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Το θέμα της ανακοίνωσής μου με προβλημάτισε για πρώτη φορά
όταν διαπίστωσα ότι ορισμένες θεϊκές μορφές που απεικονίζον-

ται στα ψηφιδωτά της «Οικίας του Aιώνος» στην Κάτω Πάφο, όπως
για παράδειγμα ο Ζεύς, ο Διόνυσος, ο Απόλλων, φέρουν φωτοστέ-
φανο γύρω από το κεφάλι τους, κάτι που συνήθως συνδέεται περισ-
σότερο με τη χριστιανική εικονογραφία. Η ύστερη αρχαιότητα και
οι πρωτοχριστιανικοί χρόνοι δεν υπήρξαν στο κέντρο των αρχαιολο-
γικών μου ενδιαφερόντων και για το λόγο αυτό δεν έδωσα συνέχεια
στον προβληματισμό μου, απασχολημένος ως ήμουν με άλλα θέματα.
Ευχαριστώ, λοιπόν, τους οργανωτές αυτού του Συμποσίου που μου
έδωσαν την ευκαιρία να επανέλθω και να ερευνήσω, έστω και επι-
φανειακά, το θέμα αυτό και να παρουσιάσω ορισμένες παρατηρήσεις
που έχουν γίνει και αφορούν κυρίως στην προέλευση του φωτοστέ-
φανου από τη μακρινή αρχαιότητα.

Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να αναφέρω ότι για το φωτοστέφανο
υπάρχει απίστευτα μακρά βιβλιογραφία. Σε βιβλίο 730 σελίδων,
που δημοσιεύθηκε το 1961 από την Marthe Collinet-Guérin με τίτλο
Histoire du nimbe des origines aux temps modernes, παρατίθεται εκτενής
βιβλιογραφία που αρχίζει από το 1593 με έξαρση κατά το δέκατο
ένατο αιώνα. Εκτενέστατη είναι και η σύγχρονη βιβλιογραφία. Η
έρευνα που επεχείρησα ήταν εντελώς επιφανειακή και απολογούμαι
για την ισχνότητα των αποτελεσμάτων.

Αρχίζω με τις σημασίες του φωτοστέφανου, όπως καταγράφονται
στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από τον Γ. Μπαμπινιώτη,
γιατί σ’ αυτές καταφαίνεται και η ευρύτητα της χρήσης του. «Ο
φωτοστέφανος ή το φωτοστέφανο: φωτεινός κύκλος με τον οποίον



περιβάλλεται η κεφαλή του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων
στις αγιογραφίες ως σύμβολο αγιότητας». Μια άλλη σημασία είναι
«καλή φήμη, αίγλη, όπως ο φωτοστέφανος του μαρτυρίου, της επι-
τυχίας, δόξα, κλέος». 

Όπως θα δούμε πιο κάτω ο φωτοστέφανος σχετίζεται κατά την
παγανιστική αρχαιότητα με τη σοφία, τη δύναμη, το κλέος, ενώ
κατά τους χριστιανικούς χρόνους με την αγιότητα. Η αρχή της ιδέας
του φωτοστέφανου, αυτού που οι Λατίνοι ονόμαζαν nimbus, οι Γάλ-
λοι nimbe, οι Άγγλοι halo, είναι ο φωτεινός δίσκος σε συνδυασμό με
την ανθρώπινη μορφή, γύρω από το κεφάλι ή γύρω από το σώμα. Ο
φωτεινός δίσκος συμβολίζει το θεϊκό φως που εισδύει στο κεφάλι
του ανθρώπου και στο σώμα του και στη συνέχεια εκπέμπεται προς
τα έξω ως θεοσοφία, δόξα, δύναμη. Κάποτε διακοσμείται επιπρό-
σθετα και με ηλιακές ακτίνες. Είναι παραγωγός ενέργειας που
προσδίδει στο ανθρώπινο ον τις ιδιότητες του θείου. Ο άνθρωπος
στην αρχή συλλαμβάνει τη θεϊκή δύναμη ως προερχόμενη από το
φως και τη θερμότητα που πηγάζουν από τον ήλιο. Γι’ αυτό από τα
προϊστορικά κιόλας χρόνια η θεϊκή αυτή δύναμη που εκπέμπεται
έχει ως σύμβολο τον ηλιακό δίσκο και τις ηλιακές ακτίνες που δι-
εισδύουν στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Στην αρχαία Αίγυπτο ο Φαραώ Ακενατόν εισήγαγε στο βασίλειό
του στην Αμάρνα, το δέκατο τέταρτο αιώνα π.Χ., τη λατρεία του
Ατόν, του ηλιακού δίσκου που εκπέμπει ενέργεια και δύναμη. Ο
ηλιακός δίσκος έγινε σύμβολο της φαραωνικής ηγεμονίας και συχνά
παρουσιάζεται στο κεφάλι των βασιλέων. Σε ένα ανάγλυφο ο Ακε-
νατόν με τη σύζυγό του Νεφερτίτη και τις δύο θυγατέρες τους βρί-
σκονται σε λατρευτική στάση μπροστά στον ηλιακό δίσκο που εκ-
πέμπει τη δύναμή του μέσω των ακτίνων του και θα διεισδύσει στα
ανθρώπινα σώματα γεμίζοντάς τα ενέργεια και θεϊκή δύναμη. Με
τον τρόπο αυτό ο Φαραώ γίνεται ο μεσολαβητής μεταξύ της θεϊκής
δύναμης του ήλιου και των ανθρώπων και αποκτά και ο ίδιος θεϊκή
δύναμη στα όμματα των υπηκόων του.

