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Σν θείκελν απνηειεί κέξνο ηνπ πιηθνύ πνπ ζπγθεληξώζεθε γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο Η σποδοτή θαη ε προέιεσζε ηες ηερής ζειάδοσζας 

κεηέρας ζηελ ηηαιηθή εηθολογραθία ηοσ 14
οσ

 αηώλα. Η εξγαζία 

παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξηαθνύ καζήκαηνο «Οη εηθόλεο σο 

ηζηνξηθέο καξηπξίεο» ηεο θαζεγήηξηαο Αζελάο Παπαληθνιάνπ θαηά ην 

ρεηκεξηλό εμάκελν 2018. 

 Η εξεπλά, ε κειέηε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ παξνπζηάδεηαη, 

πξνζαξκόζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο Ο δρόκος ηες Φύζες πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν «Νίθνο Κεζζαλιήο» ηεο Αλσηάηεο 

ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, 1-7 Ννεκβξίνπ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Η ηζηνξία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ηαπηίδεηαη κε ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο 

δεκηνπξγίαο αλαπαξαζηάζεσλ. Σα πξώηα ζρέδηα είραλ θπξίσο δηαθνζκεηηθό ξόιν 

θαη ελδερνκέλσο θάπνηα ζπκβνιηθή ζεκαζία
1
 γηα ην ζρεδηαζηή ηνπο. Πέξαλ ησλ 

πξντζηνξηθώλ ζρεδίσλ ζε ζπήιαηα, ζώδνληαη θαη πνιιά θνξεηά αληηθείκελα, 

θαηαζθεπαζκέλα από θόθαιν, ςεκέλν πειό, πέηξα ή θαη ειεθαληόδνλην, πνπ 

απεηθνλίδνπλ γπλαίθεο
2
. Οη γπλαηθείεο  αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο πνηθίινπλ ζηε 

κνξθή θαη ζηε θόξκα, αλάινγα κε ηε γεσγξαθία αλεύξεζήο ηνπο θαη ηε ρξνλνινγία 

δεκηνπξγίαο ηνπο, έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία, όπσο ηνπο ηνληζκέλνπο γνθνύο, ηα 

πινύζηα ζηήζε θαη ην ηνληζκέλν αηδνίν. Λόγσ ησλ νκνηνηήησλ ηνπο, απνθαινύληαη 

«Αθξνδίηεο». Η κεγάιε πνηθηιία θαη πνζόηεηα
3
 ηέηνησλ επξεκάησλ ρξνλνινγεκέλσλ 

από ην 23.000 π.Υ.
4
, νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα πσο είραλ θάπνηα ιεηηνπξγία.  

               ηελ αξραηόηεηα, νη γπλαηθείεο ζεέο πξσηαγσληζηνύζαλ ζηνπο ιαηξεπηηθνύο 

βσκνύο. Γπλαηθεία αγάικαηα κε κεγάινπο γνθνύο θαη πινύζηα γαιαθηνθόξα ζηήζε 

ζηόιηδαλ ηα αξραία ηεξά. ηηο ζεόηεηεο απηέο ην ηνληζκέλν θύιν ηνπο δελ έδηλε θακία 

άιιε εξκελεία πέξα από ην πξννξηζκό ηνπο σο ζεέο αθηεξσκέλεο ζηε κεηξόηεηα, ηε 

γνληκόηεηα θαη ηελ θαξπνθνξία
5
. Γηα απηό, ε ιαηξεία ηνπο είρε ηαπηηζηεί κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ηελ θαξπνθνξία θαη ηε γνληκόηεηα ζεκαηνδνηώληαο ηε 

κεηάβαζε ζηελ επνρή ηεο γεσξγίαο
6
. ε απηέο, πηζαλόηαηα. θαηέθεπγαλ νη γεσξγνί 

θαη νη αγξόηεο, όπνπ πξνζεύρνληαλ γηα θαξπνθνξία θαη επθνξία ηεο γεο, θαζώο θαη 

νη κεηέξεο γηα επάξθεηα γάιαηνο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηνπο. 

