
ΑΙ ΔΥΟ ΨΗΦΙΔΩΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
(Π ί ν. 16—18)

Τήν ζωγραφικήν εις τήν ήρειπωμένην Νικόπολιν αντιπροσωπεύουν, δπως είναι 
γνωστόν, τά ψηφιδωτά μόνον δάπεδα των βασιλικών της 1. Ταΰτα κοσμούνται μέ γεω
μετρικά και φυτικά θέματα, μέ εικόνας ζώων καί μέ σκηνάς κυνηγίου. Μόνον εις τήν 
βασιλικήν τοϋ Δουμετίου υπάρχει μία άπό πολλοΰ ήδη γνωστή σύνθεσις, εις τήν οποίαν 
είκονίζονται δύο πολεμισταί όλόσωμοι1 2. "Αν αί δύο αύταί μορφαί παριστάνουν άγιους 
ή δωρητάς δέν είναι δυνατόν πλέον νά έξακριβωθή, διότι άπό τήν μεταξύ αυτών μακράν 
έπιγραφήν σφζονται δύο μόνον λέξεις, άπό τάς οποίας, ως είναι ευνόητον, ούδέν θετικόν 
συμπέρασμα δύναται νά έξαχθή.

’Ιδιαιτέραν όμως σημασίαν παρουσιάζουν αί δύο ψηφιδωταί προτομαί εντός κύκλων, 
αί άνευρεθεΐσαι τό 1937 κατά τήν άνασκαφήν τής μεγάλης βασιλικής Β, τής λεγομένης 
τοϋ Άλκίσωνος. Αύται είναι αί μόναι, πού δέν άποτελοϋν μέρος ψηφιδωτοϋ δαπέδου. 
Είναι προσκολλημέναι εις τήν πλευράν μαρμάρινου κυλινδρικού βάθρου άγάλματος μέ 
ρωμαϊκών χρόνων άνάγλυφα, μέρος τών όποιων άπεξέσθη, διά νά προσαρμοσθή τό ψη
φιδωτόν μέ τάς δυο προτομάς. Τό ρωμαϊκόν αυτό βάθρον κατά τήν οικοδομήν τής βασι
λικής έχρησιμοποιήθη ως δάπεδον τού άμβωνος3.

Τών δύο τούτων προτομών άπεικόνισιν καί λεπτομερεστάτην περιγραφήν έδημο- 
σίευσε τό 1953 ό άνευρων αυτάς άείμνηστος Γ. Σωτηρίου4 (Πίν. 16). Τά πορίσματα, 
είς τά όποια είχε καταλήξει ή μελέτη έκείνη, ήσαν τά έξής : α) Αί δύο προτομαί είκονί- 
ζουν γυναίκα (άριστερά) καί άνδρα (δεξιά), β) Τό ζεύγος τούτο είναι πιθανώς οί χορηγοί 
τής διακοσμήσεως τού ναού, γ) Αί προσωπογραφίαι άνήκουν είς τον 5ον αιώνα, καθ’ 
όσον ή επιγραφή είς τό ψηφιδωτόν δάπεδον προσκτίσματος δεξιά τού νάρθηκος τής 
βασιλικής άναφέρει τον άρχιεπίσκοπον Άλκίσωνα, ό όποιος έλαβε μέρος τό 451 είς τήν 
Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος.

Είς τον μελετώντα όμως τάς δύο αυτάς ψηφιδωτάς προτομάς γεννώνται πολλά ερω
τήματα. Καί, κατά πρώτον λόγον, αί δύο αύταί προσωπογραφίαι είκονίζουν συζύγους; 
Είς τήν περίπτωσιν όμως αύτήν θά προεκάλει ιδιαιτέραν όλως έντύπωσιν τό γεγονός, ότι 
μεταξύ τών δύο μορφών ούδεμία συνθετική σχέσις υπάρχει. Ή προς άριστερά μορφή 
άποστρέφει πράγματι τό πρόσωπον άπό τήν πρός δεξιά. Αί δύο δηλαδή μορφαί δίδουν 
τήν έντύπωσιν είς τόν θεατήν, ότι είναι εντελώς άσχετοι μεταξύ των. Τούτο όμως δέν 
θά συνέβαινεν άν έπρόκειτο περί δύο συζύγων, όπως δύναταί τις νά πεισθή, άν ρίψη 
έν βλέμμα είς άναλόγους παραστάσεις συζύγων επί συγχρόνων περίπου πρός τό ψηφι

1. Περί τούτων βλ. κυρίως τήν μελέτην τοΰ Ε. Kitzinger έν Dumbarton Oaks Papers, 6 (1951) 83 
κ.έ. όπου ολη ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.

