εθνικοί «Μίμοι» μεταμφιεσμένοι σε 
επισκόπους, προσποιούνταν με κωμικές κινήσεις ότι βάπτιζαν επί σκηνής έναν 
συνάδελφό τους γελοιοποιώντας έτσι το Μυστήριο. Με άσεμνες εκφράσεις και 
χειρονομίες προκαλούσαν το γέλιο του κοινού)6. Ο Άγιος Αυγουστίνος αυτές τις 
παραστάσεις τις ονομάζει «σατανική πομπή και προτροπή αισχρότητος»7.Κάποιοι 
από αυτούς τους «μίμους» μετάνιωσαν και έγιναν χριστιανοί. Γνωστοί είναι ο 
Πορφύριος8, ο Γελάσιος από το Λίβανο, ο Γελάσιος ο Ηλιουπολίτης9. ο Γενέσιος ο 
Ρωμαίος, ο Αρδαλίων και ο Φιλήμων ο Αιγύπτιος. Όλοι αυτοί σε κάποια κωμική 
παράσταση διατάχθηκαν να τελέσουν εικονική βάπτιση. Μετάνιωσαν όμως για την 
πράξη τους, ομολόγησαν πίστη στον Αληθινό Θεό και θανατώθηκαν. Τον 5ο αιώνα 
λίγο πριν φθάσει η Αθηναίς στην Αντιόχεια, ο επίσκοπος Εδέσσης Νόνος έπεισε τη 
Μαργαρώ, που συνεργαζόταν με τον Πορφύριο το μίμο, να μετανιώσει,τη βάπτισε 
και της έδωσε το όνομα Πελαγία10. Σε χειρόγραφο του 5ου αι σώζεται «Δράμα» που 
ο  Isa  ο  Σύρος διασκεύασε από ελληνικό πρωτότυπο, με θέμα το θρύλο της 
Μαργαρώς και Πορφυρίου του Μίμου  
 
 β.  Δρώμενα  στο  Μυστήριο  της  Θείας  Ευχαριστίαςβ. Δρώμενα στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας    
  
              ΤΤοο  ππρρωωιιννόό  ττηηςς  ΜΜ..  ΠΠέέμμππττηηςς,,  οο  ΕΕσσππεερριιννόόςς  ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ  κκααιι  ηη  ΑΑνναασσττάάσσιιμμηη  
ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ααφφιιεερρώώννοοννττααιι  σσττοο  ΜΜυυσσττήήρριιοο  ττηηςς  ΘΘ..  ΕΕυυχχααρριισσττίίααςς11..  ΗΗ  ««ΕΕίίσσοοδδοοςς   ττωωνν  
ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν»»  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  εελλκκυυσσττιικκήή  κκααιι  νναα  εεννττυυππωωσσιιάάζζεειι,,  ήήδδηη  ττοονν  55οο  ααιιώώνναα  ππήήρρεε  
μμοορρφφήή  λλιιττααννεευυττιικκήήςς  πποομμππήήςς  πποουυ      ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΝΝάάρρθθηηκκαα  ττοουυ  ννααοούύ  κκααιι  έέφφθθααννεε    
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σσττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα..  ΗΗ  ττάάξξηη  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκιιννεείίττααιι  ηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  
ΕΕιισσόόδδοουυ  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο   ττηηςς  ΑΑυυττοοκκρρααττοορριικκήήςς   οοιικκοογγέέννεειιααςς  στην Αγία Σοφία12. Η 
θεατρική δομή της οργανώθηκε από τον Ιωάννη Χρυσόστομο ο οποίος συνέταξε τον 
«Χερουβικό  Ύμνο»13(που ψαλλόταν σε έξη «στάσεις»  ενώ η πομπή πορευόταν 
προς το Ιερό Βήμα)14   
       Οι «λιτανευτικές πομπές» ήταν πολύ συνηθισμένες στα παράλια της Βορείου 
Αφρικής (ακόμη και εκτός ναού).Ο Άγιος Αυγουστίνος τις χαρακτηρίζει «παντομιμικά 
δράματα»15 και από αυτές ξεκίνησε το «λειτουργικό Δράμα».   
 
 γ.  Απόπειρες  Δραματοποίησης  της  Λειτουργίαςγ. Απόπειρες Δραματοποίησης της Λειτουργίας    
  
              ΕΕίίννααιι  ππιιθθααννόό  τταα  ππρρώώτταα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  ««ΔΔρρώώμμεενναα»»  νναα  ττεελλέέσσττηηκκαανν  σσεε  ΑΑιιγγυυππττιιαακκέέςς  
εεκκκκλληησσίίεεςς  ττοο  ππρρωωίί  ττηηςς  ΜΜ..  ΠΠέέμμππττηηςς  κκααιι  ττηη  ννύύκκτταα  ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ16..    ΕΕίίννααιι  όόμμωωςς  
ββέέββααιιοο  όόττιι  ηη  εεξξέέλλιιξξήή  ττοουυςς  σσεε  ««λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα»»  οοφφεείίλλεεττααιι  σστταα  εελλλληηννιισσττιικκάά  κκέέννττρραα  
ττηηςς  ΜΜ..  ΑΑσσίίααςς  κκααιι  ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς17..  ΟΟ  ΜΜέέγγααςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς,,    οο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  κκααιι  οο  
ΘΘεεόόφφιιλλοοςς  ΙΙκκοοννίίοουυ  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς   ΑΑρρέέθθααςς  έέθθεεσσαανν  ττηηνν  
θθεεααττρριικκήή  ππααιιδδεείίαα  ττοουυςς  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς..  ΚΚααιι  οο  ΕΕππιιφφάάννιιοοςς  ΚΚύύππρροουυ  πποουυ  
ήήτταανν  ααννττίίθθεεττοοςς  σσττηηνν  ««ααππεειικκόόννιισσηη   ττοουυ   θθεείίοουυ»»,,  εείίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  δδύύοο  
φφοορρέέςς  ππααρράάσστταασσηη  ««λλεειιττοουυρργγιικκοούύ   δδρράάμμααττοοςς»»  κκααιι  μμίίλληησσεε  σσττοο  αακκρροοααττήήρριιοο18..  ΓΓιιαα  ττιιςς  
ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ΙΙεερρααπποοσσττοολλήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  εεκκχχρριισσττιιααννιισσμμόό  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς  οοιι  ίίδδιιοοιι  ππααττέέρρεεςς  
ππρρόόττεειινναανν  δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς19..  ΤΤαα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  κκεείίμμεενναα  πποουυ  
σσυυννέέττααξξαανν  έέχχοουυνν  δδρρααμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα20..      
  

        ΗΗ  ττέέλλεεσσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααππααιιττοούύσσεε  κκααιι  
δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  χχώώρροουυ  ττοουυ  ννααοούύ..  ΣΣττοο  
««φφρράάγγμμαα   ττοουυ   ππρρεεσσββυυττεερρίίοουυ»»   ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  
««κκιιοοννίίσσκκοοιι»»,,  ««θθωωρράάκκιιαα»»   κκααιι  ««εεππιισσττύύλλιιοο»»  μμεε  ππρρόόττυυπποο  
ττιιςς  ffrroonntt  ssccèènnee  εελλλληηννιισσττιικκώώνν  κκααιι  ρρωωμμααϊϊκκώώνν  θθεεάάττρρωωνν..  ΤΤηη  
δδιιααρρρρύύθθμμιισσηη  ττοουυ  ννααοούύ  μμεε  ππρρόόττυυπποο  ττηη  θθεεααττρριικκήή  
σσκκηηννήή  ααπποοττυυππώώννεειι  οο  δδιιάάκκοοσσμμοοςς  ττοουυ  ττρροούύλλοουυ  σσττοο  
AAğğaaçç  AAllttıı  KKııllııssee  ((ΚΚααππππααδδοοκκίίαα))21..    
    
              ΜΜέέχχρριι  ττοονν  55οο  ααιι..τταα  δδρρώώμμεενναα,,  οοιι  ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  

ηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  ήήτταανν  αακκόόμμηη  μμέέρροοςς  ττηηςς  λλααττρρεείίααςς  κκααιι  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  
χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  ππρρώώιιμμοο  θθέέααττρροο..  ΌΌμμωωςς  σσεε  χχεειιρρόόγγρρααφφοο  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΔΔιιοοννυυσσίίοουυ  μμεε  
««ΛΛόόγγοουυςς»»  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ((1100ουου  ααιι..πποουυ  ααννττιιγγρράάφφεειι  ππααλλααιιόόττεερροο  κκεείίμμεεννοο  ττοουυ  66ουου  ααιι..))  οοιι  
μμιικκρροογγρρααφφίίεεςς  εειικκοοννίίζζοουυνν  ππααννττοομμίίμμεεςς  εεππηηρρεεαασσμμέέννεεςς  ααππόό  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα..  ΦΦααίίννοοννττααιι  
κκααθθααρράά  οο  ««ααννααγγννώώσσττηηςς»»  πποουυ  ππρροολλοογγίίζζεειι  όόππωωςς  κκααιι  έένναα  μμέέλλοοςς  ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς  πποουυ  
εεκκττεελλεείί  ππααννττοομμίίμμαα..    
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      
11..  ΤΤαα  δδύύοο  ααυυττάά  ΜΜυυσσττήήρριιαα  εεννωωρρίίςς  σσυυννδδέέθθηηκκαανν  μμεε  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  εενν  όόψψεειι  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς..  

ΠΠήήρραανν  μμοορρφφήή  ΠΠαασσχχααλλιιννήήςς  ΤΤεελλεεττήήςς..    
ΗΗ  εεπποοππττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ––  κκυυρρίίωωςς  κκααττάά  ττηη  μμύύηησσηη  ττωωνν  ΚΚααττηηχχοουυμμέέννωωνν  ––  δδεενν  άάρργγηησσεε  νναα  ππάάρρεειι  ττηη  
μμοορρφφήή  δδρρώώμμεεννωωνν  πποουυ  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππρράάξξεειιςς..    

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

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

44..  (Η πομπή προχωρεί ρυθμικά.Ο χώρος, θυμίζει θεατρική σκηνή). ΟΟιι  λλεευυκκοοννττυυμμέέννοοιι  άάννδδρρεεςς  
μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππααρρααθθύύρρωωνν  κκρρααττοούύνν  σσττεεφφάάννοουυςς  ((όόππωωςς  οοιι  ΑΑππόόσσττοολλοοιι  σσττοο  ΒΒααππττιισσττήήρριιοο  ττοουυ  
ΝΝέέωωννοοςς))..  ΚΚιιννοούύννττααιι  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒήήμμααττοοςς..ΕΕππίίσσηηςς  ηη  ««ΠΠοομμππήή  ττωωνν  ΜΜααρρττύύρρωωνν»»  σσττηη  
ΒΒόόρρεειιαα  ζζωωφφόόρροο  κκιιννεείίττααιι  μμεε  ρρυυθθμμιικκόό  ββηημμααττιισσμμόό..  

55..  ΟΟ  ΜΜ..  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  σσεε  εεφφηηββιικκήή  ηηλλιικκίίαα  ππρρωωττααγγωωννίίσσττηησσεε  σσεε  ααννααππααρράάσστταασσηη  ββάάππττιισσηηςς  σσττηηνν  
ππααρρααλλίίαα  ΑΑλλεεξξααννδδρρεείίααςς..  ΟΟ  ΕΕππίίσσκκοοπποοςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσεε  ααππ  ττοο  ΕΕππιισσκκοοππεείίοο..    

66..  ΣΣττοονν  VVooggtt  ΣΣυυρριιαακκέέςς  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΧΧεειιρροογγρράάφφωωνν  ττοουυ  ΣΣΤΤ΄́  ααιιώώννοοςς..      
77..  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  σσεελλ..  111111    
88..  ΟΟ  ΣΣυυννααξξααρριισσττήήςς  1155  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  44  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..  ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  δδύύοο  ΠΠοορρφφυυρρίίοουυςς  ΜΜίίμμοουυςς..  ΟΟ  

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

99..  ΓΓ..  ΠΠααππααμμιιχχααήήλλ..  ««ΕΕκκκκλληησσίίαα  κκααιι  ΘΘέέααττρροο»»,,  σσεελλ..  8811..  
1100..    ΘΘεεοοφφάάννηηςς,,  ΧΧρροοννοογγρρααφφίίαα,,    9911,,  2266  ––  0011,,  2299..  ΓΓρρηηγγοορρόόββιιοοςς,,  σσεελλ..    114466..    
1111..  ΣΣττηηνν  ΟΟρρθθόόδδοοξξηη  ΕΕκκκκλληησσίίαα  ηη  ααννάάμμννηησσηη  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ  κκααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  ΘΘεείίαα  

ΜΜεεττάάλληηψψηη  ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  ββααθθύύττεερρηη  οουυσσίίαα  ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα..  ΟΟ  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΠΠααύύλλοοςς  ττοοννίίζζεειι::  ««ΤΤοο  
ΠΠάάσσχχαα  ηημμώώνν  υυππέέρρ  ηημμώώνν  εεττύύθθηη  ΧΧρριισσττόόςς  οο  ΘΘεεόόςς»»..      

1122..  Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, «Περί Βασιλείου Τάξεως», 1.11.9-1.13.22  
Ο ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου περιγράφει τη μεγαλοπρεπή λιτανεία των Τιμίων Δώρων 
θυμίζοντας τη θριαμβευτική είσοδο του αυτοκράτορα μετά από νικηφόρα μάχη: 
«…Προηγούνται δε, οι χοροί των Αγγέλων μετά πάσης Αρχής και Εξουσίας»   

1133..  Κάποιοι αποδίδουν το Χερουβικό Ύμνο στον Ιωάννη Σχολαστικό (565-578). Δεν έχουν δίκιο. 
Ο Ιωάννης Σχολαστικός καθιέρωσε να ψάλλεται τη Μεγάλη Πέμπτη αντί Χερουβικού Ύμνου ο 
ύμνος «Του Δείπνου σου του Μυστικού…». Βλ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική 
Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής, Κατερίνη, σελ.11  

1144..  Κάθε «στάση» αντιστοιχούσε σε δέηση που εκφωνούσε ο ιερέας. Η πομπή των Τιμίων 
Δώρων εικονίζεται σε τοιχογραφίες και σε λειτουργικά σκεύη.  
1. Η «Συνοδεία της Θεοδώρας» στον Άγιο Βιτάλιο (6ος αιώνας Ραβέννα), φέρει επιρροές από 
την Πομπή των Τιμίων Δώρων τη Μεγάλη Πέμπτη. Η Θεοδώρα κρατά «δώρα» στα χέρια να τα 
προσφέρει στο νέο ναό. Η συνοδεία της, κινείται με ιεραρχική τάξη – κατευθυνόμενη προς το 
Βήμα που θυμίζει κουΐντες θεάτρου.  
2. Στο Ιερό της Αγίας Σοφίας Οχρίδος (10ος αιώνας) οι Απόστολοι στην τοιχογραφία του 
Βήματος σχηματίζουν πομπή και κινούνται προς τη Αγία Τράπεζα. Εκεί τους περιμένει ο 
Χριστός ως Βασιλεύς με δύο αγγέλους – σωματοφύλακες.  
3. Ίδια παράσταση στον Καθεδρικό Κιέβου (10ος αιώνας),   
4. Στα Δισκάρια τις Riha και της Stuma. D.O. Collect, Paten 34 Paten yp arium 35 (Maria  
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Mundell Mango, Silver from early Byzantium, 1986. Dumbarton Oaks University, 167-169)      

1155..  Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, «Λόγος εις τον Άγιον Κυπριανόν»,  5.   
1166..  1.  Το πρόπυλο του ναού στο Qalat Seman θυμίζει την Αψίδα Θριάμβου της Παλμύρας αλλά 

πολύ περισσότερο θυμίζει σκηνικό θεάτρου. D. Krencker, Die Wallfahrtskirche des Simeon 
Stylites in Kalat Siman. Berlin 1939.  
2. Από την εξέδρα («σύνθρονο») στο κέντρο του ναού του Qalb Lozeh το Ιερατείο με κινήσεις 
και νεύματα έδινε το σύνθημα στο λαό να ψάλει, να εκτελέσει ρυθμικούς κυκλικούς βηματισμούς 
ή να συμμετάσχουν σε παντομίμα.  
3. Ο συριακός ύμνος «Sugitha» (4ος αιώνας) περιγράφει τη Μητρόπολη Εδέσσης. Ο χώρος 
προς το Ιερό Βήμα θυμίζει θυμέλη αρχαίου θεάτρου.  
4. Στο Βρετανικό Μουσείο μία «ευλογία» της Μονής Αγίου Μηνά Αιγύπτου («πυξίς» από 
ελεφαντοστό 6ος αιώνας), απεικονίζει παντομίμα με θέμα το Μαρτύριο του Αγίου Μηνά. Η 
κιονοστήρικτη αψίδα παραπέμπει σε αψίδα του ναού όπου τελούνταν οι παντομίμες.    
5. Στο Deir El Ahmar («Ερυθρό Μοναστήρι» του 6ου αιώναστην Αίγυπτο) ο διάκοσμος κάτω από 
τον τρούλο του καθολικού θυμίζει πλούσια σκηνική διακόσμηση.(όπως το ψηφιδωτό  που 
εικονίζει τα ανάκτορα του Θευδέριχου στον Άγιο Απολλινάριο in classe στη Ραβέννα). Ο ίδιος 
διάκοσμος αντιγράφεται και στον κοπτικό ναό του Sohag.  
6. Το μωσαϊκό δάπεδο Θαύμακος (Τυνησία) θυμίζει επίσης προσκήνιο θεάτρου.   

1177..  ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττήή  ααππόό  ττοο  22οο  ππ..ΧΧ..  ααιιώώνναα  ηη  πποολλιιττιισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττοο  ΙΙκκόόννιιοο,,  σσττηηνν  ΕΕυυσσεεββεείίαα  
((ΚΚααιισσάάρρεειιαα)),,  ΝΝεεοοκκααιισσάάρρεειιαα  κκααιι  ΤΤύύαανναα..  ΚΚααττάά  ττοο  ΔΔιιόόδδωωρροο  ΣΣιικκεελλιιώώττηη  ((115500   ππ..ΧΧ..))  ηη  ΚΚααππππααδδοοκκίίαα  
««ττοοιιςς   ππεεππααιιδδεευυμμέέννοοιιςς   εεμμββιιωωττήήρριιοονν   υυππήήρρχχεε»»..  ΗΗ  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  μμεε  ττοουυςς  
ΠΠααττέέρρεεςς    ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  ((33οςος  ––  55οςος  ααιι..  μμ..ΧΧ..))    

1188..  Επιφανίου «Εις Βαΐα», 43,429.5-43,429.13.  Επιφανίου «Περί Βαΐων», 43,501.52.  
1199..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  εείίννααιι  οοιι  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  δδιιαακκόόννοουυ––λλααοούύ  κκααιι  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέωωςς––χχοορρωωδδίίααςς  πποουυ  

θθυυμμίίζζοουυνν  ΑΑρρχχααίίοο  ΑΑττττιικκόό  ΔΔρράάμμαα..  BBaauummssttaarrkk,,  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  ssyyrriisscchheenn  lliitteerraattuurree,,  BBoonnnn,,    11992222..  
ΚΚωωννσσττ..  ΚΚααλλοοκκύύρρηηςς,,  ΕΕππίίδδρραασσηη  ττοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  σσττηηνν  ΟΟρρθθόόδδοοξξηη  ΠΠααρράάδδοοσσηη..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  11998800,,  
σσεελλ..447777––  448811    

2200..  ΟΟιι  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέωωςς  ––  λλααοούύ  σσττηη  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ΘΘεεοολλόόγγοουυ  δδιιααττηηρροούύνν  
φφρράάσσεειιςς  πποουυ  μμοοιιάάζζοουυνν  μμεε  σσκκηηννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς::    
  

[[ΟΟδδηηγγίίαα  ππρροοςς        ΙΙεερρέέαα    ]]  ::  ΚΚααιι  γγίίννεεττααιι  αασσππαασσμμόόςς    
[[ΟΟ  ΔΔιιάάκκοοννοοςς            λλέέγγεειι      ]]  ::  ΣΣττώώμμεενν  κκααλλώώςς..  
[[ΟΟ  ΛΛααόόςς                          λλέέγγεειι    ]]  ::  ΈΈλλεεοονν  εειιρρήήννηηςς    
[[ΟΟ  ΙΙεερρεεύύςς    εεκκφφωωννήήσσεειι    ]]  ::  ΗΗ  ααγγάάππηη  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  ΠΠααττρρόόςς  ..  
[[ΟΟ  ΛΛααόόςς                          λλέέγγεειι    ]]  ::  ΚΚααιι  μμεεττάά  ττοουυ  ππννεεύύμμααττόόςς  σσοουυ..  
[[ΟΟ  ΙΙεερρεεύύςς                      λλέέγγεειι      ]]  ::  ΆΆννωω  σσχχώώμμεενν  ττααςς  κκααρρδδίίααςς..  
[[ΟΟ  ΛΛααόόςς                          λλέέγγεειι    ]]  ::  ΈΈχχοομμεενν  ππρροοςς  ττοονν  ΚΚύύρριιοονν    
[[ΟΟ  ΙΙεερρεεύύςς                      λλέέγγεειι    ]]  ::  ΕΕυυχχααρριισσττήήσσωωμμεενν  ττωω  ΚΚυυρρίίωω..  
[[ΟΟ  ΛΛααόόςς                          λλέέγγεειι    ]]  ::  ΆΆξξιιοονν  κκααιι  δδίίκκααιιοονν  
[[ΟΟ  ΙΙεερρεεύύςς                        λλέέγγεειι  ]]  ::  ΆΆξξιιοονν  κκααιι  δδίίκκααιιοονν..  ΆΆξξιιοονν  κκααιι  δδίίκκααιιοονν..          

    
2211..  ΑΑννττιιγγρράάφφεειι  ααρρχχααιιόόττεερραα  ππρρόόττυυππαα  ααφφοούύ  σσυυμμββααδδίίζζεειι  μμεε  τταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττοουυ  θθόόλλοουυ  ττηηςς  ΡΡοοττόόννττααςς  

σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((55ουου  ααιι..  μμ..ΧΧ..))..ΝΝ..&&ΜΜ..  TThheerrrrrryy  NNoouuvveelllleess  eegglliisseess  rruuppeessttrreess  ddee  CCaappppaaddooccee::  
RReeggiioonn  dduu  HHaassaann  DDaağğıı..PPaarriiss  11996633    
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 α.  Η  «Εις  Άδου  Κάθοδος»  και  το  Δράμα  «Άρατε  Πύλαςα. Η «Εις Άδου Κάθοδος» και το Δράμα «Άρατε Πύλας»»    
              ΤΤαα  ππρρώώτταα  ««ΔΔρρώώμμεενναα»»  ––  πποουυ  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππρράάξξεειιςς  ––  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  
ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ττοο  ββρράάδδυυ  ττοουυ  ΜΜ..  ΣΣααββββάάττοουυ  σσττοο  ««ΑΑίίθθρριιοο»»  ττοουυ  ννααοούύ  ήή  σσττηηνν  
κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς   οο  λλααόόςς  κκρρααττώώννττααςς  
λλεευυκκήή  λλααμμππάάδδαα  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ««εενν  πποομμππήή»»νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππααννηηγγυυρριικκήή  ΑΑνναασσττάάσσιιμμηη  
ΛΛεειιττοουυρργγίίαα..  ΌΌτταανν  ηη  πποομμππήή  έέφφθθααννεε  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ννααοούύ  ((ττηηνν  εείίχχαανν  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  
κκλλεείίσσεειι)),,  ττεελλοούύσσαανν  έένναα  δδρρώώμμεεννοο  γγννωωσσττόό  ωωςς  ««ΕΕιιςς  ΆΆδδοουυ  ΚΚάάθθοοδδοοςς»»  ήή  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»1..  
ΟΟ  ιιεερρέέααςς  σσττεεκκόότταανν  μμππρροοσσττάά  σσττηη  μμεεσσααίίαα  θθύύρραα  εειισσόόδδοουυ  κκααιι  εεκκφφωωννοούύσσεε  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  
ττοονν  ΨΨααλλμμόό  κκγγ΄́  ((σσττ  77--1100))..  ΟΟ  ααννααγγννώώσσττηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  μμεε  δδυυννααττήή  φφωωννήή  
ααππααννττοούύσσεε  σσττοονν  ιιεερρέέαα  ::  

ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ  οο  ιιεερρέέααςς  άάννοοιιγγεε  μμεε  ππάάττααγγοο  ττηη  θθύύρραα  ττοουυ  ννααοούύ..  ΕΕιισσεερρχχόότταανν  
κκρρααττώώννττααςς  ττοο  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  κκααιι  ψψάάλλλλοοννττααςς  ττοο  ««ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς   ΗΗμμέέρραα   λλααμμππρρυυννθθώώμμεενν  
λλααοοίί……»»,,   αακκοολλοουυθθοούύμμεεννοοςς  ααππόό  ττοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα2..  ΉΉδδηη  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  66οο  ααιιώώνναα  ττοο  
δδρρώώμμεεννοο  ««ΆΆρρααττεε   ΠΠύύλλααςς»»  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  μμεε  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  ––  ηη  σσπποουυδδααιιόόττεερρηη  
ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππ  ττοο  ααππόόκκρρυυφφοο  ««εευυααγγγγέέλλιιοο  ΝΝιικκοοδδήήμμοουυ»»3..  ΠΠρροοββλληημμααττίίζζεειι  οο  ρρόόλλοοςς  πποουυ  
έέππααιιξξεε  οο  ΕΕππιιφφάάννιιοοςς  ΚΚύύππρροουυ  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΆΆρρααττεε   ΠΠύύλλααςς»»..  ΜΜίίαα  ΟΟμμιιλλίίαα  ττοουυ  
εεκκφφωωννήήθθηηκκεε  εεννώώ  ππααιιζζόότταανν  ίίσσωωςς  ωωςς  ααυυττόόννοομμοο  έέρργγοο  εεππίί  ΣΣκκηηννήήςς  ττοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»4..      
                  ΠΠόόττεε  ααυυττοοννοομμήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ττοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»;;  Πρώτη 
επίσημη μαρτυρία έέχχοουυμμεε  σστταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΣΣοοφφίίααςς5..  ΕΕκκεείίννοοςς  όόμμωωςς  πποουυ  έέδδωωσσεε  
ττηηνν  ττεελλιικκήή  μμοορρφφήή  ώώσσττεε  σσιιγγάά  ––  σσιιγγάά  νναα  ααυυττοοννοομμηηθθεείί  ααππόό    ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ττυυππιικκόό,,  εείίννααιι  
οο  ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜααυυρρόόπποουυςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΕΕυυχχααΐΐττωωνν  ((1111οςοςααιι..))..  ΠΠρρόόσσθθεεσσεε  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττηηνν  
ΟΟμμηηρριικκήή  ««ΝΝέέκκυυαα»»  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα»»  ττοουυ  ΑΑιισσχχύύλλοουυ..((ΓΓιιαα  ττοουυςς  λλόόγγιιοουυςς  
κκύύκκλλοουυςς  σσττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  ττοουυ  1100ουου  ––  1111ουου  ααιιώώννοοςς,,  ηη  κκάάθθοοδδοοςς  ττοουυ  ΟΟδδυυσσσσέέαα  σσττοονν  ΆΆδδηη6 

θθεεωωρρήήθθηηκκεε  ππρροοττύύππωωσσηη  ττηηςς  ττααφφήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ..  ΚΚααιι  σσττοονν  σσττίίχχοο  224488  ττοουυ  ΠΠρροομμηηθθέέαα  
ΔΔεεσσμμώώττηη  έέββλλεεππαανν  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  θθααννάάττοουυ))7.   
       Δεν έχουμε πολλές ειδήσεις για την πορεία του ««ΆΆρρααττεε   ΠΠύύλλααςς»»  σσττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  
κκααιι  ττηηνν  ττύύχχηη  ττοουυ  μμεεττάά  ττοονν  1100οο  ααιι..  ΌΌμμωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  ππττώώσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  ττοο  
σσυυννααννττοούύμμεε  σσεε  πποολλλλέέςς  εεννοορρίίεεςς  ττηηςς  ττοουυρρκκοοκκρρααττοούύμμεεννηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ωωςς  ««ττεελλεεττήή»»  
ενσωματωμένη στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Σε μεγάλα μοναστήρια παιζόταν στον 
αυλόγυρο. Ίσως για να μην εμποδίσουν οι Οθωμανικές Αρχές την τελετή αυτή, οι   
            2211    
 

ΙΙεερρέέααςς    ««ΆΆρρααττεε   ππύύλλααςς   οοιι   άάρρχχοοννττεεςς   υυμμώώνν..   ΕΕππάάρρθθηηττεε   ππύύλλααιι   ααιιώώννιιοοιι..  
ΚΚααιι  εειισσεελλεεύύσσεεττααιι  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»  

ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  ««ΤΤιιςς  εεσσττίίνν  οούύττοοςς  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς;;»»  

ΙΙεερρέέααςς  ««ΚΚύύρριιοοςς   ιισσχχυυρρόόςς   κκααιι   δδυυννααττόόςς..   ΚΚύύρριιοοςς   δδυυννααττόόςς   εενν   πποολλέέμμωω..  
ΆΆρρααττεε   ππύύλλααςς   οοιι   άάρρχχοοννττεεςς   υυμμώώνν..   ΕΕππάάρρθθηηττεε   ππύύλλααιι   ααιιώώννιιοοιι..  
ΚΚααιι  εειισσεελλεεύύσσεεττααιι  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»  

ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  ««ΤΤιιςς  εεσσττίίνν  οούύττοοςς  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς;;»»  

ΙΙεερρέέααςς  ««ΚΚύύρριιοοςς  ττωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν..  ΑΑυυττόόςς  εεσσττίίνν  οο  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττηηςς  ΔΔόόξξηηςς»»  



λόγιοι μοναχοί την ενσωμάτωσαν στο λειτουργικό τυπικό του Μεγάλου Σαββάτου. 
Στις Βόρειες Σποράδες και στο Βόρειο Αιγαίο το ««ΆΆρρααττεε   ΠΠύύλλααςς»» τελείται κκααττάά  
ααρρχχααίίαανν  ππααρράάδδοοσσιινν»»  μέχρι σήμερα, υπάρχει μάλιστα περιγραφή μιας τέτοιας τελετής 
στη Σκιάθο του 1891, σε διήγημα του Τίμου Μωραϊτίνη.    
  
        ΑΑνν  σσττηηνν  ΑΑννααττοολλήή  δδεενν  σσώώζζοοννττααιι  πποολλλλέέςς  εειιδδήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΆΆρρααττεε  
ΠΠύύλλααςς»»,,  όόμμωωςς  σσττηη  ΔΔύύσσηη  γγννώώρριισσεε  ρρααγγδδααίίαα  εεξξέέλλιιξξηη..  ΜΜεεττάά  ττοονν  66οο  ααιιώώνναα  ττοο  ββρρίίσσκκοουυμμεε  
μμεεττααφφρραασσμμέέννοο  σστταα  ΛΛααττιιννιικκάά  ωωςς  ««TToolliittee   PPoorrttaass»»8. Φαίνεται ότι μοναχοί με θεατρική 
παιδεία με τη συμπαράσταση ελλήνων και Σύρων επισκόπων Ρώμης το μετέφρασαν 
και το διέδωσαν πρώτα στην Ιταλία και κατόπιν στην υπόλοιπη Ευρώπη..  ΣΣεε  ππρρώώιιμμηη  
αακκόόμμηη  μμοορρφφήή  ττοο  σσυυννααννττοούύμμεε  ττοονν  77οο    ααιι..  νναα  ππααίίζζεεττααιι  σσεε  κκααθθεεδδρριικκοούύςς  ννααοούύςς  ττηηςς    
ΑΑγγγγλλίίααςς..  ΑΑλλααββάάσσττρριιννηη  ππλλάάκκαα  ααππόό  ττοο  NNoottttiinngghhaamm  ααννττιιγγρράάφφεειι  ττηη  σσκκηηννήή  όόπποουυ  οο  
ΧΧρριισσττόόςς  σσππάάζζεειι  ττηηνν  ππόόρρτταα  κκααιι  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ΆΆδδηη  ννιικκηηττήήςς..  ΜΜεε  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  
θθυυμμίίζζοουυνν  ΡΡωωμμααίίοο  ααυυττοοκκρράάττοορραα  ααννεεββααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ττάάφφοο  
ττεείίννοοννττααςς  ττοο  δδεεξξίί  χχέέρριι  σσεε  ααυυττοοκκρρααττοορριικκόό  χχααιιρρεεττιισσμμόό  όόππωωςς  οο  
ΟΟκκττααββιιααννόόςς  ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  εειικκοοννίίζζεεττααιι  νναα  χχααιιρρεεττάά  ((σσττοονν  ααννδδρριιάάνντταα  
ττοουυ  ΒΒααττιικκααννόό))..  ΔΔύύοο  σσττρρααττιιώώττεεςς  κκοοιιμμοούύννττααιι  κκααιι  πποοδδοοππααττοούύννττααιι  
ααππόό  τταα  ππλληηγγωωμμέένναα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  ΙΙηησσοούύ..      
              ΣΣττηη  ΓΓααλλλλίίαα  ττοο  ««ttoolliittee   ppoorrttaass»»   εεννττάάχχθθηηκκεε  γγρρήήγγοορραα  σσττοονν  
κκύύκκλλοο  θθεεααττρριικκώώνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν  ((««κκύύκκλλοοςς   ττηηςς   ΒΒααλλααννσσιιέένν»»))..  
ΣΣττοονν  κκύύκκλλοο  ττωωνν  ««mmyysstteerriieess»»  ττοουυ  εευυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΜΜεεσσααίίωωνναα  ττοο  
ββρρίίσσκκοουυμμεε  σστταα  μμοοννόόππρραακκτταα  ««ΣΣιιααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚοολλάάσσεεωωςς»» 9.   
  
 β.  Η  Τελετή  της  «Πρώτης  Ανάστασηςβ. Η Τελετή της «Πρώτης Ανάστασης»»    
  
              ΤΤοο  ΜΜ..  ΣΣάάββββααττοο  ηη  αακκοολλοουυθθίίαα  ττοουυ  ΕΕσσππεερριιννοούύ  άάρρχχιιζζεε  εεννωωρρίίςς  ώώσσττεε  νναα  ππρροολλάάββοουυνν  
ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  νναα  ββααππττιισσττοούύνν  όόσσοοιι  εείίχχαανν  ππρροοεεττοοιιμμαασσττεείί..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  
ΕΕσσππεερριιννοούύ  οοιι  ΒΒυυζζααννττιιννοοίί  ττεελλοούύσσαανν  έένναα  ππααρράάξξεεννοο  δδρρώώμμεεννοο  πποουυ  σσώώζζεεττααιι  μμέέχχρριι  
σσήήμμεερραα  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  εεκκκκλληησσίίεεςς..  ΟΟ  ιιεερρέέααςς  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  ννττυυμμέέννοοςς  σστταα  λλεευυκκάά  
ρρααίίννοοννττααςς  ττοουυςς  ππιισσττοούύςς  μμεε  φφύύλλλλαα  δδάάφφννηηςς..  ΨΨάάλλλλεειι  μμεεγγααλλοοφφώώννωωςς::  ««ΑΑννάάσστταα  οο  ΘΘεεόόςς  
κκρρίίννωωνν  ττηηνν  γγηηνν»»..  ΟΟιι  ππιισσττοοίί  σσττοο  ππέέρραασσμμάά  ττοουυ  κκττυυπποούύνν  τταα  σστταασσίίδδιιαα,,  ππρροοκκααλλόόννττααςς  
οορρυυμμααγγδδόό..  ΤΤοο  δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  ((ξξεεκκιιννάά  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  τταα  ααννααγγννώώσσμμαατταα  ττοουυ  εεσσππεερριιννοούύ))  
δδιιααττηηρρεείίττααιι  σσεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  κκααιι  σσεε  μμοονναασσττήήρριιαα..  ΑΑρρχχιικκάά  ππεερριιεείίχχεε    ππααννττοομμίίμμαα  κκααιι  
δδιιάάλλοογγοο  ((ιιεερρέέωωςς  ––  χχοορρωωδδίίααςς))10.      
  
                ΠΠόόττεε  ττοο  ««ΑΑννάάσστταα   οο   ΘΘεεόόςς»»   δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  ααυυττόόννοομμοο  δδρράάμμαα;;  ΓΓιιαα  ττοουυςς    
ππρρώώττοουυςς  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  ααιιώώννεεςς  δδεενν  έέχχοουυμμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..  ΗΗ  ππρρώώιιμμηη  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  
σσιιωωππάά11.ΟΟ  ΠΠοορρφφυυρροογγέέννννηηττοοςς  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  ππααρρέέχχεειι  κκάάπποοιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  
δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  σσττοο  ννααόό  ττοουυ  ΦΦόόρροουυ12 όμως δεν αναφέρει τους κτύπους στασιδιών.  
Αντίθετα ο Ησύχιος στον Λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα» φαίνεται να γνωρίζει τον 
πάταγο που έκαναν οι πιστοί κτυπώντας τα στασίδια. Κατά την ερευνήτρια 
θεατρολόγο E. Cottas (σελ. 230), o σχετικός Λόγος του Ιωάννη Χρυσοστόμου στο Μ. 
Σάββατο έχει στοιχεία (στιχομυθίες γεμάτες φαιδρότητα και χάρη) που μπορούν  να
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χαρακτηριστούν «σκηνικές οδηγίες» ή υποτυπώδες σενάριο14για λειτουργικό δράμα. 
Επίσης σε κάλυμμα βιβλίου από ελεφαντοστό12ου αι., η παράσταση με τους νεκρούς 
που περιμένουν την Ανάσταση παραπέμπει σ αυτή την τελετή που έχει πια 
ενσωματωθεί στον Κύκλο των Παθών15. Τέλος κατά τον Φαίδωνα Κουκουλέ η τελετή 
αποτελούσε  τον 12ο αι. αυτοτελές  Δράμα που παιζόταν σε πολυπληθές 
ακροατήριο16.  Για τον ορυμαγδό την ώρα του δρώμενου χρησιμοποιούσαν ειδικό 
σκεύος το «Βροντείον».     
 
 γ.      Από  την  Μεγάλη  Είσοδο  στα  «Συμπόσια»  ή  «Μυστήριαγ. Από την Μεγάλη Είσοδο στα «Συμπόσια» ή «Μυστήρια»»    
  
              ΑΑππόό  τταα  ττέέλληη  ττοουυ  33ουου  ααιι..  λλόόγγιιοοιι  μμεεττεείίχχαανν  σσεε  έένναα  εείίδδοοςς  εεπποοππττιικκήήςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  πποουυ  
εείίχχεε  άάμμεεσσηη  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  ΜΜυυσσττιικκόό  ΔΔεείίππννοο  κκααιι  ττηηνν  ΠΠοορρεείίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ππρροοςς  ττοο  ΠΠάάθθοοςς  
κκααιι  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη..  ΌΌππωωςς  ηη  ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττωωνν  ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν  ααπποοττεελλοούύσσεε  ««λλιιττααννεευυττιικκήή  
πποομμππήή»»,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  αακκρριιββώώςς  ττάάξξηη  ττηηρροούύσσεε  κκααιι  ηη  εεπποοππττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα..  ΟΟιι  μμεεττέέχχοοννττεεςς  μμεε  
μμιικκρροούύςς  ββηημμααττιισσμμοούύςς  ππρροοχχωωρροούύσσαανν  ππρροοςς  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  σσυυμμπποοσσίίοουυ  εεννώώ  
μμοουυρρμμοούύρριιζζαανν  σσττίίχχοουυςς  πποουυ  θθύύμμιιζζαανν  ααρρχχααίίαα  μμυυσσττήήρριιαα17. Αυυττέέςς  οοιι  δδιιδδαασσκκααλλίίεεςς  δδεενν  
άάρργγηησσαανν  σσεε  εελλλληηννιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  νναα  ππάάρροουυνν  ττηη  μμοορρφφήή««σσυυμμπποοσσίίοουυ  εειιςς  ααννάάμμννηησσιινν  
ττοουυ   ΜΜυυσσττιικκοούύ   ΔΔεείίππννοουυ»»   ΣΣεε  μμεεγγάάλλαα  μμιικκρραασσιιααττιικκάά  κκέέννττρραα  τταα  σσυυμμππόόσσιιαα  ααυυττάά  ήήτταανν  
σσυυχχννάά  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωνναανν  ττηηνν  υυψψηηλλήή  κκοοιιννωωννίίαα..  ΗΗ  ααίίρρεεσσηη  ττωωνν  ««ΓΓννωωσσττιικκώώνν»»  ττοονν  33οο  
ααιιώώνναα  εειισσήήγγααγγεε  ΟΟρρφφιικκάά  κκααιι  ΔΔιιοοννυυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέκκαανναανν  πποολλλλοούύςς  νναα  
ααννηησσυυχχήήσσοουυνν  γγιιαα  ννόόθθεευυσσηη  ττηηςς  οορρθθοοδδοοξξίίααςς18:     

αα..  ΤΤαα  άάσσμμαατταα  ήήτταανν  ααπποομμίίμμηησσηη  κκοομμμμοούύ  κκααιι    χχοορριικκώώνν      
ββ..  ΟΟιι  ««μμύύσσττεεςς»»  κκρρααττώώννττααςς  σσκκεεύύοοςς  μμεε  κκρραασσίί  κκααιι  ««κκααννίίσσκκιι»»  μμεε  άάρρττοουυςς  

σσχχηημμάάττιιζζαανν   λλιιττααννεευυττιικκήή   πποομμππήή   πποορρεευυόόμμεεννοοιι   μμεε   ρρυυθθμμιικκόό  
ββηημμααττιισσμμόό  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ««ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ»»..      