               Μηα από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θαη δηαδεδνκέλεο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ε 

εηθόλα ηεο «Μεγάιεο Μεηέξαο», ε όπνηα ζπλαληάηαη ζρεδόλ ζε όιν ηνλ θόζκν
7
. 

Σέηνηεο εηθόλεο είλαη δύζθνιν λα απνκνλσζνύλ από ηελ έλλνηα ηεο γνληκόηεηαο, 
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3
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Imagery”, Woman’s art Journal, Vol. 2, Autumn 1981 –Winter 1982, ΗΠΑ, Woman’s Art Inc, ςελ. 37 



παξόιν πνπ ζπγθαιύπηνπλ θαη άιιεο ηδηόηεηεο, όπσο ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ηεο 

ζξέςεο.
8
 

           ηελ Αηγππηηαθή ηέρλε, ε κεηέξα-ζεά πεξέ ηε κνξθή ηεο βαζίιηζζαο Ίζηδαο 

θαη ζπλδέζεθε κε ην ζξόλν ησλ Φαξαώ. Η ζπλεζέζηεξε απεηθόληζε ηεο Ίζηδαο είλαη 

εθείλε πνπ ηελ παξηζηά λα ζειάδεη ην γην ηεο ηνλ Ώξν
9
. ε απηέο ηηο παξαζηάζεηο, ε 

ζεά εξρόηαλ πην θνληά ζηηο άπιεο κεηέξεο θαη ηαπηηδόηαλ κε ηηο έγλνηεο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ηνπο
10

.  

           Πνιύ ζπάληεο είλαη θαη νη απεηθνλίζεηο αλδξηθώλ κνξθώλ κε ζηήζε ζηνλ 

θνξκό, όπσο ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ ηεξνύ, θαηά ηελ αηγππηηαθή ηδενινγία, πόηακνπ 

Νείινπ, όπνπ ηα ζηήζε ηνπ εξκελεύνληαη σο έλδεημε γνληκόηεηαο θαη θαξπνθνξίαο
11

. 

            ηελ αξραία Διιάδα, αλαπαξαζηάζεηο γπλαηθείσλ ζενηήησλ κε κσξά πνπ 

ζειάδνπλ εκθαληζηήθαλ θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν. Πηζαλόηαηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ιαηξεία ηεο «Κνπξνηξόθνπ»
12

. Η «Κνπξνηξνθόο» ζπλδέζεθε κε ηε κεηέξα θαη ηελ 

ηθαλόηεηα θξνληίδαο θαη αλαηξνθήο κέζσ ηνπ ζειαζκνύ. Σέηνηα αγαικαηίδηα 

ηνπνζεηνύληαλ ζπλήζσο ζε κηθξνύο ηνπηθνύο ιαηξεπηηθνύο ρώξνπο, όπνπ νη κεηέξεο 

ηεο πεξηνρήο κπνξνύζαλ λα θάλνπλ δεήζεηο θαη λα δεηήζνπλ από ηε Θεά βνήζεηα γηα 

λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο. Κνπξνηξόθεο ζεόηεηεο ήηαλ ε Γαία, ε Αθξνδίηε, ε 

Γήκεηξα αιιά θαη νη παξζέλεο ζεέο, όπσο ε Αζελά θαη ε Άξηεκεο. 