2. Ά. Φιλαδελφεύς είς τήν ΑΕ 1916, σ. 72, είκ. 28, 29. Kitzinger, έ.ά. 94 κ.έ. 115, σημ. 142. 
Βλ. αυτόθι καί είκ. 20.

3. Βλ. ΠΑΕ 1937, σ. 80-81, είκ. 5-7.
4. Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 23 (Κανίσκιον Φαίδωνι Κουκουλέ), 1953,519 κ.έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:41 EEST - 3.236.241.27



16 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

δωτόν τής Νικοπόλεως παραστάσεων είς σαρκοφάγους 5 καί είς άλλα έργα τέχνης 6. 
Οΰτω νομίζω βέβαιον δτι είς τό έξεταζόμενον ψηφιδωτόν πρόκειται περί δύο άνεξαρτή- 
των μεταξύ των προσωπογραφιών.

’Αλλά, ή άριστερά, ώς προς τόν θεατήν, μορφή τού ψηφιδωτού (Πίν. 17α) εϊκο- 
νίζει πράγματι γυναίκα; Δύναται, νομίζω, νά θεωρηθή άπολύτως βέβαιον δτι αδτη είκο- 
νίζει νέον άγένειον καί άμύστακα, δχι δέ γυναίκα. Περί τούτου πείθει κατά τρόπον μή 
έπιτρέποντα άμφιβολίαν ή παραβολή προς τήν εικόνα τού μάρτυρος Όνησιφόρου μεταξύ 
των ψηφιδωτών, πού κοσμούν τόν θόλον τού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης7 
(Πίν. 18α). Τό ψηφιδωτόν τούτο, δπως σήμερον φαίνεται μετά τόν κατά τό 1953 
γενόμενον καθαρισμόν, παρουσιάζει πραγματικός, νομίζω, όμοιότητας πρός τήν ώς γυναι- 
κείαν έκληφθεΐσαν άριστεράν μορφήν τής Νικοπόλεως. Ή ιδία περίπου σχεδίασις τής 
άτάκτου ουλής κόμης, τό ίδιον στρογγύλον πρόσωπον, τέλος ή ιδία σχεδόν έκφρασις. 
’Αλλά ή μορφή αυτή τού Όνησιφόρου δέν είναι ή μόνη εις τόν θόλον τού 'Αγίου Γεωρ
γίου, πού παρουσιάζει όμοιότητας ή άναλογίας μέ τήν προσωπογραφίαν τής Νικοπό- 
λεως. Ή αντίστοιχος πρός ταύτην, έπί τού ίδιου πίνακος, είκών τού νεαρού μάρτυρος 
Πορφυρίου δέν είναι όλιγώτερον συγγενική 8.

Όσον διά τήν πρός τά δεξιά τού ψηφιδωτού τής Νικοπόλεως ανδρικήν μορφήν 9 
(Πίν. 17β), καί ταύτης υπάρχει τό σχετικώς άντίστοιχον είς τόν θόλον τού 'Αγίου 
Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Είναι τούτο ή είκών τού έπισκόπου Άριστάρχου (Πίν. 18β ), 
είκονιζομένου είς τόν ίδιον πίνακα μέ τόν πρεσβύτερον Άνανίαν. Ή μορφή δέ αυτή 
τού Άριστάρχου είναι πολύ πλησιεστέρα πρός τό ψηφιδωτόν τής Νικοπόλεως παρά 
ή άρκετά συγγενική τού Αγίου Κοσμά είς τόν θόλον τού Αγίου Γεωργίου10 11.

Ή άναμφισβήτητος, δπως τουλάχιστον νομίζω, διαπίστωσις, δτι ή πρός άριστερά 
μορφή τού ψηφιδωτού τής Νικοπόλεως είκονίζει δχι γυναίκα, άλλά νέον άγένειον 
καί ή στενή σχέσις τών δύο αυτών μορφών πρός τά ψηφιδωτά τού θόλου τού Αγίου 
Γεωργίου Θεσσαλονίκης μάς έπιτρέπουν νά προχωρήσωμεν είς περαιτέρω έρευναν σχε
τικώς μέ τάς δύο αυτάς προσωπογραφίας.