Την ίδια περίοδο οι Χετταίοι φαντάζονταν τον ήλιο σαν δίσκο με
φτερά, που διασχίζει το ουράνιο στερέωμα και δίνει ζωή και ενέργεια

BΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ72 ~



στους ανθρώπους. Ο φτερωτός ηλιακός δίσκος γίνεται το σύμβολο
της ηλιακής ενέργειας που μέσω των θεών ευεργετεί τους ανθρώπους,
όπως τον βλέπουμε στην τέχνη της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ., στην
τέχνη της Ανατολής αλλά και της Κύπρου, για παράδειγμα να εικο-
νίζεται σε εξαρτήματα χάλκινων ιπποσκευών που βρέθηκαν στη Σα-
λαμίνα, στους «Βασιλικούς» τάφους του όγδοου - έβδομου αιώνα
π.Χ. Στην Περσέπολη της Περσίας, σε ανάγλυφη παράσταση του
έκτου - πέμπτου αιώνα π.Χ., βλέπουμε το φτερωτό δίσκο του μεγά-
λου θεού Ahura Mazda να πλανάται πάνω από τα κεφάλια του Δα-
ρείου και του Ξέρξη.

Οι αρχαίοι Έλληνες κατέταξαν τον Ήλιο, τη Σελήνη, την Ηώ, ανά-
μεσα στους ήσσονος σημασίας θεούς, χωρίς ποτέ ωστόσο να έχουν
οι αστρικοί αυτοί θεοί τη δύναμη και τη μαγεία που είχαν στην
Ανατολή. Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων δεν εμπεριέχει τόσο έν-
τονο το στοιχείο του μυστικισμού που γέννησε το συμβολισμό του
ηλίου σαν πηγή ενέργειας, σοφίας και δύναμης, όπως στην αρχαία
Αίγυπτο και γενικότερα στην Ανατολή. Στην ελληνική μυθολογία ο
Ήλιος οδηγεί το τέθριππό του στους ουρανούς κατά τη διάρκεια της
ημέρας, όπως παρουσιάζεται στην αγγειογραφία της κλασικής πε-
ριόδου. Σ’ ένα κρατήρα του τέταρτου αιώνα π.Χ. παριστάνεται η
Ηώς (η Αυγή) πάνω στο τέθριππό της να διασχίζει τον έναστρο ου-
ρανό συνοδευόμενη από τον Ήλιο πάνω στο άρμα του. Οι μορφές
τους περιβάλλονται από μεγάλο φωτοστέφανο που περικλείει το
κεφάλι και τους ώμους. Ο φωτοστέφανος εδώ συμβολίζει την ιδιό-
τητά τους ως θεών που φέρνουν το φως στους ανθρώπους. Η παρά-
σταση αυτή του φωτοστέφανου είναι η πλησιέστερη, εξ’ όσων γνω-
ρίζω, ως προς τη σημασία που έχει ο φωτοστέφανος σε μεταγε-
νέστερες παραστάσεις.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο μεταλλικό δίσκο,
που υποτίθεται ότι προστάτευε τα κεφάλια των αγαλμάτων των
αρχαϊκών κορών της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτεθειμένα ως ήταν
στο ύπαιθρο, και που είναι γνωστός ως μηνίσκος. Ποτέ ωστόσο βρέ-
θηκε ένας τέτοιος μεταλλικός δίσκος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι
ότι στο άνω μέρος της κεφαλής μερικών αγαλμάτων υπάρχει ένα