               Ο ζειαζκόο ήηαλ ηόζν ζπνπδαία πξάμε ζηελ αξραία ζθέςε, ώζηε αλήγαγαλ  

ηε δεκηνπξγία ηνπ Γαιαμία ζε απηόλ. πκθώλα κε ηε κπζνινγία, ε δεκηνπξγία ηνπ 

Γαιαμία ζρεηίδεηαη κε ηα ζηήζε ηεο ζεάο Ήξαο. Οη ζλεηνί πίζηεπαλ πσο, αλ ζήιαδαλ 

από ηα ζηήζε ηεο ζεάο, ζα θέξδηδαλ ηελ αησληόηεηα. Έηζη, ν Γίαο επηζπκώληαο ν 

ζλεηόο γηνο ηνπ Ηξαθιήο λα γίλεη αζάλαηνο, ηνλ ηνπνζέηεζε ζηελ αγθαιηά ηεο 

βαζίιηζζαο ησλ Θεώλ, ηελ ώξα πνπ εθείλε θνηκόηαλ, γηα λα ζειάζεη. Σν ζρέδην όκσο 
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9
 Η άνοδοσ ςτο κρόνο προχπόκετε τθν άνοδο του μελλοντικοφ βαςιλιά ςτθν αγκαλιά τθσ Κςιδοσ και ο 
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 Yalom M., ο.π., ςελ. 28 
11

Yalom M., ο.π., ςελ. 29 
12

Yalom M., ο.π., ςελ. 33 



δελ θαξπνθόξεζε, θαζώο ε Ήξα μύπλεζε θαη ην γάια από ηα ζηήζε ηεο αλέβιπζε 

νξκεηηθά ζηνλ νπξαλό. Με απηό ηνλ ηξόπν, δεκηνπξγήζεθε ν Γαιαμίαο
13

. 

Καηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν, αλαπηύρηεθε ν κύζνο ηεο «Ρσκατθήο 

επζπιαρλίαο», ν νπνίνο αληαλαθιoύζε ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρσκαίσλ γηα ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο θαη ηα πνιηηηθά θαζήθνληα. πκθώλα κε ην κύζν, κηα λεαξή 

γπλαίθα, πνπ κόιηο είρε απνθηήζεη παηδί, επηζθεπηόηαλ ηε κεηέξα ηεο ζηε θπιαθή 

θαη ηελ έηξεθε κε ην γάια ηεο. ηαλ απηό απνθαιύθζεθε, ε θόξε επηβξαβεύηεθε γηα 

ηε θξνληίδα πνπ πξνζέθεξε ζηε κεηέξα ηεο, ελώ ε θπιαθηζκέλε κεηέξα ηεο 

απειεπζεξώζεθε. Σόζν κεγάιε απήρεζε είρε ε ηζηνξία, ώζηε ζην ζεκείν πνπ 

ζπλέβεζαλ όια απηά, δεκηνπξγήζεθε έλαο λαόο πξνο ηηκήλ ηεο Θπγαηξηθήο Αγάπεο.  

Ο κύζνο ζρεηηδόηαλ κε ην ξόιν ηεο κεηέξαο θαη ηελ αμία ηνπ ζειαζκνύ ζηηο 

ξσκατθέο θνηλσλίεο. Η θαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο απηήο, ε νπνία αλαπαξάρζεθε από 

ηνλ Πιίλην ηνλ Πξεζβύηεξν, απνθξπζηαιιώλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο εγεζίαο γηα ηελ επαλαθνξά θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ ζειαζκνύ ζηελ 

αλαηξνθή ησλ Ρσκαίσλ πνιηηώλ. Πξάγκαηη, ηόζν ν Πιίληνο όζν θαη ν Σάθηηνο, 

ζπκβνύιεπαλ ηηο λεαξέο κεηέξεο λα ζειάδνπλ ηα παηδηά ηνπο, θαζώο κόλν κε απηό 

ηνλ ηξόπν ζα εμαζθάιηδε ε Ρσκατθή απηνθξαηνξία, ηθαλνύο ζηξαηηώηεο θαη 

λνκνηαγείο πνιίηεο
14

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όκσο, κηα ζεκαληηθή κεηαηόπηζε. Ο ξόινο ηεο Θεάο-

πξνζηάηηδαο ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο αλαηξνθήο εθθξάδεηαη ηώξα από κηα απιή θαη 

θαζεκεξηλή γπλαίθα.  