γγ..  ΣΣττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  ττοοννιιζζόότταανν  ηη  ««μμέέθθεεξξηη»»  σσττοο  ΘΘεείίοο  ΠΠάάθθοοςς  κκααιι  σσττηηνν  
ΑΑννάάσστταασσηη..  ΗΗ  ττεελλεεττήή  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ««μμυυσσττααγγωωγγίίαα»»..  

                    ΩΩςς  χχώώρροοςς  γγιιαα  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  εεππιιλλεεγγόότταανν  ττοο  ΥΥππεερρώώοο  ((άάννωω  όόρροοφφοοςς))  ααρρχχοοννττιικκοούύ..  
ΤΤοο  ττεελλεεττοουυρργγιικκόό  δδεενν  ααππεείίχχεε  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιγγρρααφφέέςς  εεκκκκλληησσιιαασσττιικκώώνν  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν19.Οι 
Έλληνες Πατέρες 3ου – 5ου αι. θέλησαν να ελέγξουν τα «συμπόσια» και να εντάξουν 
τους «μύστες» στην εκκλησία20. Γι αυτό εισήγαγαν στο λειτουργικό λεξιλόγιο 
αντίστοιχες φράσεις και όρους. Η Θεία Λειτουργία ονομάστηκε «μυσταγωγία» Η 
μετοχή στη Θ. Ευχαριστία ονομάστηκε «μέθεξη».      
              Τα εδέσματα που παρέθεταν στο τραπέζι οι «μύστες», μας είναι άγνωστα. Ένα 
αγιορείτικο χειρόγραφο του 1726 αναφέρει «προητοιμασμένη  τράπεζα  με  ολίγα 
βρώματα»..  ΣΣττηη  ΦΦιιλλοοξξεεννίίαα  ττοουυ  ΑΑββρρααάάμμ  ((ψψηηφφιιδδωωττόό  55ουουααιι,,  SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggiioorree  ΡΡώώμμηη))  
τταα  εεδδέέσσμμαατταα  πποουυ  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  εείίννααιι  σσυυμμββοολλιικκάά  ((ααμμννόόςς,,ιιχχθθεείίεεςς  κκααιι  άάρρττοοςς  ––  σσύύμμββοολλαα  
ττηηςς  θθυυσσίίααςς  ττοουυ ΧΧρριισσττοούύ))..  ΣΣττοο  ννόόττιιοο  ττοοίίχχοο  ττοουυ  ΑΑγγ..  ΑΑπποολλλλιιννααρρίίοουυ  ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ((ΡΡααββέένννναα  
550000μμ..ΧΧ..))  έέχχοουυμμεε  σσκκηηννιικκόό  μμεε  ππρρόόττυυππαα  εελλλληηννιισσττιικκώώνν  σσυυμμπποοσσίίωωνν21. Οι Απόστολοι στο 
««ΜΜυυσσττιικκόό  ΔΔεείίππννοο»» ανακλίνονται ως συνδαιτυμόνες κατά ελληνικό έθιμο. Ο Χριστός 
βρίσκεται στην πρώτη  θέση – και όχι στο μέσον – ντυμένος με φιλοσοφικό   
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«τριβώνιο»  ή διδασκαλική «τήβεννο».  Ο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  ττηη  δδρρααμμααττιικκήή  ααυυττήή  
ππααννττοομμίίμμαα  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ  ττηηνν  οοννόόμμαασσεε  ««μμυυσσττήήρριιοο»»  ((ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑ  ΛΛΗΗ΄́))..  ΟΟ  ΠΠααύύλλοοςς  
ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  κκάάπποοιιαα  δδρρώώμμεενναα  σσττηη  ΜΜααρρττυυρροούύπποολληη  ττηηςς  ΑΑρρμμεεννίίααςς  ((559911))  όόπποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  
οο  ααυυττοοκκρράάττωωρρ  ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς,,  τταα  οοννοομμάάζζεειι   θθεεααννδδρριικκάά   μμυυσσττήήρριιαα22..  ΟΟ  ΜΜππααλλάάννοοςς  κκααιι  οο  
ΑΑ..ΑΑ..  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι  οο  ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  εεννννοοοούύσσεε  ττηηνν  
ππααννηηγγυυρριικκήή  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  μμεεττάά  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ  ΜΜααυυρριικκίίοουυ  εεννααννττίίοονν  ττωωνν  ΠΠεερρσσώώνν..  
ΠΠοολλλλοοίί  όόμμωωςς  θθεεααττρροολλόόγγοοιι  ββλλέέπποουυνν  σστταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ  ΣΣιιμμοοκκάάττηη  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  
ΔΔρράάμμααττοοςς..    
  
ΣΣττηη  ΔΔύύσσηη    τταα  ««θθεεααννδδρριικκάά   μμυυσσττήήρριιαα»»  έέγγιινναανν  γγννωωσσττάά  ωωςς  ««mmyysstteerriieess»»..  ((ΈΈττσσιι  τταα  
οοννοομμάάζζοουυνν  κκααιι  οοιι  ππεερριιηηγγηηττέέςς  πποουυ  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηηνν  ΑΑννααττοολλήή))23..  
    
 δ.        Το  κείμενο    «Συμπόσιο  των  Δέκα  Παρθένων»δ. Το κείμενο «Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων»      
              ΠΠρροοςς  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ««σσυυμμπποοσσιιαασσττώώνν»»   λλόόγγιιοοιι  κκλληηρριικκοοίί  ττοουυ  44ουου  ααιιώώννοοςς  έέγγρρααψψαανν  
σσεεννάάρριιαα..  ΈΈγγιιννεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  ααπποοδδώώσσοουυνν  ττηηνν  οορρθθόόδδοοξξηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  κκααιι  νναα  
ααπποοββάάλλοουυνν  ύύπποοππττεεςς  ααιιρρεεττιικκέέςς  σσκκηηννέέςς  πποουυ  ππεερριιεείίχχαανν  τταα  κκεείίμμεενναα  ττωωνν  ««ΓΓννωωσσττιικκώώνν»»..  
ΤΤαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  ααυυττάά  τταα  σσεεννάάρριιαα  χχάάθθηηκκαανν..  ΣΣώώζζεεττααιι  ττοο  ««ΣΣυυμμππόόσσιιοο   ττωωνν   ΔΔέέκκαα  
ΠΠααρρθθέέννωωνν»»  ττοουυ  ΜΜεεθθοοδδίίοουυ  εεππιισσκκόόπποουυ  ΟΟλλύύμμπποουυ  πποουυ  έέγγιιννεε  ααννττιικκεείίμμεεννοο  φφιιλλοολλοογγιικκήήςς  
μμεελλέέττηηςς. Ο Κων. Σάθας, ο Φαίδων Κουκουλές και από τους νεώτερους ο Μάριος 
Πλωρίτης το θεωρούν θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο

περιγραφές στο κείμενο του Μεθο

24. Αντιρρήσεις εκφράζουν μεταξύ άλλων ο La 
Plana και ο K. Krumbacher25.   
       Το κείμενο «Συμπόσιο  των  Δέκα  Παρθένων»  είναι διάλογος που διεξάγεται 

σε παραδείσιο τοπίο. Όπως υποστηρίζει ο Α. 
Σολομός η Πομπή μαρτύρων – γυναικών στη 
ζωφόρο του Βορείου τοίχου στον Άγ. Απολλινάριο 
τοΝέο(Ραβέννα) έχει επηρεασθεί από αυτό το 
τοπίο. Θα μπορούσε να προστεθεί ότι εικαστική 
απεικόνιση του Παραδείσου αποδίδεται (ίσως 
πιστότερα) και στο ωραίο ψηφιδωτό δάπεδο της 
βασιλικής Δουμετίου στη Νικόπολη Πρεβέζης. Οι 
συμβολισμοί απόλυτα ταιριάζουν με τις γλαφυρές 
δίου.   

       Παρά τις αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν κατά καιρούς, το «Συμπόσιο των 
Δέκα Παρθένων» δεν προοριζόταν μόνο για ανάγνωση. Έχει κίνηση και παντομίμα. 
Οι νέες (μαθήτριες του Μεθοδίου), για τις οποίες γράφηκε το έργο και υποδύονται 
τους ρόλους, ήταν μορφωμένες, γνώριζαν Αρχαίο Δράμα και – για εξάσκηση και 
αναψυχή – συμμετείχαν σε παντομίμες και δρώμενα.   
 
      ΤΤοο   «Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων» προφανώς δεν ήταν το μόνο  στο είδος 
του που κυκλοφορούσε τους πρώτους αιώνες. Όμως δεν σώθηκαν άλλα έργα της 
ίδιας εποχής. Τα «Περί Αγνείας Συμπόσια» (βρέθηκαν σε πατμιακό χειρόγραφο) είναι 
μεταγενέστερα. Οι ερευνητές τα αποδίδουν στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (14ος αι).
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 ε.        Οι    «Διαλέξεις»  ως  Δραματικά  Κείμεναε. Οι «Διαλέξεις» ως Δραματικά Κείμενα    
  
              ΣΣυυγγγγεεννέέςς  εείίδδοοςς  ππρροο  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»   οοιι  ««ΔΔιιααλλέέξξεειιςς»»  ήήτταανν  μμίίμμηησσηη  ππλλααττωωννιικκώώνν 
δδιιααλλόόγγωωνν  ((««ΈΈττιι  δδεε  ηη  ππάάσσαα  δδιιαασσκκεευυήή  ππλλααττωωννιικκήή,,  όόσσοονν  ήήκκεενν  εειιςς  φφρράάσσιινν  κκααιι  ττωωνν  εεκκεείίθθεενν  
λλεειιμμώώννωωνν……»»))..  ΣΣυυννηηθθίίζζοονντταανν  σσττοουυςς  λλόόγγιιοουυςς  κκύύκκλλοουυςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  εελλλληηννόόφφωωννεεςς  
σσκκήήττεεςς  όόπποουυ  οοιι  μμοοννααχχοοίί  ««σσχχοολλάάζζοουυνν»»  σσεε  φφιιλλοοσσοοφφιικκέέςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς..  ΟΟιι  ΔΔιιάάλλοογγοοιι  όόππωωςς  
κκααιι  σστταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  εείίχχαανν  δδρρααμμααττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα..  ΤΤοο  έέρργγοο  ««ΘΘεεόόφφρραασσττοοςς   ήή   ΔΔιιάάλλοογγοοςς  
ππεερρίί  ΑΑθθαανναασσίίααςς»»  πποουυ  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττοονν  ΑΑιιννεείίαα  ττοονν  ΓΓααζζααίίοο  ττοονν  ΣΣοοφφιισσττήή,,  έέχχεειι  ωωςς  θέμα 
φιλοσοφική συζήτηση26 που διεξάγεται στον ποταμό Νείλο. Τα πρόσωπα του 
Διαλόγου (προφανώς Αθηναίοι που κατοικούν στην Αίγυπτο) βλέποντας το ποτάμι, 
αναπολούν τον Ιλισό, τον  Πειραιά και την όμορφη Αθήνα.    
 
        Στα κείμενα των «Διαλέξεων» που σώζονται δεν υπάρχουν πληροφορίες για 
τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονταν. Πιθανόν να γινόταν ανάγνωση του κειμένου 
μπροστά σε λογίους μοναχούς. Δεν είναι βέβαιο αν η ανάγνωση συνοδευόταν από 
παντομίμα. Πάντως στο εισαγωγικό σημείωμα (Προοίμιο) στη «διάλεξη  Ζαχαρία 
Σχολαστικού επισκόπου Μυτιλήνης»διακρίνουμε αμυδρά ένα υποτυπώδες μοίρασμα 
ρόλων με έντονους διαλόγους – ίσως και 
παντομίμες27.  
       Ο Απολλινάριος ο Γραμματικός από τη 
Λαοδίκεια και ο γιος του ο Απολλινάριος ο 
Νεώτερος οργάνωσαν σε πόλεις της Μικράς 
Ασίας Διαλέξεις με παντομιμική παράσταση 
του Μυστικού Δείπνου και των Παθών του 
Χριστού «εν  έπεσιν  ηρωικοίς»  («ηρωικό 
εξάμετρο»)28. Στη δομή και στη γλώσσα οι δύο 
Απολλινάριοι μιμούνται ανάλογα αρχαία έργα 
(«ήθει τε και χαρακτήρι και φράσει ομοία τοις 
παρ’  έλλησιν  εν  τούτοις  ευδοκιμήσασιν…». Ο Σωζομενός αυτά τα κείμενα τα 
ονομάζει «πραγματείες». Συγγραφείς του 3ου – 4ου αι. μας πληροφορούν ότι ο ίδιος 
ο Απολλινάριος ο Γραμματικός συνέθεσε και τα άσματα που ψάλλονταν σε 
ενδιάμεσες παύσεις του λόγου και ο ίδιος είχε την επιμέλεια των χορογραφιών29.  
  Με το «Διάλογο Περί Ἀληθείας» κλείνει ο κύκλος πρώιμων «Συμποσίων». 
Ο Όσιος Νείλος θεωρεί ότι ο Απολλινάριος ο Γραμματικός και ο γιος του εκφράζουν 
αιρετική διδασκαλία30. Ο Γρηγόριος Θεολόγος θαυμάζει μεν την προσφορά τους στα 
γράμματα, όμως συνιστά στους χριστιανούς να προσέχουν τις ύποπτες περσικής 
καταγωγής διδασκαλίες που εισάγουν. Πολλά από τα θεατρικά έργα των μεγάλων 
αυτών – αιρετικών όμως – φιλολόγων ήταν επόμενο να παραγκωνιστούν από 
φανατικούς. Το πρώιμο θεατρικό έργο «περί αληθείας» που έγραψε ο Απολλινάριος 
Γραμματικός προκάλεσε  σάλο. Στη συζήτηση για το έργο αυτό ανακατεύτηκε και το 
όνομα του αυτοκράτορα Ιουλιανού.   
      Όλη η κίνηση αυτή γύρω από τους δύο Απολυναρίους δείχνει ότι τον 4ο–5ο στη 
Συρία και Καππαδοκία η θεατρική παιδεία ήταν σε μεγάλη υπόληψη31. Η προσφορά        
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των δύο Απολλιναρίων στη θεατρική παιδεία είναι ότι σε δύσκολες εποχές «έδωσαν 
στα χριστιανικά κείμενα θεατρική φόρμα σαν αντίδραση στο διάταγμα του Ιουλιανού 
που απαγόρευε στους χριστιανούς όχι μόνο να διδάσκουν, μα και να φοιτούν στα 
κλασικά σχολεία»32. Είναι βέβαιο ότι κατά καιρούς οι λόγιοι προσπαθούσαν να 
επαναφέρουν στην κυκλοφορία «Συμπόσια» και  «Διαλέξεις». Οι σκηνές ήταν οικίες 
τον 6ο αιώνα. Οι καλλιτέχνες που απεικόνισαν την Είσοδο του Ιουστινιανού και της 
Θεοδώρας στον Άγιο Βιτάλιο Ραβέννας, προφανώς είχαν υπ’ όψιν κάποια πομπή 
μυστών.   
  Μεταξύ10ου–14ουαι επιχειρήθηκε αναβίωση τελετών εμπλουτισμένων με 
σκηνές από τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση. Οι ύμνοι που συνόδευαν τους 
νέους Διαλόγους (όπως τα «Περί Αγνείας Συμπόσια» του πατμιακού χειρογράφου) 
ενσωματώθηκαν επί τουρκοκρατίας στο Λειτουργικό Τυπικό 
 
       Δεν πρέπει να παραλείψουμε κάτι που δεν έχει ερευνηθεί ακόμη από άποψη 
θεατρική: ΣΣττιιςς  όόχχθθεεςς  ττοουυ  ΝΝεείίλλοουυ  οο  λλααόόςς  μμεεττεείίχχεε  σσεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  μμεε  σσεεννάάρριιαα  
ααππόό  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  μμυυθθοολλοογγίίαα  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέένναα  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς,,  ααννάάμμιικκτταα  μμεε  
ααππόόκκρρυυφφεεςς  κκααιι  ύύπποοππττεεςς  ττεελλεεττέέςς..  ΗΗ  εεκκκκλληησσίίαα  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  εεκκχχρριισσττιιααννίίσσεειι  ααυυττάά  τταα  
θθεεάάμμαατταα..  ΣΣεε  κκοοππττιικκοούύςς  ννααοούύςς  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ήήτταανν  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  ττέέττοοιιεεςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς..  
Ένα γλυπτό 5ου αι33 αποτυπώνει «κόγχη» ναού (στην Αίγυπτο) όπου εικονίζεται  ο 
θρίαμβος του Διονύσου (ο θεός επιβαίνει σε άρμα συρόμενο από δύο ταύρους)..  ΘΘαα  
ήήτταανν  άάρρααγγεε  ττοολλμμηηρρόό  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  σσττοο  ΝΝεείίλλοο  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  ααννααππττύύχχθθηηκκαανν  σσεε  
λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  κκααιι  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν;;  ΜΜήήππωωςς  ααππόό  ττοονν  55οο  ααιι  οοιι  μμοοννοοφφυυσσίίττεεςς  αασσκκηηττέέςς  
σσττοονν  ΝΝεείίλλοο  εεμμππλλοούύττιισσαανν  τταα  σσυυμμππόόσσιιαα  μμεε  θθέέμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  μμυυθθοολλοογγίίαα  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  
κκααθθηημμεερριιννήή  ζζωωήή;;  ΚΚααιι  ττιι  ααππέέγγιινναανν  άάρρααγγεε  τταα  κκεείίμμεενναα  ααυυττάά;;    
    
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      
      
11..  ΟΟ  ΜΜάάρριιοοςς  ΠΠλλωωρρίίττηηςς  ((««ΤΤοο  ΘΘέέααττρροο  σσττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο»»  σσεελλ..    118866))  ίίσσωωςς  ααππόό  ααββλλεεψψίίαα  έέγγρρααψψεε  όόττιι  ττοο  

ΔΔρρώώμμεεννοο  ««ΆΆρρααττεε  ΠΠύύλλααςς»»  πποουυ  ααρργγόόττεερραα  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  ««λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα»»  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  
ππεερριιφφοορράά  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  λλάάθθοοςς..        ..    

22..  ΗΗ  σσττιιχχοομμυυθθίίαα  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέαα  κκααιι  ααννααγγννώώσσττηη  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  κκάάθθοοδδοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σσττοονν  ΆΆδδηη..  ΤΤοο  
εεκκκκλληησσίίαασσμμαα  μμεε  ααννααμμμμέέννεεςς  λλααμμππάάδδεεςς  έέξξωω  ααππόό  ττοο  ννααόό  ––  έέξξωω  ααππόό  ττοονν  ππααρράάδδεειισσοο....ΟΟ  ιιεερρέέααςς  μμεε  
ττοο  εευυααγγγγέέλλιιοο  σσττοο  χχέέρριι  ααννοοίίγγεειι  μμεε  ββίίαα  ττηη  θθύύρραα  ττοουυ  ππααρρααδδεείίσσοουυ  γγιιαα  νναα  εειισσέέλλθθεειι  ττοο  εεκκκκλληησσίίαασσμμαα..  
ΣΣτταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΔΔααφφννίίοουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ααυυττόόςς  οο  θθρρίίααμμββοοςς  
ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  πποουυ  ππααττάά  ππάάννωω  σσττιιςς  σσππαασσμμέέννεεςς  ππύύλλεεςς  ττοουυ  ΆΆδδηη  κκααιι  σσττιιςς  σσππαασσμμέέννεεςς  κκλλεειιδδααρριιέέςς..  
ΚΚααιι  ττρρααββάά  ππρροοςς  ττοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ττοουυςς  φφοοββιισσμμέέννοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ττοονν  ππεερρίίμμεενναανν  νναα  ττοουυςς  
λλυυττρρώώσσεειι  ααππόό  ττοονν  ΆΆδδηη..    

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

44..  ΕΕππιιφφααννίίοουυ  ΚΚύύππρροουυ  ««ΕΕιιςς  ττηηνν  ΘΘεεόόσσωωμμοονν  ΤΤααφφήήνν  ττοουυ  ΚΚυυρρίίοουυ»»  4433..444411..1100  κκ..εε..    
55..  ΜΜεεττάά  ττιιςς  εεππιιδδιιοορρθθώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  σσεειισσμμόό  ττοουυ  556622  μμ..ΧΧ..  οο  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  κκααιι  οο  ΔΔοομμέέσσττιιχχοοςς  ττέέλλεεσσαανν  ττηηνν  

σσκκηηννήή  μμππρροοςς  σσττηηνν  εεγγκκααιιννιιααζζόόμμεεννηη  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ννααοούύ..  ΤΤηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  
ααυυττοοκκρρααττοορριικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι  ααππόό  ττόόττεε  κκααθθιιεερρώώθθηηκκαανν  εεττήήσσιιεεςς  ππααρρόόμμοοιιεεςς  εεοορρτταασσττιικκέέςς  
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  σσεε  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς..  ΠΠααύύλλοουυ  ΣΣιιλλλλεεννττααρρίίοουυ,,  ««ΈΈκκφφρραασσιιςς  ττοουυ  ΝΝααοούύ  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  
ΣΣοοφφίίααςς»»      
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66..  ΟΟ  ΟΟδδυυσσσσέέααςς  κκααττήήλλθθεε  ««εεἰἰςς  ἈἈΐΐδδααωω  δδόόμμοονν  εεὐὐρρώώεενντταα»»  ((ΟΟμμήήρροουυ  ΟΟδδύύσσσσεειιαα  κκ,,  550088))..          
ΟΟ    ΧΧρριισσττόόςς  ««κκααττήήλλθθεε  μμέέχχρριιςς  άάδδοουυ  ττααμμεείίωωνν»»  ((ΗΗ΄́  ΩΩδδήή  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ))        

77..  ««ΘΘννηηττοούύςς   γγ’’   έέππααυυσσαα  μμηη  ππρροοδδέέρρκκεεσσθθααιι   μμόόρροονν»»((ααππάάλλλλααξξαα  ττοουυςς  θθννηηττοούύςς  ααππ  ττοο  φφόόββοο  θθααννάάττοουυ))  
ΤΤοο  ίίδδιιοο  έέκκααννεε  κκααιι  οο  ΧΧρριισσττόόςς  ((  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΝΝύύσσσσηηςς,,««ΕΕιιςς  κκοοιιμμηηθθέέννττααςς»»  99..3366..1100  

88..  HH..  KKiinnddeerrmmaannnn,,  TThheeaatteerrggeesscchhiicchhttee  EEuurrooppaass..    BBdd  II,,  SSaallttzzbbuurrgg  11996666  σσεελλ..    222266,,    224422          
99..  ΦΦίίλλιιςς  ΧΧάάρρττννοολλ,,  ΙΙσσττοορρίίαα  ττοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ,,  ((11998800)),,  σσεελλ..  5522              
1100..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ττηηςς  ππααννττοομμίίμμααςς  κκααιι  ττηηςς  σσττιιχχοομμυυθθίίααςς  μμεεττααξξύύ  ιιεερρέέωωςς  ––  χχοορρωωδδίίααςς  εείίννααιι  οο  ύύμμννοοςς  ττωωνν  

ΤΤρριιώώνν  ΠΠααίίδδωωνν    ((γγννωωσσττόόςς  σσήήμμεερραα  ωωςς  ««ττοονν  ΚΚύύρριιοονν  υυμμννεείίττεε»»..    
1111..  ΜΜέέχχρριι  ττοονν  1100οο  ααιιώώνναα  μμόόννοο  υυπποοθθέέσσεειιςς  μμπποορροούύμμεε  νναα  κκάάννοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  δδρρώώμμεεννοο::  ΊΊσσωωςς  κκοοιιννόό  

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

1122..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΖΖ΄́  ΠΠοορρφφυυρροογγέέννννηηττοοςς,,  ««ΠΠεερρίί  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ΤΤάάξξεεωωςς»»,,  11..117722..11  ––  11..117722..55  
1133..  ΗΗσσυυχχίίοουυ  ΙΙεερροοσσοολλυυμμίίττοουυ,,  ΟΟμμιιλλίίαα  33,,11..77––11..1144  κκααιι  55..11––55..1122..  ΤΤοουυ  ιιδδίίοουυ,,  ΟΟμμιιλλίίαα  44,,  11..11––  11..66  κκααιι  

44..1100  ––  44..1199    
1144..  ΙΙωωάάννννοουυ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,  ««ΕΕιιςς  ττηηνν  ΤΤρριιήήμμεερροονν  ΑΑννάάσσττσσιινν»»,,  PPGG  6611,,  773355..    
1155..  GGoollddsscchhmmiiddtt,,  WWaaiittzzmmaannnn  ddiiee  bbyyzzaannttiinniisscchheenn  eeiinntteennbbeeiinn  sskkaallppttuurreenn  ddeess  xx  --  xxiiiiii  jjaahhtthhuummddeerrttss,,  

BBddss  11,,22,,  BBeerrlliinn,,  11993300  --    3344,,  22..ΝΝοο  220011,,  ss..  7744  TTaaff  6666    
1166..  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ββίίοοςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμόόςς,,    ττόόμμοοςς  ςς΄́  σσεελλ..    111133    
1177..    ««ΟΟ  ΒΒαασσιιλλεεύύςς  ττωωνν  ββαασσιιλλεευυόόννττωωνν  κκααιι  ΚΚύύρριιοοςς  ττωωνν  κκυυρριιεευυόόννττωωνν  ππρροοέέρρχχεεττααιι  [[κκάάννεειι  θθρριιααμμββεευυττιικκήή  

εεμμφφάάννιισσηη]]  σσφφααγγιιαασσθθήήννααιι  κκααιι  δδοοθθήήννααιι  εειιςς  ββρρώώσσιινν……»»      
1188..  ΕΕιιρρηηννααίίοουυ,,  ΕΕκκκκλλ  ΙΙσσττοορρίίαα,,  33..1177..2222  κκααιι  44..1188..44..    ΗΗ  χχρριισσττιιααννιικκήή  ττέέχχννηη  ααφφοομμοοίίωωσσεε  πποολλλλάά  σσττοοιιχχεείίαα  

πποουυ  εειισσήήγγααγγαανν  οοιι  ΓΓννωωσσττιικκοοίί..  ΟΟ  λλααόόςς  χχωωρρίίςς  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππααιιδδεείίαα  έέββλλεεππεε  μμεε  κκααχχυυπποοψψίίαα  τταα  
σσυυμμππόόσσιιαα..  ΈΈττσσιι  εεξξηηγγεείίττααιι  γγιιααττίί    σσώώζζοοννττααιι  εελλάάχχιισσττεεςς  ααππεειικκοοννίίσσεειιςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ωωςς  φφιιλλοοσσόόφφοουυ  --
δδιιδδαασσκκάάλλοουυ  κκααιι  ωωςς  ΟΟρρφφέέαα::          
AA,,    ωωςς  ααρρχχααίίοουυ  ΈΈλλλληηνναα  φφιιλλοοσσόόφφοουυ  ––  σσυυμμπποοσσιιαασσττήή::    
11..    ππααιιδδιικκήή  λλάάρρνναακκαα  ((ppaallaazzzzoo  ddeell  ccoonnsseerrvvaattoorrii,,  iinnvv..  NNo  o 11..881111))..    
22..  ΨΨηηφφιιδδωωττόό  SSaann  LLoorreennzzoo  PP..JJ..NNoorrddhhaaggeenn,,  TThhee  MMoossaaiiccss  ooff  CCaappeellllaa  ddii  SS..AAqquuiilliinnoo  iinn  MMiillaannoo  
((SSttuuddiieess  iinn  BByyzzaannttiinnee  aanndd  eeaarrllyy  mmeeddiieevvaall  ppaaiinnttiinngg)),,  LLoonnddoonn11999900  IIVV  σσεελλ..2288  κκ..εε..    
ΒΒ..    ωωςς  ΟΟρρφφέέαα  πποουυ  δδιιδδάάσσκκεειι  μμοουυσσιικκήή::  11..    ττοοιιχχοογγρρααφφίίαα  σσττηηνν  κκαατταακκόόμμββηη  ΚΚααλλλλίίσσττοουυ  σσττηη  ΡΡώώμμηη    
22..    ΟΟρρφφέέααςς  44ουουααιι..  ΒΒυυζζ  ΜΜοουυσσεείίοο  ΑΑθθηηννώώνν  CChh..  DDeellvvooyyee,,  ΒΒυυζζ  ΤΤέέχχννηη  117755  εειικκ..    4466    
33..    ψψηηφφιιδδωωττόό  δδάάππεεδδοο  ((66οςος  ααιι..))  σσττοο  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς..    
44..    ψψααλλττήήρριιοο  ΠΠααρριισσίίωωνν  116633,,  φφύύλλλλοο    11vveerrssoo  ((ααννττιιγγρράάφφεειι  ππααλλααιιοοχχρριισσττιιααννιικκόό  ππρρόόττυυπποο))..  

1199..  ΑΑξξίίζζεειι  νναα  δδοούύμμεε  μμεερριικκάά  ααππόό  ααυυττάά  τταα  ααπποοσσππάάσσμμαατταα  εεππιισσττοολλώώνν  ήή  λλόόγγωωνν::        
11..    ««ΘΘαα  σσοουυ  δδεείίξξωω  ττηηνν  ααλληηθθιιννήή  ΛΛοογγιικκήή  κκααιι  τταα  ΜΜυυσσττήήρριιαα  ττοουυ  ΛΛόόγγοουυ..  ΣΣττιιςς  ττεελλεεττέέςς  πποουυ  θθαα  
σσυυμμμμεεττέέχχεειιςς  δδεενν  ππρροοεεξξάάρρχχοουυνν  μμααιιννάάδδεεςς  ααλλλλάά  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  πποουυ  θθεεσσππίίζζοουυνν  σσεεμμννάά  όόρργγιιαα  
κκααιι  λλοογγιικκόό  χχοορρόό»»  ΚΚλλήήμμηηςς  ΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς  ΠΠρροοττρρεεππττιικκόόςς,,1122..111199..11..11  ––  22..44    
22..    ««ΈΈλλαα  μμααζζίί  μμοουυ  σσττοονν  ιιεερρόό  χχώώρροο  σσττηη  μμυυσσττιικκήή  ττρράάππεεζζαα  όόπποουυ  ιιεερροουυρργγώώ..  ΜΜααζζίί  μμοουυ  θθαα  μμυυηηθθεείίςς  
σσττηη  θθέέωωσσηη»»  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς,,  ΛΛόόγγοοςς  κκεε΄́  3355,,    11220000,,  2277--4422    
33..    ««ΟΟ  σσυυγγκκααλλέέσσααςς  ηημμάάςς  ππρροοςς  εεσσττίίαασσιινν  ππννεευυμμααττιικκήήνν    ττοουυ  ννυυμμφφώώννοοςς  σσοουυ  ……  δδααιιττυυμμόόνναα  φφααιιδδρρόόνν  
ααννάάδδεειιξξοονν  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίααςς……»»  ΑΑππόόσσττιιχχαα  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΤΤρρίίττηηςς    
44..    ««ΞΞεεννίίααςς  δδεεσσπποοττιικκήήςς  κκααιι  ααθθααννάάττοουυ  ττρρααππέέζζηηςς  εενν  υυππεερρώώωω  ττόόππωω»»  θθ΄́  ΩΩδδήή  ΜΜ  ΠΠέέμμππττηηςς  
55..    ««[[ΗΗ  σσοοφφίίαα  ττοουυ  ΘΘεεοούύ]]    μμυυσσττααγγωωγγοούύσσαα  φφίίλλοουυςς  εεααυυττήήςς  ττηηνν  ψψυυχχοοττρρόόφφοονν  εεττοομμάάζζεειι  ττρράάππεεζζαανν  ..  
ΑΑμμββρροοσσίίααςς  κκιιρρννάά  κκρρααττήήρραα  ππιισσττοοίίςς,,  ΠΠρροοσσέέλλθθωωμμεενν  εευυσσεεββώώςς»»  ΑΑ΄́  ΩΩδδήή,,    ββ΄́  ττρροοππάάρριιοο  ΜΜ..  ΠΠέέμμππττηηςς  

2200..  ΚΚλλήήμμηηςς  ΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς  ΠΠρροοττρρεεππττιικκόόςς,,    11..1100..22  ––  11..1100..33    
2211..  FF..  WW..  DDeeiicchhmmaannnn,,  RRaavveennnnaa  HHaauuppttssttaaddtt  ddeess  ssppaattnnaannttiikkeenn  AAbbeennddllaannddeess,,  II,,  117711..  
2222..  ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοοςς  ΣΣιιμμοοκκάάττηηςς  iivv  1166,,  2277..ΒΒλλ..  κκααιι    vv  1166,,  88    ΌΌμμωωςς  σσττηη  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  

ΘΘεεοολλόόγγοουυ  οοιι  όόρροοιι  ααυυττοοίί  σσηημμααίίννοουυνν  κκααιι  ττηη  ΘΘεείίαα  ΕΕυυχχααρριισσττίίαα::  ««ΣΣύύ   μμοοιι   ττήήνν   μμυυσσττιικκήήνν   ττααύύττηηνν  
ππααρρέέδδωωκκααςς  μμέέθθεεξξιινν  ττῆῆςς  σσααρρκκόόςς  σσοουυ  ἐἐνν  ἄἄρρττῳῳ  κκααίί  οοἵἵννῳῳ»»,,  κκααθθααγγιιαασσμμοούύ  ΕΕυυχχήή  3366,,  771122,,33..    

2233..  TThhee  TTrraavveellss  ooff  BBeerrttrraannddoonn  ddee  llaa  BBrrooccqquuiieerree  σσεελλ..  222233  υυπποοσσηημμεείίωωσσηη..  ΟΟ  κκ..  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  
ΦΦιιννόόπποουυλλοοςς  ππααρρααχχώώρρηησσεε  εευυγγεεννιικκάά  ττηη  σσππάάννιιαα  ααγγγγλλιικκήή  μμεεττάάφφρραασσηη  ττωωνν  ««ΠΠεερριιηηγγήήσσεεωωνν»»  ττοουυ  
BBeerrttrraannddoonn  ((πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  μμεεγγάάλληη  σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ))  κκααιι  ααφφιιέέρρωωσσεε  ααρρκκεεττόό  χχρρόόννοο  γγιιαα  
ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσεε  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  σσππάάννιιαα  ααυυττήή  έέκκδδοοσσηη  ...    

2244..  Κωνσταντίνος Σάθας,  κεφάλαιο να΄. Φ Κουκουλές 111. Βλ και Μ Πλωρίτης ό.π.   
2255..  B.  Krumbacher,  Geschichte der byzantinischen Literatur 644, La Plana,  25.  

              2277      



2266..  «Έστι δε η πάσα διασκευή Πλατωνική, όσον ήκεν εις φράσιν και των εκείθεν λειμώνων»    
Αινείας Γαζαίος,  Διάλεξις, PG 85, 1016.       

2277..  Ζαχαρίου Σχολαστικού,  Διάλεξις.  PG 85, 1012.   
2288..  Σωζομενός, Εκκλησιαστική Ιστορία, 5.18.4.2 – 5.18.7.2     
2299..  Ο ιστορικός Σωκράτης βεβαιώνει ότι ο Απολλινάριο ήταν άριστος σεναριογράφος και 

χοριγράφος: «Και ποιητικός ών, και παντοδαπών μέτρων ειδήμων, …τοις εντεύθεν ηδύσμασι 
τους πότους [=συμπόσια] τα αυτά μέλη έψαλλον» (Εκκλ Ιστορία, στ΄, 25)  

3300..  Όσιος Νείλος, Επιστολαί, 141  
3311..  Γνωστή είναι η αντίδραση του αυτοκράτορα Ιουλιανού, που απαξίωνε τη Χριστιανική Παιδεία. 

Σε εγκύκλιο ειρωνευόταν το συγγραφέα του «Διαλόγου Περι Αληθείας». Του απάντησε ο Μ 
Βασίλειος που γνώριζε την αξία του μεγάλου φιλολόγου Απολλιναρίου  
και υπήρξε φίλος του πριν αυτός εκφράσει τις αιρετικές του διδασκαλίες.    

3322..  Αλέξης Σολομός, Ο Άγιος Βάκχος … Αθήνα, 1964,  σελ. 15    
33. Η κόγχη που εικονίζεται στο ανάγλυφο δεν καταλήγει σε καμάρα αλλά σε αέτωμα (δείγμα 

ελληνιστικής επιρροής). Φυλάσσεται στη Συλλογή Dumbarton Oaks στην  Ουάσιγκτον. Charles 
Delvoye, «Βυζαντινή Τέχνη», σελ. 181, εικ. 55     
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 α.        Παντομίμες  και  Δρώμενα  σε  επαρχίες  της  Ανατολήςα. Παντομίμες και Δρώμενα σε επαρχίες της Ανατολής        
  
              ΜΜεεττάά  ττοονν  66οο  ααιι..  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  φφααίίννεεττααιι  νναα  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι..  ΤΤεελλοούύνντταανν  μμόόννοο  σσεε  
κκύύκκλλοουυςς  λλοογγίίωωνν..  ΟΟιι  λλααϊϊκκέέςς  μμάάζζεεςς  σσεε  ααπποομμαακκρρυυσσμμέέννεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς  δδεενν  ήήτταανν  
σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  σσεε  εελλλληηννιικκάά  ΣΣυυμμππόόσσιιαα  οούύττεε  σσεε  φφιιλλοοσσοοφφιικκέέςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς..  ΠΠρροοττιιμμοούύσσαανν  
ππιιοο  εεύύλληηππττεεςς  δδιιδδαασσκκααλλίίεεςς..  ΗΗ  εεκκκκλληησσίίαα  ππλληησσίίααζζεε  ττιιςς  μμάάζζεεςς  μμεε  εειικκόόννεεςς  κκααιι  δδρρααμμααττιικκέέςς  
ππααρραασσττάάσσεειιςς  όόπποουυ  ττοο  λλυυρριικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήήτταανν  έέννττοοννοο..  ΚΚυυρριιααρρχχοούύσσεε  ηη  ππρρωωττοοττυυππίίαα  εειιςς  
ββάάρροοςς  ττοουυ  αακκααδδηημμααϊϊκκοούύ  μμααννιιεερριισσμμοούύ  ττηηςς  ππρρωωττεευυοούύσσηηςς..      
              ΣΣεε  μμοονναασσττήήρριιαα  ττηηςς  ΠΠααλλααιισσττίίννηηςς,,  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑιιγγύύππττοουυ  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  έένναα  
εείίδδοοςς  εεπποοππττιικκήήςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  μμεε  δδρρααμμααττιικκήή  ππλλοοκκήή  ππρροοσσιιττόό  σσεε  ααγγρράάμμμμααττοουυςς  
μμοοννααχχοούύςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΓΓρρήήγγοορραα  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  υυπποοττυυππώώδδεεςς  ««ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό   ΔΔρράάμμαα»»  
μμεε  δδοομμήή  κκααιι  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττεείί  ««θθέέααττρροο   εεππίί   σσκκηηννήήςς»»..  
ΑΑξξιιόόλλοογγαα  έέρργγαα  γγιι’’  ααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό  έέγγρρααψψεε  οο  ΌΌσσιιοοςς  ΕΕφφρρααίίμμ  οο  ΣΣύύρροοςς..  ΤΤοο  θθέέμμαα  ττοουυ  
ΔΔρράάμμααττοοςς  έέππρρεεππεε  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  δδύύοο  σσττόόχχοουυςς::  ΤΤηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  ττωωνν  ππιισσττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑνναασσττάάσσιιμμηη  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα..  ΤΤοο  
κκεείίμμεεννοο  έέππρρεεππεε  νναα  εείίννααιι  κκααττααννοοηηττόό  ––  γγιι’’  ααυυττόό  γγρρααφφόότταανν  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  δδιιααλλέέκκττοουυςς..ΤΤοουυςς  
χχααρραακκττήήρρεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ιιεερρεείίςς  κκααιι  μμοοννααχχοοίί..  ΟΟ  ηηγγοούύμμεεννοοςς  υυπποοδδυυόότταανν  
ππάάννττοοττεε  ττοονν  ΧΧρριισσττόό  εεννώώ  δδώώδδεεκκαα  ιιεερροομμόόννααχχοοιι  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοουυςς  ΑΑπποοσσττόόλλοουυςς..  ΤΤαα  
μμέέλληη  ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς  ήήτταανν  μμοοννααχχοοίί..  ΗΗ  δδοομμήή  ήήτταανν  σσπποοννδδυυλλωωττήή::  ΤΤοο  δδιιδδαασσκκόόμμεεννοο  ΔΔρράάμμαα  
χχωωρριιζζόότταανν  σσεε  ααυυττοοττεελλεείίςς  εεννόόττηηττεεςς  μμεε  ααννάάγγννωωσσηη  κκεειιμμέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΓΓρρααφφήή,,  
ππααννττοομμίίμμαα  κκααιι  ξξεεχχωωρριισσττοούύςς  κκάάθθεε  φφοορράά  ύύμμννοουυςς..      
  
β.          «Τελετή  του  Ιερού  Νιπτήρα»  πρώιμο  Λειτουργικό  Δράμα  β. «Τελετή του Ιερού Νιπτήρα» πρώιμο Λειτουργικό Δράμα   
    
              ΠΠρρώώιιμμοο  εείίδδοοςς  ΛΛααϊϊκκοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  δδρράάμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρέέμμεειιννεε  όόμμωωςς  σσττηηνν  ααρρχχιικκήή  
ττοουυ  μμοορρφφήή  γγιιαα  ααιιώώννεεςς  χχωωρρίίςς  νναα  εεξξεελλιιχχθθεείί  εείίννααιι  ηη  ΤΤεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα..     

11.. ΌΌππωωςς   σστταα   ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»,,   έέττσσιι   κκααιι   σσττοο   ννέέοο   ΔΔρράάμμαα   ηη   ττεελλεεττήή   άάρρχχιιζζεε   μμεε  
««ΛΛιιττααννεευυττιικκήή  ΠΠοομμππήή»»  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα  ττοουυ  ννααοούύ.. 

