
Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

ΕΝ ΤΗ, ΑΨΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδος τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου εν Θεσσαλονίκη κατα
λαμβάνει μεγαλοπρεπής τοιχογραφία παριστάνουσα την Άνάληψιν τοΰ Χρίστου (είκ. 1). 
Ή τοιχογραφία αΰτη, άποκαλυφθεΐσα κάτωθεν τοΰ Τουρκικοΰ έπιχρίσματος κατά τάς εν 
ετει 1913 γενομένας εν τφ ναφ εργασίας υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Οικονόμου και 
τοΰ αειμνήστου άρχιτέκτονος ’Α. Ζάχου, παρέμεινεν εντελώς σχεδόν ανεξέταστος μέχρι 
τοΰδε1, παρά τό ενδιαφέρον τό όποιον παρουσιάζει και από τεχνικής καί από είκονο- 
γραφικής άπόψεως. Την δημοσίευσιν τής πολυτίμου ταύτης τοιχογραφίας έθεωρή- 
σαμεν, παρά την μεγάλην αυτής φθοράν καί την κακήν κατάστασιν εις ήν εύρίσκεται, 
όχι άσκοπον, καθ’ όσον ή έξέτασις αυτής οδηγεί εις συμπεράσματα τεχνικά καί είκονο- 
γραφικά γενικωτέρας σημασίας.

Ή παράστασις είναι, ώς συνήθως, διατεταγμένη εις δυο επαλλήλους ζώνας. Εις 
τήν άνω, ήτις είκονίζει τον ουρανόν, παρίσταται ό Ίησοΰς (είκ. 2) εντός φωτεινοΰ 
ελλειψοειδούς δίσκου βασταζομένου υπό δΰο ιπταμένων ’Αγγέλων (είκ. 14), καθήμενος 
επί τοΰ ουρανίου τόξου καί τείνων τήν δεξιάν εις σχήμα ευλογίας. Τό πρόσωπον καί 
ή αριστερά αύτοΰ χειρ έ'χουσι καταστραφή. Τό μέσον τής κάτω ζώνης, είκονιζοΰσης 
τήν γήν, καταλαμβάνει ή Θεοτόκος, ήτις παρίσταται κατ’ ενώπιον με τάς χείρας εις 
σχήμα δεήσεως (είκ.3). Μέγα μέρος τοΰ στήθους αυτής είναι κατεστραμμένον. Δεξιά 
τής Θεοτόκου, ώς προς τον θεατήν, είκονίζεται ’Άγγελος (είκ. 3, 8), έστραμμένος προς 
δεξιά καί τείνων τήν χεϊρα εις σχήμα ομιλίας προς τον παρ’ αυτόν ίστάμενον γέροντα 
’Απόστολον (είκ. 4, 9). Οΰτος είναι ό Πέτρος, ώς δηλοι ή παρ’ αυτόν γεγραμμένη 
επιγραφή, καί έχει τήν έκ τοΰ ίματίου έξερχομένην δεξιάν αύτοΰ χεϊρα προ τοΰ στήθους, 
μέ τήν παλάμην προς τά έξω εις σχήμα έκπλήξεως. Παρά τον Πέτρον ΐσταται ό ’Ιωάν
νης (είκ. 4, 10), κρατών εις τήν άριστεράν εύαγγέλιον κλειστόν, τήν δέ δεξιάν φέρων 
παρά τήν παρειάν. Μετά τον Ίωάννην είκονίζεται ό Λουκάς (είκ. 5,12), έχων έστραμ- 
μένα τά νώτα καί κρατών εις τήν άριστεράν μόλις διακρινόμενον εύαγγέλιον κλειστόν, 
διά δέ τής δεξιάς δεικνΰων τον άναλαμβανόμενον Ίησοΰν. Παρ’ αύτόν ό Βαρθολομαίος 
(είκ. 13), φέρων τήν δεξιάν εις τήν κεφαλήν του. Τό σώμα τοΰ ’Αποστόλου τούτου,

1 Βραχύτατος περί αυτής λόγος έγένετο ΰπό Ε. Hebrard έν BCH 44, 1920, 38.
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ΕΙκ. 1. Τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψϊδι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης. Γενική αποψις.
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Ανδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 193»:·54

άπό τοΰ στήθους κα'ι κάτω, είναι εντελώς κατεστραμμένον. Π?.ησίον τέλος τοΰ Βαρ
θολομαίου είκονίζεται ό Ιάκωβος (είκ. 11), τοΰ οποίου σφζεται μόνον ή κεφαλή, 
έστραμμένη προς δεξιά.