’Αλλά αί δύο προτομαί τής Νικοπόλεως παριστάνουν πράγματι τούς χορηγούς 
τής διακοσμήσεως τής βασιλικής, δπως εΐχεν υποθέσει ό μακαρίτης Γ. Σωτηρίου u, ή 
μήπως είκονίζουν άγίους, δπως μάς έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν ή στενή των, ώς εΐδομεν, 
σχέσις μέ τάς μορφάς, πού κοσμούν τόν θόλον τού Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης; 
Ή έλλειψις φωτοστεφάνου γύρω άπό τήν κεφαλήν τών δύο αυτών μορφών δέν θά ήδύ-

5. Βλ. π.χ. A. Grabar, Le premier art Chretien, Paris 1966, σ. 17, είκ. 13, σ. 124, είκ. 123. W. F. 
Volbach - M. Hirmer, Friihchristliche Kunst, Munchen 1958, είκ. 39. F. van der Meer - Chr. Mohrmann, 
Atlas of the Early Christian World, London 1959, σ. 69, είκ. 165, σ. 70, είκ. 169.

6. Volbach - Hirmer, 6.ά. είκ. lla-b, 59, 116.
7. Είκών έγχρωμος έν Volbach - Hirmer, ε.ά. είκ. 126. 'Ομοίως έν A. Grabar, L’age d’or de Justi- 

nien, Paris 1966, σ. 128, είκ. 137.
8. Volbach - Hirmer, έ.ά. είκ. 127.
9. Ή μορφή αύτή είναι σήμερον κατεστραμμένη κατά τό πλείστον. Αί ένταΟθα παρατιθέμεναι 

φωτογραφίαι, δπως καί αί δημοσιευθεΐσαι ύπό Σωτηρίου, δεικνύουν τήν κατάστασιν τού ψηφιδωτού ευθύς 
μετά τήν άποκάλυψίν του.

10. Άπεικόνισις έν Η. Torp, Mosaikkene i St. George - Rotunden i Thessaloniki, Oslo 1963, πίναξ 
έναντι σ. 52.

11. Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. δ.ά. 519.
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νατό ν’ άποκλείση τον χαρακτηρισμόν των ώς άγιων, δεδομένου ότι ό φωτοστέφανος 
λείπει καί άπό τάς μορφάς τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, όπως καί άπό τούς 
άγιους πολλών άλλων παλαιοχριστιανικών μνημείων. ’Αλλά προκειμένου περί προτο
μών άγιων έντός κύκλων (έγκολπίων, στηθαρίων), ό φωτοστέφανος συχνότατα δέν 
ύπάρχει, διότι αυτός ούτος ό κύκλος ό περικλείων τήν προτομήν έπέχει τήν θέσιν τού 
φωτοστεφάνου12. Άρκοΰμαι ν’ άναφέρω χάριν παραδείγματος, μεταξύ πολυαρίθμων 
άλλων, τό γνωστότατον έλεφάντινον κιβωτίδιον τοϋ Museo Civico τής Brescia13 καί 
άκόμη τό άργυροϋν δοχεϊον τής Έμέσης (Χόμς) είς τό Μουσεΐον τοϋ Λούβρου 14, άπό 
δέ τών χρόνων τοϋ Ιουστινιανού τάς έντός κύκλου προτομάς Προφητών καί Αποστό
λων, πού περιβάλλουν τήν σκηνήν τής Μεταμορφώσεως είς τό ψηφιδωτόν τό κοσμοΰν 
τήν άψΐδα τοϋ ναοϋ τής Μονής Σινά15 16. Ιδιαιτέρως διδακτικόν είναι όμως τό παράδειγμα 
πού μάς παρέχει ή άπό τοϋ 6ου ή 7ου αίώνος γνωστή έγκαυστική είκών τής Μονής 
Σινά, ή παριστάνουσα τόν ’Απόστολον Πέτρον καί ύπεράνω αύτοΰ τρεις προτομάς έντός 
κύκλων1β. Έκεΐ πράγματι αί τρεις έντός έγκολπίων μορφαί τοϋ Ίησοΰ, τής Θεοτόκου 
καί ένός νεαροϋ άγιου δέν φέρουν φωτοστέφανον, ένώ ή κεφαλή τοϋ Πέτρου περιβάλ
λεται υπό φωτοστεφάνου, λόγφ άκριβώς τοϋ ότι ό άπόστολος δέν εύρίσκεται έντός 
κύκλου. Χαρακτηριστικόν δέ είναι ότι είς τό έγκόλπιον τοϋ Χριστοΰ, ένώ δέν υπάρχει 
φωτοστέφανος, όμως έχουν ζωγραφηθή όπισθεν τής κεφαλής τοϋ Σωτήρος αί τρεις 
άπαραίτητοι κεραϊαι τοϋ σταυροϋ, αί όποϊαι φθάνουν μέχρι τής περιφερείας τοϋ κύκλου 
τοϋ άποτελοϋντος τό έγκόλπιον, τοϋ κύκλου δηλαδή τοϋ έπέχοντος θέσιν φωτοστε
φάνου 17.