22.. ΑΑννττίί  γγιιαα  τταα  σσύύμμββοολλαα  ττοουυ  ΜΜυυσσττιικκοούύ  ΔΔεείίππννοουυ  πποουυ  κκρρααττοούύσσαανν  οοιι  μμύύσσττεεςς  σστταα  
ΣΣυυμμππόόσσιιαα,,  εεδδώώ  οοιι  μμοοννααχχοοίί  κκρρααττοούύσσαανν  λλααμμππάάδδεεςς  κκααιι  λλάάββααρραα.. 

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό  εείίννααιι  όόττιι  ααππεευυθθύύννεεττααιι  
σσττηη  λλααϊϊκκήή  μμάάζζαα,,  όόμμωωςς  δδιιααττηηρρεείί  σσττοοιιχχεείίαα  
ααππόό  τταα  ««ΣΣυυμμππόόσσιιαα»»  ττωωνν  λλοογγίίωωνν11::   Όπως 
σε εκείνα έτσι και εδώ ηη  πποομμππήή  
ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  δδιιέέσσχχιιζζεε  ττοονν  
κκυυρρίίωωςς  ννααόό  κκααιι  κκααττέέλληηγγεε  σσττηη   ««λλιιττήή»»22..  ΟΟ  
ηηγγοούύμμεεννοοςς  ππεερριιττρριιγγυυρριισσμμέέννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  
1122  μμααθθηηττέέςς  κκααθθόότταανν  σσεε  θθρρόόννοο  ((όόππωωςς  κκααιι  
σστταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα))..  ΑΑππέέννααννττιι  σσττοο  θθρρόόννοο  ττοουυ  

ηηγγοουυμμέέννοουυ  σσττεεκκόότταανν  οο  ««εευυααγγγγεελλιισσττήήςς»»   κκααιι  ααππήήγγγγεειιλλλλεε  ττοουυςς  ππρροολλόόγγοουυςς  ττοουυ  
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  ΔΔρράάμμααττοοςς  πποουυ    χχωωρριιζζόότταανν  σσεε  ππέέννττεε  ππρράάξξεειιςς::    
ΑΑ..    ΠΠρράάξξηη::   ΕΕππιικκρρααττεείί  δδιιάάλλοογγοοςς  ββαασσιισσμμέέννοο  σσττοο  κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  εευυααγγγγέέλλιιοο,,  1133,,      66  ––  1100  
ΒΒ..    ΠΠρράάξξηη::   11..    ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  σσττοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ««ππεερριιζζώώννεεττααιι  ττοο  λλέέννττιιοονν»»  κκλλππ    

22..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  ««ννίίππττεειι  ττοονν  δδεεξξιιόό  ππόόδδαα……»»  
33..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  ««ννίίππττεειι  ττοονν  ααρριισσττεερρόό  ππόόδδαα……»»  κκ..λλ..ππ..  

ΓΓ..    ΠΠρράάξξηη::   11..  ΌΌλλοοιι  κκάάθθοοννττααιι  σσττοο  ΔΔεείίππννοο..  
22..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΜΜααθθηηττώώνν  ((πποοιιοοςς  εείίννααιι  ππρρώώττοοςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς))  
33..  ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  ααπποοχχωωρρεείί  ααππόό  ττοο  δδεείίππννοο  ––  ααρρχχήή  ττηηςς  ππρροοδδοοσσίίααςς  

ΔΔ..    ΠΠρράάξξηη::   11..  ΠΠρροοσσεευυχχήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  σσττηη  ΓΓεεσσθθηημμααννήή  
22..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ππααρρααττηηρρεείί  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  πποουυ  δδεενν  άάννττεεξξαανν  νναα  ττοονν  ππεερριιμμέέννοουυνν  

ΕΕ..    ΠΠρράάξξηη::   11..  ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ΙΙοούύδδαα  κκααιι  ττωωνν  σσττρρααττιιωωττώώνν  
22..    ΗΗ  σσκκηηννήή  ττηηςς  ππρροοδδοοσσίίααςς    

ΜΜεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  ππρράάξξηη  ηη  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  σσχχεεττιικκοούύςς  ύύμμννοουυςς  ωωςς  ιιννττεερρλλοούύδδιιαα..  ΤΤοο  
ττεελλεεττοουυρργγιικκόό  ήήτταανν  εεννττυυππωωσσιιαακκόό..  ΣΣττοουυςς  μμοοννααχχοούύςς  ππρροοκκααλλοούύσσεε  εεννττύύππωωσσηη  ηη  ννίίψψηη  
ττωωνν  πποοδδώώνν  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  ΗΗγγοούύμμεεννοο..  ΗΗ  εεννττύύππωωσσηη  ααυυττήή  ήήτταανν  ααιιττίίαα  νναα  οοννοομμαασσττεείί  ττοο  
ννέέοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα,,  ««ττεελλεεττήή   ττοουυ   ΙΙεερροούύ  ΝΝιιππττήήρραα»»  33..  ΣΣττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  κκααιι  σσεε  
χχώώρρεεςς  μμεε  έέννττοοννηη  ττηηνν  εεππιιρρρροοήή  ττοουυ  μμοοννααχχιισσμμοούύ  ((ΣΣιιννάά,,  ΠΠάάττμμοο,,  ΠΠααλλααιισσττίίννηη,,  ΜΜάάδδυυττοο  κκααιι  
ΚΚααππππααδδοοκκίίαα))  ηη  ννέέαα  μμοορρφφήή  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  δδρράάμμααττοοςς  ββγγήήκκεε  εεκκττόόςς  μμοοννήήςς  ––  χχωωρρίίςς  
όόμμωωςς  ττεελλιικκάά  νναα  κκααττοορρθθώώσσεειι  νναα  ααννεεξξααρρττηηττοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ττυυππιικκόό44..  ΣΣττηη  
ΣΣττεερρεεάά  ΕΕλλλλάάδδαα  ηη    ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  ήήτταανν  γγννωωσσττήή  κκααιι  ττοονν  1100οο  ααιι..    
ΚΚααιι   εεδδώώ   ηη   λλιιττααννεευυττιικκήή   πποομμππήή      ξξεεκκιιννώώννττααςς   ααππόό   ττοο   μμοονναασσττήήρριι   δδιιέέσσχχιιζζεε   ττοουυςς   ααγγρροούύςς,,  
έέφφθθααννεε  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  ττοουυ  κκοοννττιιννοούύ  οοιικκιισσμμοούύ  ..  ΕΕκκεείί  εεξξεελλιισσσσόότταανν  ηη  ττεελλεεττήή55..  

ΤΤηηνν   εευυθθύύννηη   ττηηςς   ττεελλεεττήήςς   εείίχχεε   ττοο   μμοονναασσττήήρριι..   ΤΤοο   ΧΧρριισσττόό   εεννσσάάρρκκωωννεε   οο   ηηγγοούύμμεεννοοςς,,   όόμμωωςς  
ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ρρόόλλοουυςς  υυπποοδδύύοονντταανν  κκααιι  ππιισσττοοίί  μμεε  σσχχεεττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς,,  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά..  
ΜΜέέχχρριι  ττοονν  88οο  ααιιώώνναα  ααπποοφφεεύύγγοονντταανν  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ηηθθοοπποοιιοοίί..  

  
ΣΣτταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα  ηη  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  δδιιααδδρρααμμααττιιζζόότταανν  σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ΝΝααοούύ  ττηηςς    
ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς  εεννώώ  σσττηη  ΡΡώώμμηη  σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ..      
                ΤΤοο  ττυυππιικκόό  δδεενν  άάλλλλααξξεε  δδιιαα  μμέέσσοουυ  ττωωνν  ααιιώώννωωνν..  ΣΣττιιςς  μμοοννέέςς  κκααιι  ––  ααρργγόόττεερραα––σστταα  
χχωωρριιάά,,  ηη  δδοομμήή  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  δδεενν  δδιιααφφοορροοπποοιιήήθθηηκκεε..  ΌΌμμωωςς  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  
όόττιι  σσεε  κκάάπποοιιαα  μμοονναασσττήήρριιαα  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  σστταα  κκοοννττιιννάά  χχωωρριιάά  ηη  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρραα  
ππήήρρεε  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκόό  χχααρραακκττήήρραα..      

11..   ΠΠοολλλλοοίί   σσυυννέέθθεετταανν   σσττίίχχοουυςς   πποουυ   ααπποοττυυππώώννοουυνν   ττηηνν   δδυυσσφφοορρίίαα   ττωωνν  
ααγγρροοττώώνν  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ααννααλλγγηησσίίαα  ττωωνν  ««δδυυννααττώώνν»»  ττοουυ  1100ουου  ααιιώώνναα..  

22..  ΟΟ   πποολλίίττηηςς   ζζηηττάά   ααππόό   ττηηνν   εεκκκκλληησσίίαα   κκααιι   ααππόό   ττοονν   ααυυττοοκκρράάττοορραα   νναα  
σσκκύύψψοουυνν  σσεε  κκααθθηημμεερριιννάά  ππρροοββλλήήμμαατταα88..  

33..   ΣΣττιιχχοομμυυθθίίαα  μμεεττααξξύύ  ααυυττοοκκρράάττοορραα  κκααιι  1122  ««ππεεννήήττωωνν»»   σσττοο  ππσσλλάάττιιοονν   ((ίίσσωωςς  
μμεε  ααιιττήήμμαατταα  κκααιι  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  ττωωνν  ππεεννήήττωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΑΑυυλλήή))..  
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γ.        «Δίκη  και  Καταδίκη  του  Χριστού»  ως  Λειτουργικό  Δράμα  γ. «Δίκη και Καταδίκη του Χριστού» ως Λειτουργικό Δράμα   
    
              ΗΗ  δδίίκκηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  όόππωωςς  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  σσεε  δδιιααλλόόγγοουυςς  ττοουυ  ««ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ  
ΠΠέέττρροουυ»»99  έέδδιιννεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  σσττοο  λλααόό  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  
ππααρράάπποονναα  γγιιαα  ττιιςς  ααννθθρρώώππιιννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  
ββαασσααννιισσττήήρριιαα  σσεε  μμεεσσααιιωωννιικκάά  δδιικκαασσττήήρριιαα..  ΉΉτταανν  μμιιαα  φφωωννήή  
δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  ττωωνν  ππννεευυμμααττιικκώώνν  ααννθθρρώώππωωνν  ττοουυ  77ουου  
ααιιώώνναα1010..ΟΟιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  μμοοννααχχοοίί  ππρρόόσσθθεετταανν  ρρεεααλλιισσττιικκέέςς  
σσκκηηννέέςς  πποουυ  θθύύμμιιζζαανν  μμεεσσααιιωωννιικκέέςς  δδίίκκεεςς..  ΤΤιιςς  ααππάάννθθρρωωππεεςς  
σσυυννθθήήκκεεςς  σσεε  κκρρααττηηττήήρριιαα,,  σσεε  ««εειιρρκκττέέςς»»  κκααιι  σστταα  
««κκοολλαασσττήήρριιαα»»   οοιι  μμοοννααχχοοίί  ττιιςς  γγννώώρριιζζαανν  πποολλύύ  κκααλλάά..  
ΜΜεερριικκέέςς  φφοορρέέςς  ττιιςς  πποολλύύ  σσκκλληηρρέέςς  σσκκηηννέέςς  ττιιςς  
ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσεε  κκααιι  οο  ααυυττοοκκρράάττωωρρ..  ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  
έέρργγοουυ  μμιιμμοούύμμεεννοοιι  ττιιςς  ««ππααρρααββάάσσεειιςς»»  ααππόό  τταα  έέρργγαα  ττοουυ  
ΑΑρριισσττοοφφάάννηη  έέββρριισσκκαανν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  εεππιιεείίκκεειιαα..  ΈΈττσσιι  οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΖΖ΄́  
ααννααγγκκάάσσττηηκκεε  νναα  εεππααννεεξξεεττάάσσεειι  κκααιι  νναα  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  πποολλλλέέςς  κκααττααδδίίκκεεςς..    
                ΠΠααττέέρρεεςς  ττοουυ  44ουου  ––  55ουου  ααιι  εειισσήήγγααγγαανν  σσεε  λλααϊϊκκήή  χχρρήήσσηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττωωνν  ππααθθώώνν  κκααιι  
ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ((οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  ττύύπποο  ΔΔρράάμμααττοοςς))  μμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεπποοππττιικκόό  κκααιι  
λλιιγγόόττεερροο  θθεεωωρρηηττιικκόό  ττρρόόπποο..  ΤΤοουυςς  χχααρραακκττήήρρεεςς  υυπποοδδύύοονντταανν  ααρρχχιικκάά  οοιι  ιιεερρεείίςς..  ΣΣτταα  
ΠΠααττρριιααρρχχεείίαα  έέππααιιρρνναανν  μμέέρροοςς  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ππρροοεεξξάάρρχχοοννττοοςς  ττοουυ  
ππααττρριιάάρρχχηη..  ΜΜεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  δδιιαασσφφααλλιιζζόότταανν  ηη  ιιεερροοππρρέέππεειιαα  κκααιι  ηη  σσοοββααρρόόττηητταα  ττωωνν  
ττεελλοουυμμέέννωωνν..  ΕΕίίννααιι  κκρρίίμμαα  πποουυ  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδιιααμμάάχχεεςς  σσεε  ΜΜεεσσοοπποοττααμμίίαα  
––  ΑΑίίγγυυππττοο  εεξξααφφάάννιισσαανν  ((πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  δδιιαα  ττηηςς  ππυυρρρράάςς))  ττέέττοοιιαα  σσεεννάάρριιαα..     

 
δ.        «Πομπή  μέχρι  τον  Γολγοθά»  -  πρώιμο  Λειτουργικό  Δράμα  δ. «Πομπή μέχρι τον Γολγοθά» - πρώιμο Λειτουργικό Δράμα   
    
              ΑΑνν  κκααιι  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ««ΤΤαα  ΠΠάάθθηη   ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  εελλλληηννιικκόό  
έέδδααφφοοςς,,  όόμμωωςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ωωςς  ιιδδέέαα  σσττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΠΠέέμμππττηηςς..  ΗΗ  
««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα   ττωωνν   ΠΠααθθώώνν»»  ττεελλοούύνντταανν  σσττοονν  χχώώρροο  όόπποουυ  ηη  ΑΑγγίίαα  ΕΕλλέέννηη  έέκκττιισσεε  ττοουυςς  
ννααοούύςς  ττοουυ  ΠΠααννααγγίίοουυ  ΤΤάάφφοουυ  κκααιι  ΑΑνναασσττάάσσεεωωςς..  ΠΠλλήήθθοοςς  κκόόσσμμοουυ  σσυυγγκκεεννττρρωωννόότταανν  σσττοο  

ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΝΝιικκηηττήήρριιοοςς   ΑΑγγγγεελλιικκήή»»  γγιιαα  νναα  ττηηνν  
ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι1111..ΆΆρρχχιιζζεε  μμεε  ττηηνν  κκααθθιιεερρωωμμέέννηη  πποομμππήή  
πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππ’’  ττηηνν««ΝΝιικκηηττήήρριιοο  ΑΑγγγγεελλιικκήή»»,,  έέφφθθααννεε  
σσττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα   ΦΦυυλλαακκήή»»  κκααιι  σσυυννέέχχιιζζεε  μμέέχχρριι  
ττοονν  ΓΓοολλγγοοθθάά..  ΣΣττηηνν  πποομμππήή  ππρροοηηγγοούύνντταανν  λλάάββααρραα  κκααιι  
λλααμμππάάδδεεςς..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  ύύμμννοουυςς..  ΑΑκκοολλοουυθθοούύσσαανν  
εεππίίσσκκοοπποοιι  κκααιι  ιιεερρεείίςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σστταα  δδρρώώμμεενναα..    
ΟΟ  ππααττρριιάάρρχχηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  πποομμππήήςς  κκρρααττοούύσσεε  σσττοονν  

ώώμμοο  ττοουυ  ττηηνν  λλεειιψψααννοοθθήήκκηη  μμεε  ττοο  ΤΤίίμμιιοο  ΞΞύύλλοο  ((υυπποοδδυυόόμμεεννοοςς  ττοονν  ΧΧρριισσττόό  πποουυ  φφέέρρεειι  
σσττοονν  ώώμμοο  ττοονν  σσττααυυρρόό))..  ΓΓιιαα  νναα  ξξεεκκοουυρράάζζεεττααιι  οο  ππααττρριιάάρρχχηηςς  κκααιι  νναα  εεκκφφωωννοούύννττααιι  οοιι  
δδεεήήσσεειιςς  γγιιννόότταανν  ««σσττάάσσεειιςς»»..ΠΠρρώώττηη  σσττάάσσηη  ττηηςς  πποομμππήήςς  ήήτταανν  σσττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα  
ΦΦυυλλαακκήή»»1212  όόπποουυ  γγιιννόότταανν  ηη  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  δδίίκκηηςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ::    
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    11..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΠΠιιλλάάττοο      
    22..  ΆΆρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠέέττρροουυ        
ΗΗ  πποομμππήή  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ππάάλλιι  ππρροοςς  ΓΓοολλγγοοθθάά  όόπποουυ  γγιιννόότταανν  ππάάλλιι  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς::    
    11..  ΣΣττααύύρρωωσσηη      
    22..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττοουυςς  σσττααυυρρωωμμέέννοουυςς  λληησσττέέςς      
    33..  ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηη..      
ΑΑξξίίζζεειι  νναα  δδοούύμμεε  κκάάπποοιιαα  ααππόό  τταα  δδρρααμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα::   
       αα..  ΟΟ  ππααττρριιάάρρχχηηςς  ππρροοχχωωρροούύσσεε  ππρροοςς  ττοονν  ΓΓοολλγγοοθθάά..  ΟΟ  δδιιάάκκοοννοοςς  πποουυ  υυπποοδδυυόότταανν  
ττοονν  δδήήμμιιοο,,  ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  ττρρααββάά  ααππόό  ττοονν  λλααιιμμόό  ττοονν  ππααττρριιάάρρχχηη  μμεε  έένναα  λλεευυκκόό  
««οορράάρριιοο»»..  ΈΈττσσιι  γγιιννόότταανν  ππεειισσττιικκόόττεερρηη  κκααιι  ππιιοο  δδρρααμμααττιικκήή  ηη  σσκκηηννήή  ττηηςς  πποορρεείίααςς13  13  
    ββ..    ΟΟιι  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ΠΠιιλλάάττοουυ  ––  ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  ηη  σσκκηηννήή  όόπποουυ  οο  ππααττρριιάάρρχχηηςς  
ωωςς  ΧΧρριισσττόόςς  σσύύρρεεττααιι  ααππόό  ττοονν  λλααιιμμόό  ήήτταανν  ππααρρμμέένναα  ααππόό  ττοο  ««ααππόόκκρρυυφφοο»»  ««ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  
ΠΠέέττρροουυ»»..  ΈΈττσσιι  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώιιμμηη  αακκόόμμηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ττοο  ΔΔρράάμμαα  ππεερριιεείίχχεε  δδηημμώώδδηη  λλόόγγοο  
κκααιι  εείίχχεε  σσχχεεττιικκάά  ααπποομμαακκρρυυννθθεείί    ααππόό  ττοο  κκααθθααρράά  λλααττρρεευυττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ττεελλεεττήήςς..    
            γγ..    ΗΗ  ΣΣττααύύρρωωσσηη  ήήτταανν  ααππλλήή  ππααννττοομμίίμμαα  χχωωρρίίςς  πποολλλλάά  ρρεεααλλιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα..      
            δδ..  ΚΚάάπποοιιοοςς  μμοοννααχχόόςς  κκεεννττοούύσσεε  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ππααττρριιάάρρχχηη  ((πποουυ  υυπποοδδυυόότταανν  ττοονν  
ΙΙηησσοούύ))  κκααιι  ααππόό  κκάάπποοιιοο  μμηηχχάάννηημμαα  φφααιιννόότταανν  νναα  ττρρέέχχεειι  ααίίμμαα  κκααιι  ύύδδωωρρ..      
              εε..    ΌΌτταανν  οο  ««εευυααγγγγεελλιισσττήήεε»»  ((ααννααγγννώώσσττηηςς))  έέλλεεγγεε  ττοο  ««ττεεττέέλλεεσσττααιι»»  ττοο  ««ββρροοννττεείίοονν»»  
έέκκααννεε  θθόόρρυυββοο  σσαανν  νναα  έέππεεφφτταανν  κκεερρααυυννήή  κκααιι  νναα  λλυυσσοομμααννοούύσσεε  ηη  κκααττααιιγγίίδδαα..    
              ΣΣττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  ηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ττοουυ  ΔΔααμμαασσκκηηννοούύ  ((88οςος  ααιι))  κκααιι  ηη  
μμοοννήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΣΣάάββββαα  γγιιαα  νναα  ααπποοττοολλμμήήσσοουυνν  ααππόόππεειιρρεεςς  ααυυττοοννόόμμηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  
««ΤΤαα  ΠΠάάθθηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  κκααιι  νναα  εεμμππλλοουυττιισσθθεείί  ηη  ««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»  μμεε  ωωρρααίίοουυςς  
ύύμμννοουυςς..  ΌΌμμωωςς  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ααππόό  πποολλύύ  ννωωρρίίττεερραα  ττοο  ««ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  
ΠΠααθθώώνν»»  άάρρχχιισσεε  νναα  ππααίίρρννεειι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττοουυ  μμοορρφφήή        
    
  
ε.      Το  Δράμα  των  Παθών  σε  Αρμενία,  Πόντο,  Καππαδοκία,  Κρήτη    ε. Το Δράμα των Παθών σε Αρμενία, Πόντο, Καππαδοκία, Κρήτη
    
              ΣΣττηηνν  ΑΑρρμμεεννίίαα  κκααιι  σστταα  μμέέρρηη  ττοουυ  ΠΠόόννττοουυ  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ππρρόόσσωωπποο  σσττηηνν  ΑΑκκοολλοουυθθίίαα  
ττηηςς  ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηηςς  ήήτταανν  ηη  ΠΠααννααγγίίαα..  ΣΣττοο  ΑΑχχττααμμάάρρ  
((λλίίμμννηη  ΒΒαανν  ππρρόόπποοδδεεςς  ττοουυ  ΑΑρρααρράάττ))    οοιι  σσκκηηννέέςς  ήήτταανν  
ρρεεααλλιισσττιικκέέςς::  ΗΗ  ΘΘεεοοττόόκκοοςς  ββοοηηθθάά  ττοονν  ΙΙωωσσήήφφ   ααππόό  
ΑΑρριιμμααθθααίίαα  νναα  κκααττεεββάάσσεειι  ττοονν  ΙΙηησσοούύ  ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό  
εεννώώ  οο  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς  ππρροοσσππααθθεείί  μμεε  ηηλλάάγγρραα  ((ττααννάάλλιιαα))  
νναα  ββγγάάλλεειι  τταα  κκααρρφφιιάά  ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό..  ΤΤηηνν  ππααννααγγίίαα  
κκααιι  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς  υυπποοδδύύοονντταανν  γγυυννααίίκκεεςς  ααππόό  τταα  
γγύύρρωω  χχωωρριιάά..  ΣΣττηηνν  ΤΤρρααππεεζζοούύνντταα  τταα  ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  
ΠΠααθθώώνν  ππααιιζζόότταανν  σστταα  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττήήρριιαα  ((ΣΣοουυμμεελλάά,,  
ΑΑγγίίοουυ  ΕΕυυγγεεννίίοουυ,,  ΒΒααζζεελλώώννοοςς  κκααιι  ΠΠεερριισσττεερρεεώώτταα))..ΣΣττιιςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττηηςς  ΘΘεεοοσσκκεεππάάσσττοουυ  
οο  ΙΙωωσσήήφφ  ααππόό  ΑΑρριιμμααθθααίίαα  μμεε  ηηλλάάγγρραα  ββγγάάζζεειι  τταα  κκααρρφφιιάά  ααππόό  ττοονν  σσττααυυρρόό  σσττηη  σσκκηηννήή  ττηηςς  
ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηηςς..  ΗΗ  ΠΠααννααγγίίαα  δδιιεευυθθύύννεειι  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς..  ΚΚρρααττάά  ττηηνν  σσκκάάλλαα  κκααιι  σσκκεεύύοοςς  μμεε  
εερργγααλλεείίαα..  ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  θθεεααττώώνν  ήήτταανν  ηη    οοιικκοογγέέννεειιαα  ττωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  ΚΚοομμννηηννώώνν..    
          ΣΣττιιςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττηηςς  ΤΤρρααππεεζζοούύννττοοςς,,  ΑΑχχττααμμάάρρ  κκααιι  ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς  πποουυ  ααπποοδδίίδδοουυνν  
σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοο  έέρργγοο,,  ττοοννίίζζεεττααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττοο  σσυυννααίίσσθθηημμαα,,  ηη  σσυυγγκκίίννηησσηη,,  ηη  σσυυννττρριιββήή  ααππόό  
ττηη  θθλλίίψψηη..  ΣΣττοο  GGöörreemmee  ((TTookkaallıı  kkııllıızzee  IIII  ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  1100ουου  ααιι))  ττοο  ««δδωωδδεεκκάάοορρττοο»»    
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εείίννααιι  σσίίγγοουυρραα  εεππηηρρεεαασσμμέέννοο  ααππόό  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  πποουυ  ππααιιζζόότταανν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  
ννααοούύ  κκααιι  δδιιηηύύθθυυννεε  οο  ααρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς  ΑΑρρέέθθααςς..      
        ΣΣττηηνν  ΚΚρρήήττηη  ττοο  δδρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  εείίχχεε  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ααννεεξξααρρττηηττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττηηνν  
εεππιιρρρροοήή  ττωωνν  ΒΒεεννεεττώώνν..  ΆΆρρχχιιζζεε  σσττοονν  ννάάρρθθηηκκαα  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααίίωωνν  
κκααιι  ττεελλεείίωωννεε  ««σσττοο  ππεερριιββόόλλιι»»    ((άάρρχχιισσεε  δδηηλλααδδήή  δδεειιλλάά  ––  δδεειιλλάά  νναα  ββγγααίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ννααόό))..  

ΑΑρργγόόττεερραα  εεππίί  ττοουυρρκκοοκκρρααττίίααςς  σστταα  κκρρηηττιικκάά  χχωωρριιάά  ττοο  έέθθιιμμοο  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  ««ΣΣυυννήήθθεειιαα  
ππααλλιιάά  ππάάπππποουυ  ππρροοσσππάάπππποουυ»»::  κκάάθθεε  εεππττάά  χχρρόόννιιαα  οοιι  ππιισσττοοίί  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  
ααννααππααρράάσστταασσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν1414..  ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ττοονν  
υυπποοδδύύοονντταανν  κκοοππέέλλεεςς  ττοουυ  χχωωρριιοούύ..  ΔΔεενν  υυππήήρρχχεε  ααννάάγγννωωσσηη  κκεειιμμέέννοουυ  ααλλλλάά  δδιιάάλλοογγοοιι  
πποουυ  χχρρεειιάάζζοονντταανν  ααπποοσσττήήθθιισσηη..  ΟΟιι  ααγγρράάμμμμααττοοιι  χχωωρριικκοοίί  πποουυ  λλάάμμββαανναανν  μμέέρροοςς  
χχρρεειιάάζζοονντταανν  πποολλύύ  κκααιιρρόό  νναα  μμάάθθοουυνν  ττοονν  ρρόόλλοο  ττοουυςς  κκααιι  τταα  λλόόγγιιαα  πποουυ  θθαα  ααπποοσσττήήθθιιζζαανν..    
      
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      
11..  ΤΤοο  ππρρώώιιμμοο  ααυυττόό  λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  πποουυ  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ««ΙΙεερρόό  ΝΝιιππττήήρρααςς»»  ίίσσωωςς  ααννττιιγγρράάφφεειι  ααμμυυδδρράά  

σσκκηηννέέςς  ααππόό  τταα  ΣΣυυμμππόόσσιιαα..  ΣΣττοο  όόψψιιμμοο  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  πποουυ  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  ττηηςς  SSaannttaa  MMaarriiaa  
MMaaggiioorree  ((55οςος  ααιιώώννααςς))  οοιι  μμύύσσττεεςς    μμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  σσεε  ννίίψψηη  ττωωνν  πποοδδώώνν..    ΤΤοο  σσκκεεύύοοςς  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  
ττρράάππεεζζαα  σσκκεεππαασσμμέέννοο  μμεε  ττοο  ««λλέέννττιιοο»»  δδηηλλώώννεειι  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ααυυττήή..  

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

33..  ΗΗ  ττεελλεεττήή  ααρρχχιικκάά  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΝΝίίψψιιμμοο  ττωωνν  πποοδδώώνν  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  κκααιι  ττεελλεείίωωννεε  μμεε  
ττηηνν  ππρροοδδοοσσίίαα..  ΣΣήήμμεερραα  έέχχεειι  ππεερριιοορριισσττεείί  μμόόννοο  σσττοο  ννίίψψιιμμοο  ττωωνν  πποοδδώώνν..    

44..  ΠΠοολλλλοοίί  εείίννααιι  οοιι  εερρεευυννηηττέέςς  πποουυ  αασσχχοολλήήθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  ΒΒυυζζααννττιιννόό  ΘΘρρηησσκκεευυττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ααρρννοούύννττααιι  νναα  
δδεεχχθθοούύνν  όόττιι  ηη  ΤΤεελλεεττήή  ττοουυ  ννιιππττήήρραα  ααπποοττεελλεείί  ππρρώώιιμμοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα::  αα..    ΗΗ  ΤΤεελλεεττήή  δδεενν  
ξξεεφφεεύύγγεειι  ααππόό  ττοο  ΕΕυυααγγγγεελλιικκόό  ΚΚεείίμμεεννοο..    ββ..    ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  δδηημμώώδδεεςς  κκεείίμμεεννοο    γγ..  ΔΔεενν  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκαανν  
πποοττέέ  ττοο  κκεείίμμεεννοο  κκααιι  τταα  δδρρώώμμεενναα,,  μμεε  εεξξωωεεκκκκλληησσιιαασσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ..((BB..  KKrruummbbaacchheerr  441133,,  σσηημμ..  446699))  

55..  ΣΣττηηνν  ΚΚααππππααδδοοκκίίαα,,  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο  κκααιι  ααλλλλοούύ,,  οο  ΙΙεερρόόςς  ΝΝιιππττήήρρααςς  ττεελλοούύνντταανν  σσεε  ππλλααττεείίεεςς..  ΣΣττηηνν  
ΠΠάάττμμοο  σσήήμμεερραα  ττεελλεείίττααιι  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΞΞάάννθθοουυ..      
ΤΤοο  ττυυππιικκόόσσττηηνν  ΠΠάάττμμοο,,  ΗΗγγοουυμμέέννοουυ  ΘΘεεοοδδωωρρήήττοουυ,,  ««ΗΗ  εενν  ΠΠάάττμμωω  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΝΝιιππττήήρροοςς»»..  
ΑΑθθήήννααιι  11996655..  ΠΠααττμμιιαακκάά  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  πποουυ  ππεερριιέέχχοουυνν  ττηηνν  ττεελλεεττήή  ααννάάγγοοννττααιι  σσττοονν  1177οο  ––  1199οο  ααιιώώνναα  
κκααιι  ααννττιιγγρράάφφοουυνν  ππααλλααιιόόττεερραα  κκεείίμμεενναα..    

66..  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ββίίοοςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμόό  ττόόμμοοςς  66οςος  
77..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ττηηςς  σσυυννήήθθεειιααςς  ααυυττήήςς  εεππιιββιιώώννεειι  σσττηηνν  ΠΠάάττμμοο::  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  δδίίννεειι  έένναα  ννόόμμιισσμμαα  σσττοο  

μμοοννααχχόό  πποουυ  υυπποοδδύύεεττααιι  ττοονν  ΙΙοούύδδαα..  ΕΕδδώώ  όόμμωωςς  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  σσυυμμββοολλίίζζεειι  ττοο  ττρριιάάκκοονντταα  ααρργγύύρριιαα  ττηηςς  
ππρροοδδοοσσίίααςς..  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ββίίοοςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμόό  ττόόμμοοςς  66οςος  ΑΑθθήήννααιι  11994488,,  σσ  5555..  
ΤΤοονν  1199οο    ααιιώώνναα  ττοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΙΙοούύδδαα  εεννσσάάρρκκωωννεε  οο  ππττωωχχόόττεερροοςς  κκάάττοοιικκοοςς  ττηηςς  ΠΠάάττμμοουυ..  ΟΟ  
ηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοουυ  ππρροοσσέέφφεερρεε  ζζεευυγγάάρριι  υυπποοδδήήμμαατταα..  ΤΤοο  ππααρράάξξεεννοο  ααυυττόό  έέθθιιμμοο  κκααττααρργγήήθθηηκκεε..  
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88..  ΟΟιι  σσττίίχχοοιι  ππρροοττρρέέπποουυνν::    ««νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυμμεε  όόλλοοιι  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  ((δδυυννααττοοίί  κκααιι  ππέέννηηττεεςς))»»    
««νναα  δδοούύμμεε  ππωωςς  ((οο  χχρριισσττόόςς))  ννίίππττεειι  τταα  ππόόδδιιαα  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  κκααιι  νναα  κκάάννοουυμμεε  κκιι  εεμμεείίςς  ττοο  ίίδδιιοο  νναα  
ννίίψψοουυμμεε  οο  έέννααςς  ττοουυςς  ππόόδδεεςς  ττοουυ  άάλλλλοουυ  ……»»..ΑΑυυττοοίί  οοιι  σσττίίχχοοιι  ααπποοττεελλοούύνν  σσήήμμεερραα  μμέέρροοςς  ττηηςς  
υυμμννοολλοογγίίααςς  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΠΠέέμμππττηηςς..  ΕΕίίννααιι  ππιιθθννόόνν    νναα  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  μμέέσσαα  σσττοο  ππααλλάάττιι  ααππόό  
κκάάπποοιιεεςς  σσττιιχχοομμυυθθίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  1122  ππεεννήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ππααρριισσττααμμέέννωωνν  μμεελλώώνν  ττηη  ΑΑυυλλήήςς  ((ααλλλλιιώώςς  
δδεενν  θθαα  μμιιλλοούύσσαανν  γγιιαα  υυπποοττααγγήή  ««....ααλλλλίίλλοοιιςς  υυπποοττααγγέέννττεεςς……»»))..    
ΜΜ..  ΗΗ..  ΜΜααλλααννδδρράάκκηη,,  ΗΗ  εενν  ΠΠάάττμμωω  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΝΝιιππττήήρροοςς..  ΕΕνν  ΑΑλλεεξξααννδδρρεείίαα  11991122,,  σσεελλ..  55..  ΕΕ..  
ΑΑλλεεξξάάκκηηςς,,  ΗΗ  ττεελλεεττήή  ττοουυ  ΝΝιιππττήήρροοςς  εενν  ΠΠάάττμμωω..  ΕΕσσίίαα,,    2277,,    333366..  

99..  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΠΠέέττρροουυ,,    66..11  ––  66..33    
1100..  ΦΦααίίδδωωνν  ΚΚοουυκκοουυλλέέςς,,  σσεελλ..  111144      
1111..  ΚΚωωνν..  ΚΚααλλοοκκύύρρηηςς,,  σσεελλ..    555544    
1122..  ««ΦΦυυλλαακκήή»»  ==  ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ––  σσκκοοππιιάά..  ΑΑππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  όόπποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ππααρρεεκκκκλλήήσσιι  ««ΑΑγγίίαα  

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

1133..  ΗΗ  σσκκηηννήή  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  δδιιήήγγηησσηη  ττοουυ  ««ΑΑππόόκκρρυυφφοουυ»»  ««ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ»»::    
««  ……  ΟΟιι  δδεε  λλααββόόννττεε  ττοονν  ΚΚύύρριιοονν  ώώθθοουυνν  ααυυττόόνν  ττρρέέχχοοννττεεςς  κκααιι  έέλλεεγγοονν.  .   ΣΣύύρροομμεενν    
  ττοονν  ΥΥιιόόνν  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  εεξξοουυσσίίαανν  ααυυττοούύ  εεσσχχηηκκόόττεεςς……»»  ΕΕυυααγγγγέέλλιιοο  ΠΠέέττρροουυ    66..11--66..33    

1144..  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααζζααννττζζάάκκηηςς,,  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ξξαανναασσττααυυρρώώννεεττααιι,,  ΑΑθθήήνναα  11997744,,    σσεελλ..  1177..  
1155..  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααζζααννττζζάάκκηηςς,,  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ξξαανναασσττααυυρρώώννεεττααιι,,  ΑΑθθήήνναα  11997744,,    σσεελλ..  1199..  
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α.        Δρώμενα  στη  λιτάνευση  του  Επιταφίου  α. Δρώμενα στη λιτάνευση του Επιταφίου   
      
      ΟΟ  ««ΕΕππιιττάάφφιιοοςς  ΘΘρρήήννοοςς»»  κκααιι  ηη  λλιιττάάννεευυσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  σσιιγγάά  ––  σσιιγγάά  
μμεε  σσεειιρράά  ααππόό  δδρρώώμμεενναα  σστταα  οοπποοίίαα  οοιι  ««ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς»»  ππααίίζζοουυνν  ττοονν  κκύύρριιοο  ρρόόλλοο11..ΟΟιι  
κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοουυςς  ρρόόλλοουυςς,,  ττηη  ννύύκκτταα  ττηηςς  
ΜΜεεγγάάλληηςς  ΠΠέέμμππττηηςς  έέφφεερρνναανν  σσττοο  ννααόό  άάννθθηη..  ΜΜέέχχρριι  ττοο  
ππρρωωίί  σσττόόλλιιζζαανν  ττοονν  ΕΕππιιττάάφφιιοο..  ΗΗ  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ΤΤααφφήήςς  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  εείίχχεε  δδρρααμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααρργγόόττεερραα  
ααξξιιοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα..  ΗΗ  
ττεελλεεττήή  άάρρχχιιζζεε  μμεε  ττηηνν  κκααθθιιεερρωωμμέέννηη  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή::    
  
  

11..  ΤΤέέσσσσεερριιςς  δδιιάάκκοοννοοιι  ππεερριιέέφφεερραανν  ττοονν   ««ααέέρραα   ‐‐   εεππιιττάάφφιιοο»»  22  κκρρααττώώννττααςς  ττοονν  ααππόό  ττιιςς  
ττέέσσσσεερριιςς  γγωωννίίεεςς..  ΟΟ  εεππίίσσκκοοπποοςς  κκααιι  ττοο  ιιεερρααττεείίοο  ννττυυμμέέννοοιι  σστταα  λλεευυκκάά  έέψψααλλλλαανν  ττοονν  
ΤΤρριισσάάγγιιοο  ΎΎμμννοο..      

22..  ΟΟιι  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  σσυυννόόδδεευυαανν  ττηηνν  λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή  
δδααφφννοοσσττεεφφααννωωμμέέννεεςς,,  κκρρααττώώννττααςς  ααρρώώμμαατταα  κκααιι  ππααννέέρριιαα  μμεε  άάννθθηη..    

33..  ΌΌτταανν  έέφφθθαανναανν  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ννααοούύ  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  ττοονν  ««ααέέρραα  ––  εεππιιττάάφφιιοο»»  σσεε  
σσττοολλιισσμμέέννοο  ττρρααππέέζζιι..  

44..  ΟΟιι  ««ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς»»  όόσσηη  ώώρραα  οο  λλααόόςς  ππρροοσσκκυυννοούύσσεε  ττοονν  ΕΕππιιττάάφφιιοο,,  έέρρααιινναανν  μμεε  
ρροοδδοοππέέττααλλαα  κκααιι  ααρρώώμμαατταα..  

ΣΣττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  ααννέέββααιινναανν  σσττοονν  ΆΆμμββωωνναα  
ήή  σσττοο  ΥΥππεερρώώοο..    ΑΑππόό  εεκκεείί  σσαανν  ααππόό  ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ((««ααππόό   θθέέααςς»»))  έέρρααιινναανν  ττοο  
εεκκκκλληησσίίαασσμμαα  μμεε  ρροοδδοοππέέττααλλαα..    ΚΚααττάά  ττηη  λλιιττάάννεευυσσηη  ττοουυ  ««ΕΕππιιττααφφίίοουυ»»  έένναα  ππααιιδδίί  ααππόό  ττηη  
χχοορρωωδδίίαα  έέλλεεγγεε  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττοο  ψψααλλττήήρριιοο..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  ααππααννττοούύσσεε  μμεε  έένναανν  ύύμμννοο..    
                ΔΔεενν  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  αανν  ττοο  δδρρώώμμεεννοο  ααυυττόό  σσκκηηννοοθθεεττήήθθηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααππόό  ττοονν  
ΆΆγγιιοο  ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ττοονν  ΘΘεεοολλόόγγοο  ((ττέέλληη  44ουου  ααιι..)),,  εείίννααιι  όόμμωωςς  γγννωωσσττόό  όόττιι  οο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  
ααππεευυθθύύννεειι  χχααιιρρεεττιισσμμόό  σσττοο  λλααόό  κκααιι  σσττιιςς  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  έέρρααιινναανν  άάννθθηη  ααππόό  ττοονν  άάμμββωωνναα33..  
ΤΤοονν  88οο  ααιιώώνναα  σσττηη  ΣΣυυρρίίαα  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττοουυ  ΕΕππιιττααφφίίοουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  δδιιααδδοοθθεείί  κκααιι  
εεμμππλλοουυττίίζζοοννττααιι  μμεε  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  ύύμμννοουυςς..  ΟΟ  ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς  μμεε  μμοοννααχχοούύςς  ττηηςς  
ΠΠααλλααιισσττίίννηηςς  οορργγάάννωωννεε  ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ..  
ΓΓιιαα  ττοονν  σσκκοοππόό  ααυυττόό  μμεελλοοπποοίίηησσεε  ττοο  ττμμήήμμαα  ααππόό  ττοονν  ΛΛόόγγοο  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοουυ  
ΘΘεεοολλόόγγοουυ  ((3355..550044..2277))  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς..  ΕΕίίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  οοιι  
ππααννττοομμίίμμεεςς  ήήτταανν  γγννωωσσττέέςς  σσττοονν  ΚΚααρρλλοομμάάγγννοο  πποουυ  ζζήήττηησσεε  ααππόό  ττοονν  ΔΔααμμαασσκκηηννόό  νναα  ττοουυ  
σσττεείίλλεειι  ββιιββλλίίαα  ––  ίίσσωωςς  κκααιι  μμοοννααχχοούύςς  νναα  δδιιδδάάξξοουυνν    τταα  δδρρώώμμεενναα  σσττοουυςς  ΦΦρράάγγκκοουυςς..     
  