 ηε δσγξαθηθή ν κύζνο απνδόζεθε από ηνλ ηύπν ηεο Romana Caritas, όπσο 

νλνκάζηεθε, θαη απέθηεζε κεγάιε απήρεζε ζε όιε ζρεδόλ ηελ Δπξώπε, είηε 

εηθνλνγξαθηθά, είηε ινγνηερληθά είηε πξνθνξηθά
15

.  

               Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία ελέπλεπζε πνιινύο θαιιηηέρλεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Αλαγέλλεζεο. Ωζηόζν, ηα απεηθνληδόκελα πξόζσπα ζε απηά ηα έξγα έπαςαλ λα 

είλαη ε θόξε πνπ ζειάδεη ηε κεηέξα ηεο, αιιά κεηαηξάπεθαλ ζηελ επζπιαρληθή θαη 

πηζηή θόξε πνπ ζειάδεη ην θπιαθηζκέλν παηέξα, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα δηάζηαζε 

αηκνκηθηηθή. 
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 Yalom M., ο.π., ςελ. 41, 42 
14
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               ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαίλεηαη λα είλαη δπν κύζνη πνπ κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξόλσλ έγηλαλ έλαο. ύκθσλα κε ηνλ πξώην κύζν, πνπ αλάγεηαη ζηα ειιεληζηηθά 

ρξόληα, κηα θόξε ζειάδεη ηε θπιαθηζκέλε κεηέξα ηεο (Caritas Greaca). Ο κύζνο 

απηόο κεηαπιάζεηαη ζηα ξσκατθά ρξόληα από ην Βαιέξην Μαμηκν (Caritas Latina) θαη 

ε θπιαθηζκέλε κεηέξα κεηαηξέπεηαη ζε παηεξά, κε ην όλνκα Cimon
16

 νδεγώληαο 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ δεύηεξνπ κύζνπ. Παξάιιεια, δελ έιεηςαλ 

πεξηπηώζεηο ιαώλ όπνπ ε γπλαίθα ζειάδεη ην θπιαθηζκέλν άληξα ηεο θαη όρη ην γνληό 

ηεο.  

   Αλεμάξηεηα πάλησο από ηα πξόζσπα ησλ κπζνπιαζηώλ, ε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ πξάμε θαη απηέο νη ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ πνιηηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή εγεζία ζην πιαίζην ηεο θαηήρεζεο ηνπ ιανύ. Απνηεινύλ βαζηθά 

θεξύγκαηα ησλ ηεξέσλ ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηελ αξεηή ηεο Δπζπιαρλίαο θαη ηεο 

θξνληίδαο πξνο ην ζπλάλζξσπν.  

    ηαδηαθά επηθξάηεζε ε νλνκαζία Caritas Romana, αλεμάξηεηα αλ 

απεηθνληδόηαλ θόξε-κεηέξα, θόξε-παηέξαο ή πην ζπάληα ζπδπγηθό δεπγάξη. Σνλ 16
ν
 

αηώλα ην ζέκα έραζε ηελ αμία ηνπ, σο δηδαρή αξεηήο, εζηθήο θαη πίζηεο από ηελ 

εθθιεζία θαη επηβίσζε σο αηζζεηηθή θαη δηαζθέδαζε θπξίσο ζηε θνιθινξηθή 

ηέρλε
17

. 

                Με ηελ έιεπζε θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, νη ζεέο κεηέξεο 

έραζαλ ην θύξνο θαη ηε δόμα ηνπο. Η ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ 

ζώκαηνο θαη ην ζεώξεζε πεγή ακαξηίαο θαη αθνιαζίαο. Η απνθάιπςε κεξώλ ηνπ 

ζώκαηνο ήηαλ θαηαθξηηέα θαη ηαπηηδόηαλ κε ηελ απνπζία ζξεζθεπηηθόηεηαο θαη 

επιάβεηαο. Γηαθήξπηηαλ πσο ην γπκλό ζώκα θαη δε ην γπλαίθεην, ήηαλ ε αίηηα 

απνκάθξπλζεο από ην Θεό, ηελ αγλόηεηα θαη ηελ πίζηε
18

. Η αιιαγή απηή ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε γπλαίθα-κεηέξα έθεξε 