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μεταλλικό καρφί που ερμηνεύθηκε από τους αρχαιολόγους ως στή-
ριγμα του μεταλλικού δίσκου. Αναφορές σ’αυτόν το μεταλλικό δίσκο
βρίσκουμε στον Αριστοφάνη. Στους Όρνιθες ο χορός των φτερωτών
πουλιών προειδοποιεί τους κριτές πως αν δεν δώσουν το πρώτο
βραβείο στην Κωμωδία, θά ’ταν καλό να φορέσουν μηνίσκους, όπως
τα αγάλματα. Οι νεώτεροι σχολιαστές του Αριστοφάνη, βασισμένοι
σ’ αυτό το χορικό, ερμήνευσαν το μηνίσκο ως μεταλλικό δίσκο που
οι αρχαίοι τοποθετούσαν πάνω από τα κεφάλια των αγαλμάτων για
να τα προστατεύουν από τις ακαθαρσίες των πουλιών. Παρόμοια
μεταλλικά καρφιά βρέθηκαν στο άνω μέρος των μαρμάρινων κεφα-
λιών θεών από το Γυμνάσιο της Σαλαμίνας, όπως για παράδειγμα
του Ασκληπιού, που χρονολογείται στο δεύτερο αιώνα μ.Χ. Ο Αρι-
στοφάνης δεν αναφέρει ποσώς ότι οι μηνίσκοι προστατεύουν τα
αγάλματα από τις ακαθαρσίες των πουλιών. Είναι εξ άλλου αμφί-
βολο αν ένας δίσκος θα μπορούσε να προστατεύσει αποτελεσματικά
ένα άγαλμα, εκτός αν επρόκειτο για μεγάλο σκιάδι, το οποίο δεν θα
εδέχετο ασφαλώς η αισθητική διάθεση των Αρχαίων. Η Αμερικανίδα
αρχαιολόγος Jody Maxmin, σε άρθρο της στο Journal of Hellenic
Studies του 1975, προσπάθησε να ερμηνεύσει το μηνίσκο σαν ομπρέλα,
η ερμηνεία της όμως δεν είναι πειστική γιατί μηνίσκος σημαίνει μι-
σοφέγγαρο και όχι ομπρέλα. Η Collinet-Guérin, στην οποία αναφέρ-
θηκα στην αρχή της ομιλίας μου, θεωρεί το μηνίσκο των αγαλμάτων
που αναφέρει ο Αριστοφάνης, ως πρώτο δείγμα του ελληνικού φω-
τοστέφανου (σελ. 193). 

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι επαφές των Ελ-
λήνων με τους πολιτισμούς και τις θρησκευτικές δοξασίες της Ανα-
τολής επέφεραν σοβαρές αλλαγές στην ελληνική θρησκεία. Ο ίδιος ο
Αλέξανδρος θεώρησε τον εαυτό του θεό και οι διάδοχοί του, μαζί με
την πολιτική και στρατιωτική δύναμη, περιεβλήθησαν και με θεϊκή
δύναμη, για να μπορούν να διοικούν ευκολότερα και αποτελεσματι-
κότερα την αχανή ελληνιστική αυτοκρατορία. Νέοι θεοί εισήλθαν
τότε στο ελληνικό πάνθεο επί εποχής των Πτολεμαίων, των βασιλέων
της Αιγύπτου, όπως ο Σάραπις Ήλιος και η Ίσιδα που είχε σύμβολο
τη σελήνη.
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Το περίφημο γιγαντιαίο άγαλμα, που κοσμούσε την είσοδο του
λιμανιού της Ρόδου και στήθηκε στα χρόνια του Πτολεμαίου Γ´
(228 π.Χ.), γνωστό ως ο «Κολοσσός της Ρόδου», παρίστανε το θεό
Ήλιο με ακτινωτό στεφάνι στο κεφάλι, όπως εικονίζεται σε μεταγε-
νέστερα αντίγραφα. 