β.        Από  τον  Κύκλο  των  Μυροφόρων  στο  «Μη  μου  Άπτου»β. Από τον Κύκλο των Μυροφόρων στο «Μη μου Άπτου»    
      
              ΓΓύύρρωω  σσττοονν  66οο  ααιιώώνναα  σσεε  μμοονναασσττήήρριιαα  κκααιι  σσεε  ππόόλλεειιςς  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  
ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ,,  ππααίίζζοονντταανν  ααυυττοοττεελλεείίςς  κκύύκκλλοοιι  πποουυ  
ααννααφφέέρροονντταανν  σσεε  μμιιαα  ξξεεχχωωρριισσττήή  εεννόόττηητταα..  ΤΤοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  ««ΜΜηη   μμοουυ   άάππττοουυ»»  
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  μμέέσσαα  ααππόό  ααυυττάά  τταα  ααυυττοοττεελλήή  ΔΔρράάμμαατταα..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς      
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ααννααππααρράάσστταασσηηςς  ηη  χχοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ννααοούύ  έέψψααλλλλεε  σσχχεεττιικκοούύςς  ύύμμννοουυςς..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ααυυττώώνν  
  ττωωνν  ύύμμννωωνν  εείίννααιι  ττοο  αανναασσττάάσσιιμμοο   ιιδδιιόόμμεελλοο  ττωωνν  ΑΑίίννωωνν  γγ΄́  ΉΉχχοουυ  πποουυ  ψψάάλλλλεεττααιι  μμέέχχρριι  
σσήήμμεερραα..  ΤΤοο  όόττιι  οο  ύύμμννοοςς  ααυυττόόςς  ήήτταανν  κκάάπποοττεε  μμέέρροοςς  ττηηςς  μμοουυσσιικκήήςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  φφααίίννεεττααιι  
ααππόό  ττοο  όόττιι  οο  πποοιιηηττήήςς  δδεενν  αακκοολλοουυθθεείί  κκααττάά  γγρράάμμμμαα  ττοο  εευυααγγγγεελλιικκόό  κκεείίμμεεννοο  κκααιι  
δδρρααμμααττοοπποοιιεείί  υυππεερρββοολλιικκάά  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  ::    
  

ΣΣκκηηννήή  ΑΑ΄́  ΣΣττοο   μμννήήμμαα   ηη   ΜΜααρρίίαα   ηη   ΜΜααγγδδααλληηννήή   ααννααζζηηττάά   ττοονν   ΧΧρριισσττόό..  
ΌΌμμωωςς  δδεενν  ττοονν  ββρρίίσσκκεειι..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκλλααίίεειι  κκααιι  οοδδύύρρεεττααιι..  

ΜΜααρρίίαα::     ««ΟΟίίμμοοιι  ΣΣωωττήήρρ  μμοουυ!!    ΠΠωωςς  εεκκλλάάππηηςς  ππάάννττωωνν  ΒΒαασσιιλλεεύύ;;»»  
ΣΣκκηηννήή  ΒΒ΄́  ΔΔύύοο  ««ζζωωηηφφόόρροοιι  ΆΆγγγγεελλοοιι»»  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττοουυ  μμννηημμεείίοουυ::  

ΆΆγγγγεελλοοςς::     ««ΤΤιι  κκλλααίίεειιςς  ωω  γγύύννααιι;;»»  
ΜΜααρρίίαα::     ««ΚΚλλααίίωω   δδιιόόττιι   ππήήρραανν   ττοονν   ΚΚύύρριιόό   μμοουυ   ααππόό   ττοονν   ττάάφφοο   κκααιι   δδεενν  

γγννωωρρίίζζωω  πποουυ  ττοονν  μμεεττέέφφεερραανν»»..  
ΣΣκκηηννήή  ΓΓ΄́  ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  έέσσττρρεεψψεε  ττοο  ββλλέέμμμμαα  ττηηςς  ππίίσσωω..  

ΓΓννώώρριισσεε  ττοο  ΧΧρριισσττόό  οο  οοπποοίίοοςς  σσττεεκκόότταανν  ππιιοο  ππέέρραα::  
ΜΜααρρίίαα::     ««ΟΟ  ΚΚύύρριιόόςς  μμοουυ!!    ΚΚααιι  οο  ΘΘεεόόςς  μμοουυ!!    ΔΔόόξξαα  σσοοιι!!»»  

              ΌΌππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  μμίίαα  ΟΟμμιιλλίίαα  ττοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,  ττοονν  44οο  ––  55οο  ααιιώώνναα  τταα  
ππρρώώιιμμαα  δδρρώώμμεενναα  ππρροοοορρίίζζοονντταανν  γγιιαα  ««δδιιδδαασσκκααλλίίαα»»  
ττωωνν  ννέέωωνν  πποουυ  ππρροοσσέέρρχχοονντταανν  σσττοο  ββάάππττιισσμμαα..  ΣΣιιγγάά  
––  σσιιγγάά  όόμμωωςς  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκαανν..  ΓΓιιαα  ττηηνν  
εεπποοχχήή  ττοουυςς  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  ααυυττοοίί  ήήτταανν  ππρρωωττοοπποορριιαακκοοίί  
μμεε  ααννααφφοορρέέςς  σστταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς..  ΚΚααιι  
όόλλοο  ττοο  έέρργγοο  γγεεννιικκάά  αασσκκοούύσσεε  κκρριιττιικκήή  σσττηηνν  υυββρριισσττιικκήή  
υυππεερροοψψίίαα  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  ααππέέννααννττιι  σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς..  
ΤΤηηνν  ααγγάάππηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  σσττιιςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  
μμααρρττυυρρεείί  ηη  ππλλοούύσσιιαα  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  πποουυ  σσώώζζεεττααιι44..  
ΣΣύύννττοομμαα  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  δδύύοο  ττάάσσεειιςς  σσττηηνν  
ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»  κκααιι  οοιι  μμεεττέέχχοοννττεεςς  
ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  πποολλιιττιισσττιικκόό  ττοουυςς  υυππόόββααθθρροο  ττάάσσσσοονντταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  μμιιααςς  ήή  ττηηςς  άάλλλληηςς::    
  αα..  ΗΗ    ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ    ΕΕΚΚΔΔΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ««ΜΜΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΤΤΟΟΥΥ»»    
  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ππλληησσιιάάζζεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα  κκααιι  σσυυζζηηττάά  ωωςς  ίίσσοοςς  ππρροοςς  ίίσσηη..  ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  ππέέφφττεειι  σστταα  
ππόόδδιιαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  λλέέγγοοννττααςς::  ««ΟΟ  ΚΚύύρριιόόςς  μμοουυ  κκααιι  οο  ΘΘεεόόςς  μμοουυ!!  ΔΔόόξξαα  σσοοιι::»»     
ΤΤηηνν  ππρρώώττηη  ααυυττήή  εεκκδδοοχχήή  ττοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  ππααρρααδδίίδδεειι  ττοο  ««ΚΚοοσσμμοοσσωωττήήρριιοονν  ΠΠάάθθοοςς   ––  
ΤΤρρααγγωωδδίίαα   κκααττ’’   ΕΕυυρριιππίίδδηηνν»»  ((  44ουου  ααιιώώννοοςς))::  ΟΟ   ΧΧρριισσττόόςς   σσυυννααννττάά   ττηη   ΜΜααρρίίαα   ττηη  
ΜΜααγγδδααλληηννήή   πποουυ   σσυυννοοδδεεύύεειι   ττηη   ΘΘεεοοττόόκκοο..   ΟΟ   ΧΧρριισσττόόςς   σσυυμμμμεερρίίζζεεττααιι   ττηη   χχααρράά   ττοουυςς  
γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη..  ΤΤοουυςς  λλέέεειι::  ««ΜΜήή  δδήή  φφοοββεεῖῖσσθθεε!!  ΜΜήήδδ’’  ὑὑμμῖῖνν  ἔἔσσττωω  φφόόββοοςς»»  ((σσττ..  22..008844)) 
ββ..    ΗΗ    ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ    ΕΕΚΚΔΔΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ««ΜΜΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΤΤΟΟΥΥ»»    
  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ααππρρόόσσιιττοοςς  ααπποοφφεεύύγγεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα..  ΕΕκκεείίννηη  κκααττεευυθθύύννεεττααιι  ππρροοςς   ττοο     ΧΧρριισσττόό  
μμεε  χχααρράά..  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  μμεε  κκίίννηησσηη  ααπποοσσττρροοφφήήςς  λλέέεειι  ::  ««ΜΜηη  μμεε  ππλληησσιιάάζζεειιςς»»     
              ΟΟιι  πποοιικκίίλλεεςς  εερρμμηηννεείίεεςς  πποουυ  δδόόθθηηκκαανν  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  ((ααππόό   ττοονν   ΩΩρριιγγέέννηη   κκααιι   ττοο  
ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο  έέωωςς  ττοο  ΘΘεεοοφφύύλλαακκττοο  κκααιι  ττοονν  ΛΛέέοονντταα  ΙΙ΄́))  σσττηη  φφρράάσσηη  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»  
πποουυ  ααππηηύύθθυυννεε  οο  ΙΙηησσοούύςς  δδεείίχχννοουυνν  ττηη  δδυυσσκκοολλίίαα  σσεε  ααυυττααρρχχιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  νναα  δδεεχχττοούύνν  
όόττιι  μμιιαα   γγυυννααίίκκαα  μμπποορρεείί  νναα  ππλληησσιιάάσσεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  νναα  σσυυζζηηττήήσσεειι  ωωςς   ίίσσηη   ππρροοςς   ίίσσοο..  
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ΠΠοολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδεενν  μμπποορροούύσσαανν  νναα  δδεεχχθθοούύνν  όόττιι  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα   ααννααδδεείίχχττηηκκεε  
ααννώώττεερρηη  ααππόό  πποολλλλοούύςς  άάννδδρρεεςς55..     
              ΤΤηη  λλύύσσηη  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  κκοοιιννόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς  ττηηνν  έέδδωωσσεε  έένναα  κκεείίμμεεννοο  ––  θθεεααττρριικκόό  
σσεεννάάρριιοο  ––ααπποοδδιιδδόόμμεεννοο  σσττοονν  ΙΙωωάάννννηη  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο::  ΠΠααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  νναα  
σσυυννοομμιιλλεείί  εεππίί  σσκκηηννήήςς  μμεε  ττηη  ΜΜααρρίίαα  ττηη  ΜΜααγγδδααλληηννήή    [[χχωωρρίίςς  νναα  εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  γγιιαα  ττιιςς  
ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυ  σσυυννττηηρρηηττιικκοούύ  κκοοιιννοούύ]]::    
  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ::   ««ΜΜααρρίίαα,,   ττιι   κκλλααίίεειιςς;;   ΤΤίίνναα   ζζηηττεεῖῖςς;;      ΠΠααύύσσααιι   ττῶῶνν   δδαακκρρύύωωνν,,   ττηηνν   χχααρράάνν    
        δδεεξξααμμέέννηη..    ὍὍπποουυ  χχααρράά,,  ἀἀππέέδδρραα  ττῶῶνν  δδαακκρρύύωωνν……»»        
  
γγ..        ΑΑππόό  ττοο  ««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  σσττοο  ««QQuueemm  qquuaaeerriittaattiiss»»  ..    
  
              ΚΚάάπποοιιοοιι  εερρεευυννηηττέέςς  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  όόττιι  ττοο  φφιιλλννττιισσέέννιιοο  δδίίππττυυχχοο  ττοουυ  440000  μμ..ΧΧ..    πποουυ  
εεκκττίίθθεεττααιι  σσττοο  μμοουυσσεείίοο  CCaasstteelllloo  SSffoorrzzeessccoo  ττοουυ  ΜΜιιλλάάννοουυ  μμεε  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  δδιιάάλλοογγοο  
ΑΑγγγγέέλλοουυ  ––  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν,,  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ππρρώώιιμμηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  ««ΜΜηη  
μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  σσττηη  ββόόρρεειιοο  ΙΙττααλλίίαα..  ΑΑνν  εείίννααιι  σσωωσσττήή  ααυυττήή  ηη  
ππλληηρροοφφοορρίίαα  ττόόττεε  ππρρέέππεειι  νναα  εερρεευυννηηθθεείί  αανν  οορργγααννωωττέέςς  ττοουυ  
ππρρώώιιμμοουυ  ααυυττοούύ  δδρράάμμααττοοςς  ήήτταανν  οο  ΑΑμμββρρόόσσιιοοςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  
ΜΜεεδδιιοολλάάννωωνν  κκααιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ..    ΓΓιιααττίί  όόμμωωςς  μμιιαα  ττέέττοοιιαα  
ππλληηρροοφφοορρίίαα  δδεενν  ττηη  γγννωωρρίίζζοουυνν  οοιι  ιισσττοορριικκοοίί  ττοουυ  55ουου––66ουου  ααιιώώννοοςς;;    
              ΘΘαα  ήήτταανν  υυππεερρββοολλιικκάά  ππααρραακκιιννδδυυννεευυμμέέννοο  άάρρααγγεε  νναα  
υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  οο  ωωρρααίίοοςς  ππίίνναακκααςς  ττοουυ  FFrraa  AAnnggeelliiccoo  μμεε  ττίίττλλοο  
««NNoollii   mmee   TTaannggeerree»»   ((««ΜΜηη   μμοουυ   ΆΆππττοουυ»»))  σσττηηνν  ππρρώώιιμμηη  
ΑΑννααγγέέννννηησσηη,,  ααννττιιγγρράάφφεειι  ααννττίίσσττοοιιχχηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη;;  ΣΣ’’  
ααυυττόόνν  ττοονν  ππίίνναακκαα  οο  ΧΧρριισσττόόςς  μμεε  μμιιαα  ««θθεεααττρριικκήή»»  κκίίννηησσηη  
ααπποοφφεεύύγγεειι  ττηη  ΜΜααρρίίαα..  ΕΕννώώ  εεκκεείίννηη  ττρρέέχχεειι  νναα  ππέέσσεειι  σστταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ,,  οο  ΧΧρριισσττόόςς  ττηηνν  
χχααιιρρεεττάά  ααππόό  μμαακκρριιάά  κκααιι  κκιιννεείίττααιι  ππρροοςς  ααννττίίθθεεττηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΗΗ  σσττάάσσηη  ααυυττήή  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  σσττηη  ΝΝοορρμμααννδδιικκήή  κκααιι  σσττηη  ΓΓοοττθθιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  ΜΜεεσσααιιωωννιικκοούύ  ΙΙττααλλιικκοούύ  ΒΒοορρρράά  
ππρροοσσππααθθοούύσσεε  νναα  ββρρεειι  δδιικκααιιοολλοογγίίαα    σσεε  οομμιιλλίίεεςς  πποουυ  ααπποοδδίίδδοοννττααιι  σσττοονν  ππάάππαα  ΓΓρρηηγγόόρριιοο  
ΑΑ΄́((66οςος  ααιι..))66::  ΤΤοο  ππεερριισσττααττιικκόό  μμεε  ττηη  ΜΜααγγδδααλληηννήή  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  ((κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  
ιιββ΄́33--88))  ττααυυττίίσσττηηκκεε  μμεε  εεκκεείίννοο  πποουυ  σσυυννέέββηη  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΣΣίίμμωωνναα  ττοουυ  ΦΦααρριισσααίίοουυ  ––  ηη  
ααμμααρρττωωλλήή  γγυυννααίίκκαα  πποουυ  άάλλεειιψψεε  ττοουυςς  ππόόδδεεςς  ττοουυ  ΙΙηησσοούύ  μμεε  μμύύρροο  ((κκααττάά  ΜΜααττθθααίίοονν  κκσσττ΄́  
66--1133))..      ΕΕίίννααιι  ααλλήήθθεειιαα  όόττιι  ηη  μμεεσσααιιωωννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  δδεενν  θθαα  
ααννεεχχόότταανν  πποοττέέ  ττηηνν  οοιικκεειιόόττηητταα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα  ––  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ««ππρρώώηηνν  
ααμμααρρττωωλλήή»»  ––  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οο  μμιισσοογγυυννιισσμμόόςς  εείίχχεε  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ππααίίρρννεειι  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  
δδιιαασσττάάσσεειιςς77..  ΗΗ  εεσσφφααλλμμέέννηη  ααυυττήή  ττααύύττιισσηη  ττηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς  γγυυννααίίκκααςς  μμεε  ττηηνν  μμυυρροοφφόόρροο  
ΜΜααρρίίαα  ΜΜααγγδδααλληηννήή  μμεεττααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ  ΔΔρράάμμααττοοςς  σσττηη  ΒΒόόρρεειιοο  
ΙΙττααλλίίαα::  

  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  ααπποοφφεεύύγγεειι  εεππιιδδεειικκττιικκάά  ττηη  ΜΜααρρίίαα88       
  ΠΠρροοββάάλλλλεεττααιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ––  ΑΑγγγγέέλλοουυ   ((κκααττάά  ΜΜάάρρκκοονν   ιισσττ  11‐‐88))  γγιιαα  
νναα  ααπποοσσιιωωππηηθθεείί  σσυυννάάννττηησσηη  κκααιι  σσυυννοομμιιλλίίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοοὐὐ  μμεε  ««μμιιαα  γγυυννααίίκκαα»»     

  ΑΑπποοσσιιωωππάάττααιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  ΜΜααρρίίααςς  ––  ΙΙηησσοούύ  ααππόό  ττοο  κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  εευυααγγγγέέλλιιοο     
  ΓΓιι  ααυυττόό,,  κκααιι  ττοο  ΔΔρράάμμαα  ααννττίί  ««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  ((««NNoollii  mmee  TTaannggeerree»»))  οοννοομμάάσσττηηκκεε  
««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  ((««QQuueemm  qquueerriittiiss??»»))     

ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττωωνν  ΙΙσσααύύρρωωνν  ((88οςος  ααιι))  ττοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»     σσττηη  ΔΔύύσσηη  ππααρρέέμμεειιννεε  σσττοο  
ννααόό  ––  χχωωρρίίςς  ιιδδιιααίίττεερρηη  εεξξέέλλιιξξηη..  ΌΌτταανν  λλόόγγιιοοιι  μμοοννααχχοοίί  ααππόό  ττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  κκααττέέφφυυγγαανν  
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  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  έέδδωωσσαανν  ννέέαα  ππννοοήή  σσττηη  θθεεααττρριικκήή  ππααιιδδεείίαα  ττηηςς  ΔΔύύσσηηςς..  ΤΤοο  ΔΔρράάμμαα  ««ΜΜηη  μμοουυ  
ΆΆππττοουυ»»  ττοο  ««δδίίδδααξξαανν»»  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  μμοονναασσττηηρριιαακκώώνν  ννααώώνν..  ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΑΑγγγγέέλλοουυ  
ττοονν  υυπποοδδυυόότταανν  οο  ΙΙεερρέέααςς..  ΈΈββγγααιιννεε  ααππόό  ττοο  ΒΒήήμμαα  ((πποουυ  σσυυμμββόόλλιιζζεε  ττοονν  οουυρρααννόό  --  
ππααρράάδδεειισσοο))..  ΗΗ  σσυυζζήήττηησσηη  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ––ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  μμεεττααφφρράάσσττηηκκεε  σστταα  λλααττιιννιικκάά  ααππόό  ττοονν  
ΒΒεεννεεδδιικκττίίννοο  μμοοννααχχόό  TTuuttiilllloonn  σσττοο  μμοονναασσττήήρριι  ττοουυ  SSaaiinntt  GGaallll  ((ΑΑγγίίοουυ  ΓΓάάλλλλοουυ  --  ΕΕλλββεεττίίαα))  
σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  99οουυ  ααιιώώνναα..  ΌΌππωωςς  σσυυμμφφωωννοούύνν  όόλλοοιι  οοιι  εερρεευυννηηττέέςς,,  ττοο  κκεείίμμεεννοο  ααυυττόό  ««εείίννααιι  
ττοο  ππρρώώττοο  λλααττιιννιικκόό  δδιιααλλοογγιικκόό  ττρροοππάάρριιοο»»..  ΟΟ  μμοοννααχχόόςς  TTuuttiilllloonn  εείίχχεε  υυππ’’  όόψψιινν  εελλλληηννιικκόό  
ααρρχχέέττυυπποο  πποουυ  ππεερριιεείίχχεε  κκααιι  ττοο  δδιιάάλλοογγοο  ΜΜααρρίίααςς  ––  ΙΙηησσοούύ99..  ΌΌμμωωςς  σσττηη  λλααττιιννιικκήή  
μμεεττάάφφρραασσηη  ττοονν    δδιιάάλλοογγοο  ααυυττόό  ((κκααττάά  ΙΙωωάάννννηη  κκ΄́  1144--1177))  ττοονν  ππααρρέέλλεειιψψεε..  ΠΠήήρρεε  μμόόννοο  ττηη  
σσκκηηννήή  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  κκααττάά  ΜΜάάρρκκοο  εευυααγγγγέέλλιιοο  ((ιισσττ΄́  11  --  88))  ––  ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  
ααγγγγέέλλοουυ  μμεε  ττιιςς  ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς  ήή  όόππωωςς  λλααννθθαασσμμέένναα  ττιιςς  λλέέννεε  ««ττρρεειιςς  ΜΜααρρίίεεςς»»,,  εεννώώ  ααγγννοοεείί  
ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  μμεε  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  ττηη  λλεεππττοομμέέρρεειιαα  όόττιι  ««ππρροοσσεελλθθοοῦῦσσααιι  
ἐἐκκρράάττηησσαανν   ααὐὐττοοῦῦ   ττοουυςς   ππόόδδααςς   κκααίί      ππρροοσσεεκκύύννηησσαανν   ααὐὐττῶῶ....»»   ((ΜΜααττθθ..   κκηη΄́   99))..  ΈΈττσσιι  οο  
δδιιάάλλοογγοοςς  ττεελλιικκάά  έέλλααββεε  ττηηνν  εεξξήήςς  μμοορρφφήή::  
ΆΆγγγγεελλοοςς   QQuueemm  qquuaaeerriittaattiiss  iinn  sseeppuullcchhrroo  cchhrriissttiiccoollaaee??  
ΜΜυυρροοφφόόρρεεςς   JJeessuumm  NNaazzoorreeuumm  ccrruucciiffiixxuumm  oo  ccaaeelliiccoollaaee!!  
ΆΆγγγγεελλοοςς   NNoonn  eesstt  hhiicc..  SSuurrrreexxiitt  ssiiccuutt  pprraaeeddiixxeerraatt!!   IInnttee,,  nnuunnttuuttee  qquuiidd  ssuurrrreexxiitt  

oo  mmoorrttuuiiss!!  
              ΤΤοονν  1100οο  ααιιώώνναα  ττοο   ««ΤΤίίνναα   ζζηηττεείίττεε»»((««QQuueemm   qquueerriittiiss??»»))  εείίχχεε  ήήδδηη  γγίίννεειι  δδηημμοοφφιιλλέέςς    
σσττηη  ΔΔύύσσηη..  ΠΠααιιζζόότταανν  σσεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  σσεε  λλααττιιννιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  ΤΤοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΑΑγγγγέέλλοουυ  
υυπποοδδυυόότταανν  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς  ήή  έέννααςς  ιιεερρέέααςς  εεννώώ  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς  
υυπποοδδύύοονντταανν  ππααιιδδιιάά  ττηηςς  χχοορρωωδδίίααςς..  ΧΧεειιρρόόγγρρααφφοοςς  κκώώδδιικκααςς  ττοουυ  
99880010  10 σσώώζζεειι  ττοο  έέρργγοο  ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  σσεε  ππρρώώιιμμηη  εεκκττέέλλεεσσηη  σσττοο  
εεσσωωττεερριικκόό  εεννοορριιαακκοούύ  ννααοούύ..  ΓΓιιαα  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττοουυ  ττεελλεεττάάρρχχηη  
υυππάάρρχχοουυ  σσκκηηννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς..  ΕΕίίννααιι  γγρρααμμμμέέννοο  σστταα  λλααττιιννιικκάά..  ΑΑυυττόό  
σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ππααιιζζόότταανν  ααππόό  μμοορρφφωωμμέέννοουυςς  κκλληηρριικκοούύςς  κκααιι  
ααππεευυθθυυννόότταανν  σσεε  μμοορρφφωωμμέέννοο  κκοοιιννόό  ((ίίσσωωςς  φφοοιιττηηττέέςς))..  ΤΤοο  λλυυρριικκόό  
μμέέρροοςς  εείίννααιι  ττοοννιισσμμέέννοο  μμεε  μμοουυσσιικκάά  σσύύμμββοολλαα  γγννωωσσττάά  σσττηηνν  ΑΑυυλλήή  
ττοουυ  ΌΌθθωωννοοςς  ΒΒ΄́  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  ((««ΠΠαασσχχάάλλιιοοςς   ΤΤρρόόπποοςς»»))..  ΔΔεενν  
ααννααφφέέρρεεττααιι  πποοιιοο  ρρόόλλοο  έέππααιιξξεε  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσήή  ττοουυ  ηη  μμοοννααχχήή  ΧΧρροοσσββίίτταακκααιι  ηη  
ββαασσίίλλιισσσσαα  ΘΘεεοοφφααννώώ  ((ββυυζζααννττιιννήή  ππρριιγγκκίίππιισσσσαα  σσύύζζυυγγοοςς  ττοουυ  ΌΌθθωωνναα  ΒΒ΄́  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς))..  
              ΜΜιιαα  ωωρρααίίαα  ξξυυλλοογγρρααφφίίαα  σσττοονν  κκώώδδιικκαα  ττοουυ  998800  ααννττιιγγρράάφφεειι  μμαακκέέτταα  ααππόό  ππααρράάσστταασσηη  
ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΗΗ  εεππιιρρρροοήή  ττηηςς  ββυυζζααννττιιννήήςς  ττεεχχννοοττρροοππίίααςς  εείίννααιι  έέννττοοννηη..  ΕΕδδώώ  οο  ττάάφφοοςς  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  εείίννααιι  μμιιαα  υυππεερρυυψψωωμμέέννηη  λλάάρρνναακκαα..  ΤΤοο  ππάάννωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  θθυυμμίίζζεειι  εεππιισσκκοοππιικκόό  
θθρρόόννοο..  ΟΟ  άάγγγγεελλοοςς  ((ττοονν  οοπποοίίοο  υυπποοδδύύεεττααιι  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς))  κκααθθιισσμμέέννοοςς  σσττοονν  εεππιισσκκοοππιικκόό  
θθρρόόννοο  εευυλλοογγεείί  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς..  ΗΗ  ββάάσσηη  ττηηςς  λλάάρρνναακκααςς  έέχχεειι  ααππόόττοομμηη  κκλλίίσσηη  κκααιι  ττοο  δδεεξξίί  
ππόόδδιι  ττοουυ  ααγγγγέέλλοουυ  εείίννααιι  μμεεττέέωωρροο..   
       ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  εεπποοχχήή  ((μμεεττααξξύύ  996633  --  998844))  ββεεννεεδδιικκττίίννοοιι  μμοοννααχχοοίί  μμεεττέέφφεερραανν  ττοο  ββυυζζααννττιιννόό  
θθέέααττρροο  σσττηη  ΜΜεεγγάάλληη  ΒΒρρεεττααννίίαα..    ΜΜεε  ττιιςς  εευυλλοογγίίεεςς  ττοουυ  ΣΣεεββ..  Æthelwold Winchester το 
έργο   ««ΤΤίίνναα  ζζηηττεείίττεε»»  ((««QQuueemm  qquueerriittiiss??»»)) διαδόθηκε στην Αγγλία1111.    
   
δδ..        ΤΤοο  ΠΠεεννττάάππρραακκττοο  ττηηςς    ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ««ΗΗ  ΑΑμμααρρττωωλλήή»»    
  
              ΑΑνν  ττοο  ΔΔρράάμμαα  ««ΜΜηη  μμοουυ  ΆΆππττοουυ»»  ππρροοκκάάλλεεσσεε  έέννττοοννεεςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  σσττηη  ΜΜεεσσααιιωωννιικκήή    
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κκοοιιννωωννίίαα,,  ααννττίίθθεετταα  ηη  ««ΑΑκκοολλοουυθθίίαα»»  ττηηςς  ««μμεεττααννοοοούύσσηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς»»  σσυυγγκκίίννηησσεε  κκααιι  
σσυυγγκκιιννεείί..  ΑΑππόό  ππρρώώιιμμηη  εεπποοχχήή  κκάάθθεε  ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤεεττάάρρττηη  ηη  εεκκκκλληησσίίαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  
ππααρρααθθέέσσεειι  γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη::  ααππέέννααννττιι  σσττηη  μμεεττάάννοοιιαα    ττηηςς  ααμμααρρττωωλλήήςς  γγυυννααίίκκααςς,,  ττοο  
ππρροοδδοοττιικκόό  φφίίλληημμαα  ττοουυ  ΙΙοούύδδαα..  ΗΗ  ««ΑΑμμααρρττωωλλήή»»  έέγγιιννεε  ττοο  σσύύμμββοολλοο  ττηηςς  κκααττααππιιεεσσμμέέννηηςς  
γγυυννααίίκκααςς  πποουυ  υυππεερρββααίίννεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττηηςς  κκααιι  γγίίννεεττααιι  δδεεκκττήή  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..  ΑΑννττίίθθεετταα  
οο  ««μμααθθηηττήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ»»  ΙΙοούύδδααςς  γγίίννεεττααιι  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή::  ΠΠρροοδδίίδδεειι  ττοο  
δδάάσσκκααλλόό  ττοουυ  κκααιι  γγίίννεεττααιι  μμιισσηηττόόςς  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..  ΗΗ  ααννττίίθθεεσσηη  ππρροοσσφφεερρόότταανν  γγιιαα  
ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσμμοούύςς..  ΔΔεενν  άάρργγηησσεε  νναα  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  έένναα  εείίδδοοςς  ππεεννττάάππρραακκττοουυ  δδρράάμμααττοοςς::  
ΣΣκκηηννήή  ΑΑ::  ΔΔεείίππννοο  ––  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ΣΣίίμμωωνναα  ττοουυ  ΦΦααρριισσααίίοουυ  
ΣΣκκηηννήή  ΒΒ::  ΣΣυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττηηνν  ΑΑμμααρρττωωλλήή  
ΣΣκκηηννήή  ΓΓ::  ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  σσχχοολλιιάάζζεειι  ττιιςς  ππρράάξξεειιςς  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  
ΣΣκκηηννήή  ΔΔ::  ΟΟ  ΧΧρριισσττόόςς  σσυυγγχχωωρρεείί  ττηηνν  ΑΑμμααρρττωωλλήή..  ΔΔιιδδάάσσκκεειι  μμεεττάάννοοιιαα  
ΣΣκκηηννήή  ΕΕ::  ΟΟ  ΙΙοούύδδααςς  φφεεύύγγεειι  μμέέσσαα  σσττηη  ννύύχχτταα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοδδοοσσίίαα  
ΤΤοο  ππεεννττάάππρραακκττοο  ααυυττόό  ήήτταανν  γγννωωσσττόό  ααππόό  ττοονν  55οο  ααιιώώνναα  σσεε  γγυυννααιικκεείίαα μμοονναασσττήήρριιαα  ττοουυ  
ΒΒυυζζααννττίίοουυ..  ΠΠεερριιεείίχχεε  ααππααγγγγεελλίίαα   ααππόό  μμοοννααχχήή  κκααιι  
δδιιααλλόόγγοουυςς   ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  
ρρόόλλοουυςς..  ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ααππααγγγγεελλίίααςς  ττόόννιιζζεε  ττηη  μμεεττάάννοοιιαα  ττηηςς  
ααμμααρρττωωλλήήςς..   ΟΟιι  δδιιάάφφοορροοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  κκααιι  οο  ««ΘΘρρήήννοοςς»»  ττηηςς  
ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  δδεενν  ππρροοέέρρχχοονντταανν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  ττοο  κκααττάά  
ΜΜααττθθααίίοονν  εευυααγγγγέέλλιιοο..  ΜΜεερριικκοοίί  ααππόό  ττοουυςς  ααυυττοοσσχχέέδδιιοουυςς  
δδιιααλλόόγγοουυςς  σσώώθθηηκκαανν  σσττηηνν  ««ααππόόκκρρυυφφηη»»   ββυυζζααννττιιννήή  
γγρρααμμμμααττεείίαα..  ΔΔηημμοοφφιιλλήήςς  υυππήήρρξξεε  ηη  θθρρηηννωωδδίίαα  ττηηςς  
ααμμααρρττωωλλήήςς  πποουυ  ππεερριιέέχχεεττααιι  σσττοονν  ««ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφοο   ΛΛόόγγοο»»  
55ουου  ααιι..  ααπποοδδιιδδόόμμεεννοο  σσττοονν  ΙΙωωάάννννηη  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο::    
      ΟΟἵἵμμοοιι   ττῆῆ   ἁἁμμααρρττωωλλῶῶ!!            ΟΟἵἵμμοοιι   ττῆῆ   ἀἀσσώώττῳῳ!!      
      ἝἝωωςς  ττίίννοοςς  οοὐὐκκ  ἀἀφφίίσσττααμμααιι  ττῶῶνν  κκαακκῶῶνν;;  1212.    
ΟΟ  ««θθρρήήννοοςς»»  ττηηςς  ««ααππεεγγννωωσσμμέέννηηςς  γγυυννααίίκκααςς»»  μμεεττάά  ττοονν  66οο  ααιιώώνναα  ππεερριιλλααμμββααννόότταανν  σσεε  
θθεεααττρριικκάά  κκεείίμμεενναα  πποουυ  κκυυκκλλοοφφοορροούύσσαανν  ((όόππωωςς  ηη««ΒΒυυζζααννττιιαακκήή   ΔΔιιάάττααξξηη   ττωωνν  
ΠΠααθθώώνν»»))..ΤΤοονν  88ο  ο ααιι  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε..  ΣΣττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  
ππρροοββλλήήμμαατταα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΣΣττοο    σσυυμμππόόσσιιοο  σσττηηνν  οοιικκίίαα  ττοουυ  ΣΣίίμμωωνναα  οοιι  δδιιάάλλοογγοοιι  μμεεττααξξύύ  
ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΣΣίίμμωωνναα  κκααιι  ΧΧρριισσττοούύ  ––  ΙΙοούύδδαα  θθυυμμίίζζοουυνν  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  ΛΛΖΖ΄́  ΛΛόόγγοο  
ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοουυ  ΘΘεεοολλόόγγοουυ  πποουυ  μμεε  ααυυσσττηηρρόόττηητταα  κκααττααγγγγέέλλλλεειι::    
  ««....   ΔΔεενν   δδέέχχοομμααιι   ττηη   ννοομμοοθθεεσσίίαα   πποουυ   φφέέρρεεττααιι   μμεε   ββααρρββααρρόόττηητταα   εεννααννττίίοονν   ττηηςς  
γγυυννααίίκκααςς  κκααιι  πποουυ  δδεενν  ττηη  θθεεωωρρεείί  ιισσόόττιιμμηη  μμεε  ττοονν  άάννδδρραα....»»  1313.           
              ΗΗ  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  δδιιααττηηρρεείί  κκααιι  ααυυττήή  έέννττοονναα  σσττοοιιχχεείίαα  
υυπποοττυυππώώδδοουυςς  φφεεμμιιννιισσμμοούύ::  ΗΗ  ΑΑμμααρρττωωλλήή  εείίννααιι  ηη  μμόόννηη  πποουυ  ππλληησσιιάάζζεειι  ττοο  ΧΧρριισσττόό  εεννώώ  
αακκόόμμηη  κκααιι  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  κκάάθθοοννττααιι  ππααρρααππέέρραα..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττοο  σσυυμμππόόσσιιοο  όόπποουυ  μμόόννοο  
εευυγγεεννεείίςς  κκααιι  εευυυυππόόλληηππττοοιι  πποολλίίττεεςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααρραακκααθθίίσσοουυνν,,  ππααρρίίσσττααττααιι  ––  έέσσττωω  
κκααιι  οορρθθήή  ––  μμίίαα  γγυυννααίίκκαα  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ««ααμμααρρττωωλλήή»»..  ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοττυυππώώδδηη  φφεεμμιιννιισσττιικκήή  
κκίίννηησσηη  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ((ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηηγγήήθθηηκκαανν  ΠΠααττέέρρεεςς  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς))  ίίσσυυννδδέέεεττααιι  κκααιι  ττοο  
όόννοομμαα  ττηηςς  ΚΚαασσσσίίααςς  ΜΜοοννααχχήήςς  ((99οςοςααιιώώννααςς))1414  ΚΚααθθόόλλοουυ  ααππίίθθααννοο  ττοο  ππεερρίίφφηημμοο  έέρργγοο  ττηηςς  
((ττοο  ««ΤΤρροοππάάρριιοο»»  πποουυ  ψψάάλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΌΌρρθθρροο  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ––  ΜΜεεγγ..  ΤΤρρίίττηη  ββρράάδδυυ))  νναα  
ααπποοττεελλοούύσσεε  μμοουυσσιικκήή  εεππέέννδδυυσσηη  ––  ππρροοοοίίμμιιοο  ––  ααπποολλεεσσθθέέννττοοςς  δδρράάμμααττοοςς  πποουυ  ππααιιζζόότταανν  
σσεε  γγυυννααιικκεείίαα  μμοονναασσττήήρριιαα..      
                  3399
  

                



            ΣΣεε  εεννοορριιαακκοούύςς  ννααοούύςς  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς  ΑΑμμααρρττωωλλήήςς  υυπποοδδυυόότταανν  μμιιαα  κκοοππέέλλαα..  ΠΠλληησσίίααζζεε  
ααππόό  ττοο  δδεεξξίί  κκλλίίττοοςς  ττοουυ  ννααοούύ  ττοο  ««ΔΔιιδδάάσσκκααλλοο»»  κκααιι  ττοουυςς  ««μμααθθηηττέέςς»»  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οο  
ΙΙοούύδδααςς  έέφφεευυγγεε  ααππόό  ααρριισσττεερράά  γγιιαα  νναα  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττεείί  ττηηνν  ττιιμμήή  ττηηςς  ππρροοδδοοσσίίααςς..  ΣΣττιιςς  
δδιιάάφφοορρεεςς  φφάάσσεειιςς  ττοουυ  δδρράάμμααττοοςς  ψψάάλλλλοονντταανν  ττρροοππάάρριιαα  ττηηςς  ΜΜ..  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ((ππρρεελλοούύννττιιαα  
κκααιι  ιιννττεερρλλοούύδδιιαα))  μμεε  δδιιδδαακκττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα1414.     
 
εε..        ΑΑππόό  ττηηνν  ««ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»  σσττηη  ««ΒΒααΐΐοοφφόόρροο»»    
  
              ΣΣεε  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττήήρριιαα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  ηη  ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν  ήήτταανν  
εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ππααννηηγγυυρριικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς..  ΑΑππόό  τταα  ππααννηηγγύύρριιαα  ααυυττάά  ππρροοήήλλθθεε  ττοο  
λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  ττηηςς  ΒΒααΐΐοοφφόόρροουυ..  ΗΗ  εεοορρττήή  άάρρχχιιζζεε  μμεε  λλιιττααννεευυττιικκήή  
πποομμππήή   πποουυ  ξξεεκκιιννοούύσσεε  ααππόό  ττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα..  ΌΌτταανν  ηη  πποομμππήή  έέφφθθααννεε  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  
««ΛΛιιττήήςς»»  οο  ηηγγοούύμμεεννοοςς  κκααθθόότταανν  σσττοονν    θθρρόόννοο  κκααιι  ααππέέννααννττίί  ττοουυ  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  ττηηνν  
εειικκόόνναα  μμεε  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ..  ΤΤόόττεε  άάρρχχιιζζεε  μμίίαα  σσττιιχχοομμυυθθίίαα  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  
ΑΑννααγγννώώσσττηη  κκααιι  ττωωνν  μμοοννααχχώώνν  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττοο  ΧΧρριισσττόό,,  ττηη  ΜΜάάρρθθαα  κκααιι  ττηη  ΜΜααρρίίαα    
ΑΑννααγγννώώσσττηηςς   ΄́ΉΉλλθθεε  οο  ΙΙηησσοούύςς  εειιςς  ΒΒηηθθααννίίαα……  
ΜΜααρρίίαα   ΚΚύύρριιεε,,    αανν  ήήσσοουυνν  εεδδώώ,,  δδεενν  θθαα  ππέέθθααιιννεε  οο  ααδδεελλφφόόςς  μμααςς..  
ΧΧρριισσττόόςς   ΌΌπποοιιοοςς  ππιισσττεεύύεειι  δδεενν  φφοοββάάττααιι  θθάάννααττοο……  
ΑΑννααγγννώώσσττηηςς   ΤΤόόττεε  ((οο  ΚΚύύρριιοοςς))  λλέέγγεειι  ππρροοςς  ττοονν  ΛΛάάζζααρροο  
ΧΧρριισσττόόςς   ΛΛάάζζααρρεε  δδεεύύρροο  έέξξωω……  

ΈΈννααςς  μμοοννααχχόόςς  ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  ααννοοίίγγεειι  ττοονν  ττάάφφοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ..  ΆΆλλλλοοςς  
ππρροοσσπποοιιοούύνντταανν  όόττιι  εελλεευυθθεερρώώννεειι  ττοο  ΛΛάάζζααρροο  ααππόό  ττιιςς  
««κκηηρρεείίεεςς»»  πποουυ  ήήτταανν  ττυυλλιιγγμμέέννοοςς..  ΔΔύύοο  ππααιιδδιιάά  ––  
δδόόκκιιμμοοιι  μμοοννααχχοοίί  ––  ββοοηηθθοούύσσαανν  νναα  κκλλεείίσσεειι  μμιιαα  ππλλάάκκαα  
πποουυ  υυπποοττίίθθεεττααιι  όόττιι  ήήτταανν  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ττάάφφοουυ..  ΠΠοολλύύ  
ννωωρρίίςς  ττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  κκααιι  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  ττάάφφοουυ  τταα  
ααννέέλλααββαανν  ππιισσττοοίί  ααππόό  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά..  ΠΠααρρ’’  όόλλαα α  αυυττάά  
ττοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  δδεενν  ββγγήήκκεε  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  
εεκκκκλληησσίίααςς  ––  ήή  ααππόό ττ  οο π  πρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  μμοονναασσττηηρριιοούύ..  
ΤΤοονν  ρρόόλλοο  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ττοονν  υυπποοδδυυόότταανν  ππάάνντταα  οο  
ηηγγοούύμμεεννοοςς  ΥΥππάάρρχχοουυνν  όόμμωωςς  πποολλλλέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  γγρρήήγγοορραα  ––  ττοονν  55οο  ααιι..  ––  ττοο  μμιικκρρόό  
ααυυττόό  δδρρώώμμεεννοο  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  ππρρώώιιμμοο  έέρργγοο  δδηημμοοφφιιλλέέςς  σσεε  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ΔΔύύσσηη..      
          αα..  ΣΣττοονν  ΆΆγγιιοο  ΑΑπποολλλλιιννάάρριιοο  ((ΡΡααββέένννναα  55οοςς  ααιιώώννααςς)),,  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  πποουυ  θθυυμμίίζζεειι  
σσκκηηννοογγρρααφφίίαα  ρρωωμμααϊϊκκοούύ  θθεεάάττρροουυ  ((sscceennee  ffrroonnttss)),,  ααπποοττυυππώώννεειι  δδρρααμμααττιικκέέςς  σσκκηηννέέςς  μμεε  
ττίίττλλοο  ««ΈΈγγεερρσσιιςς  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»  1515

δωτό της 
που ασφαλώς παίζονταν εντός του ναού.   