’Αριστερά τής Θεοτόκου παρίσταται ’Άγγελος, τοΰ όποιου μέρος μόνον διατη
ρείται, δεικνύ'ων διά τής δεξιάς τον εις τούς ουρανούς άνερχόμενον Ίησοΰν. Παρ’ αύτόν

ό Παΰλος (είκ. 6), λίαν κατε
στραμμένος, βλέπων προς τον 
ουρανόν. ’Ακολουθεί ό Άνδρέας 
(είκ. 6), είκονιζόμενος κατ’ ενώ
πιον και κρατών ράβδον άπολή- 
γουσαν άνω εις σταυρόν, και 
πλησίον αύτοΰ ό Μάρκος (είκ. 6), 
επίσης κατ’ενώπιον κρατών εύαγ- 
γέλιον. Τέλος παρά τον Μάρκον 
είκονίζεται Απόστολος, ου ελά
χιστα άπέμειναν ίχνη, κρατών 
εύαγγέλιον. Ούτος δεν δΰναται 
νά είναι άλλος άπό τον Ματθαίον.

Ούτως εις την τοιχογραφίαν 
διασφζονται νΰν εννέα ’Απόστο
λοι, έλλείπουσι δέ ακόμη τρεις, 
οί Θωμάς, Σίμων ό Ζηλωτής καί 
Φίλιππος. Τούτων οί δύο εύρί- 
σκοντο εις τό αριστερόν άκρον 
τής συνθέσεως, εις δέ εις τό δε
ξιόν. Δΰναται νά θεωρηθή πολύ 
πιθανόν ότι κατά τό αριστερόν 
άκρον, παρά την ελάχιστα διασω- 
ζομένην εικόνα τοΰ Ματθαίου, 
παρίστατο ό Σίμων καί πλησίον 
αύτοΰ, εντελώς εις τό άκρον, ό 

Εϊκ. 2. Ό αναλαμβανόμενος Ίησοΰς. Θωμάς. Κατά ΤΟ δεξιόν τέλος
άκρον, πλησίον τοΰ ’Ιακώβου, 

πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι θά είκονίζετο ό Φίλιππος1. Έχομεν ουτω διά τάς μορφάς 
τής κάτω ζώνης την εξής διάταξιν εξ αριστερών προς τά δεξιά τώ θεατή:
[Θωμάς] — [Σίμων] - Ματθαίος — Mάρκoc — Άνδρέας — Παΰλος — ’Άγγελος — Παναγία 
— ’Άγγελος — Πέτρος — ’Ιωάννης — Λουκάς — Βαρθολομαίος — ’Ιάκωβος — [Φίλιππος].

1 Τήν συμπλήρωσιν έπεχειρήσαμεν βοηθούμενοι άπό 
τήν οπωσδήποτε άνάλογον τοιχογραφίαν τοΰ ναΐσκου 6 
«ν τή περιοχή τοΰ Γκέρειιε τής Καππαδοκίας. Εις τήν 
τοιχογραφίαν ταύτην οί ’Απόστολοι συνοδεύονται άπό 
«πιγραμάς δηλούσας τά ονόματα των. G. de Jerphanion, 
Les eglises rupestres de Cappadoce, I. i, 103 κ.έξ. lcr

album, πίν 30. ι, 4.Ώς πρός τούς ’Αποστόλους τοΰ δεξιού 
άκρου υπάρχει μόνον ή διαφορά ότι εις τήν τοιχογρα
φίαν τής Καππαδοκίας τόν Βαρθολομαίον άκολοΐ'θεϊ 
άμεσως ό Φίλιππος, ένφ εις τόν "Αγ. Γεώργιον παρεντί
θεται μεταξύ αυτών ό ’Ιάκωβος.
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"Οπισθεν των ’Αποστόλων παρίστανται δένδρα, δηλοΰντα τον τόπον όπου έγένετο 
ή Άνά?α]ψις, τό Όρος δηλαδή των Έλαιών (ΓΙράξ. 1.12). Δύο τοιαΰτα δένδρα εύρί- 
σκονται εκατέρωθεν τής Θεοτόκου, πλαισιοΰντα αυτήν καί άπομονοΰντα ούτω τήν κεν
τρικήν ταΰτην μορφήν άπό τών άλλων προσώπων τής συνθέσεως.