κεηαηνπίζεηο θαη ζηελ εηθνλνγξαθία. Οη εηθόλεο ηεο πεξηόδνπ πνπ παξνπζηάδνπλ 
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 Bringeus Nils-Arvid, ο.π., ςελ. 85 
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 ςε κάποιεσ απεικονίςεισ υπάρχει θ ελλθνικι ονομαςία «Αντιπελαργζςισ» και ςυμβολίηει τθ 
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 Ζχουν διαςωκεί μεςαιωνικζσ απεικονίςεισ των Θανάςιμων Αμαρτθμάτων. όπου θ λαγνεία 
ςυμβολιηόταν με γυναικεία γυμνόςτθκθ μορφι. Επίςθσ πολλζσ τιμωρίεσ εικονογραφοφνταν με τον 
ακρωτθριαςμό γυναικείων ςτθκϊν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ Yalom M., ο.π., ςελ. 57 



γπλαίθεο λα ζειάδνπλ ηα παηδηά ηνπο είλαη ειάρηζηεο. Καη κνινλόηη ζηνλ αξραίν 

θόζκν ηα ζηήζε ππήξμαλ ηεξά θαη δεκνθηιή ζύκβνια, ζηε ρξηζηηαληθή θηινζνθία θαη 

ηέρλε ε απνπζία ηνπο ήηαλ ε κεγαιύηεξε έλδεημε αγηνζύλεο θαη πίζηεο. 

               Απηέο νη κεηαηνπίζεηο επεξέαζαλ θαη ηελ εηθνλνινγία ηεο Παλαγίαο. Καηά 

ηελ πξώηε πεξίνδν επηθξάηεζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, ηα δείγκαηα εηθόλσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηύπν ηεο Παλαγίαο Γαιαθηνηξνθνύζαο είλαη ειάρηζηα. Παξόιν 

πνπ νη βπδαληηλνί θαιιηηέρλεο ήηαλ γλώζηεο ηνπ ηύπνπ από ηελ θνπηηθή ηέρλε, δελ 

εληππσζηαζηήθαλ θαη δελ επέηξεςαλ λα εηζρσξήζεη ζηελ ηέρλε ηνπο. Ο ιόγνο ήηαλ 

γηαηί κηα ηέηνηα εκπινπηηζκέλε αλαζεώξεζε ηεο ηππνινγίαο δελ ζπκβάδηδε κε ηνπο 

απζηεξνύο θαη ζπληεξεηηθνύο θαλόλεο ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο
19

. Παξόια απηά, ε 

παξνπζία ειάρηζησλ ηέηνησλ εηθόλσλ από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, επηβεβαηώλεη ην 

γεγνλόο πσο ν ηύπνο ήηαλ γλσζηόο ζηα βπδαληηλά ρξόληα, όρη, όκσο, σο έλαο θαλόλαο 

εηθνλνγξάθεζεο ηεο Παλαγίαο, αιιά σο έλαο εμαηξεηηθόο θαη ηδηαίηεξνο ηύπνο πνπ 

παξνπζηαδόηαλ κεκνλσκέλα
20

. πγθεθξηκέλα, ήηαλ πην δεκνθηιήο ζηηο ειιεληθέο 

επαξρίεο θαη ζηηο ρώξεο ηεο ρξηζηηαληθήο Αλαηνιήο από ην θέληξν ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο
21

.  