     β.  Μια σειρά μικρογραφιών αντιγράφουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το ψηφι
Ραβέννας. Στο Δίπτυχο του 13ου αιώνα από τη Μονή του Αγίου Παύλου που 
βρίσκεται στη Βενετία16  16

ς με γγελικές σκηνές αντιγράφει το ψηφιδωτό  

η μικρογραφία που θυμίζει τη Ραβέννα, τα σχηματοποιημένα 
βράχια που περιβάλλουν τον τάφο του Λαζάρου είναι πιστή αναπαράσταση του 
αγιορείτικου τοπίου. Μήπως εδώ η τελετή και οι παντομίμες γίνονταν έξω από τη 
μονή – στο χώρο του κοιμητηρίου;    
     γ. Ένα τρίπτυχο του 14ου αιώνο ευα
του Αγίου Απολλιναρίου και σκηνογραφεί πλήρες Δράμα που παιζόταν τον 9ο αιώνα 
στην Αρμενία. Ο Χριστός κάθεται σε επισκοπικό θρόνο που είναι τοποθετημένος σε 
αψιδωτό τρίκογχο (συνηθισμένο στην αρμενική ναοδομία του 10ου αιώνα)  1717.        
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   δ. Αν στα παραπάνω παραδείγματα το πρώιμο έργο παιζόταν εντός του ναού ή 
χ

   
στον ώρο του κοιμητηρίου της μονής, όμως στο όρος Nemrud (στον Ευφράτη 
ποταμό στα όρια Αρμενίας) τον 13ο αιώνα το δράμα «Έγερσις  του  Λαζάρου» 
παιζόταν στο ύπαιθρο. Οι οργανωτές του είχαν εφεύρει περιστρεφόμενη σκηνική 
κατασκευή (ομοίωμα τάφου, εισόδου ναού και εισόδου οικίας), που χρησίμευε για 
την εναλλαγή σκηνών1818.    
          εε..    ΣΣττοο  ννααόό  ττοουυ  ΦΦάάρροουυ  ((ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη))  ααππόό  ττοο  889900  ––  όότταανν  έέγγιιννεε  ηη  
μμεετταακκοομμηηδδήή  ττωωνν  λλεειιψψάάννωωνν  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  ––  ηη    ββαασσιιλλιικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι  ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  
ΑΑυυλλήήςς  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν  ααννάάλλοογγαα  δδρρώώμμεενναα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  
σσίίγγοουυρροο  όόττιι  εείίχχαανν  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκόό  χχααρραακκττήήρραα. ΣΣηημμααννττιικκόό  όόμμωωςς  εείίννααιι  όόττιι  οοιι  ««ΔΔήήμμοοιι»»  
έέββρριισσκκαανν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  εεκκθθέέσσοουυνν  σσττοονν  ααυυττοοκκρράάττοορραα  τταα  ππααρράάπποοννάά  ττοουυςς..  ΑΑππόόηηχχοοςς  ττωωνν  
δδιιααλλόόγγωωνν  μμεεττααξξύύ  ΛΛααζζάάρροουυ  κκααιι  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  ίίσσωωςς  εείίννααιι  οοιι  σσττίίχχοοιι  ααππόό  τταα  
««ΚΚάάλλαανντταα  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»..

     σσττ  

  «Πες μας Λάζαρε τι είδες    εις τον Άδην που επήγες.   
          Είδα φόβους, είδα τρόμους,    είδα βάσανα και πόνους….»,    
     ..        ΕΕννττυυππωωσσιιαακκήή  ήήτταανν  κκααιι  ηη  ττεελλεεττήή  σστταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα..  ((ΚΚααιι  εεδδώώ  δδεενν  εείίννααιι  
σσίίγγοουυρροο  όόττιι  έέχχοουυμμεε  κκααθθααρράά  θθεεααττρριικκέέςς  σσκκηηννέέςς))::  ΟΟ  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς  μμεε  ττηηνν α  ακκοολλοουυθθίίαα  ττοουυ  
ππήήγγααιινναανν  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  σσττοο  ΌΌρροοςς  ττωωνν    ΕΕλλααιιώώνν..  ΗΗ  χχοορρωωδδίίαα  έέψψααλλλλεε  
ύύμμννοουυςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννάάγγννωωσσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  εευυααγγγγεελλιικκήήςς  ππεερριικκοοππήήςς  ξξεεκκιιννοούύσσεε  
««λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή»»  μμεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ππρροοςς  ττηη  ΒΒηηθθααννίίαα.    
    ΣΣττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΎΎππααιιθθρροο,,  σσττιιςς  εεοορρττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ  
εεννσσωωμμααττώώθθηηκκαανν  κκααττάάλλοοιιππαα  ππααγγααννιισσττιικκώώνν  εεθθίίμμωωνν  όόπποουυ  ττοο  δδρρααμμααττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήήτταανν  
έέννττοοννοο..  ΈΈνναα  ππααιιδδίί  υυπποοδδυυόόμμεεννοο    ττοονν  ΛΛάάζζααρροο  γγύύρριιζζεε  ττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  ττυυλλιιγγμμέέννοο  σσεε  σσεεννττόόννιι  
κκααιι  σσττοολλιισσμμέέννοο  μμεε  λλοουυλλοούύδδιιαα..  ΣΣττηηνν  ΉΉππεειιρροο  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  ππεερριιφφέέρροουυνν  σσττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  
ττοονν  ««ΕΕππιιττάάφφιιοο  ττοουυ  ΛΛααζζάάρροουυ»»  σσττοολλιισσμμέέννοο  μμεε  άάννθθηη..

 ΠΠααρράάλλλληηλληη  εεξξέέλλιιξξηη  εείίχχεε  κκααιι  ηη  αακκοολλοουυθθίίαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν  μμεε  

    
  
   
ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  θθρριιααμμββεευυττιικκήήςς  εειισσόόδδοουυ  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  σστταα  ΙΙεερροοσσόόλλυυμμαα..  ΗΗ  ααννααππααρράάσστταασσηη  άάρρχχιιζζεε  κκααιι  εεδδώώ  μμεε  
λλιιττααννεευυττιικκήή  πποομμππήή..  ΟΟιι  μμοοννααχχοοίί  κκρρααττώώννττααςς  κκλλααδδιιάά  φφοοίίννιικκαα  ήή  
δδάάφφννηηςς  κκααιι  ψψάάλλλλοοννττααςς  ύύμμννοουυςς  ξξεεκκιιννοούύσσαανν  ααππόό  ττοο  ΙΙεερρόό  ΒΒήήμμαα  
κκααιι  έέφφθθαανναανν  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΛΛιιττήήςς  ήή  σσττοο  ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ  ννααοούύ..  
ΕΕκκεείί  οο  ΑΑννααγγννώώσσττηηςς  δδιιάάββαασσεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ππεερριικκοοππήή  ααππόό  ττοο  
εευυααγγγγέέλλιιοο..  ΟΟ  ΗΗγγοούύμμεεννοοςς  υυπποοδδυυόότταανν  ττοο  ΧΧρριισσττόό  κκααιι  μμοοννααχχοοίί  
ττοουυςς  ααπποοσσττόόλλοουυςς..  ΑΑυυττοοίί  εεκκττεελλοούύσσαανν  ττοουυςς δ  διιααλλόόγγοουυςς..      
                ΑΑνν  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυμμεε  γγρρααππττέέςς  μμααρρττυυρρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρριισ  σττιιααννιικκήή  εεπποοχχήή  όόμμωωςς 
μμέέχχρριι  55οο  ααιιώώνναα  σσττηηνν  ππρρώώιιμμηη  εειικκοοννοογγρρααφφίίαα    υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  σστταααασσττιικκάά  κκέέννττρραα  
ττηηςς  ΒΒυυζζααννττιιννήήςς  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ττωωνν  ΒΒααΐΐωωνν  εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν  
λλίίγγοο  ––  πποολλύύ  σσεε  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη..  ΗΗ  ααννάάγγλλυυφφηη  ππλλάάκκαα  ττοουυ  55ουου  ααιιώώννοοςς  πποουυ  
αανναακκααλλύύφφθθηηκκεε  σσττηη  ΜΜοοννήή  ΣΣττοουυδδίίοουυ1919

 της Βαλτιμόρης (13  αι.)

 φέρει επιρροές από την ιεροτελεστία των 
ανακτόρων.Ο Χριστός κινείται σαν να ήταν αυτοκράτωρ που εισέρχεται θριαμβευτικά 
στην πόλη μετά από νικηφόρα μάχη. Η απουσία γυναικών στο γλυπτό προδίδει ότι 
τα τελούμενα δεν είχαν βγει ακόμη από τον περίβολο της μονής και απευθυνόταν 
 στην κλειστή κοινότητα των μοναχών. Όμως ο πύργος και η σχηματοποιημένη πύλη 
δείχνουν ότι η πομπή δεν ξεκινούσε από το Ιερό Βήμα αλλά εκτός των τειχών της 
μονής (ίσως από το κοιμητήριο όπου είχε προηγουμένως παιχθεί το Δράμα της 
Ανάστασης του Λαζάρου).    
 Αντίθετα στο τετραευάγγελο ος 2200 η μικρογραφία – που 
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 αν ά ε εις – ι «κοσμι
λαμβάνουν ενεργό μέρος και ερμηνεύουν ιερούς χαρακτήρες του Δράματος (όπως 
τα παιδιά που τραβούν το σχοινί του όνου, τους βοσκούς που έστρωναν προβιές 
στο δρόμο και τους αρρώστους που περίμεναν το Χριστό να τους ελεήσει). Στο 
βάθος μία μορφή φέρει ένδυμα ασκητού.  
       Δύο στοιχεία εδώ έχουν μεγάλο ενδ
μέρος και γυναίκες και δεύτερον δεν περιορίζονται αυστηρά στο ευαγγελικό κείμενο. 
Οι βοσκοί της περιοχής προθυμοποιήθηκαν να στρώσουν προβιές αντί για μόνο 
«ιμάτιο». Ασφαλώς οι στιχομυθίες μεταξύ των μαθητών θα είχε απλουστευτεί – και 
θα διεξαγόταν στην δημώδη τοπική διάλεκτο.   
       Τον 10

τιγρ φει παλαιότερες απ ικονίσ  ο κοί» (πιστοί από τα γύρω χωριά) 

ιαφέρον: Πρώτον στα δρώμενα παίρνουν 

ές σπουδές. Σε λόγιους κύκλους 

π ι ν

ο – 11ο αιώνα είναι της μόδας οι κλασικ
αναβιώνουν τα «Συμπόσια». Αν και δεν συμμετέχουν πολλοί από 
τους «πένητες», όμως τα   «Συμπόσια» αυτά εντυ ωσ άζου  το 
λαό Στο ελεφαντοστό του Ανατολικού Βερολίνου2121 (εικόνα 18) ο 
Χριστός ως αρχαίος φιλόσοφος  με τους μαθητές του πλησιάζουν 
την πύλη (που εισάγει στην πόλη ή στο μοναστήρι). Η τήβεννος 
που φορούν καλύπτει το δεξί χέρι τους που κάμπτεται σε ορθή 
γωνία – όπως ακριβώς ντύνονταν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και 
ρήτορες. Δεν στρώνονται προβιές στο δρόμο του Χριστού. Επίσης, 

ο όνος δεν έχει χαλινάρι (ο Χριστός φέρνει την ελευθερία 
και όχι τη δουλεία). Κανεις δεν υποχρεώνεται ντυμένος 
πτωχικά  να οδηγεί τον όνο ως υπηρέτης. Κάτω από τον 
στρωμένο χιτώνα όπου πατά ο όνος κάθεται κάποιος σε 
θέση «οκλαδόν» συνηθισμένη στάση ικέτη ή νικημένου 
εχθρού  Ιστορικοί της Τέχνης θεωρούν ότι ο νέος που 
ποδοπατείται από τον όνο υποδύεται την προσωποποίηση 
της ειδωλολατρίας – που συντρίβεται κάτω από τα πόδια 
του Χριστού. Προτιμότερο όμως θα ήταν η παράξενη αυτή φιγούρα να αναζητηθεί 
στο ποίημα που συνέθεσε για την εορτή ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος και που ψάλλεται 
ως «Ιδιόμελο των Αίνων»  2222

λιτικές αιχμές του ύμνου είναι προφανείς. Στη θέση των «άπιστων 

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

: Παρουσιάζει τον Χριστό ως βασιλέα και τον όνο ως 
«θρόνο» στον οποίο η «άπιστη γενεά των Εβραίων» καλείται να δηλώσει υποταγή. 
  
       Οι πο
Εβραίων» θα μπορούσαν να βρεθούν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του αυτοκράτορα. 
Ενώ στον κλήρο  και στο λαό υπενθυμίζει ότι ο βασιλιάς τους είναι προσιτός στο λαό 
και ταπεινός, όμως παράλληλα κάθεται σταθερά στο θρόνο του.   
  
      
1

  
1..  ΟΟ  ««ΚΚύύκκλλοοςς  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν»»  σσεε  ππρρώώιιμμηη  φφάάσσηη  ήήτταανν  μμέέρροοςς  ττοουυ  ««ΕΕππιιττααφφίίοουυ  ΘΘρρήήννοουυ»»..  ΣΣιιγγάά  ––  

σσιιγγάά  όόμμωωςς  εεμμππλλοουυττίίσσττηηκκεε  μμεε  κκεείίμμεενναα  μμεε  φφεεμμιιννιισσττιικκάά  μμηηννύύμμαατταα  πποουυ  ααππααγγγγέέλλλλοονντταανν  ααππόό  
μμααυυρροοφφόόρρεεςς  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  υυπποοδδύύοονντταανν  ττιιςς  μμυυρροοφφόόρρεεςς..  ΑΑπποοσσττήήθθιιζζαανν  φφρράάσσεειιςς  πποουυ  
ααπποοδδίίδδοοννττααιι  σσττοονν    ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ττοονν  ΘΘεεοολλόόγγοο  ((MMaannssii  IIVV,,    11119966)) κ  κααιι  σσττοονν  ΑΑττττιικκόό  ααρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  ((MMaannssii  IIVV,,  11119922))  ΤΤοο  θθάάρρρροοςς  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν  ((ππααρράά  ττιιςς  ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς  
έέσσππαασσαανν  ττοονν  κκλλοοιιόό  ττωωνν  ΡΡωωμμααίίωωνν  σσττρρααττιιωωττώώνν  κκααιι  ππλληησσίίαασσαανν  ττοονν  φφρροουυρροούύμμεεννοο  ττάάφφοο  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ)),,  θθυυμμίίζζεειι  ττηηνν  ΑΑννττιιγγόόννηη  πποουυ  δδεενν  φφοοββήήθθηηκκεε  ττιιςς  ααυυσσττηηρρέέςς  δδιιααττααγγέέςς  ττοουυ  ΚΚρρέέοονντταα..    
ΟΟ  ««ΕΕππιιττάάφφιιοοςς»»  εείίννααιι  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ««ΑΑέέρραα»»  ((χχρρυυσσοοκκέέννττηηττοο  κκάάλλυυμμμμαα  ττωωνν  ΤΤιιμμίίωωνν  ΔΔώώρρωωνν))..  ΑΑρρχχιικκάά  
οο  ««ααέέρρααςς»»  σσττοο  κκέέννττρροο  εείίχχεε  κκεεννττηημμέέννοο  σσττααυυρρόό..  ΑΑππόό  ττοονν  99οο  ααιιώώνναα  εείίννααιι  σσυυννηηθθιισσμμέέννηη  ηη  
ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς τ  τααφφήήςς  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  γγιι  ααυυττόό  οοννοομμάάζζεεττααιι  ««εεππιιττάάφφιιοοςς»»..  ΑΑππόό  ττοονν  1133οο  ααιιώώνναα  οο                
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22..    ««εεππιιττάάφφιιοοςς»»  ππααίίρρννεειι  ττηη  σσηημμεερριιννήή  ττοουυ  μμοορρφφήή  ––  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  λλιιττααννεευυττιικκήήςς  πποομμππήήςς..
33..  

    
ΟΟ  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  ((3355..  554400..2222  ––  3355..554400..2299))  ππρροοττρρέέππεειι  ττιιςς  κκοοππέέλλεεςς  πποουυ  έέρρααιινναανν  ::    
          ««ΓΓυυννααίίκκεεςς  πποουυ  θθαα  μμααςς  φφέέρρεεττεε  ττοο  χχααρρμμόόσσυυννοο  μμήήννυυμμαα,,  εελλάάττεε..  ΑΑππόό  ττηηνν  θθέέσσηη πποουυ    
      ββρρίίσσκκεεσσττεε  ((ααππόό  θθέέααςς))  ππέέσσττεε  κκααιι  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΣΣιιώώνν  ααυυττάά  τταα  θθααυυμμαασσττάά  πποουυ  
      ββλλέέππεεττεε..  ΑΑννααγγγγεείίλλεεττεε  ττηηνν  ΑΑννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ……»»..

44..  
  

ΟΟιι  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττοονν  ««ΚΚύύκκλλοο  ττωωνν  ΜΜυυρροοφφόόρρωωνν»»  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττοο  ««ΜΜηη  μμοουυ  άάππττοουυ»»  εεππηηρρέέαασσεε  ττηη  
ββυυζζααννττιιννήή  ττέέχχννηη..  ΣΣττηη  μμιικκρροοττεεχχννίίαα  σσώώζζοοννττααιι  δδεείίγγμμαατταα  πποουυ  ααννττιιγγρράάφφοουυνν  δδρρώώμμεενναα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο..     

οαα..  ΜΜιικκρροογγρρααφφίίαα  ((εευυααγγγγεελλιισσττάάρριιοο  PPaarriiss  ggrr  7744  1111ουυ  ααιιώώννοοςς  πποουυ  εειικκοοννίίζζεειι  ττηη  σσυυννοομμιιλλίίαα  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοούύ  μμεε  ττηη  ΜΜααγγδδααλλιιννήή))..  ΤΤοο  σσκκηηννιικκόό  θθυυμμίίζζεειι  κκόόγγχχηη  ννααοούύ  ((όόπποουυ  ππρροοφφααννώώςς  ππααιιζζόότταανν  ττοο  ««ΜΜηη  
μμοουυ  άάππττοουυ»»))..HH..  OOmmoonntt::  EEvvaannggiilleess  aavveecc  ppeeiinnttuurreess  BByyzzaannttiinneess  dduu  xxiiee  ssiieeccllee  PPaarriiss  11990088,,  IIII..  118833..  
ββ..  ΕΕλλεεφφααννττοοσσττόό  δδίίππττυυχχοο  ττοουυ  440000  μμ..ΧΧ..  σσττοο  CCaasstteelllloo  SSffoottzzeessccoo  σσττοο  ΜΜιιλλάάννοο..  ΕΕιικκοοννίίζζεειι  ττηη  
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20. AArr
να 51   

  επί πώλου ευτελούς 

 
 
                                                       4433    

tt Gallery Baltimore, Md. (w 532). Τη μικρογραφία του τετραευάγγελου βλέπε στο «THE 
GLORY OF BYZANTIUM» (The Metropolitan Museum of Art, New York), εικό  

ου ου21. Staatliche Museum Ανατολικού Βερολίνου Ελεφαντοστό 10  – 11  αιώνα με παράσταση 
Βαϊοφόρου.  Ch. Delvoye Βυζαντινή Τέχνη σελ. 141 εικ 163 (σελ146)  

22. Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων Ήχος δ΄ «Εξέλθετε έθνη.   Εξέλθετε λαοί. 
Θεάσασθε σήμερον τον Βασιλέα των Ουρανών ως επί θρόνου υψηλού,
επιβαίνοντα.  Γενεά Ιουδαίων, άπιστε και μοιχαλίς δεύρο θέασαι…»   

   
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

  αα..        ««ΘΘρρήήννοοςς»»::    ααυυττοοσσχχέέδδιιοο  θθρρηηννηηττιικκόό  ττρρααγγοούύδδιι    
πανάρχαιο είδος. Η 

 

     «Θρήνοι» (τραγούδια με θρηνητικό περιεχόμενο) είναι 
εκκλησία το αξιοποίησε στην περιφορά του Επιταφίου. Δεν άργησε ο «Θρήνος» να 
μπει στις δραματοποιημένες «διδασκαλίες». (Στο Συμπόσιο του Μεθοδίου 
Ολύμπου η ψυχή θρηνεί για τις αμαρτίες της. Και στο «Κοσμοσωτήριο Πάθος» του 
4ου αι η Παναγία θρηνεί τον Χριστό). Απ’ τον 7ο αι οι «Θρήνοι» πολλαπλασιάζονται 
στη δημώδη και στην εκκλησιαστική ποίηση. Το περιεχόμενό τους εντυπωσίαζε 
εξαθλιωμένες και χαροκαμένες μάνες. Τα δύσκολα και φοβερά χρόνια του 6ου – 9ου 
αι. με τις επιδρομές των Αράβων και τα λοιμώδη νοσήματα, πολλές ήταν οι μητέρες 
που είχαν νεκρό ή άρρωστο παιδί, ή φυλακισμένο, ή στην ξενιτιά. Γι’ αυτό ήταν 
δημοφιλής ο «Θρήνος» της Θεοτόκου μπρος στον Σταυρό του καταδικασμένου – 
νεκρού υιού της όπως μας παραδόθηκε στην υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος: 

Σήμερον σέ θεωροῦσα ἡ ἄμεμπτος Παρθένος 
ἐν Σταυρῶ Λόγε ἀναρτώμενον, 
ὁδυρομένη μητρῶα σπλάγχνα, ἐτέτρωτο την καρδίαν πικρῶς. 
Στενάζουσα ὁδυνηρῶς ἐκ βάθους ψυχῆς, 
Παρειάς σύν θριξί καταξαίνουσα,  κατετρύχετο. 
Διό καί το στῆθος τύπτουσα ἀνέκραγε γοερῶς: 
Οἵμοι θεῖον τέκνον!!!  Οἵμοι  το φῶς τοῦ κ΄σμου!!! 
Τι ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου ὁ Ἁμνός τοῦ Θεοῦ ; 

Ασφαλ άλογο) αποτελούσε  εισαγωγή ώς το συγκινητικό αυτό ποίημα (ή κάποιο αν
στη σκηνή της Σταύρωσης. Η υποδυόμενη τη Θεοτόκο, θρηνούσε προ του σταυρού. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στίχοι του δεν προέρχονται από το ευαγγελικό κείμενο. 
Όμως αν και επικρατεί ο αυτοσχεδιασμός διακρίνουμε αμυδρή έστω  «λόγια» 
επίδραση. Ίσως και οι «Θρήνοι» που μας είναι γνωστοί από τα Επτάνησα απηχούν 
και αυτοί βυζαντινά πρότυπα – ή αντιγράφουν θρηνητικούς στίχους10ου αι.: 
α.  «Θρήνος εις τα πάθη και την Σταύρωσιν του Χριστού» 1 1
β.  «Λόγοι Παρακλητικοί εις τα Πάθη του Χριστού και θρήνος της Θεοτόκου»  22
γ.  «Θρήνος της Θεοτόκου» 3 3

 
ββ..        ΤΤοο  ««ΚΚοοσσμμοοσσωωττήήρριιοονν  ΠΠάάθθοοςς  --  ΤΤρρααγγωωδδίίαα  κκααττ’’  ΕΕυυρριιππίίδδηηνν»»    
       Σε τρία ελληνικά χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων44 σώζεται  
σενάριο («δράμα»), γνωστό ως: «Κοσμοσωτήριο  Πάθος»55

  νασχέτ᾿ οὐκ ἀνέξομαι!    

 που επί αιώνες 
συγκινούσε την βυζαντινή κοινωνία. Αποτελείται από 2.632 δεκαπεντασύλλαβους. 
Στο σύνολό του είναι «θρήνος» της Παναγίας που μαθαίνει για την σταύρωση του 
Χριστού. Η «Παρθένος Άνασσα» θρηνεί τον γιο της που άδικα θανατώθηκε. Όταν 
μαθαίνει για την καταδίκη του, αντιδρά όπως κάθε μάνα. Ζητά και από τις άλλες 
χαροκαμένες μητέρες να καταλάβουν τον πόνο της:  
  «Γυναῖκες αἵ τῆσδ’ ἐγκύς ἐστέ συμφορᾶς, γυναῖκες, ούκ ἀ
              4455   
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 ρίψω, μεθήσω σῶμ’, ἀπαλλαγήσομαι βίου θανού
Η λύση του δράματος έρχεται όταν η παναγία συναντά τον αναστημένο Χριστό και 
τον ακούει να της λέγει:   «Χαίρ’, ω Κόρη πάγχαρτε, μήτερ παρθένε…»   
Πότε άραγε γράφτηκε το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» και ποιος το έγραψε; Απ
τίτλο που μας παραδίδουν τα σωζόμενα χειρόγραφα φαίνεται να είναι έργο του 

σα. Χαίρετ᾿ Οὐκέτ’ εἰμ’ ἐγώ!» (369-372). 

ό τον 
«εν 

Αγίοις  Πατρός  ημών  Γρηγορίου  του  Θεολόγους». Είναι όμως ο τίτλος αυτός 
αξιόπιστος; Πολλά έχουν γραφεί γι’ αυτό το θέμα. Ο Krumbacher.αναρωτιέται, αν ο 
Γρηγόριος «Χριστιανός Έλλην ποιητής»…«θα μπορούσε να γράψει τέτοιο έργο»66. 
Πολλοί θεατρολόγοι επηρεάστηκαν από τον προβληματισμό του K. Krumbacher και 
διστάζουν να αποδώσουν το έργο αυτό στον Γρηγόριο Θεολόγο77

 σώζονται – και απηχούν μακρά παράδοση – 

   β. ασε και δεν το αμφισβήτησε  
ου 

Γρηγόριο ως συγγραφέα 

. Όμως κανείς από 
αυτούς δεν απαντά στα ερωτήματα:   
      α. Γιατί τα τρία χειρόγραφα που
  αποδίδουν το έργο στον Γρηγόριο;’  
   Γιατί κανείς βυζαντινός λόγιος ποτέ δεν αντέδρ
Θα μπορούσε βέβαια να έγραψε το έργο ο Απολλινάριος φίλος του  Γρηγορί
Θεολόγου που αργότερα καταδικάστηκε ως αιρετικός. Και τα αντίγραφα του έργου 
για να μην κριθούν αιρετικά, κυκλοφορούσαν με ψεύτικο όνομα. (Πολλοί ερευνητές 
υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή). Δεν υπάρχει όμως καμιά ένδειξη στο έργο, ότι ο 
συγγραφέας είχε αιρετικές απόψεις. Και δεν φαίνεται πουθενά κάτι που να προδίδει 
την παρουσία του αιρετικού Απολλιναρίου. Πράγματι, αν ο Απολλινάριος, έγραψε 
τον στίχο 25, όμως δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να γράψει τον στίχο 108. 
Ούτε κανείς οπαδός του θα δεχόταν τέτοιο στίχο.  
       Κάποιοι ερευνητές – από αυτούς που αμφισβητούν τον 
του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους»   – τείνουν να το αποδώσουν σε «μοναχό του 6ου – 
7ου αιώνος» (ίσως στον Ρωμανό τον Μελωδό)88. Όμως το ίδιο το κείμενο καταρρίπτει 
αυτόν τον ισχυρισμό για δύο λόγους Πρώτον το κείμενο αγνοεί τους γλωσσικούς και 
γραμματικούς κανόνες του 6ου αιώνος99 και δεύτερον αγνοεί την Γ Οικουμενική 
Σύνοδο που συγκλήθηκε το 4311010.Έτσι πολλοί ερευνητές δέχονται την αντίθετη 
άποψη1111, ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είχε υπ’ όψιν το «Κοσμοσωτήριον Πάθος», το 
τροποποίησε – μετέφερε τον «Θρήνο» στη δημώδη γλώσσα της εποχής του – και 
συνέθεσε το Κοντάκιο της Μεγάλης Παρασκευής1212

»
.  

       Η δομή του κειμένου στο «Κοσμοσωτήριο  Πάθος   θυμίζει τη δομή στις 
«Βάκχες». Οι φιλόλογοι που το μελέτησαν διακρίνουν  σ’ αυτό επιρροές και από 
άλλα σωζόμενα ή χαμένα αρχαία θεατρικά έργα:   

α.  Σε πολλούς στίχους    Ευριπίδου «Εκάβη» στ. 638 κ.ε. 
β.  Η Παναγία μονολογεί (στ.1‐ 3)    Ευριπίδου «Μήδεια» στ. 1 ‐ 4 
γ.  Η Παναγία θρηνεί (στ. 471)    Λυκόφρονος «Αλεξάνδρα»  

Αγιορείτες αν το ο αιζαν 

 θ π

 μοναχοί φαίνεται ότι γνώριζ «Κ σμοσωτήριον Πάθος» και έπ
σκηνές από αυτό. Στις τοιχογραφίες της Μονής Χιλανδαρίου αντιγράφονται 
σκηνογραφίες από πι ανή αράσταση στο χώρο του ναού:  

α. Ο Θρήνος της Παναγίας εικονίζεται σε δύο «ημιχόρια». 
Η Παναγία ακούει το Χορό και απαντά στο Α΄ Ημιχόριο στ. 617‐621 

β. Οι δραματικές κινήσεις της «Κορυφαίας του χορού»  αντιγράφει 
τους στίχους του Β΄ Ημιχορίου (στ. 622 ‐ 632) 

γ. Για οικονομία χώρου ο «Θρήνος παρά τω Σταυρώ» εικονίζεται δίπλα 
στον «Επιτάφιο Θρήνο» (décor simultanée) 13 13. 
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γγ..        ΕΕππίίδδρραασσηη  ττοουυ  ««ΚΚοοσσμμοοσσωωττηηρρίίοουυ  ΠΠάάθθοουυςς»»  σσεε  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ΔΔύύσσηη  
 
       Οι Ιεραπόστολοι τον 9ο–10οαι μετέφεραν και προσάρμοσαν το «Κοσμοσωτήριον 
Πάθος» στις χώρες του Βορρά. Διασκευές παίζονταν τον 16ο αιώνα σε ναούς της 
Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης1414.  Στη Δύση μεταφέρθηκε μετά τον 10ο αι με τον 
λατινικό τίτλο «Christus Patiens»1515. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό από ανακοινώσεις 
Δυτικών ερευνητών. (Ο τίτλος «Christus  Patiens» μεταφράστηκε σε «Χριστός 
Πάσχων»). Ανεβάστηκε στη σκηνή από το «Εθνικό Θέατρο» το 1964 και το 1988, 
Επίσης ανεβάστηκε από τη «Θεατρική Συντεχνία»(1977) και από τη «Θεατρική 
Λέσχη Βόλου» το 1977. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο παραμένει δημοφιλές αφού είναι 
«η πρώτη πεντάπρακτη ευρωπαϊκή Τραγωδία» και το μόνο ολόκληρο Βυζαντινό 
έργο που σώζεται. Δικαίως λοιπόν το πρόσεξαν πολλοί εκδότες όπως ο Θ. Χοϊδάς 
που το εξέδωσε το 1846 στην Αθήνα. Έμμετρη μετάφραση στη νεοελληνική 
δημοσίευσε και ο Θρασύβουλος Σταύρου το 1973 «προς χρήσιν των μαθητών» της 
«Εταιρείας Σπουδών Σχολής Μωραΐτη».     
       Το «Κοσμοσωτήριον Πάθος» δεν εντυ σί
Παναγίας»  έκανε εντύπωση και στο Βυζάντιο. Είχε μεγάλη διάδοση στη Συρία, 
Αίγυπτο και Μεσοποταμία. Ίσως σ’ αυτές τις περιοχές οι σκηνές να παίζονταν και 
στις μεγάλες πλατείες που γειτόνευαν με το προαύλιο του ναού. Εκεί –σε πλατείες 
της Αντιόχειας – το γνώρισαν οι Σταυροφόροι παιζόμενο από επαγγελματίες 
ηθοποιούς και το αντέγραψαν στη Γαλλία και στην Αγγλία και το ενέταξαν στον 
«Κύκλο των Παθών». Πολλοί λόγιοι του 5

πω ασε μόνο τη Δύση. Ως «Θρήνος της 

ου – 8ου αι πήραν την ιδέα και έγραψαν 
παρόμοια έργα. Ένα τέτοιο έργο είναι ο «Βίος του Ιησού» 2343 στίχων τονισμένων 
σε «Ηρωικό  Εξάμετρο», που έγραψε η αυτοκράτειρα Αθηναΐς (402-460μ.Χ.)1616

ς» 

. Το 
κείμενο ίδεν κυκλοφόρησε στο ευρύ κοινό. Μόνο λόγιοι το καταλάβαιναν. Κατά τον 
Γρηγορόβιο το Ηρωικό Εξάμετρο «γίνεται σκοτεινό και ψυχρό. Σε πολλά σημεία 
φαίνεται η δυσκολία της Αθηναΐδος στο χειρισμό της ξεπερασμένης διαλέκτου».   
       Ο «Βίος του Ιησού» φέρει επιρροές όχι μόνο από το «Κοσμοσωτήριον Πάθο
αλλά και από το «Κατά  Ιωάννη  Ευαγγέλιο» του Νόνου Πανοπολίτη1717. Ο Ζωναράς 
αποδίδει το έργο στον Πατρίκιο Πελάγιο. Υποστηρίζει ότι η Αθηναΐς βρήκε ημιτελές 
το έργο του Πελάγιου και το συμπλήρωσε1818

κηνού, Στέφανο Σαββαΐτη (ήταν 
.  

  Τέλος στον ανεψιό του Αγίου Ιωάννη Δαμασ
μοναχός στη μονή Οσίου Σάββα στην Παλαιστίνη), αποδίδεται το έργο «Ο Θάνατος 
του Χριστού» επηρεασμένο και αυτό από το «Κοσμοσωτήριον Πάθος». Το έργο 
του Στεφάνου ήταν δημοφιλές στους κύκλους των Ορθοδόξων 8ου-9ου αιώνα 
(κυκλοφόρησε το 790, εποχή εικονομαχίας)1199. Ο Κωνσταντίνος Σάθας2020 και ο 
Krumbacher2121
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 αναλύουν το έργο και το χαρακτηρίζουν «Τραγωδία» που παιζόταν 
στο χώρο της Μονής Οσίου Σάββα. Περιείχε υπονοούμενα για τις διώξεις εναντίον 
των Ορθοδόξων. Η μικρογραφία στο χειρόγραφο «Ψαλτήριο Χλουντώφ» του 815 
ίσως αντιγράφει το σκηνικό της σταύρωσης. (Ο υποδυόμενος τον στρατιώτη που 
προσφέρει «όξος και χολή», θυμίζει τον εικονομάχο στρατιώτη που προσπαθεί να 
σβήσει με χρώμα ή με ασβέστη την εικόνα του Χριστού χρησιμοποιώντας επίσης 
καλάμι και σπόγγο).    
 
  



δδ..        ΑΑππόό  ττοουυςς  ««ΘΘρρήήννοουυςς»»  σσττοο  ««ΚΚααττααλλόόιι  ττηηςς  ΠΠααννααγγιιάάςς»»      
 
       Στους στίχους 453 – 477 του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους» η θρηνητική στάση 

  

αλή»

 
ο

που 

της Παναγίας θυμίζει τη μορφή της Νιόβης στο μουσείο Uffizi της Φλωρεντίας που 
θρηνεί το θάνατο των παιδιών της. Στα παράλια όμως της Μικράς Ασίας και στα 
νησιά του Αιγαίου, στο θρήνο της Παναγίας δόθηκε και άλλος συμβολισμός: έπρεπε 
να εκφράζει τη θλίψη της μάνας, ο γιος της οποίας βρίσκεται στα ξένα και τον καημό 
της νέας που ο σύζυγός της θαλασσοπνίγεται κάπου μακριά. Έτσι από τους στίχους 
453–477 του «Κοσμοσωτηρίου Πάθους» προήλθε μοιρολόι (το γνωστό «Καταλόι της 
Παναγιάς»): Ομάδα μαυροφόρων γυναικών τη Μεγάλη Πέμπτη τα μεσάνυκτα μετά 
την Ακολουθία των Παθών, παρέμεναν στο ναό υποδυόμενες την μητέρα του 
Χριστού και κάθονταν κυκλικά γύρω από τον Εσταυρωμένο να τον μοιρολογήσουν. 
Τραγουδούσαν κατ’ αντιφωνία μία πολύστιχη ρίμα, βασισμένη στους στίχους 453 – 
477 του «Πάθους» όμως σιγά – σιγά εμπλουτίζονταν με στίχους που θύμιζαν Αιγαίο:  
  Στο «Καταλόι της Παναγιάς» τη μητέρα του Χριστού την συναντά η «Κυρά – 
Κ  που προσωποποιεί τη γαληνεμένη θάλασσα. Η συνάντηση αυτή και η 
αισιόδοξη συζήτηση των δύο γυναικών έρχεται σε αντίθεση με τον «Μαύρο 
Ουρανό» και την «Μαύρη μέρα» (θλιβερή αλλά και φοβερή στιγμή του αγριεμένου 
πελάγους). Παράλληλα σε κάποιους στίχους αποτυπώνεται ο τρόμος των 
ανοχύρωτων ελληνικών νησιών από τις συχνές επιδρομές των Σαρακηνών 
πειρατών που κατέστρεφαν τα πάντα και έφερναν πόν  και δυστυχία.  
       Ενώ πολλές παραλλαγές που σώζονται διατηρούν λόγιες φράσεις 
προδίδουν  επιρροές από την κωνσταντινοπολίτικη παράδοση του 13ου – 15ου  
αιώνος, όμως σε μία – στην παραλλαγή των Μοσχονησίων – η «Κυρά  Καλή» 
συζητά με την Παναγία σε τοπική διάλεκτο.  
    