Ή συνήθεια δέ αύτή τής άντικαταστάσεως τοϋ φωτοστεφάνου διά τοϋ κύκλου τοϋ 
περικλείοντος τήν προτομήν τοϋ άγιου δέν είναι χαρακτηριστική τής παλαιοχριστια
νικής μόνον εικονογραφίας. Αΰτη συνεχίζεται καί πολύ άργότερον. Οΰτω, μεταξύ πολ
λών τοιούτων παραδειγμάτων έκ τών κυρίως βυζαντινών χρόνων, άρκεϊ νά άναφέρωμεν 
δύο μόνον. Είς τά άπολεσθέντα ψηφιδωτά τοϋ ναοϋ τής Κοιμήσεως είς τήν Νίκαιαν, άνα- 
γόμενα είς τόν 11ον αιώνα, αί έντός έγκολπίων μορφαί τοϋ Ίησοϋ, τοϋ Προδρόμου, τοϋ 
’Ιωακείμ καί τής Άννας δέν έχουν φωτοστέφανον, υπάρχουν όμως, είς τήν εικόνα τοϋ 
Χριστοϋ, αί τρεις κεραϊαι τοϋ σταυροϋ 18. Τό ίδιον συμβαίνει καί είς τά ψηφιδωτά τής

12. Τούτο μοΟ ύπενθύμισεν δ κ. Μ. Χατζηδάκης, τον όποιον καί άπό τήν θέσιν αύτήν εύχαριστώ.
13. Volbach - Hirmer, έ.ά. πίν. 86-87.
14. D. Talbot Rice - Μ. Hirmer, Kunst aus Byzanz, Miinchen 1959, πίν. 44 - 45.
15. Βλ. Γ. Σωτηρίου έν Atti dello VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II, Roma 1953 

( = Studi Bizantini e Neoellenici, 8) πίν. LXXIX - LXXXVI.
16. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Είκόνες τής Μονής Σινά, I, Άθήναι 1956, είκ. 1. Κ. Weitzmann, έν Friihe 

Ikonen, Wien - Miinchen 1965, πίν. 5.
17. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, έ.ά. είκ. 3. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τάς έντός κύκλου προτομάς τοϋ 

Χριστού καί τής Θεοτόκου είς τάς έκ Σινά λίαν γνωστάς έγκαυστικάς είκόνας τού Προδρόμου καί τών 
'Αγίων Σεργίου καί Βάκχου, τάς άποκειμένας τώρα είς τό Μουσεΐον ’Ανατολικής καί Δυτικής τέχνης 
τοΰ Κιέβου. Βλ. προχείρως Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst, I, σ. 308, είκ. 286, σ. 311, 
είκ. 289. "Εγχρωμοι άπεικονίσεις τελευταΐον έν A. Banck, Byzantine Art in the Collections of the USSR, 
Leningrad - Moskow 1966, πίν. Ill, 113.

18. Th. Schmidt, Die Koimesis - Kirche von Nikaia, Berlin - Leipzig 1927, πίν. XXIX-XXX.
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Νέας Μονής τής Χίου, όπου δλαι αί εντός κύκλου προτομαί άγίων στερούνται φωτο
στεφάνου 19.