               Καηά ηνλ ύζηεξν Μεζαίσλα, δσγξάθνη ηεο ηέλαο θαη ηεο Φισξεληίαο 

εηζήγαγαλ ηνλ ηύπν ηεο ζειάδνπζαο Παλαγίαο ζηνρεύνληαο ζηελ αλαλέσζε ηεο 

δσγξαθηθήο. Η Παξζέλνο Μαξία εμαθνινύζεζε λα δνμάδεηαη σο ε εθ ζαύκαηνο 

κεηέξα ηνπ Υξηζηνύ θαη νη πξώηεο ηεο απεηθνλίζεηο, σο ζειάδνπζα κεηέξα, άξρηζαλ 

λα δηεηζδύνπλ ζηε δπηηθή ζξεζθεπηηθή εηθνλνινγία.  

               Σα ρξόληα ηνπ Μαύξνπ Θαλάηνπ (1348)
22

, ν ρξόληνο ππνζηηηζκόο θαη ν 

ινηκόο νδήγεζαλ ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν, όπνπ ε επηβίσζε ήηαλ πιένλ ην 

ζεκαληηθόηεξν δεηνύκελν γηα ηνλ άλζξσπν. Ο κεγάινο αξηζκόο απεηθνλίζεσλ ηεο 

Παλαγίαο λα ζειάδεη ην ηεξό βξέθνο ελδερνκέλσο λα έρεη ζρέζε κε ηνλ αγώλα 

επηβίσζεο ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο. Η απεηθόληζε ηνπ παρνπινύ Υξηζηνύ ζηελ 
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Ακινα, Επίκεντρο, 2006, ςελ. 34 



ηξπθεξή αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ ζα πξέπεη λα αλαθνύθηδε θαη λα έδηλε ζάξξνο θαη 

δύλακε ζηνλ πιεζπζκό πνπ ππέθεξε από ηηο θαηαζηξνθέο ηεο ζνδηάο θαη ηα επαλσηά 

θύκαηα ηεο παλνύθιαο
23

. Σώξα, ήηαλ ε Παλαγία πνπ κε ηα ζηήζε ηεο πξνζέθεξε 

πλεπκαηηθή ηξνθή ζε όιεο ηηο ρξηζηηαληθέο ςπρέο
24

. Έηζη, ζηε ρξηζηηαληθή δπηηθή 

εηθνλνινγία, ην ζηήζνο ηεο Παλαγίαο δνμάζηεθε θαη ιαηξεύηεθε σο ζθεύνο 

παξάγσγεο γάιαηνο πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ρξηζηηαληθνύ θόζκνπ.  

                θνπόο ησλ θαιιηηερλώλ ηεο ηέλαο ήηαλ λα ηνλίζνπλ θαη λα απνδώζνπλ 

κηα δεζηή ζρέζε κεηαμύ ηόζν ησλ απεηθνληδόκελσλ όζν θαη ηνπ ζεαηή. Σν πέηπραλ 

απηό αλαπαξηζηώληαο ην Υξηζηό λα έρεη ζπλήζσο ην ζώκα ηνπ ζηξακκέλν ζηε 

κεηέξα ηνπ γηα λα ζειάζεη, αιιά ηαπηόρξνλα λα έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηελ θαηεύζπλζε 

ηνπ ζεαηή. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγήζεθε κηα ιαηξεπηηθή εηθόλα πνπ ζπλέδεε ην 

ζεαηή κε ην ζξεζθεπηηθό εηθνληδόκελν ζέκα. Αιιά θαη ε Παλαγία, ηνπνζεηεκέλε ζην 

έδαθνο, δεκηνπξγνύζε κηα πην θπζηθή εηθόλα, κε έλαλ πην νηθείν θαη αλζξώπηλν 

ηξόπν πνπ ήηαλ εγγπηέξα ζηνλ απιό πηζηό
25

.  Σα ζώκαηά ηνπο παξνπζηάδνληαλ ζα λα 

θηλνύληαλ θαη λα αηζζάλνληαλ, όπσο αθξηβώο ν ζεαηήο, ελώ ηα πξόζσπά ηνπο 

εκθαλίδνληαλ ζε κηα εηιηθξηλή, απιή θαη κε ηειεηνπξγηθή ζθελή, όπνπ ε Παλαγία 

ζειάδεη ην βξέθνο «δεκόζηα», ζαλ λα ήηαλ κηα απιή κεηέξα κπξνζηά ζηα κάηηα 

όισλ ησλ πηζηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε Παλαγία ιαηξεπόηαλ σο ε 

κεηέξα όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ζηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηώλα απηή ε πίζηε 

εηθνλνγξαθήζεθε
26

.  