εε..        ««ΒΒυυζζααννττιιαακκήή  ΣΣκκηηννιικκήή  ΔΔιιάάττααξξιιςς  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»   
       Ο Σπυρίδων Λάμπρος δημοσίευσε2222 Κώδικα του 14ου αι2233  έένναα   απ τον Παλατίνο 
εείίδδοοςς  λλιιμμππρρέέττοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  «Σκηνοθετική  Διάταξις  τῶν  Παθῶν  τοῦ  Χριστοῦ«Σκηνοθετική  Διάταξις  τῶν  Παθῶν  τοῦ  Χριστοῦ»»..  ΟΟ  
ΒΒυυζζααννττιιννοολλόόγγοοςς  François Charles  AAllbbeerrtt  VVooggtt2244 δημοσίευσε μετάφραση στα Γαλλικά 
την οποία χρησιμοποίησε ο August Mahr2525 για να δημοσιεύσει κριτική έκδοση του 
ελληνικού κειμένου με μετάφραση στα Αγγλικά. Αξιόλογη είναι η ανάλυση που 
επιχειρεί ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Παπαδόπουλος, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής 
Ποντιακών Μελετών. Η «Σκνοθετική Διάταξις…» είναι σενάριο πολύπλοκου έργου 
με 30 εναλλαγές σκηνικών και με πλήθος χαρακτήρες. (Η σκηνή του Συμποσίου 
στην οικία του Σίμωνος και η θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα 
προϋποθέτουν 20 πρωταγωνιστές και πλήθος κομπάρσων). Το γενικό πρόσταγμα 
για την επιλογή ηθοποιών είχε ο «δομέστικος» μέλος του ιερατείου. Οι σκηνές 
παίζονταν εντός ναού ή στο προαύλιο (το κείμενο απαιτεί σοβαρότητα-ευλάβεια)και: 
α.  Να «καταστήσει κατά τάξη τα πράγματα». 
β.  Να επιλέξει «πρόσωπα δυνάμενα υποκρίνεσθαι και μιμείσθαι». 
γ.  Όλα να γίνονται «μετά φόβου θεού και ευλαβείας και προσοχής μεγάλης». 
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       Το χειρόγραφο που περιέχει το κείμενο – 
κ  αν
ευρωπαϊκούς φιλολογικούς κύκλους ως «Κυπριακός Κύκλος των Παθών». Το 19

λιμπρέτο, προέρχεται από την Κύπρο 
αι προφανώς αντιγράφει παλαιότερο θίβολο γι’ αυτό είναι γνωστό στους 

σε στ ν Κύπρο 

ο 

αι.έγινε μεγάλη συζήτηση για τη χρονολόγηση του χειρογράφου. Μια πρόχειρη όμως 
ματιά μας πείθει ότι το πρωτότυπο δεν ήταν αρχαιότερο του 6ου αιώνος. Για 
παράδειγμα, το μόριο «ἀς» που επαναλαμβάνεται («ἀς ἐρωτήσῃ», «ἀς ἀποκριθῆ», 
«ἀς γένηται», «ἀς ἀπέλθη») δεν είναι αρχαιότερο από το 510 μ.Χ.    
       Κατά καιρούς υπήρξαν πολλές αμφισβητήσεις για την γνησιότητα του κειμένου. 
Πολλοί υποστήριξαν ότι είναι αντιγραφή Δυτικού προτύπου που έφθα η
την εποχή των Σταυροφοριών. Σήμερα, είναι πια αποδεκτό από το σύνολο των 
Ευρωπαίων φιλολόγων ότι η «Βυζαντιακή Διάταξις» είναι γνήσιο Βυζαντινό κείμενο 
που αρχικά γράφτηκε στο τέλος του 6ου ή στις αρχές του 7ου αιώνος2626

 του 

.  
       Με τις συζητήσεις που προκάλεσε στην Ευρώπη η δημοσίευση του κειμένου της 
«Διάταξης» από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο και με τα προβλήματα χρονολόγησης
Παλατίνου Βατικανού χειρογράφου όπου περιέχεται το κείμενο, ασχολήθηκε ο 
Μάριος Πλωρίτης2727 ο οποίος παραθέτει και πλούσια σχετική βιβλιογραφία.   
 
 

σσττ..        ΟΟ  ««ΚΚύύκκλλοοςς  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν»»  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη    
 
       Φράγκοι και Γερμανοί κληρικοί που ήρθαν στην Ανατολή 
γ
Αντιόχεια με θέμα τα «πάθη  του  Χριστού». Το 1264 στην Ιταλία με αφορμή τις 
εορτές «Corpus Christi» ο πάπας Ουρβανός Δ΄ επέτρεψε να γράφονται τα νέα έργα 
σε τοπικές διαλέκτους και να εμπλουτίζεται τα κείμενο με εικόνες της καθημερινής 
ζωής. Τα μεταγλωττισμένα αυτά έργα είναι γνωστά ως «Κύκλος Corpus Christi»

με τις Σταυροφορίες, 
νώρισαν Έλληνες και Σύρους ηθοποιούς που οργάνωναν παραστάσεις στην 

2828

 έω τη Δευτέρα Παρουσία) 

. 
Τις μεταρρυθμίσεις συνέχισε ο πάπας Κλήμης Ε΄ (1311). Το 1348 και το 1351 όταν η 
Ευρώπη «μετρούσε πληγές από το μαύρο θάνατο (πανώλη) ο λαός έβρισκε 
παρηγοριά σε παραστάσεις των Παθών του Χριστού».    
       Το 1511 ο Albert Dórer τύπωσε στη Νυρεμβέργη 22 ξυλογραφίες 3x5 ίντσες με 
τίτλο «Ο Χριστός του Πάθους» (από το Μυστικό Δείπνο ς 
σε δύο κύκλους γνωστούς ως «ελάσσων κύκλος» (Small Passion) και «μείζων 
κύκλος» (Large Passion)2929.Στο Oberammergau της Βαυαρίας για να ευχαριστήσουν 
το θεό για τη διάσωσή τους από τη βουβωνική πανώλη του 1663 οργανώνουν κάθε 
δέκα χρόνια παράσταση «Τα Πάθη του Χριστού» (τα «Oberammergau Passion 
Play») στην πλατεία μπρος στο πρόπυλο της μητρόπολης3030

 φόντο την είσοδο της 

.  
       Υπάρχουν ειδήσεις ότι οι φοιτητές του πανεπιστημίου του York(1376 και1399) 
οργάνωσαν παραστάσεις από τον κύκλο «Corpus Christi» με
μητρόπολης του York. Το έργο παιζόταν σε 24 πράξεις («plays») αρχίζοντας από 
σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης και καταλήγοντας στη Μέλουσα Κρίση. Σημαντικό 
είναι ότι οι ηθοποιοί – φοιτητές ξεφεύγοντας από το σενάριο έβρισκαν ευκαιρία να 
αναφερθούν σε κοινωνικά προβλήματα.    

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      

      
11..  ΕΕίίννααιι  έέρργγοο  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  440022  σσττίίχχοουυςς  κκααιι  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ΜΜααρρίίννοο  ΦΦααλλιιέέρροο  ((11449966))..  
22..  ΑΑνναακκααλλύύφφθθηηκκεε  σσεε  κκοολλοοββόό  χχεειιρρόόγγρρααφφοο..  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  111122  σσττίίχχοουυςς    



3. ΑΑννήήκκεειι  σσττοονν  ΙΙωωσσήήφφ  ΠΠλλοουυσσιιααδδηηννόό  κκααιι  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  118899  σσττίίχχοουυςς..     
4. ΠΠααρριισσιιννόόςς  ΚΚώώδδιιξξ  ggrr  22887755  ((1111ουου  ααιιώώννοοςς))  κκααιι  ΠΠααρριισσιιννόόςς  ΚΚώώδδιιξξ  ggrr  11222200  ((11330011))  22770077  
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ΟΟ  ππλλήήρρηηςς  ττίίττλλοοςς  σστταα  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  εείίννααιι::  ««ΤΤοοῦῦ   ἐἐνν   ἁἁγγίίοοιιςς   ππααττρρόόςς   ἡἡμμῶῶνν   ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ   ττοοῦῦ  
θθεεοολλόόγγοουυ   ὑὑππόόθθεεσσιιςςκκααττ’’   ΕΕὐὐρριιππίίδδηηνν   ππεερριιέέχχοουυσσαα   ττηηνν   δδιι’’   ἡἡμμᾶᾶςς   γγεεννοομμέέννηηνν   σσάάρρκκωωσσιινν   ττοοῦῦ  
ΣΣωωττῆῆρροοςς  ἡἡμμῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααίί  ττόό  ἐἐνν  ααὐὐττῶῶ  κκοοσσμμοοσσωωττήήρριιοονν  ππάάθθοοςς  »»
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Ο ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ 

ΣΤ Σ  Η ΔΗΜΩΔΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΑΙΩΝΟ

Πή Π ην! ή πορεύει τέκνον; Ὡς ἀπωλόμ Ποῦ πορεύῃ τέκνον; 
Ἔκητ ν; ι τίνος τόν ταχύν τελεῖς δρόμο Τίνος χάριν τόν ταχύν δρόμον τελεῖς;  
Μή γάμος ἐς Κανᾶ  Μή ἑτερος γάμος πάλιν ἐν Κανᾶ 
κἀκεῖ τρέχεις   κἀκεῖ νῦν σπεύδεις, 
ἵν’ ἐξ ὕδατος οἰνοποιήσεις ξένως;  ἵν’ ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἵνον ποιήςῃς; 
Ἐφέψομαί σοι τέκνον, ἤ μενῶ σ’ ἔτι;  Συνέλθω σοι Τέκνον, ἤ μείνω σοι μᾶλλον; 
Δός! Δός λόγον μοι,  τοῦ Πατρός Λόγε,  Δός μοι λόγον Λόγε!  
Μή δή παρέλθῃς σίγα  Μή σιγῶν παρέλθῃς με, 
δούλην – μητέρα….  ὁ ἁγνήν τηρήσας με…. 
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Θέματα από την Παλαιά Διαθήκη όπως «η Διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης», «ο 
ανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων», «ο Ιωνάς», «οι Τρεις παίδες στην κάμινο» ήταν Δ

δημοφιλή επειδή θυμίζουν («προτυπώνουν») την Ανάσταση του Χριστού. Δεν 
άργησαν να προσφέρουν κι αυτά υλικό για το «Λειτουργικό Δράμα».  
 
αα..        ««ΤΤρρεειιςς  ΠΠααίίδδεεςς»»,,  ««ΔΔααννιιήήλλ»»,,  ««ΣΣωωσσάάνναα»»  ..      
  
              Η λατρεία των «Τριών Παίδων» ήταν γνωστή από ώτα πρ τα χριστιανικά χρόνια11 
ργότερα, στην είσοδο του Ιπποδρόμου Κωνσταντινούπολης υπήρχε σχετικό Α

ψηφιδωτό22. Όμως καμία γραπτή μαρτυρία μέχρι τον 8ο αιώνα δεν περιγράφει δράμα 
με τέτοιο θέμα αν και στο ποιητικό έργο της Αθηναΐδας ο 
Γρηγορόβιος  διακρίνει κάποιο πρώιμο έμμετρο σενάριο. 
Για τους πρώτους αιώνες μόνο υποθέσεις μπορούμε να 
κάνουμε βλέποντας ας πούμε την εγκαυστική εικόνα των 
Τριών Παίδων στο Σινά (6ου ή 7ου αιώνος). Ο Αλέξης 
Σολωμός υποστηρίζει ότι ο ζωγράφος της εικόνας είχε 
υπ’ όψιν «Λειτουργικό Δράμα» που παιζόταν στο Σινά – 
και τον ρόλο των Τριών Παίδων τον υποδύονταν ιερείς33

δ
λιτάνευαν την εγκαυστική ε

ρο πλάνο κάποιο σκηνικό αρχιτεκτόνημα 
 Πιο ου – 5ου 
αιώνος

. 
ια η εικόνα δεν δίνει μια τέτοια πληροφορία. Οι μοναχοί 
ικόνα και έπειτα την τοποθετούσαν στον Πρόναο (ή στη 

«Λιτή») και έψελναν τροπάρια: 
 Οι τρεις παίδες και ο άγγελος δεν φέρουν ένδυμα μοναχού ή ιερέα 
 Δεν διακρίνεται σε δεύτε

Ίσως έχει δίκιο, όμως η ί

 ασφαλείς πληροφορίες παρέχουν η Λειψανοθήκη της Ηρακλείας 4
44 και η τοιχογραφία της Μονής Βλατάδων5  5  διάδοση (που μαρτυρούν για τη

του Δράματος των Τριών Παίδων στη Βόρειο Ελλάδα).  
       Το 10ο αιώνα το Δράμα των Τριών Παίδων ήταν δημοφιλές στις μεγαλουπόλεις, 
παρ όλους τους περιορισμούς που επέβαλλαν αυστηροί Επίσκοποι. (Ο Συμεών 
Θεσσαλονίκης προσπαθούσε να πείσει τους συντελεστές να μη ξεφεύγουν από το 
κείμενο της Παλ. διαθήκης. Φαίνεται όμως ότι δεν εισακούστηκε)66

ζαν  με 
’ το γυναικωνίτη77. 

ιών ς 
       Ο ζαν στην 
Αγία Σ
προ  της  Γεννήσεως  Χριστού  Εβδομάδα  [17  Δεκ]  είδομεν  εις  την  Αγίαν  Σοφίαν  που 
                5533          

. Για περισσότερο 
ρεαλισμό στη Μονή Βλατάδων, στον Όσιο Λουκά και στους Μητροπολιτικούς Ναούς 
στηνόταν ολόκληρο καμίνι («φούρνο» το λέει ο Συμεών Θεσσαλονίκης)    

 Οι ερμηνευτές ήταν μοναχοί – καλά εκπαιδευμένοι στις παντομίμες 
 Αντί πυρός άναβαν λαμπάδες και θυμίαμα. 
 Όταν  έψαλλαν  το  Τροπάριο  «Ο  Άγγελος  συγκατέβη…»  κατέβα
«μηχανή» ένα ομοίωμα αγγέλου – μάλλον απ

 Σαν Ιντερλούδιο έψαλλαν στίχους από το βιβλίο του Δανιήλ κεφ γ΄:   
Αναγνώστης :   Ευλογείτε Ιερείς Κυρίου τον Κύριον.   
Χορωδία  : Τον Κύριον υνμείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους α α
Ρώσος περιηγητής Ιγνάτιος Σμολένσκ περιγράφει «πως προετοίμα
οφία  το φούρνο για  το μυστήριο  των Τριών Αγίων Παίδων» : «Κατά  την  



προετοίμαζον τον φούρνον δια το Μυστήριον»88.  
       Το 1422 ο Γάλλος Bertrandon de la Broquiere παρέτεινε την έπίσκεψή του στην 
πόλη για να παρακολουθήσει παράσταση των Τριών Παίδων στην Αγία Σοφία99

 ενσωματώθηκε η ιστορία του 
εται στις 17 Δεκεμβρίου. Πάντως 

.  
       Άγνωστο είναι πότε στο Δράμα των Τριών Παίδων
Δανιήλ και της Σωσάνας και καθιερώθηκε να παίζ
την εποχή της Εικονομαχίας (8ο αι.) εμπλουτίστηκε με «Απόκρυφα» κείμενα όπως 
στίχους από τα «Δευτεροκανονικά κεφάλαια του Δανιήλ»1010

1
. Ο Θεοφάνης Γραπτός το 

εμπλούτισε με μουσική επένδυση και πρόσθεσε την Ιστορία της Σωσσάνας111. Στο 
έμμετρο κείμενο εκφράζει πικρία για τις διώξεις που είχαν εξαπολύσει οι εικονομάχοι. 
Καλεί το Δανιήλ να καταδικάσει τους «δεινούς πρεσβυτέρους» (ταυτίζοντάς τους με 
τους δειλούς Ιεράρχες που υπέγραψαν στην Σύνοδο της Ιερείας1212

 αποδίδει στον 

).   
 
Της ίδιας εποχής είναι το «Δράμα Σωσάνιδος». Σώζονται μόνο δύο στίχοι:   
     «Ο αρχέκακος Δράκων    
        πάλιν πλανάν έσπευδε την Εύαν εμέ…».     
Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης γνωρίζει το Δράμα αυτό και το  

«Δαμασκηνό»1313 νό (α΄ αι. . Ο C. Miller θεωρεί ότι πρόκειται για τον Νικόλαο Δαμασκη
π.Χ. φίλο του Οκταβιανού Αυγούστου1414 α  τέτοιο 
γο γ αμμέν  το ομα απασχόλησε για 

). Σε ποιους όμως απευθυνόταν έν
έρ ρ ο από Έλληνα λόγιο; Η σύγχυση γύρω από  όν
πολύ τους φιλολόγους. Ο Ν. Λάσκαρης15  15 έχοντας υπ’ όψιν τον C. Miller, αγνοώντας 
όμως το κείμενο του Ευσταθίου, θεώρησε δεδομένο το «Νικόλαος Δαμασκηνός». 
Υπέθεσε ότι πρόκειται για τον μοναχό του 8ουαι με το όνομα Νικόλαος Δαμασκηνός. 

 OΚαρδινάλιος May, εξέδωσε «Υπόμνημα εις τον Ιωάννην Δαμασκηνόν». 
 Οι  πειστικές  παρατηρήσεις  του  May  διώχνουν  κάθε  αμφιβολία  ότι  το  
 «απωλεσθέν έργον Σωσάνα» γράφτηκε από τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό1616

 
Θεσ  ότι 
στη
άρκο  

   

              Τοιχογραφία με τη «Δίκη της Σωσάνας» βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο
σαλονίκης βρέθηκε στην ανατολική νεκρόπολη). Είναι ακόμη μια μαρτυρία
 Βόρειο Ελλάδα παιζόταν το Δράμα Σωσάνα. Το 16ο αιώνα ο Ζακυνθινός 

ς Δεφαράνας συνέθεσε την «Ιστορία Σωσάνης» – μεταφορά του ΒυζαντινούΜ
προτύπου στα δεδομένα της βενετοκρατούμενης Ζακύνθου. Άγνωστο παραμένει αν 
η τριλογία «Δανιήλ  –  Τρεις  Παίδες  –  Σωσάνα» παιζόταν ως ενιαίο. Κοινωνικοί και 
πολιτικοί υπαινιγμοί έκαναν κάποτε δημοφιλέστερο το «Δράμα της Σωσάνιδος»:  

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

 
 ββ..  ΤΤαα  ΣΣεεννάάρριιαα  ττηηςς  ««ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ»»  κκααιι  ηη  ««ΕΕξξααγγωωγγήή»»      
              ΜΜεε  ττοο  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠααθθώώνν  κκααιι  ττηηςς  ΑΑννάάσστταασσηηςς  σσυυννδδέέοοννττααιι  κκααιι
ππρρ

  
όόσσωωππαα  κκααιι  σσκκηηννέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠααλλααιιάά  ΔΔιιααθθήήκκηη..  ΗΗ  ΑΑθθηηννααΐΐςς1717  ττοονν  55οο  ααιιώώνναα  μμεεττέέφφρραασσεε  

σσεε  ««ΗΗρρωωιικκόό   ΕΕξξάάμμεεττρροο»»  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ««ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ»»  ((τταα  ππρρώώτταα  οοκκττώώ  ββιιββλλίίαα  ττηηςς  
ΠΠααλλααιιάάςς  ΙΙσσττοορρίίααςς))..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  εεπποοχχήή  σσττοο  ««ΙΙεερρόόνν  ΠΠααλλάάττιιοονν»»  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς,,  
οοιι  ΛΛόόγγιιοοιι  άάκκοουυγγαανν  ααππααγγγγεελλίίεεςς  ττοοννιισσμμέέννεεςς  σσεε    ««ΙΙααμμββιικκάά   ΜΜέέττρρααοο»»  κκααιι  ««ΗΗρρωωιικκάά  
ΕΕξξάάμμεεττρραα»»  ΠΠοολλλλοούύςς  ααππόό  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  λλοογγίίοουυςς  ττοουυςς  έέφφεερρννεε  σσττοο π  πααλλάάττιι  ηη  ΑΑθθηηννααΐΐςς..  
ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  αανν  σσττιιςς  ααππααγγγγεελλίίεεςς  ττηηςς  ««ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ»»,,  αανν  σσυυννοοδδεευυόότταανν  ααππόό    
  
            5544
ππααννττοομμίίμμαα  ήή  αανν  ττοο  κκεείίμμεεννοο  ααπποοττεελλοούύσσεε  lliibbrreettttoo    γγιιαα  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ππααρράάσστταασσηη  

    



σσκκηηννώώνν  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς..

υνδέεται με το Πάσχα. Διαμορφώθηκε τα πρώτα χρόνια μια «εποπτική διδασκαλία» 
ε το όνομα « ξοδο ». Πολύ υλικό υπήρ αθέσιμο για τη διδασκαλία:    

    
      Δημοφιλέστερη ήταν η διήγηση για τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης που 
σ
μ Έ ς χε δι

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

                            ΣΣεε  εειικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη  ««ΟΟκκττάάττεευυχχοο»»1818  ηη  οολλοοσσέέλλιιδδηη  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  
ττοο  ττρροοππάάρριιοο  ««ΠΠααρρθθέέννοοιι  ΝΝεεάάννιιδδεεςς»»  κκααιι  ττοο  χχοορρόό  ττωωνν  ΝΝεεααννίίδδωωνν    ((όότταανν  οοιι  ΙΙσσρρααηηλλίίττεεςς  
ππέέρραασσαανν  ττηηνν  ΕΕρρυυθθρράά  ΘΘάάλλαασσσσαα  ΈΈξξοοδδοοςς  ιιεε΄́,,  2200--2211))..  ΗΗ  κκοορρυυφφααίίαα  ττοουυ  χχοορροούύ  
((ππρροοφφααννώώςς  ηη  ΜΜααρριιάάμμ))  κκρρααττάά  ττύύμμππααννοο..  ΔΔυυοο  ννέέεεςς  ππιιαασσμμέέννεεςς  ααππ’’  τταα  χχέέρριιαα  χχοορρεεύύοουυνν..  
ΜΜιιαα  ττρρίίττηη  ννέέαα  χχοορρεεύύεειι  μμεε  κκαασσττααννιιέέττεεςς1919  ΣΣεε  άάλλλλοο  χχεειιρρόόγγρρααφφοο  ((1133ουου  ααιι))  οο  χχοορρόόςς  ττωωνν  

ΝΝεεααννίίδδωωνν  εειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττοο ππεερριιθθώώρριιοο  ωωςς  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  
((εειικκόόνναα  1155)),,  ΗΗ  ΜΜααρριιάάμμ  κκρρααττάά  ττύύμμππααννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  
ττοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ΕΕξξόόδδοουυ..  ΣΣττοο  κκέέννττρροο  μμίίαα  ννέέαα  χχοορρεεύύεειι  
σσεε  ρρυυθθμμοούύςς  ««οορριιεεννττάάλλ»»..  ΆΆλλλληη  ππααίίζζεειι  φφλλάάοουυττοο,,  άάλλλληη  
χχεειιρρίίζζεεττααιι  κκρρόόττααλλαα  εεννώώ  μμίίαα  άάλλλληη  ππααίίζζεειι  ««ψψααλλττήήρριιοονν»»  
((μμεε  μμεεττααλλλλιικκόό  ηηχχεείίοο  κκααιι  μμεεττααλλλλιικκέέςς  χχοορρδδέέςς))..

                ΟΟιι  εερρεευυννηηττέέςς  θθεεωωρροούύνν  όόττιι 
      

 σστταα  δδύύοο  ααυυττάά  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  οοιι  δδιιαακκοοσσμμηηττιικκέέςς  εειικκόόννεεςς
σσκκηηννοογγρρααφφοούύνν  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό

  
  δδρράάμμαα  «Εξαγωγή»«Εξαγωγή»  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ηη  σσυυγγγγρρααφφήή

ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοονν  αα’’  ααιι  ππ..ΧΧ..  
  

ΟΟ  ΚΚλλήήμμηηςςΑΑλλεεξξααννδδρρεεύύςς2020ττοο  ααπποοδδίίδδεειι  σσεε  εελλλληηννιισσττήή
ΙΙοουυδδααίίοο  ((««ἘἘζζεεκκιιήήλλοονν   ττόόνν   ττῶῶνν   ἸἸ

  
οουυδδααϊϊκκῶῶνν   ττρρααγγῳῳδδιιῶῶνν   πποοιιηηττήήνν»»))..  ΤΤοο  έέρργγοο  ααυυττόό  σσττοο

χχώώρροο  ττωωνν  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  εεκκκκλλ
  

ηησσιιώώνν  ππααιιζζόότταανν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  ττοονν 66οο ααιι..      
Χαρακτηρίζεται  ως  το  πρώτο  θρησκευτικό  έργο  με  μονοθεϊστικό  περιεχόμενο.  
Θεωρείται  απόη ος  των    ελληνικ ν  «Δοκ μών».  Πουθ νά  σ ο  κείμεν   δ ν  φαίνεται  
χριστιανική  ε ιρροή  όμω   είναι  δύσκολο  να  πιστέψει  κανείς  ότι  οι  βραίοι  –  και  
μάλιστα  οι  Φαρισαίοι  των  ρωμαϊκών  χρόνων  και  οι  φανατικοί  του  6

Χαρακτηρίζεται ως το πρώτο θρησκευτικό έργο με μονοθεϊστικό περιεχόμενο.
Θεωρείται απόηχχος των ελληνικώών «Δοκιιμών». Πουθεενά σττο κείμενοο δεεν φαίνεται
χριστιανική εππιρροή όμωςς είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι ΕΕβραίοι – και
μάλιστα οι Φαρισαίοι των ρωμαϊκών χρόνων και οι φανατικοί του 6οουυ  αιώνος  –  
παρακ λουθ ύσαν  θεατρικά  έργα  όπου ένας  θνητός  μιμείται  τη  φ νή  τ υ  Θε ύ.  

  Συνομιλία Θεού‐Μωυσή σε Αττική Διάλεκτο κάτι απαράδεκτο για Ιουδαίους 
Αν  και  ο  συγγραφέας  «Εζεκιήλος»  δεν  αμφισβητείται,  όμως  δεν  έχουν  άδικο  όσοι  
ερευνητές  μιλούν  γ α  ελληνικό  έργο.  Ο  συγγραφέας  γνώριζε  το  Αττικό  Δράμα  και  
χειριζό αν σωστά  την  Αττική  διάλεκτο   Μιμείται ιαμβικά  μέτρα:     

      Ο Θεός θα στείλει «Ααρώνα σόν κασίγνητον…»  (στίχος 116). 

αιώνος –
παρακοολουθοούσαν θεατρικά έργα όπου ένας θνητός μιμείται τη φωωνή τοου Θεοού.   

Συνομιλία Θεού‐Μωυσή σε Αττική Διάλεκτο κάτι απαράδεκτο για Ιουδαίους 
Αν και ο συγγραφέας «Εζεκιήλος» δεν αμφισβητείται, όμως δεν έχουν άδικο όσοι
ερευνητές μιλούν γιια ελληνικό έργο. Ο συγγραφέας γνώριζε το Αττικό Δράμα και
χειριζότταν  σωστά την Αττική διάλεκτο.. Μιμείται ιαμβικά μέτρα:  

Ο Θεός θα στείλει «Ααρώνα σόν κασίγνητον…»  (στίχος 116). 
      ΟΟ  ΘΘεεόόςς  μμιιλλάά  όόππωωςς  θθαα  μμιιλλοούύσσεε  οο  ΟΟιιδδίίπποουυςς  ΤΤύύρρααννννοοςς::     
      ««όόψψεειι  ττάά  ττ’’  όόνντταα,,  ττάά  ττεε  ππρρόό  ττοουυ,,  ττάά  θθ’’  ύύσσττεερροονν……»»  ((σσττίίχχοοςς        8899))..     
    ππρρββ..««ΤΤυυφφλλόόςς  ττάά  τταα’’  ώώτταα  ττοονν  ττεε  ννοουυνν  τταα  ττ’’  όόμμμμααττ’’  εεἷἷ»»  ((ΟΟιιδδ..  ΤΤύύρρ..  337711))  

  ΚΚααιι  κκάάττι ακόμη: Στην «Εξαγωγή»ι ακόμη: Στην «Εξαγωγή» ο Μωυσής συζητά μ το Θε ο Μωυσής συζητά μεε  το Θ  εόό όόππωωςς  αακκρριιββώώςς  
εειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττηη  μμιικκρροογγρρααφφίίαα  ττηηςς  ΟΟκκττααττεεύύχχοουυ  ττηηςς  ββαασσιιλλίίσσσσηηςς  ΧΧρριισσττίίννααςς  ((1100οουυ  ααιι..))..  ΗΗ  
κκίίννηησσηη  κκααιι  τταα  χχρρώώμμαατταα  εείίννααιι  έέννττοονναα..  ΌΌππωωςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  οο ΑΑλλέέ  ξξηηςς  ΣΣοολλωωμμόόςς,,  ηη  
σσύύννθθεεσσηη  ααννττιιγγρράάφφεειι  σσκκηηννιικκόό  ααππόό  ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς««ΕΕξξααγγωωγγήή»»2121..  ΈΈχχεειι δδ  ίίκκιιοο..  ΊΊσσωωςς  
μμάάλλιισστταα  ττοο  έέρργγοο  νναα  ττοο  ααννέέββααζζαανν  οοιι  μμοοννααχχοοίί  σστταα  μμεεγγάάλλαα  μμοονναασσττιικκάά  κκέέννττρραα::         

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

      5555      
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ΟΟ  ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  ΚΚααιισσααρρεείίααςς  ππααρρααθθέέττεειι  σσττίίχχοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ««ΕΕξξααγγωωγγήή»»2222σσεε  λλόόγγοο  ττοουυ..  ΆΆρραα  
ττοο  έέρργγοο  ήήτταανν  γγννωωσσττόό  σσττοουυςς  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς  ττοονν  44οο  ααιι..  ΟΟ  ΑΑλλ..  ΣΣοολλωωμμόόςς  κκααιι  οο  ΦΦ..  
ΚΚοουυκκοουυλλέέςς2323  ττοο  θθεεωωρροούύνν  ««δδεείίγγμμαα  ππρρώώιιμμοουυ  χχρριισσττιιααννιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ»»..
 

        

 γγ..  ΤΤοο  ««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ΑΑδδάάμμ»»      
  
              ΑΑππόό  τταα  δδρρώώμμεενναα  ττηηςς  ΤΤυυρριιννήήςς  ηη  έέξξοοδδοοςς  ττωωνν  ππρρωωττοοππλλάάσσττωωνν ααππόό  ττοονν   
ΠΠααρράάδδεειισσοο  εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  σσεε  δδηημμοοφφιιλλέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα..  ΑΑρρχχιικκάά  υυππήήρρχχεε  έέμμμμεεττρροοςς  
μμοοννόόλλοογγοοςς  --  θθρρήήννοοςς  ττοουυ  ΑΑδδάάμμ  --  πποουυ  οο  ααννααγγννώώσσττηηςς  δδιιάάββααζζεε  σσεε  δδρρααμμααττιικκόό  ττόόννοο..  ΗΗ  
χχοορρωωδδίίαα  εεππααννααλλάάμμββααννεε  ττηηνν  εεππωωδδόό::       

ΑΑννααγγννώώσσττηηςς   ΕΕκκάάθθιισσεενν   ΑΑδδάάμμ   ττόόττεε   κκααιι   έέκκλλααυυσσεενν   ααππέέννααννττιι   ττηηςς   ττρρυυφφήήςς   ττοουυ  
ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ,,  χχεερρσσίί  ττύύππττωωνν  ττααςς  όόψψεειιςς  κκααιι  έέλλεεγγεενν::  

ΧΧοορρόόςς   ΕΕλλεεήήμμοονν,,  εελλέέηησσόόνν  μμεε  ττοονν  ππααρρααππεεσσόόνντταα..  
ΑΑννααγγννώώσσττηηςς   ΙΙδδώώνν   ΑΑδδάάμμ   ττοονν   ΆΆγγγγεελλοονν,,   ωωθθήήσσαανντταα   κκααιι   κκλλεείίσσαανντταα   ττηηνν   ττοουυ   θθεείίοουυ  

κκήήπποουυ  θθύύρραανν,, α αννεεσστέτέννααξξεε  κκααιι  έέλλεεγγεενν::  
ΧΧοορρόόςς   ΕΕλλεεήήμμοονν,,    εελλέέηησσόόνν  μμεε  ττοονν  ππααρρααππεεσσόόνντταα  

ΟΟ  θθρρηηννηηττιικκόόςς μμοοννόόλλοογγοο  
2

ςς  εείίννααιι  δδιιαασσκκεευυήή  ααππόό  ττοο  ααππόόκκρρυυφφοο  ββιιββλλίίοο ««ΑΑπποοκκάάλλυυψψιιςς  
ΜΜωωσσέέωω

  
ςς»»244..  ΟΟ  υυπποοδδυυόόμμεεννοοςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ  εεκκττεελλοούύσσεε  κκιιννήήσσεειιςς  ππααννττοομμίίμμααςς  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς

εεξξέέφφρρααζζεε::      αα..     θθρρήή
  

ννοο  γγιιαα  ττοο  χχααμμόό  ττοουυ  ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ                
        ββ..   ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εευυσσππλλααχχννίίαα  ττοουυ  θθεεοούύ     
ΠΠρρώώιιμμοο««ΔΔρράάμμαα  ττωωνν  ΠΠρρωωττοοππλλάάσσττωωνν»»ααννττιιγγρράάφφεειι  έέννααΔΔίίππττυυχχοο τ  τοουυ55ουουααιι2525..  ΠΠρροοέέρρχχεεττααιι  
ααππόό  ΚΚωωννσσττααννττιιννοοπποολλίίττιικκοο  εερργγαασσττήήρριιοο  κκααιι  ππρροοοορριιζζόότταανν  γγιιαα  λλόόγγιιοουυςς  κκύύκκλλοουυςς  ––  ίίσσωωςς  
σσττοονν  κκύύκκλλοο ττηη  ςς  ββαασσίίλλιισσσσααςς  ΑΑθθηηννααΐΐδδοοςς..    ΕΕιικκοοννίίζζεειι  ττοονν  ΑΑδδάάμμ  νναα δδίίννεειι    όόννοομμαα  σστταα  ζζώώαα::  

  ΟΟ  ΑΑδδάάμμ  σσεε  ππααρρααδδεείίσσιιοο  ττοοππίίοο  θθυυμμίίζζεειι  ττοονν  ΟΟρρφφέέαα  ΒΒυυζζααννττ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..  
              ΤΤοονν  99οο  ααιι  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  ττοο««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ»»  ((114433  δδωωδδεεκκαασσύύλλλλααββοοιι  σσεε  
δδηημμώώδδηη  δδιιάάλλεεκκττοο))..  ΘΘεεωωρρεείίττααιι  έέρργγοο  ττοουυ  ΙΙγγννααττίίοουυ  ΓΓρρααμμμμααττιικκοούύ  ΔΔιιαακκόόννοουυ2626..  ΟΟιι  
εερρεευυννηηττέέςς  ππιισσττεεύύοουυνν  όόττιι  εείίννααιι  ττοο  ππρρώώττοο  ––  γγννωωσσττόό  ––  δδοοκκίίμμιιοο  ττοουυ  ««ΑΑππωωλλεεσσθθέέννττοοςς  
ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ»»2277..  ΕΕίίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  οο  ΙΙγγννάάττιιοοςς  ΔΔιιάάκκοοννοοςς  εείίχχεε  ππρροο  οοφφθθααλλμμώώνν  ττοο  
ααππόόκκρρυυφφοο  ««ΑΑπποοκκάάλλυυψψιιςς  ττοουυ  ΜΜωωυυσσήή»»  ττοουυ  11οουυ  ααιιώώννοοςς  μμ..ΧΧ..  ααππόό τ τοο  οοπποοίίοο  δδααννεείίζζεεττααιι  
εειικκόόννεεςς..  ΟΟιι  δδιιάάλλοογγοοιι  σσττοο  «Δράμα Στίχοι εις τον Αδάμ»«Δράμα Στίχοι εις τον Αδάμ»   έέχχοουυνν  ααρρκκεεττόό  χχιιοούύμμοορρ  κκααιι  θθαα  
μμπποορροούύσσαανν  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  ύύμμννοοςς  σσττηη  γγυυννααιικκεείίαα  εευυφφυυίίαα::

ερο σκέπτεται το μέλλον 

Α ν το υπολογίζεις.    

  
ου

απόκ

  
 Η Εύα αντιμετωπίζει με περισσότερη ψυχραιμία την κατάσταση:   

ΑΔΑΜ: Περιστελοῦμεν αἰσχύνην πῶς;  Εἰπέ μοι. Ορῶ ὡς οὐκ ἐστίν αἰσχύνῃ σκέπη. 
ΕΥΑ: Τραχύν …  ἡμῖν συμπεσεῖται νῦν βίος.   

 Η Εύα φαίνεται πιο προσγειωμένη απ’ τον Αδάμ. Περισσότ
και λιγότερο αναπολεί το ειδυλλιακό παρελθόν. 

 Ο όφις για να πείσει την Εύα καταφεύγει σε κολακείες‐αδύνατο σημείο της γυναίκας 
ΟΦΙΣ:   ν εσύ  κρίνεις κάτι σωστό, τον Αδάμ μη ν 

 Προβληματίζει ο στίχος 133 όπου «φταίει ο Πλάστης που έφτιαξε τη γυναίκα». 

Χειρόγραφο της Μονής Κοκκινοβάφου με«Ομιλίες Ιακώβου» (12  αι), περιέχει 
μικρογραφία με τους πρωτοπλάστους σε τρεις επάλληλες ζώνες. Η σκηνή απηχεί 

ρυφες λατρείες στην Ανατολή που βασιζόταν σε παντομίμες:   
             5566      
  
 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-politismos/BIBLIA/ioannidis/giorgos_ioannidis_Ignatiou_diak_stixoi_eis_Adami.PDF


 Πρώτη   ζώνη:   Παραδείσιο τοπίο με το «Δένδρο της Ζωής» 
 Δεύτερη ζώνη:  Στη θέση του «Δένδρου της Ζωής» ο «όφ   
 Τρίτη      ζώνη:  Θλιβερό τοπί

  του
έ

ις»
ο. Μακριά φαίνεται ο Παράδεισος 

     Οι κινήσεις των πρωτοπλάστων και  αγγέλου που συζητά μαζί τους δείχνουν 
ντονες και εκφραστικές κινήσεις παντομίμας. Είναι βέβαιο ότι εδώ αποτυπώνεται 
θεατρικό μονα  για να 
παρακολο ή α ή «
 

σκηνικό που οι χοί έστηναν – με μορφή «οίκων» –
υθ σουν παντομίμ διαλόγους» με βιβλικό περιεχόμενο.  

  Στη Νορμανδία το «Δράμα  Στίχοι  εις  Αδάμ«Δράμα  Στίχοι  εις  Αδάμ»»    ήήτταανν  γγννωωσσττόό  ττοονν  1122οο    ααιιώώνναα..  
ΠΠααιιζζόότταανν  σσεε  κκεεννττρριικκέέςς  ππλλααττεείίεεςς

 
νικό 

είμενο του Ιγνατίου Γραμματικού διακόνου.     

  με το γαλλικό τίτλο «Le Jeu d’ Adam». Λέγεται ότι 
είναι το πρώτο έργο που παίχτηκε στην Ευρώπη εκτός εκκλησίας28. Στο νορμανδικό 
κείμενο υπάρχουν λεπτομερείς σκηνικές οδηγίες που όμως λείπουν από το ελλη
κ
 
 δδ..  ««ΘΘυυσσίίεεςς»»  σσττηηνν  ΠΠααλλααιιάά  ΔΔιιααθθήήκκηη  ––  ««ΗΗ  ΘΘυυσσίίαα  ττοουυ  ΑΑββρρααάάμμ»»..      
  
ΟΟιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί  κκααττήήρργγηησσαανν  ττιιςς  θθυυσσίίεεςς..    ΟΟ  ΜΜυυσσττιικκόόςς  ΔΔεείίππννοοςς  κκααιι  ηη  ΘΘεείίαα  ΕΕυυχχααρριισσττίίαα  
ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  μμοοννααδδιικκήή  ««θθυυσσίίαα»»  ((οο  ΧΧρριισσττόόςς  θθυυσσιιάάζζεεττααιι))..  
ΣΣκκηηννέέςς  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς  θθυυμμίίζζοουυνν  ((ππρροοεειικκοοννίίζζοουυνν))  ααυυττήή  
ττηη  θθυυσσίίαα  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  κκααιι  εείίννααιι  εευυχχάάρριισστταα  ααννααγγννώώσσμμαατταα..  
ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  σσττηη  δδηημμώώδδηη  δδιιάάλλεεκκττοο,,  εεππιιλλεεγγμμέέννωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττηηςς  
ΠΠααλλααιιάάςς  ΔΔιιααθθήήκκηηςς  εεφφοοδδίίαασσαανν  ττοουυςς  σσεεννααρριιοογγρράάφφοουυςς  μμεε  μμεεγγάάλλοο  
ααππόόθθεεμμαα  σσεε  ιισσττοορρίίεεςς  κκααιι  εειικκόόννεεςς..  ΟΟ  σσεεββαασσμμόόςς  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  
σσττοονν  ΑΑββρρααάάμμ  ππααρρέέχχεειι  ππλλήήθθοοςς  ««ΑΑκκοολλοουυθθιιώώνν»»  ((ππααννττοομμίίμμεεςς  κκααιι  
««δδρρααμμααττιικκάά  έέρργγαα»»))  μμεε  θθέέμμαα  ττηη  ««φφιιλλοοξξεεννίίαα  κκάάττωω  ααππόό  ττηη  ΔΔρρυυ»»  κκααιι  ττηη  ««θθυυσσίίαα  ττοουυ  

ΑΑββρρααάάμμ»»..ΔΔηημμοοφφιιλλεείίςς  ήήτταανν  κκααιι  ιισσττοορρίίεεςς  ττοουυ  ΆΆββεελλ κκααιι  ττοουυ  ΜΜεελλχχιισσεεδδέέκκ29..    
ΟΟ  ««ΛΛόόγγοοςς»»  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ  μμεε εεππιιγγρρααφφήή  ««ΕΕιιςς  ττοονν    
ΜΜαακκάάρριιοονν  ΑΑββρρααάάμμ»»  έέχχεειι  δδοομμήή  σσεεννααρρίίοουυ30..      
              ΣΣττηη  ΡΡώώμμηη  ττοο  ψψηηφφιιδδωωττόό  ττηηςς  SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggiioorree  ((55οοςς  ααιι..3311))  κκααιι  
σσττηη  ΡΡααββέένννναα  τταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΑΑπποολλλλιιννααρρίίοουυ  iinn  CCllaassssee  ((77οςος  ααιι..))  
σσκκηηννοογγρρααφφοούύνν  ««λλεειιττοουυρργγιικκόό  δδρράάμμαα»»  ((σσεε  ττύύπποο    ««σσυυμμπποοσσίίοουυ»»)) ππ οουυ  
οορργγάάννωωννεε  έέννααςς  εεππίίσσκκοοπποοςς  μμεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ααππόό    ΓΓόόττθθοουυςς

σσ ..  
  