’Αλλά καί αυτή ή θέσις των δύο ψηφιδωτών μορφών τής Νικοπόλεως εις τό βάθρον 
τού άμβωνος, εις μέρος δηλαδή τόσον εμφανές, δέν θά έπέτρεπε νά χαρακτηρισθοϋν 
αύται ώς είκονίζουσαι θνητούς, έστω καί αν οΰτοι ήσαν οί χορηγοί τής διακοσμήσεως. 
Τά σφζόμενα μνημεία δεικνύουν πράγματι, ότι οί παλαιοχριστιανικοί άμβωνες έφερον 
είτε γεωμετρικήν, φυτικήν ή ζωικήν διακόσμησιν είτε, σπανιώτερον, θέματα έκ τής 
Π. καί Κ. Διαθήκης, είτε μορφάς άγίων καί άποστόλων20, ουδέποτε όμως, καθ’ όσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, προσωπογραφίας δωρητών. Ούτοι ήρκοΰντο, άν καί όχι πάντοτε, 
νά χαράξουν άπλώς έπί τού άμβωνος τό όνομά των 21.

Έξ όσων λοιπόν άνωτέρω έξετέθησαν προκύπτει τό βέβαιον, όπως νομίζω, συμπέ
ρασμα, ότι αί δύο μορφαί τής Νικοπόλεως είκονίζουν αγίους. "Αν ουτοι είναι οί ίδιοι 
μέ τούς άντιστοίχους εις τόν θόλον τού 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, δέν δυνάμεθα νά 
γνωρίζωμεν. Τούτο άλλωστε μικράν βεβαίως έχει σημασίαν.

Έρχόμεθα τέλος εις τό ζήτημα τής χρονολογίας τών δύο αυτών ψηφιδωτών εικόνων.
Αί άνωτέρω διαπιστωθεΐσαι όμοιότητές των πρός τά ψηφιδωτά τού θόλου τού 'Αγίου 

Γεωργίου Θεσσαλονίκης, τά όποια, μετά πολλάς αμφιταλαντεύσεις, τοποθετούν τώρα 
εις τούς περί τό 400 χρόνους 22, αί ομοιότητες αύταί θά μάς άπέτρεπον νά θεωρήσωμεν 
τάς δύο προτομάς συγχρόνους περίπου πρός αύτά. Ή χρονολόγησις δέ αυτή θά συνέ
πιπτε μέ τήν ΐδρυσιν τής βασιλικής, όπου αύται άνευρέθησαν, τήν όποιαν τοποθετούν 
εις τά τέλη τού 4ου ή τάς άρχάς τού 5ου αίώνος23. Λόγοι όμως τεχνοτροπίας δέν νομίζω 
ότι δύνανται νά μάς έπιτρέψουν μίαν τοιαύτην χρονολόγησιν. Ή φυσικότης δηλαδή καί 
ή γνησία έλληνιστική άντίληψις, πού χαρακτηρίζουν τάς μορφάς τού 'Αγίου Γεωργίου, 
έχουν πολύ άτονήσει εις τάς δύο προσωπογραφίας τής Νικοπόλεως. Αύται παρουσιά
ζουν πράγματι αισθητήν σχηματικότητα καί μίαν τυπικότητα έκφράσεως, μέ τό σχεδόν 
άπλανές βλέμμα, στοιχεία τά όποια τάς άπομακρύνουν άπό τήν φυσικότητα καί τήν 
ζωηρότητα τής έκφράσεως, πού βλέπομεν εις τάς μορφάς τού 'Αγίου Γεωργίου. Τό 
άπλανές όμως βλέμμα καί ή ούδετέρα, θά ήδύνατό τις νά εϊπη, έκφρασις μάς οδηγούν εις 
μνημεία κάπως μεταγενέστερα, όπως ιδίως ό "Αγγελος (Π ί ν. 18γ), τό σύμβολον τού 
Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, εις τό ψηφιδωτόν τού 'Οσίου Δαβίδ, τού καθολικού δηλαδή 
τής Μονής τού Λατόμου εις τήν Θεσσαλονίκην, τό όποιον άνήκει εις τό δεύτερον ή- 
μισυ ή πιθανώτερον εις τά τέλη τού 5ου αίώνος24. Αί σχετικαί συγκρίσεις δύνανται

19. Βλ. A. Orlandos, Monuments byzantins de Chios, II. Planches, Athenes 1930, πίν. 22. 1, 24. 
2, 25. 1 - 13, 27. 1 - 6.

20. Βλ. προχείρως παραδείγματα έν A. Grabar, Sculptures byzantines de Constantinople, Paris 
1963, πίν. XXXIV - XXXVIII. Πρβλ. καί Ά. Όρλάνδου, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική 
τής μεσογειακής λεκάνης, II, Άθήναι 1954, 544 κ.έ.