Σνπο επόκελνπο αηώλεο, ε ζειάδνπζα Παλαγία πξσηαγσλίζηεζε ζηελ 

θαιιηηερληθή ζεκαηνινγία θαη θεκηζκέλα έξγα δεκηνπξγήζεθαλ. Σελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο, πξνζέιαβε εξσηηθέο δηαζηάζεηο δειώλνληαο ηελ επηζπκεηή ζαξθηθή 

απόιαπζε. Η εξσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αθάιππηνπ ζηήζνπο επηζθίαζε ηηο κεηξηθέο θαη 

ηεξέο αμίεο ηνπ. Ίζσο ζε απηή ηελ αηζζεζηαθή δηάζηαζε λα νθεηιόηαλ ε απόθαζε ηεο 

ζπλόδνπ ηνπ Σξέλην πνπ απαγόξεπζε ηελ παξνπζία γπκλώλ κνξθώλ ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο απεηθνλίζεηο
27

.  
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ηελ πξνηεζηαληηθή Οιιαλδία ηνπ 17
νπ

 αηώλα, ε αλαπαξάζηαζε 

ζξεζθεπηηθώλ εηθόλσλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. Γηα ην ιόγν απηό, ε νιιαλδηθή 

θαιιηηερληθή παξαγσγή ζηξάθεθε πεξηζζόηεξν ζηελ απεηθόληζε ζεκάησλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Απηό πνπ άμηδε ηε ιαηξεία ησλ βνξείσλ ήηαλ ε θπζηθή πξάμε 

επιάβεηαο πνπ πξαγκαηώλεηαη κέζα από κηα θαζεκεξηλή θαη πξαγκαηηθή γπλαίθα ηεο 

επνρήο. Έηζη, ε απόδνζε ηεο ζειάδνπζαο κεηέξαο έγηλε κηα ζπκβνιηθή πξάμε 

απνδνκέλε από ηελ θνζκηθή κεηέξα. Μηα κεηαηόπηζε από ην κεζαησληθό ζετθό θαη 

ην αλαγελλεζηαθό εξσηηθό, ζην θνζκηθό. 

 Σελ πεξίνδν ηνπ 18
νπ

 αηώλα θαη ηνπ Γηαθσηηζκνύ, ν ζειαζκόο ηαπηίζηεθε 

κε ηελ θνηλσληθή αλακόξθσζε. Σα θεξύγκαηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο 

ζπκβνύιεπαλ ηηο γπλαίθεο λα ζειάδνπλ ηα παηδηά ηνπο, γηαηί κόλν κέζσ ηνπ κεηξηθνύ 

ζειαζκνύ ζα δεκηνπξγνύληαλ λνκνηαγείο πνιίηεο
28

. ύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ 

επαλαζηαηηθώλ δηαθεξύμεσλ, πιήζνο δσγξαθηθώλ έξγσλ θηινηερλήζεθαλ γηα λα 

ηνλίζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ κεηξηθνύ γάιαηνο ζηελ αλαηξνθή ππεπζύλσλ, 

ηζόηηκσλ θαη ειεύζεξσλ πνιηηώλ. 