Σττρρααττιιωωττιικκοούύςς Σττηη  ΡΡααββέένννναα  μμάάλλιισστταα  έέχχοουυμμεε  σσκκηηννοογγρρααφφίίαα  ττέέττοοιιοουυ  ππεεννττάάππρραακκττοουυ::  
Πράξη 1η Θυσία του Άβελ – Αδελφοκτονία 
Πράξη 2η Θυσία του Μελχισεδέκ 
Πράξη 3η Φιλοξενία του Αβραάμ – Παράθεση γεύματος 
Πράξη 4η Θυσία του Αβραάμ – Αντί του Ισαάκ θυσιάζεται «αμνός» 
Πράξη 5η  «Μυστικός Δείπνος» 

Από τ  τον υν οι μαρτυρίες για το ανέβασμα 
σκηνώ α τι ς Διαθήκης. Όμως έργα του 15ου – 16ου 
αιώνα ουν ραδίδουν βελτιωμένα 
και εξ σεν   του 
Αβραά  ιαμ χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης). Ο 

ον 7ο έως  14ο αιώνα στην Ανατολή λείπο
ν με θέμ ς «θυσίες» της Παλαιά

 αντιγράφ  παλαιά χειρόγραφα που έχουν χαθεί και πα
ελιγμένα άρια. Ο Βιτσέντζο Κορνάρο (1635)  παραδίδει τη «Θυσία
μ» (1144 βικοί 15σύλλαβοι σε 

Βιτσέντζο Κορνάρο είχε υπ’ όψιν το έργο του Luigi Grotto «Lo Isach» (1589) που με 
τη σειρά του βασίζεται σε βυζαντινό που αναβιώνει πανάρχαια παράδοση 31.  
             5577     
 

http://users.sch.gr/geioanni/sel-politismos/BIBLIA/ioannidis/giorgos_ioannidis_Ignatiou_diak_stixoi_eis_Adami.PDF


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

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

ΕΕίίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  όόττιι  όόλλαα  τταα  ττρροοππάάρριιαα  ττοουυ  ««κκααννόόνναα»»  ττοουυ  ΔΔααμμαασσκκηηννοούύ  μμιιλλοούύνν  γγιιαα  φφωωςς,,  
γγιιαα  ππυυρρφφόόρροο  άάρρμμαα  ((εεννσσωωμμααττώώννεειι  ααρρχχααίίοουυςς  ΎΎμμννοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΉΉλλιιοο  μμεεττααττρρέέπποοννττάάςς  

ττοουυςς  σσεε  χχρριισσττιιααννιικκοούύςς))..  ΕΕππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  όόμμωωςς  σσττοο ««ζζήήλλοο»»  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη    
εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ππααρρααννοομμίίααςς  ––  αακκόόμμηη  κκιι  αανν  ααυυττήή  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  ππααλλάάττιι..  
              ΠΠόόττεε  άάρρχχιισσεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  νναα  
δδιιδδάάσσκκεεττααιι  ωωςς  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα;;  ΔΔεενν  έέχχοουυμμεε  ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΟΟ  ΙΙωω..  
ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  σσυυννήήθθιιζζεε  νναα  σσυυγγκκρρίίννεειι  ττηη  δδιιααφφθθοορράά  ττηηςς  άάρρχχοουυσσααςς  ττάάξξηηςς  
ττοουυ  κκααιιρροούύ  ττοουυ  μμεε  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη..  ΣΣεε  ««ΛΛόόγγοουυςς»»  ττοουυ,,  
ππεερριιέέχχοοννττααιι  δδιιάάλλοογγοοιι  ααππόό  ττοο  ββιιββλλίίοο  ΒΒαασσιιλλεειιώώνν  ΓΓ΄́((κκεεφφ..1177--1199)),,χχωωρρίίςς  ααυυττόό  
νναα  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  οοιι  ««ΛΛόόγγοοιι»»  εεκκφφωωννήήθθηηκκαανν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ΛΛεειιττοουυρργγιικκοούύ

ΤΤ
  

οΔΔρράάμμααττοοςς..  ο  1100οο  ααιι..    όόμμωωςς,,  οο  εεππίίσσκκοοπποοςς  ΚΚρρεεμμώώννοοςς  ΛΛιιοουυττππρράάννδδοοςς  ππρροοσσκκλλήήθθηηκκεε
ααππόό  ττοονν  ΝΝιικκηη

  
φφόόρροο  ΦΦωωκκάά  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττοο  θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο  πποουυ  ααννέέββααζζαανν  κκάάθθεε

χχρρόόννοο  σσττηηνν  ΑΑ
  

γγίίαα  ΣΣοοφφίίαα..  ΣΣχχοολλιιάάζζεειι  μμεε  ττοο  γγννωωσσττόό  εειιρρωωννιικκόό  ττοουυ  ύύφφοοςς:: 
«Την 13ην ημέραν  [καλένδαι Αυγούστου] κατά την οποίαν οι κούφοι 
Έλληνες εορτάζουν την Ανάληψιν του Προφήτου Ηλιού με σκηνικά 
παίγνια, … μετεμόρφωσαν την Αγία Σοφίαν σε θέατρον…»32

Όταν ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ενηλικιώθηκε, καθιέρωσε για την 20η Ιουλίου μια σειρά 
εκδηλώσεων στο Μέγα Παλάτιον με παντομίμες και ένα είδος μιούζικαλ που 
παρακολουθούσε ο αυτοκράτωρ, ο πατριάρχης με τη συνοδεία του και άλλοι 
επίσημοι ς. 
(Την απο α 
πρωτοψά ακάθονταν 

τική κόγχη (Αίγυπτος 5ος αι.). Έχει δίκιο ο  

– με ιδιαίτερη πρόσκληση. Η Χορωδία επένδυε με άσματα τις παντομίμε
τελούσαν διαπιστευμένα μέλη των Δήμων υπό τη διεύθυνση του «άρχοντ
λτη» της Αγίας Σοφίας). Στο τέλος όλοι οι προσκεκλημένοι παρ

σε δείπνο που παρέθετε ο αυτοκράτωρ.   
 
       Ο Ρώσος περιηγητής Ιγνάτιος Σμολιάνιν στο χρονικό του (1389) περιγράφει με 
πολλές λεπτομέρειες την τελετή στην Κωνσταντινούπολη της «Ανάληψης του 
Προφήτη Ηλία». Στη Βόρειο Ελλάδα το 15ο αιώνα φαίνεται ότι το Λειτουργικό Δράμα 
«Ανάληψη του Προφήτη Ηλιού» είχε εξελιχθεί και εμπλουτιστεί με θέματα από την 
ελληνική μυθολογία. Στη Μονή Φιλανθρωπινών (Ήπειρος), η τοιχογραφία αντιγράφει 
το «θρίαμβο του Διονύσου» από την κοπ
Κουκουλές που επιμένει ότι η τοιχογραφία της μονής Φιλανθρωπινών είναι 
σκηνογραφία Λειτουργικού Δράματος στο χώρο του κεντρικού ναού.    
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    ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
1. Στην Κατακόμβ  Πρισκίλλη  (Ρώμη) ωραία τοιχογραφία του 3η ς ε

ους υποδύονται ιερείς. 
.  Αργυρή λειψανοθήκη από Ηράκλεια 4ος-5  αι.  Αρχλ. Μουσείο Θεσσαλονίκης, Εικονίζεται ο 

Χ  και το , ο Δανιήλ, οι τρεις παίδες και ο Μωυσής. 
Τ ίνι μίζει φούρνο)στηνόταν στο κέντρο του ναού.  

7. υ  
. 133, στίχος 65.   

εύη,,1889, VI, 40 

10. 
 τροπαρίου 

ωνικές αναζητήσεις.   

18.

20. 

6 και 187.   
αι απ’ τους στίχους 28.10 – 28.12, η Αποκάλυψη 

 De Primi Paradisi Lapsu PG 117 1164-1174   
 Athenais, 240.  

rn Language Revieu 34 (1939), 

νοδρόμος Χριστός σαν Ήλιος 
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ου αι. μ  παράσταση των Τριών 
Παίδων. 

2. Delvoye σελ. 164. Άγνωστο από ποιο εργαστήριο προέρχεται η σύνθεση. 
3.  Κατά τον Αλέξη Σολωμό (ΘΕΑΤΡΟ 13), τους ρόλ

ος4
ριστός ανάμεσα στονΠέτρο ν Παύλο

5. οιχογραφία Βλατάδων. Το καμ (θυ
6. PG 115, 1866. Βλ. Φαίδων Κουκουλές σελ. 113.  

 «ὅτι ἐξήλετο ἡμᾶς  (ὁ θεός) ἐξ ἅδου   και ἐκ χειρός θανάτο  ἔσωσεν ἡμᾶς» :προτύπωση της
ανάστασης. Sir Lanselot C. L. Brenton, The Sepruagint with Apocrypha, σελ

8. Itinéraires Russes en Orient. Μτφρ. Kitrov, Société de l’ Orient Latin.Γεν
9. The Travels of Betrandon de la Brocquiere σ 233. (από τη συλλογή Ευσταθίου Φινόπουλου) 

 Sir Lanselot C. L. Brenton, The Sepruagint with Apocrypha, σελ. 134-136   
11. Κανών Α΄, ποίημα Θεοφάνους, Ήχος πλάγιος του δ΄ Ωδή α΄. Οι στίχοι του α

απηχούν την ιστορία  (Δανιήλ κεφάλαιο γ΄) με κοιν
12. Η φράση «δεινούς πρεσβυτέρους» φωτογραφίζει τα μέλη της Συνόδου της Ιερείας (754), 

όργανα του αυτοκράτορα που συνέβαλαν στο διωγμό Ορθοδόξων. MANSI, ΧΙΙΙ, 323, 327, 346 
αι ο 13. Ευσταθίου, Παρεκβολαί εις Διονύσιον, 976.53: «Ο γράψας το Δράμα της Σωσάνιδος οίμ

Δαμασκηνός, ως εκ της επιγραφής φαίνεται».  
14. «Περί του ιδίου βίου και της εαυτού αγωγής». τόμ. ΙΙΙ, Παρίσι, σελ. 349  
15. Ν. Λάσκαρης, Ιστορία Νεοελληνικού Θεάτρου, Α΄, Αθήναι 1938, 59-60 
16. PG 136,508.  
17. Φωτίου, Βιβλιοθήκη,  κώδ. 183, 128α, 30  

 Βίβλος Βασιλ. Χριστίνας της Σουηδίας (940). Βατικανός Κώδικας Πατρικίου Λέοντος (Reg. gr 1) 
19. Χειρόγραφο 13ου αιώνος   

Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματείς,1.2.3  
21. Αλέξης Σολωμός, ΘΕΑΤΡΟ, 13 
22. Ευστάθιος Καισαρείας, Ευαγγελική Απόδειξις, κεφ.  28 – 29.  
23. Φ. Κουκουλές, σελ. 18
24. Vita Adam et Evae, 9, 8-9, 12. Όπως φαίνετ

του Μωυσή πρέπει να γράφτηκε από μοναχό του 6ου αιώνα μ.Χ.  
lvoye  61 – σελίδα 191.  25. Στο Bargello. ΦλωρεντίαςDe ,εικόνα

26. Έκδ Dubner, Paris 1847.Και Migne, με τίτλο
orovius,27. Boisonade, Anecdot, I. 436. Greg

28. Kenneth Unwin, The Mystere d’ Adam: Two problems. Mode
70 - 72Ι.  

29. F. W. Deissmann, Ravenna, Hauptstadt des spatnantiken. Abendlandes, I, 257.  
30. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις τον μακάριον Αβραάμ, 50.739 κ.ε.  

ουρα31. Στην κόγχη εικονίζεται η Ανάληψη του Προφήτη Ηλία ή ο 
(Grabar). Παρόμοια σύνθεση και στο μωσαϊκό (300μ.Χ.) κρύπτη Αγ. Πέτρου, Βατικανό. 

t. 949 32. Liutprand, Relatio de legatione Constantinopolitana, 17 Sep
  

 
 
 
 
 
 
 
    
  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
αα..      ΤΤοο  ««ΔΔωωδδεεκκααήήμμεερροο»»  κκααιι  οο  ««ΔΔεεσσπποοττιικκόόςς  ΚΚύύκκλλοοςς»»..      
 
    Τον 4ο αι καθιερώθηκε το «Δωδεκαήμερο»(«Χριστούγεννα» - «Θεοφάνι  Οι 
γιορτές εμπλουτίστηκαν με δρώμενα (εποπτικές διδασκαλίες) που σύντομα 
ξελίχθηκαν σε θέατρο. Η αντίδραση στην Ανατολή ήταν μεγάλη. Κατηγορήθηκαν οι 

τι νική διδασκαλία 
ε περσικά δρώμενα και να ταυτίσουν το Χριστό με τον Μίθρα – Ήλιο.  Χρειάστηκε 
λύ κ

φα του 15ουαι. Ήταν 
μ »3. Κατά τον La Plana 

ς  παραστάσεων. 
νίκη τα λυρικά μέρη ήταν τολμηρά και έκαναν 

 χόρευε σε ρυθμούς 

αναπαράσταση της Γ
αρκούνταν στο Ευαγ
διαβίωσης των νέων
απόκληρων της αγροτικής

 Η πορεία στην Α  
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α»)

ε
Πατέρες της Εκκλησίας ότι προσπάθησαν να νοθεύσουν τη χρισ α
μ
πο αιρό ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός να πείσει τους πιστούς ότι τα δρώμενα που 
παρακολουθούσαν ήταν τελείως διαφορετικά από τα μυστήρια του Μίθρα. Οι 
παραστάσεις της Γέννησης δεν αναφέρονται σε «ψευδείς μύθους». («…μη αισχρά 
δείκνυσθαι»)1. Η λέξη «μυστήριο» καθιερώθηκε από τότε να σημαίνει παραστάσεις 
με θέμα τη ζωή του Χριστού. Στην Ανατολή τον 6ο αι τα δρώμενα αυτά ονομάζονται 
«θεανδρικά μυστήρια» ενώ στη Δύση έγιναν γνωστά ως mysteries.   
       Αρχικά η βάπτιση του Χριστού και το κήρυγμα του Προδρόμου στην έρημο 
προετοίμαζε τους νέους χριστιανούς να δεχθούν το Βάπτισμα. Προσέφεραν όμως 
και υλικό για παντομίμες και δημοφιλείς διαλόγους με κοινωνικό και πολλές φορές 
πολιτικό περιεχόμενο. Ο Μέγας Αθανάσιος οργάνωσε μονόπρακτο με θέμα τον χορό 
της Σαλώμης - αποκεφαλισμό του Προδρόμου και απηύθυνε χαιρετισμό στους 
θεατές2. Αυτοτελείς σκηνές ή μονόπρακτα μπορούσαν να ήταν: 

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

Με το λυρικό μέρος σχετίζονται τα «Μακαριστάρια» σε χειρόγρα
σενάρια με το «μαρτύριο του Προδρό ου
τα Μακαριστάρια αποτελούσαν λυρικό μέρο
Στη Θεσσαλο
εντύπωση. Η υποδυόμενη την Σαλώμη
Οριεντάλ όπως στην τοιχογραφία των Αγίων Αποστόλων. Οι 
ακρότητες αυτές και οι τολμηροί αυτοσχεδιασμοί ενοχλούσαν 
συντηρητικούς κύκλους. Ο επίσκοπος Συμεών ομιλεί για τους 
αυτοσχεδιασμούς με σκληρά λόγια. Αντίθετα,     
 
Στον «Δεσποτικό Κύκλο» δημοφιλής ήταν και η 
έννησης του Χριστού με ρεαλιστικές σκηνές.Οι οργανωτές δεν 
γελικό κείμενο Δινόταν ευκαιρία να περιγράψουν τις συνθήκες 
 μητέρων και των νεογέννητων όπως και των «πενήτων» - 

 υπαίθρου: 
ίγυπτο θυμίζει εκτοπίσεις πολιτών ή και εθνών.

 Το  «Λουτρό  του  βρέφους»  και  η  βοήθεια  (φροντίδα)  που  η  Παναγία  δέχεται 
αντλείται από «απόκρυφα» κείμενα της εποχής.    

  Οι βοσκοί  μπορούσαν να μιλήσουν για όλα τα προβλήματα της αγροτικής ζωής. 
           



 Οι  «Μάγοι  με  τα  δώρα»  θύμιζαν  τους  Πέρσες  πρέσβεις  –  και  μπορούσαν  να 
μιλήσουν για τις συνθήκες ζωής εκτός Βυζαντίου.   

Πολλά ς 
Εκκ ακρεόντειοι Στίχοι» του Σωφρονίου 

ν για λατρευτική χρήση αλλά 

τρεις επάλληλες ζώνες σε
  «Γέννηση»,  «Προσκ
στην άλλη χωρίς δια

 Οι λεπτομέρειες αν
γράφους Ο Ρωμανός 

ο Μ ω
Χριστο ικού έργου). Και ο Λέων Βυζάντιος ο 
Σχ η Τριλογία της 

 σενάρια για την εορτή των Χριστουγέννων γράφτηκαν απ’ τους Πατέρες τη
λησίας4. Αξίζει να μελετηθεί η τριλογία: «Αν

Ιεροσολύμων (Ευαγγελισμός–Γέννησις – Προσκύνησις των 
Μάγων), που δεν προορίζοντα
για ανάγνωση με παντομιμικές κινήσεις5.Μοναχοί 
μετέφεραν τέτοια σενάρια στην Ιταλία. ΟΙ «Ανακρεόντειοι 
Στίχοι» του Σωφρονίου ήταν γνωστοί στο Μιλάνο(6ο–7οαι). 
Σχετικός σκηνογραφικός διάκοσμος σώζεται στη Santa 
Maria Fortis Portas. Ο διάκοσμος αναπτύσσεται σε μορφή 
ταινίας κατά μήκος του τοίχου – οι σκηνές διατάσσονται σε 
 μορφή Décor Simultanée6 ως εξής: 
ύνηση  των  Μάγων»  «Υπαπαντή»,  παρατίθενται  η  μια  δίπλα 
χωριστική γραμμή 
τλούνται από την «Απόκρυφη Παράδοση»7  

Οι σκηνές στη S. Maria Fortis Portas επηρέασαν ποιητές και ζω
ελ δός είχε υπ’ όψιν του παρόμοια απεικόνιση (εμπνεύστηκε το Κοντάκιο των 

υγέννων ως μουσική επένδυση θεατρ
ολαστικός συνέθεσε «τροπάριο» που ψαλλόταν ενώ παιζόταν 

Γέννησης. Κάθε στίχος του Τροπαρίου προλογίζει το επόμενο επεισόδιο που θα 
παρακολουθήσουν οι θεατές:  
Ανύμφευτε Παρθένε πόθεν ήκεις;… 
Μεγάλων φρικτών Μυστηρίων επί γης τελουμένων ορώμεν Παναγία 

Και προευτρεπίζομεν το Σπήλαιον … 
Και Μάγοι προσέρχονται.. 

Πρ ρησιμοποιεί ο Λέων Βυζάντιος δεν περιέχονται 
στ » στο απόκρυφο 
«Π ές στον απόκρυφο «Ψευδοματθαίο».  
    χουμε γραπτές μαρτυρίες ότι το Λειτουργικό Δράμα των 

έπει να τονιστεί ότι φράσεις που χ
ην Καινή Διαθήκη. Θυμίζουν τον «προβληματισμό της Σαλώμης
ρωτευαγγέλιο Ιακώβου» και περιγραφ
   Από τον 10ο – 11ο αι. έ

Χριστουγέννων («Θεανδρικό Μυστήριο») έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Ρεαλιστικές 
σκηνές σε «Μηνολόγιο» Βατικανού Κώδικα (αντιγράφουν Décor  Simultanée από 
μικρογραφία «ευαγγελιστάριου» στη Λαύρα Αγίου Όρους). Στη σκηνή με το «λουτρό 
του βρέφους» η βοηθός που συμμετέχει στις φροντίδες, φέρει στολή βυζαντινής 
υπηρέτριας. Πιο πέρα ο βοσκός οδηγείται από τον λευκοντυμένο άγγελο και μοιάζει 
πολύ με βυζαντινό ασκητή. Η αμφίεση του αγγέλου θυμίζει πατρίκιο ή αυλικό.   
     Δυναμικοί ιεράρχες τον 10ο αι τόλμησαν καινοτομίες: Ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος 
προσέλαβε επαγγελματίες χορευτές να εμπλουτίζουν τα λυρικά μέρη. Ο Μιχαήλ 
Κηρουλάριος(11οαι) ανέθεσε σε Χιώτες μοναχούς (Νικήτα και Ιωάννη)να μεταφέρουν 
στην Αγιά Σοφιά«τό ὑπό τῆς πολιτείας προγεγραμμένον θέατρον ἀποτελούμενον 
ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό ἐπιτελεῖον τῆς παλαιᾶς σκηνῆς»8 Πίσω από τις καινοτομίες 
αυτές κρύβονται οι λόγιοι και η στροφή στις κλασικές σπουδές 

 Ο όρος «θεανδρικά μυστήρια» έχει πια καθιερωθεί.        
 Οι παραστάσεις έχουν στοιχεία αρχαίων Διονυσιακών Τελετών 
 Το Χριστό τον ονομάζουν «ακερσεκόμη» (μακρυμάλης, προσωνύμιο του Διονύσου). 
            6622     



 Ως ηθοποιοί μετείχαν και γυναίκες («Πυθίαι Θεόπνευ »).στοι  
αρέστησε με πολύ 

     νηπίων»: Το παλάτι 
του
ασπίδε
έδιναν  και εικόνες για να πλουτίσουν το Δράμα. Ο 

μες να σφάζουν βρέφη. 
τ

ο παιδί της. 
 το Μαρτύριο των Νηπίων σιγά– σιγά 

περ  
Στε ν άδων  μαρτύρων)  στη Νικομήδεια». 
Τον  από τους 

οιμένες ιδίως «ο δεύτερος ποιμήν» («Second Shepherd») σε δημώδη αγγλική γλώσσα, 

 Μία από τις θεατρίνες, η Δωροθέα, υποδύθηκε την Θεοτόκο. Π
ρεαλισμό εντός του ναού τη στιγμή των «ωδίνων του τοκετού»   
 

 Με τον κύκλο των Χριστουγέννων συνδέεται η «σφαγή των 
 Ηρώδη, η ρωμαϊκή φρουρά με τα σπαθιά και τις 

ς, ο θρήνος της μητέρας που χάνει το παιδί της, 
 θέματα

διάκοσμος στο ναό της Θεοσκεπάστου (Τραπεζούντα), με 
ρεαλιστικές σκηνές από το «Μαρτύριο των Νηπίων» 
αντιγράφει προγενέστερα σκηνικά. Χαρακτηριστικός είναι ο 
ρεαλισμός που εκφράζεται με βίαιες σκηνές9 : 

 Οι στρατιώτες εικονίζονται ασκεπείς με γυμνές κνή
 Οι μη έρες θρηνούν γοερά τα παιδιά τους. 
 Μία μητέρα παρακαλεί τον στρατιώτη να λυπηθεί τ

  Ο κύκλος των Χριστουγέννων εκτός από
ιέλαβε και άλλες σκηνές μαρτυρίων και διωγμών: Το «Μαρτύριο  του  Διακόνου
φά ου»  και η «Σφαγή  των  δισμυρίων  (είκοσι  χιλι
 8ο αι προστέθηκε το Μαρτύριο των Ομολογητών που διώχθηκαν

εικονομάχους. Επειδή όμως τα θέματα αυτά από μόνα τους είχαν ανατρεπτικό 
περιεχόμενο και οι διάλογοι έπαιρναν αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, δεν επιτρεπόταν 
σε μεγάλες ενορίες οι παραστάσεις. Μόνο σε μοναστήρια της Συρίας και της 
Αιγύπτου ανέβαζαν τέτοια έργα, όμως δεν έχουμε στοιχεία για την εξέλιξη αυτών των 
θεαμάτων. (Άλλωστε οι περιοχές αυτές ελέγχονταν περισσότερο από τους Άραβες). 
 
       Στη Δυτική Ευρώπη ο Κύκλος των Χριστουγέννων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. 
Από χειρόγραφο του 1440 με σκηνικές οδηγίες μαθαίνουμε για τον κύκλο  του 
Wakefield (στο Yorkshire της Μεγ Βρετανίας). Χαρακτηριστικές είναι οι σκηνές με τους 
π
σε ρυθμό 3/4. Ενδιαφέρον επίσης έχει η σκηνή με τίτλο «Ηρώδης ο Μέγας» με έξυπνες 
σατιρικές ατάκες. 
  
ββ..      ΟΟ  ««ΘΘεεοομμηηττοορριικκόόςς  ΚΚύύκκλλοοςς»»..      
  
              Τα πανηγύρια προς τιμήν της «Πολιούχου  Θεοτόκου» ήταν 
μοφιλή στην Κωνσταντινούπολη. Το ιδιαίτερο γραφείο του 

ημο  που 
ροέβλεπε και θεατρικές παραστάσεις. Οι τελετές άρχιζαν με το 

στα ανάκτορα των 
ς Κύκλος όμως το 
ωμανό το Μελωδό 
χει δομή θεατρικού 

δη
αυτοκράτορα εξέδιδε κάθε χρόνο επίσ πρόγραμμα
π
«γενέθλιον», το πρώτο οκταήμερο του βυζαντινού έτους και 
έληγαν με την «κοίμηση» τον τελευταίο μήνα του βυζαντινού 
έτους. Στο τέλος του «κύκλου» ο αυτοκράτωρ παρέθετε γεύμα 
Βλαχερνών. Δεν είναι βέβαιο πότε οργανώθηκε ο Θεομητορικό
κοντάκιο με ακροστιχίδα «Ωδή Ρωμανού» που αποδίδεται στο Ρ
(6ος αι)10 αντιγράφει σχετικό σενάριο (και το ίδιο αυτό κοντάκιο έ
σεναρίου). Διακρίνεται σε δύο Πεντάπτρακτα με κοινό Προοίμιο και Επίλογο: 
        6633 



  
  

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
  Α΄ ΠΕΝΤΑΠΡΑΚΤΟ    Β ΠΕΝΤΑΠΡΑΚΤΟ 
α α Προσευχή της Άννας  Η Άννα δοξολογεί (Α΄ Στάση) 
β Προσευχή  β του Ιωακείμ  Η Άννα δοξολογεί (Β΄ Στάση) 
γ γ ΑναφορΠροσφορά Δώρων στο Ναό  ά στη Σάρρα 
δ δ «Πότος» (Συμπόσιο)  Αρραβώνας Παναγίας 
ε Λαμπαδηφορία Παρθένων  ε Προαγγελία γέννησης του Χριστού 

ΚΟΙΝΟΣ Ε ΛΠΙ ΟΓΟΣ  
Ο σ αι παρμέν ε ο «Πρωτευαγγέλιο 

ώβου». Το «γε όταν σε μεγάλα 
ρια στην Κω , 

Θεοτόκο . Στη Μονή της Χώρας έχουμε 

ώ
από τον Ευαγγελισμ . Στον Ιωάννη Χρυσόστομο αποδίδεται η «ακολουθία»  του 
ευαγγελισμού (σύνο
παίχτηκε στην Αγία Σ

έζεται.»  
ι στιχ άσ ις από το 

ι κηνές και οι διάλογοι είν οι ξ ολοκλήρου απ’ τ
Ιακ νέθλιο»τον 14ο αι παιζ
μοναστή νσταντινούπολη. Τους χαρακτήρες (Άννα

), υποδύονταν μοναχές
τολμηρές καινοτομίες-αυτοσχεδιασμούς. Προστέθηκε «οικιακή 
βοηθός» που βοηθά τη Θεοτόκο να κάνει τα «επτά  πρώτα 
βήματα»11. Σε φορητή εικόνα 16ου αι στο Βυζαντινό Μουσείο 
Αθηνών η«Παναγία του Πάθους» αντιγράφει παλαιότερο Décor 
Simultanée με το «Γενέθλιον» από τη μονή της Χώρας.  
 
       Ο εορτασμός του «Ευαγγελισμού» προσέφερε από ενωρίς 
πλούσιο υλικό για θεατρικό έργο. Στην Ομιλία του Βασιλείου 
νεται σενάριο με σκηνές από τη ζωή της Παναγίας - ιδιαίτερα 
ό

Σελευκείας ενσωματ
12

λο μονόπρακτων με παντομίμα ομιλίες και ύμνους) που 
οφία13. Το κείμενο της «ακολουθίας» χρησιμοποιεί φράσεις από 

την απόκρυφη παράδοση του 4ου – 5ου αι (από το «Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου»):  
    Χαίρε κεχαριτωμένη!  Πέπαυται η κατάρα.   
      Κατήργηται η φθορά. Μεμάρανται τα στυγνά. Ανθεί τα φαιδρά14.   
Στο κείμενο υπάρχουν σκηνικές οδηγίες:   
  «Ταύτα της Μαρίας λεγούσης, τάχος ο Άγγελος προς Ιωσήφ παραγίνεται»   
  «Ο Ιωσήφ ως ανακριτής αυστηρώ προσώπω κριτής καθ
Ο ομυθίες είναι γραμμένες σε δημώδη διάλεκτο και αντιγράφουν φρ ε
Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου (18, 12 κ.ε.):  

ΠΑΝΑΓΙΑ  Ἂπιθι, ἄπιθ’ ἄνθρωπε, ἐκ παραθύρων ἐμῶν… 
πρό τοῦ ἐλθείν ὁ γέρων, τοῦ οἴκου μου ἀπόδραθι 
ζηλότυπος γάρ ἐστί, σκεπάρνῃ ἀποτέμη τον τράχηλον 

ΙΩΣΗΦ  Λέγε μοι μετά ἀκ ιβρ είας το γεγονός σοι. 
Μη κρύψης με το συμβάν σοι 

Τον 7ο αιώνα κυκλοφο  Γερμανό15, με 
εξελιγμένο σενάριο τ ραλιστική 
αντίληψ οχής την πηγή να αντλήσει 
ύδωρ (όπως στο Πρωτ χομυθίες εξυμνείται η ομορφιά και 

ρούσε «Ομιλία» αποδιδόμενη στον Πατριάρχη
ου «Ευαγγελισμού». Οι επιρροές από τη νατου

η της επ είναι έντονες. Η Θεοτόκος πηγαίνει σ
ευαγγέλιο Ιακώβου) Στις στι

η αγνότητα. Δεν λείπει το χιούμορ:   
      6644       
   



ΠΑΝΑΓΙΑ  Βλέπω σου νεανίσκε ταῆς εὐμορφίας τό ἀξιογράφιστον κάλος 
ΑΓΓΕΛΟΣ  Γνώθι σαφῶς ὅτι μάλλον ἐγώ ἐν ἐκπλήξει γέγονα θεασάμενος 

τό θεογράφητόν σου κάλλος. 

 Στη Μ ώρ αν το 
σενάρ όμ ραφεί 

 Αγγέλου με την Παναγία δίπλα στο 
πηγάδι (ή στη Φιάλη στον αυλόγυρο του μοναστηριού).  

Τ σ  
Πρωτευαγγέλιο Ιακ
εκφράζονται βιώματα α

 
ονή της Χ ας στην αναπαράσταση του ευαγγελισμού χρησιμοποιούσ
ιο το φερ ενο ως Λόγος  του  Γερμανού. Ένα ψηφιδωτό εικονογ

στιχομυθία – συζήτηση του

     Τον 5οαι κυκλοφορούσαν λιμπρέτα με 
θέμα τον Ευαγγελισμό. Το φερόμενο ως 
έργο του Πρόκλου 434-44716 γράφτηκε για να 
παιχτεί επί σκηνής. Και στα «Ομηρόκεντρα 
της  Αθηναΐδος» η συνάντηση αγγέλου – 
Θεοτόκου φορτίζεται με   δραματικά στοιχεία 
που μόνο επί σκηνής μπορούν σωστά να 
αποδοθούν. ο κείμενο βα ίζεται στο 
ώβου. Στις απαντήσεις της Παναγίας 
 που η Αθηναΐς έζησε στο π λάτι:   

ΑΓΓΕΛΟΣ  Χαῖρε Βασίλισσα, σεβαστή στους ανθρώπους. 
Χάρη σε σένα ο θάνατος και τα δεινά των ανθρώπων 
Δεν θα ξαναρθούν πια. 
Αυτό που θα σου πω θα φέρει αθανασία 
(«νημερτές γάρ τοι μυθήσομαι»)
ου και της Αθηναΐδος φαίνεται να είναι αντίστοιχ

17

 Τα έργα του Πρόκλ α των 
«Χαιρετισμών στη  Θ  κύκλους (έμμετρη διήγηση του 
«Ευαγγελισμού» σε απ να κατανοήσουν το 
«μυστήριο  της  θείας  ο κε σε 24 ενότητες (τους 

ν α

 ου φαίνεται να είναι παράφραση 
Ιω. 

     

εοτόκο» στους λόγιους
λή γλώσσα). Για να μπορούν οι θεατές 
ικονομίας» η παράσταση χωρίστη

«οίκους»). Δεν είναι λίγοι όσοι αποδίδουν τους «χαιρετισμούς» στον Ρωμανό το 
Μελωδό. Όμως έγι αν δημοφιλείς στ  μέσα του 7ου αιώνος όταν ο πατριάρχης 
Σέργιος τέλεσε «παννυχίδα» με βάση το κείμενο των «χαιρετισμών» προς τιμήν της 
«Υπερμάχου Στρατηγού» που έσωσε την πολιορκούμενη «Πόλη». Ο ποιητής είχε υπ’ 
όψιν τον ορφικό ύμνο «εις την υψίστην θεάν»18( που υμνούσε τη Μεγάλη Μητέρα - 
Γη). Ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος ενσωμάτωσε στους 24 «οίκους των Χαιρετισμών» τον  
«κανόνα»(τροπάρια χωρισμένα σε 9 «ωδές»).    
  
         Δεν είναι μόνο οι «χαιρετισμοί» που δανείζονται στίχους από αρχαίους Ύμνους. 

Τον 11ο αι ο Ιωάννης Μαυρόπους έγραψε τον «Ύμνο 
στη  Θεοτόκο» π
Ύμνου του Ιππολύτου προς την Αρτέμιδα. ο 
Δαμασκηνός οργάνωνε παραστάσεις με θέμα τον 
«ευαγγελισμό» στα Ιεροσόλυμα για «πανηγυριστές» 
από την Παλαιστίνη και τη Συρία (όπως έλεγε ο ίδιος 
σε χαιρετισμό του πλήθους:«νύν οι φιλοθεάμονες και 
πανηγυρισταί πανδημεί επαθροίζονται») . Το κείμενο 
 σκηνικές οδηγίες για παντομίμες ή διαλόγους19.  

 6
που φέρει το όνομά του περιέχει
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      Τον 14ο αι το λειτουργικό δράμα «Ευαγγελισμός» ήταν γνωστό στους σλάβους 
και Βουλγάρους ως «μυστήριο». Στο ναό του Αγίου Κλήμη η νέα που υποδυόταν την 
Παναγία καθόταν στο δεσποτικό θρόν ντυμένη
πατρικίας (όπως περιγράφεται στο Πρωτευαγγέλι
φορητή εικόνα στην πινακοθήκη Οχρίδος).   
        Σε πόλεις της Αρμενίας εισάγονται στοιχεία λαϊκού θεάτρου. Στην παντομίμα και 
στους διαλόγους του ευαγγελισμού λαμβάνει μέρος «θεραπαινίδα» (υπηρέτρια)στο 
πρόπυλο δίπλα στην ένθρονη Παναγία. Το σκηνικό (θρόνος Θεοτόκου – βάθρο 
αγγέλου – πρόπυλο με τη θεραπαινίδα) πρέπει να ήταν στην είσοδο της εκκλησίας. 
Είναι βέβαιο ότι στην Αρμενία από ενωρίς το Λειτουργικό Δράμα είχε βγει έξω από 
το ναό – παιζόταν στον προαύλιο χώρο ή σε κοντινή πλατεία. Αξίζει να μελετηθούν 
φορητές εικόνες, τοιχογραφίες και μικρογραφίες που εικονογραφούν σκηνικά από 
την παράσταση (όπως αρμενικό ευαγγέλιο του 13

ο  με την τυπική στολή της βυζαντινής 
ο Ιακώβου και όπως εικονίζεται σε 

ι «είναι  τόσο 

ου αιώνος κ.α. 20).  
     Ο Ανδρόνικος Β΄ (1282) εξέδωσε «θέσπισμα» για θεατρικές παραστάσεις 
του Αυγούστου21. Ο κύκλος άρχιζε 1η Αυγούστου στις Βλαχέρνες, έφθαναν 
στις 15 στην Αγία Σοφία και κατέληγαν στις 23 στις Βλαχέρνες. Η συμμετοχή 

 παραστάσεις ήταν υποχρεωτική. Το θέσπσμα τόνιζε ότστις
ωραία τα ιερά άσματα, μέλη, ακούσματα και προβαλλόμενα θεάματα. Πώς 
να αναζητήσεις κάτι ομορφότερο;»       
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αα..      ΔΔρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννοοιι    ««ΒΒίίοοιι  ΑΑγγίίωωνν»»..      
  
              Η  του «πολιούχου» και άλλων δημοφιλών Αγίων, πάντα προσφερόταν 
για «εποπτική διδασκαλία». Το «μαρτύριο»και τα «θαύματα» του Αγίου Δημητρίου 
που συγκινούσαν τους Θεσσαλονικείς και του Αγίου Γεωργίου και άλλων δημοφιλών 
γίων που συγκινούσαν την Ανατολή στην αρχή ήταν απλά αναγνώσματα. Στα 

ε μορ ή κειμένου για ανάγνωση το 
βίο» και τις «θαυμαστές πράξεις» των εορταζόμενων Αγίων αλλά και τη θαυμαστή 

Κρόνεια» (ελληνική λατρεία 
ου ε

ιερέας με μπαγκέτα συντονίζει 

 μνήμη

α
μοναστήρια επίσης τα «Συναξάρια» περιείχαν σ φ
«
ζωή ασκητών και ηγουμένων. Την ώρα του κοινού φαγητού, κάποιος μοναχός 
διάβαζε ενώ οι άλλοι άκουγαν τρώγοντας. Δεν είναι βέβαιο πότε (ίσως τον 6ο αι.), 
στα «αναγνώσματα» με δραματικό χαρακτήρα προστέθηκαν παντομιμικές κινήσεις. 
Σε λόγιους κύκλους τα αναγνώσματα αυτά ίσως θύμιζαν τα «Συμπόσια». Τον 7ο αι η 
θαυμαστή λύτρωση της Θεσσαλονίκης με την επέμβαση του Αγίου Δημητρίου και η 
λιτάνευση της φορητής ψηφιδωτής εικόνας στο Σίρμιο Μακεδονίας συνδεόταν με  
παντομίμες για τη ζωή και το μαρτύριό του. Το «Μαρτύριον  τῶν  Ἁγίων  Ἀγάπης, 
Εἰρήνης καί Χιόνης μαρτυρησάντων ἐν Θεσσαλονίκῃ»(κυκλοφόρησε πολύ πριν το 431 
Εκτός απ’ τις φιλολογικές ενδείξεις στο κείμενο, ο συντάκτης αγνοεί την Σύνοδο της 
Εφέσου), στο κείμενο αυτό απ’ το 3ο κεφάλαιο και πέρα διακρίνονται μία σειρά 
σκηνικές οδηγίες1 για υποτυπώδης έστω παράσταση του «Μαρτυρίου». Αργότερα 
στη Γερμανία η Χροσβίτα αξιοποίησε το «Μαρτυρίου» αυτό για να διδάξει θέατρο τις 
μαθήτριές της και μάλιστα με τη μορφή «Συμποσίου» .    
  Δομή «Συμποσίου»  έχει επίσης ο «Βίος  τῆς  Ἁγίας  Θέκλης»2 (αποδίδεται 
στον Βασίλειο Σελευκείας 5ος αι). Εντυπωσιακοί είναι οι διάλογοι μεταξύ «Θεοκλείας» 
(μητέρας της Θέκλης) και «Θάμυρι» (νέου που αγαπούσε την Θέκλα). Οι διάλογοι 
αυτοί αποπνέουν φυσιολατρική διάθεση (όπως στο Συμπόσιο  των  10  Παρθένων).  
  Στο «Μαρτύριον Ἁγίου Δασίου» 7ο–8ο αι. έχουμε εξέλιξη στη θεματολογία. Ο 
ανώνυμος συγγραφέας ενσωματώνει στοιχεία από τα «
π ίχε εκφυλιστεί στη Ρωμαϊκή εποχή). Δεν είναι σαφές αν στο κείμενο 
καταγγέλλεται η λατρεία του Κρόνου ή ο ξεπεσμός της σε μια βάρβαρη και 
κακόγουστη τελετή, από την εποχή του Πλουτάρχου μέχρι την εποχή των Ισαύρων. 
Το έργο ήταν δημοφιλές. Διαμαρτύρεται για τη σκληρότητα των απάνθρωπων 
ποινών και για τις ταλαιπωρίες της στρατιωτικής ζωής στην Καππαδοκία και Συρία. 
Ο διάλογος του μάρτυρα με τον διοικητή Βάσσο3 με αρκετά πολιτικά υπονοούμενα 
δίνει την ευκαιρία σε «ορθοδόξους» και «εικονόφιλους» θεατές να διαμαρτυρηθούν 
για τις πολιτικές και θρησκευτικές διώξεις.  
       Αν και οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες «αφηγούνται» με δραματικό τρόπο 
το περιεχόμενο των γραπτών «μαρτυρίων» και «βίων», όμως  δεν έχουμε κανένα 
στοιχείο να μας πείθει ότι αυτά τα δραματοποιημένα κείμενα προορίζονταν όλα για 
σκηνική παρουσίαση με παντομίμες. Όμως στο εικονογραφημένο «μαρτύριο  του 
Αγίου  Γεωργίου» κρύπτεται σκηνική διδασκαλία. Και αργότερα, στο «Μαρτύριο  της 
Αγίας Απολλωνίας» (μικρογραφία του Φουκέ 1460) ο 
τη χορωδία ενώ ο επίσκοπος από το θρόνο επιβλέπει .   
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ββ..      ΤΤρριιλλοογγίίαα    ««ΚΚυυππρριιααννόόςς  κκααιι  ΙΙοουυσσττίίνναα»»..      
  