Οι Πτολεμαίοι βασιλείς σε μια προσπάθεια επίδειξης παντοδυ-
ναμίας και απόλυτης εξουσίας, προσέδωσαν στους εαυτούς τους
θεϊκές ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια της πτολεμαϊκής κυριαρχίας
στην Πάφο ίδρυσαν το «Κοινόν Κυπρίων», μια ομοσπονδία όπως
θα την αποκαλούσαμε σήμερα, που είχε σκοπό την οργάνωση της
λατρείας των βασιλέων και των μελών της βασιλικής οικογένειας. Ο
θεσμός αυτός του «Κοινού Κυπρίων» διατηρήθηκε και κατά τη ρω-
μαϊκή περίοδο. Χαρακτηριστικός είναι ο ακτινωτός φωτοστέφανος
που κοσμεί το κεφάλι του Πτολεμαίου Γ΄ όπως εμφανίζεται στα νο-
μίσματά του, επίδραση από την Ασία, όπου τα αστρικά σύμβολα
εξακολουθούσαν να αποτελούν στοιχεία θρησκευτικά.

Ο φωτοστέφανος, υπό μορφή του στρογγυλού δίσκου, κοσμεί το
κεφάλι των θεών και των αυτοκρατόρων, όπως βλέπουμε για παρά-
δειγμα σε παραστάσεις θεών της Παλμύρας (32 μ.Χ.). Παριστάνει
τρεις θεότητες με ακτινωτό φωτοστέφανο, το θεό Ήλιο και τη θεά
Σελήνη με τον ύψιστο θεό του παλμυρικού πανθέου τον Bel, κυρίαρχο
του σύμπαντος, ο οποίος αντιστοιχεί με τον ελληνικό Δία.

Στις τοιχογραφίες της Πομπηίας, κυρίως σε παραστάσεις του
θεού Απόλλωνα, ο θεός παριστάνεται με φωτοστέφανο. Οι Ρωμαίοι
αυτοκράτορες, ακολουθώντας το παράδειγμα των Πτολεμαίων βα-
σιλέων, παριστάνουν εαυτούς με φωτοστέφανο, όπως βλέπουμε στα
νομίσματα του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβή (145 μ.Χ.). Το
ίδιο και οι Αυτοκράτορες Μάρκος Αυρήλιος, όπως παριστάνεται σ’
ένα ναό της Σαμπράθας της Λιβύης, ο Γκέτα και ο Λικίνιος. Με το
να παρουσιάζονται οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες με φωτοστέφανο, κα-
ταδεικνύουν μεγαλοπρέπεια, δύναμη και δόξα.

Απαντούμε το φωτοστέφανο στα χρόνια της μετάβασης από τον
παγανισμό στο χριστιανισμό. Χαρακτηριστικό της μεταβατικής αυτής
περιόδου είναι το ψηφιδωτό που βρέθηκε στο Βατικανό, στο μαυ-
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σωλείο κάτω από τη βα-
σιλική του Αγίου Πέτρου,
και παριστάνει τον Θεό-
Ήλιο (Sol invictus) - Χρι-
στό με ακτινωτό φωτο-
στέφανο να οδηγεί το
άρμα του στους ουρανούς
(εικ. 1). Χρονολογείται
στις αρχές του τέταρτου
αιώνα μ.Χ.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος
επέφερε ριζικές αλλαγές
στο Ανατολικό Ρωμαϊκό
κράτος, που επηρέασαν
το ρουν της ιστορίας και
άνοιξαν το δρόμο για την
επικράτηση της νέας θρη-
σκείας, του χριστιανι-
σμού. Με την κατατρό-
πωση του Λικίνιου το 323
μ.Χ. έγινε απόλυτος άρ-
χων και μεταξύ των ετών
325-330 έκτισε τη νέα
πρωτεύουσα του χριστια-
νικού κράτους, την Κων-
σταντινούπολη. Και ο
Κωνσταντίνος χρησιμο-
ποίησε στην αρχή της βα-
σιλείας του, στα νομί-
σματα το φωτοστέφανο,
που ήταν το σύμβολο της

δύναμης και της δόξας των θεών του Ολύμπου και των Ρωμαίων
αυτοκρατόρων (εικ. 2). Σε μαρμάρινο ανάγλυφο της εποχής του
Αδριανού, όπου ο αυτοκράτορας παρουσιάζεται έφιππος σε σκηνή
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Εικ. 1: Ψηφιδωτό Χριστού-Ήλιου, 
Μαυσωλείο κάτω από τη βασιλική 

Αγίου Πέτρου, Βατικανό.