21. Παραδείγματα τοιούτων έπιγραφών παρέχει ό Όρλάνδος, έ.ά. 566.
22. Βλ. Volbach - Hirmer, έ.ά. 68 κ.έ., όπου δλη ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Grabar, 

L’age d’or de Justinien, σ. 398, άριθ. 137 - 139. Υπάρχουν ίσιος λόγοι άναγκάζοντες νά θεωρήσωμεν τήν 
χρονολογίαν τών ψηφιδωτών κατά τι μεταγενεστέραν τοΟ έτους 400. Βλ. Ά. Ξυγγόπουλον είς τό ΑΔ 20 
(1965), Α, σ. 87. σημ. 23.

23. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, I, Άθήναι 1942, 299 κ.έ.
24. Βλ. τήν λεπτομέρειαν είς τό ΑΔ 12 (1929), σ. 166, είκ. 25. Διακρίνεται καί είς τήν έγχρωμον 

είκόνα παρά Volbach - Hirmer, έ.ά. είκ. 135, άνω άριστερά. Ή ένταϋθα δημοσιευομένη φωτογραφία
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νά μας όδηγήσουν καί εις μνημεία ακόμη μεταγενέστερα, όπως τά πασίγνωστα ψη
φιδωτά τού 'Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας. Έκεΐ πράγματι εύρίσκομεν άνάλογον κά
πως έκφρασιν καί εις τον άγένειον Χριστόν της άψΐδος (περί τό 530) 25, όπως καί εις 
μερικά πρόσωπα τής άκολουθίας τής αύτοκρατείρας Θεοδώρας (μεταξύ 546 καί 548)26. 
'Αλλά έκεΐ πλέον είναι, νομίζω, φανερόν ότι ή τυποποίησις έχει πολύ περισσότερον 
προχωρήσει παρά εις τάς μορφάς τής Νικοπόλεως, όπως καί εις τον πλησιέστατον 
προς αύτάς "Αγγελον τού 'Οσίου Δαβίδ τής Θεσσαλονίκης.

Όλαι αύταί αί παρατηρήσεις μας όδηγοϋν εις τό πιθανώτατον, όπως τουλάχιστον 
νομίζω, συμπέρασμα ότι αί δύο μορφαί, πού μας άπασχολοϋν, πρέπει νά τοποθετηθούν 
εις τά τέλη τού 5ου ή εις τά πρώτα έτη τού 6ου αίώνος.

Ή χρονολόγησις όμως αύτή μας φέρει εις τήν περίοδον τής άρχιερατείας του Άλ- 
κίσωνος, ό όποιος έλαβε μέρος, όπως εΐδομεν άνωτέρω, τό 451 εις τήν Δ' Οικουμενικήν 
Σύνοδον τής Χαλκηδόνος, άπέθανε δέ τό 516 27. Τούτου τό όνομα άναγινώσκεται, ώς 
γνωστόν, εις έπιγραφήν έπί τού ψηφιδωτού δαπέδου τού κατά τήν νοτίαν πλευράν τού 
νάρθηκος τής βασιλικής Β άνευρεθέντος προσκτίσματος, τό όποιον έταυτίσθη πρός τό 
Διακονικόν28. Βεβαίως δεν δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι, άν ή είς τήν έπιγραφήν αύτήν 
φράσις : ’Αλκίσων εκτισεν...., [εκ] Θεμελίων τό παν εργον άναφέρεται είς τό πρόσκτι- 
σμα (Διακονικόν) μόνον ή είς τήν όλην βασιλικήν. Είς τήν δημοσιευθεΐσαν πάντως 
άκριβεστάτην κάτοψιν τό πρόσκτισμα τούτο σημειοΰται σύγχρονον πρός τό όλον μνη- 
μεΐον, τήν μεγάλην δηλαδή βασιλικήν Β 29. Δέν άποκλείεται συνεπώς ό άμβων καί φυ
σικά αί δύο έπ’ αυτού ψηφιδωταί μορφαί, πού έδώ μας άπησχόλησαν, νά προέρχωνται 
άπό τήν άρχικήν διακόσμησιν τής βασιλικής, τής άνεγερθείσης πιθανώς έπί τής άρχιε- 
ρατείας τού Άλκίσωνος λήγοντος τού 5ου ή άρχομένου τού 6ου αίώνος30.