              Ο Παρισινός Κώδιξ 1726 γνωστός ως «Opera  Sancti Kypriani» είναι ελληνικό 
κείμενο (τριλογίας σε «ηρωικό εξάμετρο» με τίτλο «Κυπριανός και Ιουστίνα»). 
Αποδίδεται στη Αθηναΐδα7 που φαίνεται ι το έγραψε κ ότ
την Αντιόχεια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρ

τον αιρό που επισκέφτηκε 
χικό κείμενο που βρήκε η Αθηναΐς σε 

 το επεξεργάστηκε ποιητικά»8. Ο 
ώτιος εντυπωσιάστηκε τον 9  αιώνα όταν βρήκε αντίγραφο με τα 2 πρώτα μέρη 

κάποια βιβλιοθήκη της Αντιόχειας και «πρώτη αυτή  
Φ ο

της Τριλογίας. Εγκωμιάζει μάλιστα την ποιήτρια9.  
       Το «Κυπριανός και Ιουστίνα» που ο Γρηγορόβιος το χαρακτηρίζει «τρίπρακτο 
δράμα», αποτυπώνει ψυχολογικές συγκρούσεις όσων προσχωρούσαν στη 
«χριστιανική φιλοσοφία». Τα γεγονότα, τις περιπέτειες και τα συναισθήματα που 
αναλύονται, η Αθηναΐδα, γνωστή ως αυγούστα Ευδοξία, τα είχε ζήσει όταν ως 
βασίλισσα προσχώρησε στον χριστιανισμό. Με γλαφυρό τρόπο περιγράφεται η ζωή 
στην πρωτοβυζαντινή Αθήνα και η πνευματική κίνηση της Ελλάδος. Ο Κυπριανός, 
νέος με ελληνική μόρφωση έρχεται στην Αντιόχεια από το Άργος, όπου είχε 
συμμετάσχει σε Μυστήρια της Ηούς (ήταν τότε της μόδας): «Μύστης δ’ αὗ γενόμην » 
      Η συνάντηση Κυπριανού – Ιουστίνας στο πρώτο μέρος και η φιλοσοφική 
συζήτηση έγινε δημοφιλές ανάγνωσμα στα χρόνια του Μεσαίωνα. Συγκίνησε 
πολλούς λογίους – θυμίζοντάς τους τα «Συμπόσια». Το δεύτερο μέρος της Τριλογίας 
βασίζεται στην Εξομολόγηση του «Κυπριανού του μάγου» (διηγήσεις που 
κυκλοφορούσαν από τον 4ο αιώνα). Ποια άραγε ήταν η σχέση των διηγήσεων αυτών 
με τη σύγκρουση της εκκλησίας με τα υπολείμματα των οπαδών του Απολλωνίου 
Τυανέως στη Μικρά Ασία και στη Συρία; Αξίζει επίσης να ερευνηθεί η μεγάλη 
διάδοση του έργου στα μοναστήρια της Δύσης με λατινική μετάφραση.  
        Στη Βιβλιοθήκη την Μεδίκων (Φλωρεντία) υπάρχει αντίγραφο του «Κυπριανός 
και Ιουστίνα» που το γνώριζε ο Γκαίτε. Ο Δάντης χρησιμοποίησε στο έργο του «την 
κεντρική  ιδέα  και  τον  πυρήνα  του  δράματος» ενώ ο Καλντερόν από την 
«εξομολόγηση του Μάγου Κυπριανού» άντλησε στοιχεία για την Τραγωδία «El magico 
prodigioso» «μη γνωρίζοντας ότι σχεδόν αντιγράφει την Αθηναίδα»10.   
  
γγ..      ΑΑππόό  ττοουυςς  ««ΒΒίίοουυςς»»  σστταα  ««ΘΘααύύμμαατταα»»..      
  
              Σε εποχές δυστυχίας και πολέμων, ο λαός εντυπωσιαζόταν από θαυμαστές 
πράξεις (θαυματουργική ίαση από φοβερή ασθένεια, θαυμαστή διάσωση από 
μεγάλο κίνδυνο και επεμβάσεις του «από μηχανής θεού» για 
προβλήματος). 
«θαύματα» του Χριστού και δημοφιλών Αγίων. Τ μ
«
Ευριπίδην» δεν έχουν καμία αναφορά σε θαυμαστές επεμβάσεις και απρόσμενες εξ 
ουρανού βοήθειες. Όμως είναι άγνωστο αν σε μακρινές πόλεις της Ανατολής 
κυκλοφορούσαν κείμενα που σήμερα έχουν χαθεί. Το 880 ο Διάκονος  Ιωάννης 
μετέφερε στα λατινικά έναν «βίο  του  Αγίου  Νικολάου» για χρήση των φοιτητών 
εκκλησιαστικού σχολείου στη Νάπολη. Το 1196 οι Φράγκοι σταυροφόροι στην 
Αντιόχεια εντυπωσιάστηκαν από μια  υπαίθρια παράσταση «Βίου  του  Αγίου 
Νικολάου» που ανέβαζαν επί σκηνής Έλληνες και Αρμένιοι περιοδεύοντες ηθοποιοί  
        6

τη λύση ενός 
Δεν άργησε και το «Λειτουργικό Δράμα» να εμπλουτιστεί με 

α Δράματα έχρι τον 5ο αι όπως το 
Συμπόσιο των Δέκα Παρθένων» και το «Κοσμοσωτήριον Πάθος Τραγωδία κατ’ 
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από την Κιλικία μέχρι την Παλαιστίνη. Επηρεάστηκαν από τα εφέ που έκαναν την 
παρουσία του Αγίου να φαίνεται πραγματική. Όταν οι Φράγκοι εγκλωβίστηκαν από 
τους Σαρακηνούς και σώθηκαν ως από θαύμα, απέδωσαν τη σωτηρία τους στον 
Άγιο Νικόλαο. Ζήτησαν λοιπόν από το  Jean Bodel από το Arras να μεταφράσει το 
έργο στη γλώσσα τους ως Jeu de St Nicola 12

Ja ν σ
με εικόνες από τα κάτεργα της Τουλούζης και argot διαλόγους  
       Τον 9

s  σε οκτασύλλαβους. Αργότερα, οι 
cques Bersani και T. Morris το μετέφερα τη νέα γαλλική γλώσσα, το εμπλούτισαν 

ν  το  μόνο 

     

ο αι Έλληνες Ιεραπόστολοι «δίδαξαν» στην Αγία Πετρούπολη το «Θαύμα 
του Θεοφίλου» με δραματικό περιεχόμενο που οι ίδιοι είχαν μεταφράσει στα ρωσικά. 
Ήταν διασκευή δημοφιλούς ρομαντικού μυθιστορήματος που κυκλοφορούσε τον 6ο 
αιώνα. Ήρωας του έργου ήταν ο Ιερέας Θεόφιλος από τα Άδανα της Μικράς Ασίας: 
Ο μύθος του Θεοφίλου, έχει μεγάλη σχέση με το γνωστό μύθο «Η Μεταμόρφωσις του 
Λουκίου  Απουλιείου» που όπως αναφέρει ο Άγιος Αυγουστίνος «ήτα
λατινικό διήγημα που σωζόταν ολόκληρο τον 4ο αιώνα»13. Στις αρχές του 13ου αιώνα 
το έργο «Θαύμα του Θεοφίλου» έγινε γνωστό στη Γαλλία. Ο τροβαδούρος Rutenbeuf 
από  την Καμπανία το ανέβασε στο Παρίσι διασκευασμένο με το όνομα  «Miracle de 
Theophile». Στο τόξο της βόρειας πύλης της Notre Dam, ανάγλυφη παράσταση σε 
τρεις επάλληλες σειρές αντιγράφει προφανώς κάποιο décor simmultanèe από το 
λειτουργικό δράμα που παιζόταν στην πλατεία προ της εισόδου του ναού. Επίσης ο 
Michael Pacher φιλοτέχνησε ωραιότατο πίνακα με το «Θαύμα του Θεοφίλου» στο ναό 
του Αγίου Βόλφρανγκ του Ρένγκενσμπουργκ – για τις ανάγκες της παράστασης.  
        Στα Επτάνησα οι ιταλικές και γαλλικές παραλλαγές των «θαυμάτων» έγιναν 
αφορμή να εμπνευστούν μεγάλοι δραματουργοί. Κατά τον Λέοντα Αλάτιο, ο 
Ζακυνθινός  κυρ–Θεόδωρος  Μοντσελέντζε στην «Τραγωδία»  του  «Ευγενία» 
(1642)  επηρεάστηκε από τη δομή των «miraculi»  (Βίος-θαύματα) της Santa Uliva 
(Αγία που ταλαιπώρησε τον εαυτό της για ν’ αποφύγει το αμάρτημα της αιμομιξίας). 
Ιδιαιτερότητα αυτού του έργου: Διατηρεί κάπως παραποιημένα πολλά στοιχεία του 
πρώιμου Βυζαντινού Λειτουργικού Δράματος:  

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

Ο Επίλογος αντί να κλείσει με εκκλησιαστικό ύμνο,  κλείνει .με μια κωμικού 
χαρακτήρα επινόηση του Μοντσελέντζε 14.   
δδ..      HHrroosswwiitthhaa::  ΤΤοο  ΒΒυυζζααννττιιννόό  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΔΔρράάμμαα  σσττηη  ΔΔύύσσηη..      
  
        ωστό στους Σάξονες από πολύ νωρίς. Οι 
Βεν ι και 

τα βυζαντινά κείμενα, έγραψε νέα 
ι Άγγλοι 

τορικοί θεωρούν ότι τα έργα της προορίζονταν μόνο για απαγγελία και όχι για 

      Το Λειτουργικό Δράμα ήταν γν
εδ κτίνοι μοναχοί χρησιμοποιούσαν κείμενα με δραματικό περιεχόμενο ακόμη 

ως γλωσσικά γυμνάσματα των μαθητών τους. Τον 10ο αι η βενεδικτίνη Χροσβίτα στο 
μοναστήρι του Gandersheim έχοντας ως βάση 
θεατρικά έργα για να διδάξει τις μοναχές - μαθήτριές της. Αμερικανοί κα
ισ
παράσταση επί σκηνής. Δεν έχουν επιχειρήματα, όμως η επιρροή του Βυζαντίου τον 
10ο αι. με τις αποφάσεις της εν Τρούλω και της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου εναντίον 
θεατρίνων του μιμοθεάτρου ήταν έντονη στη δυτική Ευρώπη.   
        Η Χροσβίτα ήταν κόρη του Δούκα Όθωνα του Επιφανούς και υπηρέτησε ως  
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ηγουμένη μεταξύ των ετών 919 – 926. Οι μαθήτριές της ήταν μεγάλης μορφώσεως 
νέες. Έπαιρναν μέρος στις παντομίμες και εκτελούσαν τους διαλόγους όπως 
συνέβαινε στα «Συμπόσια» του Μεθοδίου Ολύμπου. Σε πολλά έργα η υπόθεση 
πλέκεται γύρω από μία ηρωίδα η οποία στο τέλος «μετανοεί» απ
ή «ομολογεί την πίστη της» ενώπιον των ειδωλολατρών. Κωμικό στοιχείο επικρατεί 
στους διαλόγους όταν ο διοικητής προστάζει το
Δ  της
ίδια. Το 1493 ο λόγιος μοναχός Conrade  Celetes, ανακάλυψε σε βιβλιοθήκες του 
Regensberg  και του Gandersheim χειρόγραφα με έργα της Χροσβίτα γραμμένα στα 
Λατινικά (γλώσσα των λογίων της εποχής). Τα εξέδωσε πρώτη φορά το 1501

ό κάποιο αμάρτημα 

ν δήμιο να θανατώσει την ηρωίδα. 
εν είναι βέβαιο  αν έγινε γνωστό το έργο  Χροσβίτα στην Ευρώπη όσο ζούσε η 

ενώ ωδία». Έχει 
πολ ς  της Αθηναίδος αλλά 
και  
«φά  
Ηγε ι αντιπαράθεση 
έξυ ω ει σκληρούς νόμους).     

15.  Τα 
έργα αυτά είναι κυρίως «Βίοι Αγίων» και «Μαρτύρια». Όλα είναι πρωτότυπα και δεν 
αντιγράφουν παλαιότερα βυζαντινά.Αξίζει να δούμε το σενάριο των σημαντικότερων:  

 Αβραάμ:  «Ένας ασκητής λυτρώνει κάποια νέα από το Διάβολο». 
 Παφνούτιος  «Η προσχώρηση της Θαίδος στο Χριστιανισμό» 
 Σαπιέντια (Σοφία) «Βασισμένο στο Μαρτύριο Πίστης Ελπίδος και Αγάπης » 
 Δουλκίτιος  «τυπική φάρσα βασισμένη στο μαρτύριο Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας» 
 Καλλίμαχος και Δρουσιάνα «Θαύματα που συμβαίνουν στη ζωή» 
 Γαλλικιανός «Ιστορική Τραγωδία σε τρία μέρη» 16.  

Το έργο «Αβραάμ» αν γραφόταν σήμερα θα χαρακτηριζόταν «αισθηματικό  Δράμα» 
 το έργο «Καλλίμαχος» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ερωτική τραγ
λέ  ατάκες που θυμίζουν το έργο «Κυπριανός και Ιουστίνα»

 το «Ρωμαίος  και  Ιουλιέττα» του Σαίξπηρ. Το δράμα «Δουλκίτιος» (τυπική
ρσα»), είναι ιδεολογική αντιπαράθεση των διωκομένων Χριστιανών με τον
μόνα (είναι η κόντρα με την παράλογη κρατική εξουσία κα
πν ν γυναικών με τον άμυαλο ηγεμόνα που επιβάλλ
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αα..      ΔΔιιααφφοορρεεττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  --  ΝΝέέοο  ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ««ΔΔρράάμμααττοοςς»»..  

  
          Λόγιοι και ερευνητές όπως ο Σάθας και πρόσφατα ο Αλέξης Σολομός και ο Ι. Μ. 
ατζηφώτης αναζητούν στο Λειτουργικό Δράμα αναβίωση του αρχαίου Αττικού 

. Όμως η κοινωνία της ρωμαϊκής παρακμής ήταν τελείως διαφορετική από 
την αθηναϊκή των κλασικών χρόνων.  Το Αττικό Δράμα ήταν πολύ μακρινό. Μόνο 
στις σχολές διδασκόταν – και όχι με τον καλύτερο τρόπο. Έγιναν προσπάθειες να 
ναβιώσει κατά καιρούς, όμως δεν ήταν μόνο η μόρφωση που έλειπε:  

 ντίθετα το Αττικό Δράμα αναπτύχθηκε σε ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. 

 
που Και 
βρέθκε στις 
τελετές νήθηκε στον 

  
    
Χ
Δράματος

α
 Ο Βυζαντινός «υπήκοος» στην επαρχία δεν είχε συνείδηση ελεύθερου πολίτη  
Α

 Το Αττικό Δράμα ήταν ξένο – ακατανόητο στο ευρύ βυζαντινό κοινό. 
Σε κοινωνία «υπηκόων» και «δουλοπάροικων» το Θέατρο με αριστοτελική έννοια 
ήταν ξένο. Οι έλληνες τραγικοί διδάσκονταν σε μεγάλες σχολές όμως δεν υπήρχε 
ενδιαφέρον για παράσταση επί σκηνής. Παρ’ όλ’ αυτά ο Μεθόδιος επίσκοπος 
Ολύμπου και άλλοι έκαναν προσπάθειες αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου. Έπρεπε 
να βρεθεί τρόπος να μορφωθεί και να αποκτήσει  αξίες ο λαός. Το θεατρικό είδος

 θα βοηθούσε, έπρεπε να είναι αποδεκτό και κατανοητό στο ευρύ κοινό. 
 η λύση. Όπως το αρχαίο θέατρο γεννήθηκε στο Ιερό του Διονύσου 
 για την αναγέννηση της φύσης, έτσι και το βυζαντινό γεν

χριστιανικό ναό στην τελετή της Αναστάσεως του Χριστού. Τα πάθη του Διονύσου 
έδωσαν τη θέση τους στα πάθη  του Χριστού και τα πάθη  και  κατορθώματα  των 
μυθικών  Ηρώων έδωσαν τη θέση τους σε Βίους,  Μαρτύρια  και  θαύματα1. 
 Πολλά βυζαντινά έργα φέρουν τίτλο «Τραγωδία» ή «Δράμα» . Είναι αλήθεια 
ότι οι συγγραφείς, είτε για να διδάξουν είτε για να εντυπωσιάσουν, εμπλούτισαν τα 
έργα τους με στίχους από κλασικούς ποιητές. Στην πραγματικότητα όμως 
δημιούργησαν νέο είδος τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη δομή:  

  Στο Αρχαίο Θέατρο  
1.  Ζητούμενο ήταν η «Κάθαρσις»2. Η αντίδραση στη θεία βούληση είναι Ύβρις.  
2.  Τα γεγονότα παρουσιάζονται όπως θα έπρεπε να είχαν γίνει3

3.  Ο  από  μηχανής  θεός  εξηγούσε  γιατί  πάσχουν  οι Ήρωες Με  την  τιμωρία 
αποκαθίσταται η Τάξη. Υπάρχει ο  οίκτος και η υποταγή στη μοίρα  

   
Αντίθετα στο βυζαντινό Λειουργικό Δράμα  

1.  Οι θεατές καλούνται να χαρούν για την Ανάσταση.  
Ο Δομέστικος υπενθύμιζε να μη ξεφεύγουν από το κείμενο του ευαγγελίου 2. 
Όποιος  μετάνιωσε  από  τα  σφάλματά  του  απολαμβάνει  τη  λύτρωση.  Η 
μετάνοια  ανατρέπει  τους  φυσικούς    νόμους.  Ο  ληστής    δι

3. 
καιώθηκε  την 

τελευταία στιγμή με τη μετάνοια. 
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ββ..      ΟΟμμοοιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ΔΔιιααφφοορρέέςς  σσττηη  δδοομμήή  ..      
  
              Ο Γρ
το δραμα ν υπ’ όψιν τη δομή της τραγωδίας όπως 
εριγράφεται από τον Αριστοτέλη. Όμως 
ην  διδασκαλία έπ επε 
οσα μοστο  στα νέα δεδομένα: Ενώ  

σου, αντίθετα το λειτουργικό δράμα, 

πε να βγαίνει ο Χριστός. Η Παναγία και 
 πύλη του τέμπλου. Στον Άμβωνα ο 

 ναούς υπήρχε περίπλοκος μηχανισμός 

 (όπως και το αττικό δράμα). Στο 
αγία ενώ στο «Ἄρατε Πύλας» και στα 

η παράσταση άρχιζε με  πομπή (λιτανεία της 

 

Κ
δεν θα διέφεραν από το Ιδιωτ
της συντεχνίας των σκηνικών
στην Αγγλία (σε χειρόγραφο τ
(τα γνωστά pageant)5 έχουν π
       

ηγόριος Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος όταν επιχειρούσαν να εισάγουν 
τικό στοιχείο στη Λειτουργία, είχα

π
στ εποπτική ρ να 
ρ ρ ύν   τοπ

αρχαίο Δράμα παιζόταν σε υπαίθριο 
«θέατρο» στον περίβολο του ναού του 
Διονύ
προοριζόταν να παιχτεί εντός του ναού 
(Λιτή, Νάρθηκα ή Σολέα, απέναντι στη 
χορωδία). Τη θέση του «μετασκηνίου» είχε 
πια το «τέμπλο» με την «Ωραία Πύλη» στη 
(σαν από την είσοδο του Παραδείσου), έπρε
οι Άγιοι έβγαιναν από τη βόρεια και  νότια
Αναγνώστης εξηγούσε το έργο. Σε μεγάλους
για τη γρήγορη εναλλαγή σκηνικών

θέση της «Βασιλείου Θύρας». Από εκεί 

4.     
        Το έργο άρχιζε συνήθως με μικρό πρόλογο
«Κοσμοσωτήριον Πάθος» προλογίζει η Παν
«Θαύματα» προλογίζει λευκοφορεμένος  άγγελος. Ο Νόνος Πανοπολίτης και ο 
Ιωάννης Μαυρόπους αντικατέστησαν την Παναγία και τον Άγγελο με λευκοφορεμένο 
«Φιλόσοφο». Τους μιμήθηκε αργότερα (16ο αι) στα Επτάνησα ο Μοντσελέντζε.   
        Όπως στο αρχαίο θέατρο ο χορός εισερχόταν σχηματίζοντας θριαμβική πομπή, 
με τον ίδιο τρόπο στο βυζαντινό ναό  
εικόνας και των συμβόλων). Η πομπή έπρεπε να κάνει «Στάσεις» σε σημεία του 
κυρίως ναού (τους «οίκους» διαμορφωμένα σπιτάκια). Εκεί τοποθετούνταν η εικόνα 
και παιζόταν μία πράξη του έργου. Για τους «Τρεις Παίδες» στηνόταν φούρνος στο 
κέντρο της Αγίας Σοφίας. Για τον «Μυστικό Δείπνο», για το «Γάμο στην Κανά» και 
για το «Συμπόσιο  του  Σίμωνα»  στηνόταν τραπέζι  συμποσίου  στη  Σολέα. Η

«Αμαρτωλή  που  μετανόησε»  εισερχόταν  από  δεξιά 
(όπως όσοι έρχονταν από το ναό στο θέατρο του 
Διονύσου), ενώ ο Ιούδας έβγαινε  από  αριστερά και 
κατευθυνόταν προς τη δυτική έξοδο που συμβόλιζε 
την κόλαση.   
       Για την κατασκευή και συντήρηση των «οίκων» 
εργάζονταν τεχνίτες - μέλη συντεχνιών. Ιδιωτικά 
Συμφωνητικά ή αποδείξεις πληρωμής τεχνιτών δεν 
σώθηκαν στην Ανατολή. Ασφαλώς οι επίσκοποι ή ο 
ηρουλάριος) έκλειναν συμφωνίες και τα παραστατικά 
ικό Συμφωνητικό του 15

Πατριάρχης (όπως ο Μιχαήλ 
ου αι. που υπέγραψαν τα μέλη 

 τεχνιτών και αποδέχτηκε ο Επίσκοπος του  Chester 
ου 1422). Τα καρότσια στη Γερμανία και στην Αγγλία 
ρότυπο τους βυζαντινούς «οίκους».   
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         Όπως στο αρχαίο Δράμα ήταν απαραίτητος ο «χορός», έτσι και στο Βυζαντινό 
Λειτουργικό Δράμα η χορωδία ήταν απαραίτητη. Στη Συρία η παιδική χορωδία υπό 
τη διεύθυνση ιερέως με σχετικές γνώσεις εκτελούσε ρυθμικούς βηματισμούς ενώ 
έψαλλε κατά τα διαλείμματα των παραστάσεων. Οι αιρετικοί Μελετιανοί έψαλλαν 
χορεύοντας. Στην Αλεξάνδρεια ο Άρειος μελοποίησε 
θυμελικούς  ύμνους και  προκάλεσε σάλο στην 

 ῳδία» με χορωδία νέων. Ο 
ε χορωδία νεανίδων. Και τον 
ς»)τραγουδούσαν και χόρευαν 
Είναι άγνωστο ποιος εισήγαγε 
διτρόχειον μέλος ἀπό ἄρσεως 

Αίγυπτο. Ο Αθανάσιος για να εντάξει στην εκκλησία 
τους Μελετιανούς και να πολεμήσει τον Άρειο, 
εισήγαγε στη λειτουργία θεατρική  μουσική. Ο 
Απολλινάριος Λαοδικείας και ο πατέρας του ο  
γνωστός Απολλινάριος Αλεξανδρείας επιχείρησαν 
τολμηρές καινοτομίες που εντυπωσίασαν τον Μέγα 
Βασίλειο. Αξίζει να αναφερθεί η συμβολή Σύρων 
ασκητών, ιδιαίτερα του Ισαάκ και του Εφραίμ. Στα 
όνομά τους χρησιμοποιούν «κατ’  ἀντιφωνία  ὑμν
Γρηγόριος Θεολόγος στις «τραγωδίες» χρησιμοποίησ
10

σενάρια που σώθηκαν με το 

ο–11ο αι. λευκοντυμένα κορίτσια(«παρθένοι νεάνιδε
γύρω από την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
σε εκκλησίες της Μικράς Ασίας τα «ἰαμβεῖα» και το «
εἰς ἥχον γ΄» (πρόδρομο του βαλς). Όμως η χορωδία της Αγίας Σοφίας έψαλλε τέτοια 
τετράστιχα «ἰαμβεῖα» στον ιππόδρομο προς τιμήν του αυτοκράτορα (6ος αι).  
       Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς τον 3ο αιώνα ακολουθώντας τον Αριστοτέλη συνιστά την 
αποφυγή  του  χρωματικού  γένους στη μουσική επένδυση εκκλησιαστικών ύμνων 
όμως ο Αμμώνιος το εισήγαγε στη Συρία. Άραβες και Πέρσες νεστοριανοί ανέπτυξαν 
τον «ήχο başlı» σε ίδιους μουσικούς δρόμους.  Συμπόσια και Διάλογοι είναι γραμμένα 
σε ιαμβικά  μέτρα ή ηρωικό  εξάμετρο όμως ο Γρηγόριος Θεολόγος εισήγαγε το 
δωδεκασύλλαβο και δεκατετρασύλλαβο σε δημώδη γλώσσα του καιρού του.Οι 
στιχομυθίες παίρνονταν από τα απόκρυφα ευαγγέλια 4ου – 5ου αι (Ευαγγέλιο Πέτρου, 
Acta Pilati, Αποκάλυψη Μωσέως, Ευαγγέλιο Εύας κατ’ Αιγυπτίους, πρωτευαγγέλιο 
Ιακώβου κ.ά.). Το Ευαγγέλιο του Θωμά προσέφερε στον İsa το Σύρο πολύ υλικό για 
τα σενάριά του (τοπικά έθιμα της Αντιοχείας και φρυγικές λατρείες που ήταν γνωστά 
και στον Άγιο Ιππόλυτο) 6.     
 
 
γγ..      ΕΕκκφφρραασσττιικκάά  μμέέσσαα  ––  κκωωμμιικκοοίί  δδιιάάλλοογγοοιι  ((χχωωρρίίςς  ππρροοσσωωππεείίοο))..  
    
              Οι ηθοποιοί αρχικά ήταν κατά προτίμηση μοναχοί και ιερείς που μάθαιναν την 
παντομίμα και μπορούσαν ν
το
π
κωμικές γκριμάτσες και κινήσεις

α απαγγέλλουν ωραία. Ο Δομέστικος διορισμένος από 
ν επίσκοπο πρωτοστατούσε στην τήρηση των κανόνων7.Ο Γρηγόριος Θεολόγος 
ροτρέπει τους ηθοποιούς να  σέβονται  την  ιερότητα  του  ναού και να αποφεύγουν 

 
 σε θιάσους «κοσμικού  θεάτρου»9 να ανεβάσουν έργα με επαγγελματίες 

 

8. Όμως τον 10ο αι ο Δομέστικος  Ευθύμιος  Κασνής
ανέθετε
ηθοποιούς. Τέτοιος θίασος αποτυπώνεται σε μικρογραφία συριακού χειρογράφου10.  
  Το προσωπείο απαραίτητο εργαλείο του αρχαίου δράματος, απαγορεύτηκε στο 
Βυζάντιο από κληρικούς. Δεν είναι όμως απίθανο τον 11ο αι η Δωροθέα (από το 
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θίασο «πυθίαι θεόπνευστοι» του κοσμικού θεάτρου) όταν υποδυόταν τη Θεοτόκο11 να 
έβαζε στο πρόσωπό της χρώμα και γραμμές ώστε να θυμίζει τη μορφή της Παναγίας 
που βλέπουμε σε φορητές εικόνες. Στο Κίεβο (13οςαι) η Παναγία στην αποκαθήλωση 
λιποθυμούσε και οι Μυροφόρες οδύρονταν  τραβώντας  τα  μαλλιά  τους. Ο 
υποδυόμενος τον Πέτρο τη στιγμή της μετάνοιας είχε σκυθρωπή όψη ενώ ο Ιούδας 
όταν συνειδητοποιεί τι έπραξε, ασφαλώς θα είχε το
μορφή και τη στολή Ρωμαίου διοικητή και έκανε ό,τι μπορούσε για να θυμίσει στους 
θεατές τη σκληρότητα των δικαστών στην επαρχία. Τέλος η σκηνή με το Ζακχαίο δεν 
θα ήταν διαφορετική από εκείνη στο χειρόγραφο του 14

 ανάλογο ύφος. Ο Πιλάτος είχε τη 

ι) . Επίσης οι κωμικές  παντομίμες μεταμφιεσμένων 

.

 

ε  

9) οι δαίμονες έχουν  μορφή 

ου αι (με τους εισπράκτορες 
φορων στο «τελώνειο»12).  
       Το κωμικό  στοιχείο και η πολιτική  σάτιρα απαγορευόταν ρητά όμως οι συχνές 
προτροπές σε κείμενα για τήρηση της ιεροπρέπειας δείχνουν ότι οι ηθοποιοί 
εύρισκαν ευκαιρίες να σατιρίσουν την επικαιρότητα τουλάχιστον στην επαρχία που η 
καταπίεση των γαιοκτημόνων και των κρατικών λειτουργών ήταν μεγάλη. Οι 
«παρωδίες» ήταν κωμικά διαλείμματα μεταξύ δραματικών σκηνών. Συνηθίζονταν 
στην Αγία Σοφία (9ο–11οα 13

κληρικών που περιγράφει ο Βαλσαμών14. Ο Ηρώδης προσφερόταν για κωμικούς 
διαλόγους (όταν ρωτούσε με απορία τους Μάγους). Ο «εβραίος έμπορος» («οβριγιός» 
στη παράλια Μικρασία) πάντα ήταν στόχος της σάτιρας. Στη Θεσσαλονίκη ο χορός 
της Σαλώμης σε οριεντάλ ρυθμούς ήταν δημοφιλής  Κωμικοί διάλογοι σε δημώδη 
διάλεκτο 4ου–6ουαι. μεταξύ όφη – Εύας στον Παράδεισο15 και Παναγίας –Αγγέλου 
στον Ευαγγελισμό16 σατιρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό της γυναίκας. Σε 
τοιχογραφίες 12ου–14ουαι δαίμονες της Δευτέρας Παρουσίας εικονογραφούνται σαν 
αγρίμια με μακριές ουρές να χορεύουν. Απέναντί τους οι άγγελοι χορεύουν ψάλλοντας 
με συνοδεία μουσικών  οργάνων. Το τοπίο έχει πολλά στοιχεία από την ελληνική 
μυθολογία. Οι τοιχογραφίες ασφαλώς εικονογραφούν παντομίμες μεταμφιεσμένων 
κληρικών της Συρίας που (ίσως σκόπιμα) ξεχάστηκαν.  
       Αν η Ανατολή π ριόρισε τους κωμικούς χαρακτήρες να απαγγέλλουν απλές  
ευχάριστες στιχομυθίες, όμως στη Δύση οι χαρακτήρες αυτοί εξελίχθηκαν και 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού αυξήθηκε στο σενάριο ο ρόλος τους. Έγιναν 
βίαιοι και αθυρόστομοι για να προκαλούν περισσότερο γέλιο. Στο Τσέστερ της 
Αγγλίας μεταξύ των βοσκών που προσκυνούν το νεογέννητο Χριστό είναι ο Μακ που 
έκλεβε  πρόβατα17.  Σε χειρόγραφο της Ζυρίχης (153  

γορίλα18. Αυτές οι ακρότητες έγιναν αιτία αντίδρασης του ιερατείου. Έτσι, σιγά – σιγά 
σε επαρχιακές πόλεις τηςεΔύσης τα έργα άρχισαν να παίζονται εκτός ναού (στην 
πλατεία του χωριού).     
 
δδ..      ΣΣκκεευυοοφφυυλλαακκεείίαα  --  ΣΣεεκκρρέέτταα  ..      
  
              Ειδήσεις για τη σκηνογραφία έχουμε σε τοιχογραφίες και σε κείμενα ήδη από 
τον 4ο–5ο αιώνα19. Το «Κοσμοσωτήριον  Πάθος» απαιτούσε πέντε «οίκους» 
εξοπλισμένους με επ ω κα 20

α
πλούτο του κράτους. Το 10

ίπλ ση ι μακέτες . Έργα που παρακολουθούσε ο 
υτοκράτωρ έπρεπε να έχουν πλούσια σκηνικά, να διαφημίζουν τη δύναμη και τον 

α την  αναλάμβαναν συντεχνίες 
ιαφημίζοντας τα έπιπλά τους. Σε αρμενικό χειρόγραφο του 10ου αι. διακρίνεται 

ο αιών  επίπλωση
δ
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περίπλοκη κατασκευή για τον τάφο του Λαζάρου στο αντίστοιχο δράμα 

τ

ω » έπρεπε να περάσει πρώτα από 
ν «μυρεψό» να προμηθευθεί μύρο. Η ίδια σκηνή με το «μυρεψό» επαναλαμβάνεται 

 

σκευοφυλακείο» στο χώρο της Λιτής. Στο Κίεβο 

ή  από Αριμαθαία. Στο «Καταλόι της 

φ
28

21. Στη μονή 
Μαυριώτισσας (Καστοριά) τους πρωταγωνιστές πλαισίωναν νέοι μοναχοί ως 
κομπάρσοι κρατώντας κανάτες για να σερβίρουν δήθεν ο κρασί. Το ίδιο φαίνεται  
σε τοιχογραφία των Μετεώρων. Η οικία του Σίμωνα θύμιζε αρχοντικό με υπηρετικό 
προσωπικό και στρωμένο τραπέζι. Η «αμαρτ λή
το
στον κύκλο των μυροφόρων που αγοράζουν «αρώματα ίνα αλείψωσι τον Ιησούν». 
(εδώ οι ηθοποιοί μπορούσαν να σχολιάσουν με σατιρικό τρόπο την οικονομική 
πολιτική, τις συχνές ανατιμήσεις σε δύσκολες εποχές, που ούτε μύρο για τον Χριστό 
δεν μπορούσαν να αγοράσουν).   
      Το «σεκρέτο» στον όροφο της Αγίας Σοφίας εκτός από τη φύλαξη Ιερών Σκευών 
ήταν χώρος αποθήκευσης μακετών. Εκεί φυλασσόταν και το βροντεῖον22 (πήλινος 
αμφορέας και χάλκινος λέβητας για προσομοίωση βροντής)23. Φυλασσόταν επίσης 
υδραυλικό αρμόνιο και άλλα μουσικά όργανα (έκαναν εντύπωση στους Φράγκους 
τον 9ο αιώνα).Στην Τραπεζούντα τα μεγάλα Μοναστήρια (Σουμελά, Περιστερεώτα, 
και Αγίας Σοφίας) διέθεταν μικρό «
το«σεκρέτο» βρισκόταν στο κωδωνοστάσιο.   
  Αρνιά για τη Γέννηση του Χριστού προσέφεραν οι κτηνοτρόφοι, λευκή 
περιστερά για τα Θεοφάνεια προσέφεραν οι κυνηγοί. Το γαϊδουράκι των Βαΐων 
συνήθως ανήκε σε πλανόδιο έμπορο24. Στον Πόντο και στην Αρμενία συντεχνίες 
(ξυλουργοί, σιδηρουργοί) στη σκηνή τα Σταύρωσης μετέφεραν ικριώματα, ειδικές 
κατασκευές, ακόμη και το σφυρί και την «ηλάγρα» (τανάλια) στην Τραπεζούντα που 
κρατά η Παναγία για να την δώσει στον Ιωσ φ
Παναγιάς», από το σιδεράδικο του «ατζίγκανου» ο «Οβριγιός» αγοράζει «πέντε 
καρφιά». Λίγο αργότερα, στα «Πάθη του Χριστού» (Μητρόπολη του Βαλανσιέν 
Βουργουνδία)25 και στο «Μαρτύριο Αγίας Απολλωνίας» ( 15ος αι.)26 οι συντεχνίες με 
επίσημο διορισμό μετέχουν ως κομπάρσοι.   
        Οι «παιγνιῶται του ιπποδρόμου» (μακρινός απόηχος των «περί τόν Διόνυσον 
τεχνιτῶν»)27 μπορούσαν να κατασκευάσουν κατά παραγγελία σε ελάχιστο χρόνο, 
«κουμπαρίαν μικράν εν σχήματι πλοίου» και να την περιφέρουν πάνω σε άμαξα. Ο 
καθηγητής Ταράσιος (μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) όταν τον 8ο 
αιώνα δίδασκε αρχαίο δράμα στο πανεπιστήμιο, ζήτησε πολλές ορές τη βοήθεια 
των «παιγνιωτῶν» για κατασκευή μακετών και σκηνικών . Στη Θεσσαλονίκη 
επίσκοποι όπως ο Λεόντιος (5οαι.) ή ο Ευστάθιος (13οαι.) ανέθεταν σε σκηνικούς 
τεχνίτες την κατασκευή «καμίνου» στη Μονή Βλατάδων.   
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Όταν αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ιστορικοί θεάτρου στο Λειτουργικό ∆ράμα 
εννοούν τα έργα του 11ου – 13ου αιώνα (κυρίως τον «Τρόπο του Πάσχα»,τα 
«mysteries» και τα «miracles»). Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εκδόσεις της 
Ιστορίας του Θεάτρου από το Ρωμαϊκό Θέατρο  μεταβαίνουν στη μεσαιωνική 

 ώ ς
ό,

Ι υ ι
ε

πέφ 
ος αιώνας), ενώ είναι γνωστό ότι ιεραπόστολοι από το Βυζάντιο ήδη τον 9ο 
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εκ παραδρομής – την 
Εις Άδου Κάθοδο», τον κύκλο των «Μυροφόρων» και τόσα άλλα αξιόλογα 

  

π ν ντ
 τ ρ

 (ότι μεγάλα έργα της ∆ύσης υπήρξαν μεταφράσεις ή 
 ελληνικών πρωτοτύπων). Επικαλούνται την παρακμή του πολιτισμού 

 ς έ
 

ά ί

 

ά
το Ναό αρχίζει νέο κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Θέατρο … 

 
Ευρώπη παρακάμπτοντας περίπου οκτώ αι νες θεατρικής παραγωγή  στον 
ελληνικ  ασιατικό αλλά και Ιταλικό και Βορειοευρωπαϊκό χώρο.   
 
Η «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑ ∆ΕΙΑ» της ΕΣΣ∆, ποστηρίζε  
εσφαλμένα ότι το Μεσαωνικό Θέατρο της Ρωσίας αρχίζει μ  το «Θαύμα του 
Θεοφίλου», στην αρχαία σλαβονική, διασκευή του έργου του Γάλλου Ρυμ
(13
αιώνα «δίδαξαν» θέατρο  Κίεβο με σκηνές από ην ία Γραφή και από την 
καθημερινή ζωή στο Βυζάντι . Το «Κοσμοσωτήριον Πάθος – ∆ράμα κατά 
Ευριπίδη» του 4ου αι, όπως υποστηρίζ ι ο Β. Π ύχν ρ πα ζόταν στη Μόσχα και 
στην γία Πετρούπολη από τον 1 ο έως τον 16ο αιώνα.  
 
Οι ανακρίβειες ευρωπαίων ιστορ κών στάθηκαν αφορμή να μείνει «άγνωστο» 
ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του πολιτισμού. Ακόμη καιτ  ελληνικό 
σχολικό βιβλίο Μουσικής Β΄ Γυμνασίου αγνοεί – φυσικά 
«
βυζαντινά έργα.  
 
Απ’ την άλλη λευρά Έλληνες ερευνητές, αμυνόμενοι απέ α ι στις ευρωπαϊκές 
ανακρίβειες τονίζουν ην προσφο ά της ελληνικής Ανατολής στην εξέλιξη του 
μεσαιωνικού ∆ράματος
διασκευές
στην ευρωπαϊκή  ∆ύση του 5ου αιώνα. Από τα επιχειρήματά τους κάποια είναι 
ατράνταχτα. Όμως συχνά αδικούν την προσφορά μεγάλων Λατίνων πατέρων της 
εκκλησίας, επισκόπων Ρώμη  όπως ο Γρηγόριος ο Μ γας, Πατέρων όπως ο 
Αμβρόσιος Μεδιολάνων ή ο Αυγουστίνος Ιππώνος και μοναχών όπως οι 
Βενεδικτίνοι Πατέρες, η Χρωσβίτα κ. .των οπο ων τα έργα – μαζί με ελληνικές 
μεταφράσεις – δίδαξαν τα «Ιερά Μυστήρια» στη ∆ύση δίνοντας ώθηση στην 
εξέλιξη του θεάτρου. 
 
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το Λειτουργικό ∆ράμα όσο παιζόταν εντός ναού και 
τα δειλά πρώτα βήματ  του εκτός ναού.Από τη στιγμή που οι δραματικές 
σκηνές«βγήκαν» απ’ 



 

 
 
In Roman circus of the 3rd and 4th a, the worthies of Democracy did not 
exist in the mind of the people. At that crisis, the Holly Fathers created a 
new kind of learning, based on motion and mimic.  

st transcribed  it for the  Latin's. 
r
ch, by organizing Liturgical Dramas 

l Theatre. 
 

 
 
 
 

««ΣΣκκηηννοοθθεεττιικκήή  ΔΔιιάάττααξξιιςς  ττῶῶνν  ΠΠααθθῶῶνν  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ»»

 
This learning was to start a revolution on Theatre. The Liturgic Drama was 
born, out of this supervisory learning in the Narthex and in the "Liti" of 
Eastern Church. 
 
Despite all the difficulties that the Liturgic Drama phased, it remained 
alive till the fall of Byzantine Empire. 
 
Broaden  minded  clerics  of the We
Priests in villages of Greece, which we e under Ottoman capture, made the 
people, do not want leave the chur
"according to the ancient Tradition" 
 
That book - as you can understand by its title - has a special secularity; 
It focus on Liturgical Drama, as it started from the Liturgic Action of 
Church. 
 
The writer will be happy if this book becomes the reason for a lively - and 
a productive - conversation, which will enlighten ignored sites of Greek 
Medieva

..    
  
««ΔΔρράάμμαα  ΣΣττίίχχοοιι  εειιςς  ττοονν  ΑΑδδάάμμ»»     
  

ους«του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγ ». 
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