κυνηγιού, και χρησιμοποιήθηκε εκ νέου για να κοσμήσει το θριαμβικό
τόξο του Κωνσταντίνου στη Ρώμη, ο φωτοστέφανος χαράχθηκε γύρω
από το κεφάλι του αυτοκράτορα, ενδεικτικό ότι στη δεύτερη αυτή
χρήση απεικόνιζε τον Κωνσταντίνο. Με φωτοστέφανο πάλι παρι-
στάνεται ο ίδιος σε άλλο μαρμάρινο μετάλλιο με παράσταση κυνη-
γιού λιονταριού (εικ. 3) στο τόξο του Κωνσταντίνου.

Ο Κωνσταντίνος εντυπωσιάστηκε από τον ηρωισμό της διωκόμενης
τότε χριστιανικής εκκλησίας. Η θαρραλέα νίκη του εναντίον του
Μαξεντίου τον έφερε πιο κοντά στο Θεό των Χριστιανών, στον
οποίο απέδωσε τη νίκη του και έγινε υπερασπιστής της νέας θρη-
σκείας. Βαπτίστηκε χριστιανός στο τέλος του βίου του.

Σαφώς είχε επηρεασθεί από τον πατέρα του Κωνστάντιο που
ήταν ανεκτικός έναντι των Χριστιανών. Ο Κωνστάντιος λάτρευε το
θεό ΄Ηλιο (Sol invictus), και ο Κωνσταντίνος προσομοίασε τον εαυτό
του με τον θεό Ήλιο, τον Αήττητο, και τελικά δέχθηκε τον ίδιο συμ-
βολισμό για τον Χριστό που αναλαμβάνεται στους ουρανούς οδη-
γώντας το άρμα του.

Ο θρίαμβος του Κωνσταντίνου και μέσω αυτού της νέας θρησκείας
καταδεικνύεται εύγλωττα στα ψηφιδωτά της Ροτόντας στη Θεσσα-
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Εικ. 2: Νόμισμα Κωνσταντίνου με
φωτοστέφανο (Ticinum, 316 μ.Χ.,
Ashmolean Museum, Οξφόρδη).

Εικ. 3: Μετάλλιο με παράσταση 
κυνηγιού λιονταριού, Θριαμβικό

Τόξο Κωνσταντίνου, Ρώμη. 



λονίκη. Στο κεντρικό μετάλλιο του τρούλλου παριστάνονται τέσσερεις
φτερωτές Νίκες / άγγελοι που κρατούν την κοσμική σφαίρα. Ανάμεσά
τους εμφανίζεται το μυθικό πουλί φοίνιξ με φωτοστέφανο γύρω
από το κεφάλι του και ακτίνες φωτός που προσδιορίζουν την πα-
ρουσία του θεού Ηλίου (Sol invictus) που αναφέραμε προηγουμένως.
Το ψηφιδωτό στο κέντρο του μεταλλίου είναι καταστραμμένο, σώ-
ζεται όμως μέρος του φωτοστέφανου ισταμένου ανδρός που κρατά
σκήπτρο, που κατά πάσαν πιθανότητα παριστάνει τον ίδιο τον Αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνο, όπως αναφέρουν σε πρόσφατη δημοσίευση
ο Χαράλαμπος Μπακιρτζής και η Πέλλη Μάστορα. Η κεντρική αυτή
μορφή παριστάνει τη θριαμβευτική έλευση του ιδίου του αυτοκρά-
τορα κατ’ απομίμηση των παραστάσεων του θεού Ηλίου της Ύστερης
Αρχαιότητας συμβολίζοντας πια κάτι εντελώς νέο, τη θριαμβευτική
έλευση του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία. 

Πιστεύεται ότι η Ροτόντα εκτίσθη από τον Κωνσταντίνο ως μαυ-
σωλείο του με την ευκαιρία της καθιέρωσης της Θεσσαλονίκης ως
πρωτεύουσας και εκοσμήθη με ψηφιδωτά.