 Σνλ 19
ν
 αηώλα, νη ξνκαληηθνί δσγξάθνη ζηξάθεθαλ ζηηο γπκλόζηεζεο 

απεηθνλίζεηο γπλαηθώλ πξνζδίδνληαο ηνπο επαλαζηαηηθέο θαη πνιηηηθέο ηδηόηεηεο θαη 

ζπλδένληαο ηεο κε έλλνηεο, όπσο ε επαλάζηαζε, ε ειεπζεξία θαη ε δεκνθξαηία. Σα 

έξγα απηά ηαπηίζηεθαλ κε ηα πνιηηηθά ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία 

απεηθνλίζηεθε σο κηα γελλαηόδσξε κεηέξα κε πιεζσξηθά ζηήζε, δηαζέζηκα ζε όινπο. 

 Σνλ 20
ν
 αηώλα ην γπλαηθείν ζώκα εκπνξεπκαηνπνηήζεθε, ελώ ηαπηόρξνλα 

αλαπηύρζεθε ην θεκηληζηηθό θίλεκα. Οη κεηέξεο δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα 

δεκόζην ζειαζκό, ην νπνίν ζηαδηαθά θαηνρπξώζεθε σο αλαθαίξεην δηθαίσκα ζε όιν 

ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. Οη αλαπαξαζηάζεηο εηθόλσλ ζειαδνπζώλ κεηέξσλ 

ζπλδέζεθαλ κε ςπραλαιπηηθνύο θαη παηδαγσγηθνύο ιόγνπο θαζξεπηίδνληαο ηε 

κεηαηόπηζε ζηε ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κεηέξαο – βξέθνπο.  

 ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγίαο, νη εηθόλεο ησλ ζενηήησλ, 

ηεο Παλαγίαο, ησλ κεηέξσλ καξηπξνύλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ 

αλαηξνθή θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο. Πέξα από ηηο ηδενινγηθέο 
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θσ
 Ιουνίου 1793, ζνα μια μθτζρα δε κιλαηε το παιδί τθσ, δε κα δικαιοφταν το κρατικό επίδομα που 

δινόταν ςτισ άπορεσ οικογζνειεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ Yalom M., ο.π., ςελ. 172-174 



παξακέηξνπο θαη ηα πνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά θίλεηξα ηεο θάζε πεξηόδνπ, ε εηθόλα 

ηεο ζειάδνπζαο κεηέξαο ππήξμε πεγή έκπλεπζεο ηόζν γηα ηνλ θαιιηηέρλε όζν θαη 

γηα ην ζεαηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βηβιηογραθία 

 

Bringeus Nils-Arvid, “Caritas Romana: In Picture, Print and Folk Tradition”, 

Bealoideas, 1971-1973, Ιξιαλδία, An Cumann Le Bealoideas „Eireann/The Folklore 

of Ireland Society 

Burns Edward McNall, Εσρωπαϊθή ηζηορία: ο δσηηθός ποιηηηζκός: λεόηεροη τρόλοη, 

Αζήλα, Δπίθεληξν, 2006 

Cheney Liana DeGirolami, “Barbara Longhi of Ravenna”, Woman’s Art Journal, Vol. 

9, Spring-Summer 1988, ΗΠΑ, Woman‟s Art Inc 

Hollingsworth Mary, Η ηέτλε ζηελ ηζηορία ηοσ αλζρώποσ, Αζήλα, Αδάκ, 1998 

 

Lasareff Victor, “Studies in the iconography of the Virgin”, The Art Bulletin, Vol. 20, 

March 1938, Νέα Τόξθε, CAA 

 

Meiss Millard, Painting in Florence and Siena after the Black Death, Νέα Τόξθε, 

Harper & Row, 1964 

Μπει Σδνύιηαλ, Ο θαζρέπηες ηοσ θόζκοσ, Αζήλα, Μεηαίρκην, 2009 

 

Yalom Marilyn, Η ηζηορία ηοσ γσλαηθείοσ ζηήζοσς, Αζήλα, Άγξα, 2006 

York Hildreth and Schlossman L. Betty, “She shall be called woman: Ancient near 

Eastern Sources of Imagery”, Woman’s art Journal, Vol. 2, Autumn 1981 –Winter 

1982, ΗΠΑ, Woman‟s Art Inc 

 

 