Αυτά είναι τά πορίσματα, είς τά όποια κατέληξεν ή παρούσα μελέτη. Τό περισσο

ί Π ί ν. 18γ) έγινε μετά τόν τελευταΐον καθαρισμόν τοϋ ψηφιδωτού. Αΰτη μοΰ παρεχωρήθη λίαν εύγε- 
νώς άπό τήν Διεύθυνσιν τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, τήν όποιαν θερμώς ευχαριστώ.

25. Volbach - Hirmer, έ.ά. είκ. 158.
26. Αύτόθι, είκ. 167. Grabar, L’age d’or de Justinien, είκ. 172, έναντι σ. 158. Βλ. ιδίως τόν πρώτον 

έξ άριστερών αύλικόν, τόν άνασύροντα τό παραπέτασμα, όπως καί τήν δευτέραν έξ άριστερών πρός τά 
δεξιά μετά τήν Θεοδώραν γυναικείαν μορφήν. Διά τήν χρονολογίαν βλ. τήν τοποθέτησιν τής Chr. 
Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zu Mitte des achten 
Jahrhunderts, Wiesbaden, 1960, 164.

27. Βλ. Kitzinger, ε.ά. 89.
28. Ή έπιγραφή έδημοσιεύθη ύπό Α. Φιλαδελφέως είς τό Δελτίον τής Χριστιανικής ’Αρχαιολο

γικής "Εταιρείας, περίοδ. Β", τόμ. Δ' (1927 ) 58. Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου είς τήν ΑΕ 1929, 201, σημ. 1.
29. Γ. Σωτηρίου είς τά ΠΑΕ 1938, παρένθετος πίν. I, έναντι σ. 116. Σωτηρίου, Χριστιαν. καί 

Βυζαντ. Άρχαιολ. σ. 192, είκ. 108. Τελευταΐον καί είς τόΔελτ. τήςΧριστ. Άρχαιολ. "Εταιρείας, περίοδ. 
Δ', τόμ. Δ' (1964-65), σ. 355, είκ. 3.

30. Εντός τής βασιλικής εύρέθη τμήμα μαρμάρινου τόξου κιβωρίου (;) μέ τήν έπιγραφήν Και 
τοΰτο τό καλόν, παραπλεύρως δέ σταυροειδές μονόγραμμα άναγινωσκόμενον Δ ονμετίου. Είκών έν 
Kitzinger, ένθ’ άν. είκ. 17, πρβλ. καί σ. 90. Βλ. καί Σωτηρίου είς τήν ΑΕ 1929, 201, σημ. 1, όπου έκφρά- 
ζεται ή γνώμη ότι ή βασιλική άνηγέρθη ύπό τοϋ έτέρου των δύο άρχιερέων μέ τό όνομα Δουμέτιος κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου αίώνος, τά δέ προσκτίσματα ύπό τού Άλκίσωνος, άρχομένου τού 6ου. Κατά 
τόν Kitzinger, έ.ά., 91 κ.έ., τό τόξον μέ τήν έπιγραφήν άνήκει είς τόνΔουμέτιον Β'άρχιερατεύσαντα, 
κατ’ αύτόν, μετά τό 550. Πάντως τό πρόβλημα τής διαδοχής τών δύο Δουμετίων καί τού Άλκίσωνος, 
παρά τάς έρεύνας τού Kitzinger, παραμένει άκόμη σκοτεινόν.
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τερον ίσως ένδιαφέρον είναι ό κατά τρόπον, νομίζω, θετικόν καθορισμός τής πρός άρι- 
στερά μορφής τής Νικοπόλεως ώς παριστανούσης δχι γυναίκα, όπως είχε πιστευθή, 
άλλά νέον άγένειον, καί έπίσης δτι αί δύο αύταί άνδρικαί μορφαί είκονίζουν δχι δωρη- 
τάς, άλλά άγίους. "Οπως τέλος άπέδειξαν αί τεχνοτροπικαί συγκρίσεις, αί ψηφιδωταί 
αύταί μορφαί έγένοντο κατά τούς χρόνους τού άρχιεπισκόπου Άλκίσωνος, ό όποιος 
είναι ίσως ό ιδρυτής δχι μόνον τού Διακονικού, άλλά τής δλης μεγάλης βασιλικής Β.

Μάρτιος 1967 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:41 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 16 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 0967)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 17
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ΠΙΝΑΞ 18 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

α- β. Ψηφιδωτά Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης: α. "Αγιος Όνησιφόρος, β. Άρίσταρχος, 
γ. Ψηφιδωτόν 'Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης. "Αγγελος

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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