Ο φωτοστέφανος κοσμεί πια τα κεφάλια των διαδόχων του Με-
γάλου Κωνσταντίνου, όπως βλέπουμε σε νόμισμα του Θεοδοσίου Α΄
(392-395 μ.Χ.) αλλά ένας νέος διεκδικητής του φωτοστέφανου κάνει
τώρα την εμφάνισή του, ο Χριστός, μεταξύ των ετών 360 και 390,
όπως βλέπουμε στα εντοίχια ψηφιδωτά του μαυσωλείου της Κων-
σταντίας (Santa Constanza) στη Ρώμη (εικ. 4). Ο Χριστός αντικαθιστά
τρόπον τινά τον ένθρονο ή θριαμβευτή αυτοκράτορα, ο οποίος πα-
ραδίδει το Νόμο στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Άλλο παρά-
δειγμα παράστασης του Χριστού με φωτοστέφανο παρουσιάζεται
στα ψηφιδωτά του μαυσωλείου της Γάλας Πλακιδίας στη Ραβέννα,
του πρώτου μισού του πεμπτου αιώνα, όπου ο Χριστός εικονίζεται
ως Καλός Ποιμήν.

Στην αρχή της ομιλίας μου έκανα αναφορά στα ψηφιδωτά της
«Οικίας του Αιώνα» στην Πάφο, που χρονολογούνται στο δεύτερο
τέταρτο του τέταρτου αιώνα, όταν πλέον ο Χριστιανισμός είχε ήδη
ριζωθεί ανάμεσα στον παφιακό λαό. Γιατί όμως παριστάνονται πα-
γανιστικοί θεοί σε συνθέσεις χριστιανικής εικονογραφίας; Σ’ένα από
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τα πέντε διάχωρα που κοσμούν το δάπεδο ενός δωματίου παριστά-
νεται ο Ερμής καθήμενος να κρατά στα γόνατά του το νεαρό Διόνυσο
με φωτοστέφανο στο κεφάλι, έτοιμο για τη βάπτιση. Σ’ άλλα διά-
χωρα παριστάνονται θεοί του Ολύμπου, ο Δίας, ο Απόλλων, η Θέτις
και άλλοι με φωτοστέφανο. Όπως ορθά παρατήρησε ο ανασκαφέας
W.A. Daszewski τα ψηφιδωτά αυτά δημιουργήθηκαν υπό την υψηλή
προστασία ομάδας της αριστοκρατικής κοινωνίας της Πάφου υπό
την επίδραση της νεο-πλατωνικής φιλοσοφίας που άνθισε στην εποχή
του Ιουλιανού, παρ’ όλον ότι ο Χριστιανισμός είχε αναγνωρισθεί ως
η επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους. Σύμφωνα με τη νεο-
πλατωνική φιλοσοφία ο σωτήρας του κόσμου ήταν ο νεαρός Διόνυσος,
που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλες τις αρετές για να επιβάλει
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Εικ. 4: Η παράδοση του Νόμου από τον Χριστό 
στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, Santa Constanza, Ρώμη.



τη νέα κοσμική τάξη. Ο Χριστιανισμός ανάμεσα στα άλλα εικονο-
γραφικά στοιχεία παρέλαβε και το φωτοστέφανο, τον οποίο καθιέ-
ρωσε ως χαρακτηριστικό αγιότητας του Χριστού και άλλων αγίων
μορφών. Την εποχή αυτή καθιέρωσης του χριστιανισμού εύστοχα
απάντησε το Μαντείο των Δελφών: «Οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβαν,
οὐ μάντιδα δάφνην».

Με την ομιλία μου έχω εισβάλει σε τομείς της αρχαιολογίας με
τους οποίους δεν είμαι διόλου εξοικειωμένος. Η περιορισμένη γνώση
της αρχαιολογίας που λίγο-πολύ κατέχω εκτείνεται χρονολογικά
μόνο σε περιόδους της προϊστορίας. Με την ομιλία μου θέλησα
απλούστατα να διερευνήσω την προέλευση ενός χριστιανικού συμ-
βόλου, ενός συμβόλου με βαθιές ρίζες στο απώτερο παρελθόν, που
πολύ συχνά συναντούμε στην εκκλησιαστική εικονογραφία έως τις
ημέρες μας.
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