’Άνωθεν τοΰ προς δεξιά ’Αγγέλου και τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Ίωάννου 
σφζεται ή επιγραφή (είκ. 15):

ΟΥΤΟΣ Ο Ι(Ή£οΥ)2: ο ΑΝ ΑΛΗφΘΕΙΣ 
Αφ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥ(ΡΑ)ΝΟΝ 
ΟΥΤΟΣ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΟΝ ΤΡΟ 
ΠΟΝ ΕΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ 
ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

Ή επιγραφή αΰτη, ής τό πρώτον μέρος θά εύρίσκετο είς τό κατεστραμμένον νΰν 
αριστερόν ήμισυ τής συνθέσεως, 
αντιγράφει, μέ τινας ανορθογρα
φίας, τούς λόγους τών δύο ’Αγ
γέλων προς τούς ’Αποστόλους 
αμέσως μετά τήν Άνάληψιν τοΰ 
Ίησοΰ (Πράξ. 1.11).

ΓΙρός συμπ?νήρωσιν τέλος 
τής περιγραφής δέον νά προσ- 
Θέσωμεν ότι ή άνω παρυφή τής 
τοιχογραφίας φέρει κόσμημα έκ 
κυματοειδώς βαίνοντος βλαστοΰ, 
εξ <>ύ φύονται παχέα συστρεφό
μενα φύλλα (είκ. 7).

Καί αυτή μεν ή παράστασις.
Όφείλομεν ήδη νά έξετάσωμεν 
άφ’ενός τήν τεχνικήν καί τήν 
τεχνοτροπίαν αύιής, άφ’ ετέρου 
δε τήν εικονογραφίαν.

Περί τών χρωμάτων δεν 
δύναται νά γίνη πολύς λόγος, 
διότι ταΰτα, εξ αιτίας ίσως τής 
έπικαλύψεως τής τοιχογραφίας 
δΓ άσβεστου, ΰπέστησαν ουσιώ
δεις άλλοιώσεις, ούτως ώστε σή
μερον νά παρουσιάζωσιν ένα 
σχεδόν γενικόν φαίον τονον. Είκ. 3. Ή Θεοτόκος καί ό προς δεξιά "Αγγελος (Πρβ. καί είκ. 8).

II κατασκευή όμως τών
προσώπων καί τών ενδυμάτων παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον Αί μορφαί έχουσι μεγά
λους οφθαλμούς, οΰς καθιστά ζωηροτέρους τό ίσχυρώς λ,ευκόν τοΰ βολβοΰ καί τό
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λίαν μέλαν τής κόρης. Τά περιγράμματα είναι έντόνως διαγεγραμμένα διά λίαν σκο
τεινού χρώματος, ή δέ φωτοσκίασις δεν γίνεται διά βαθμιαίας μεταβάσεως από τών 
σκοτεινών τόνων προς τούς φωτεινούς, αλλά δι ολίγων φωτεινών επίπεδων επι τού όχι 
πολύ σκοτεινού γενικού χρώματος τών σαρκών (προπλασμού), ούτως ώστε εξ άποστά-

σεως νά μή είναι σχεδόν αισθητή 
ή ΰπαρξις φωτεινών μερών έπ'ι 
τών προσώπων.

’Ανάλογος είναι καί ό τρό
πος τής άποδόσεως τών πτυχών 
εις τά ενδύματα. Αύται διαγρά
φονται είτε φωτεινοί επί τών σκο
τεινού χρώματος ενδυμάτων, είτε 
σκοτεινοί επί τών άνοικτοχρόων, 
αλλά πάντοτε εις γραμμάς καί 
σπανιώτερον εις μεγάλα επίπεδα, 
χωρίς όμως διαβαθμίσεις τόνων.

Αί τεχνικοί αύται λεπτό μέ- 
ρειαι φέρουσιν ημάς προς τάς 
τοιχογραφίας τών εκκλησιών τής 
Καππαδοκίας, προς τάς οποίας εκ 
πρώτης δψεως ή υπό έξέτασιν 
παράστασις παρουσιάζει αληθώς 
πολλάς αναλογίας λ Ώς δμως θά 
ίδωμεν, αί άναλογίαι αύται είναι 
εξωτερικοί μόνον. Περί τούτου 
πείθει ή τεχνοτροπία τών μορφών.

Τό σχέδιον παρουσιάζει πολ
λάς ανισότητας. Αί πτυχαί τών 
ένδυμάτων είναι λίαν αδέξιοι καί 
κατά τό πλείστον έντελώς άσχετοι 

Είκ. 4. ΟΙ ’Απόστολοι Πέτρος καί ’Ιωάννης (Πρβ. καί είκ. 9, 10). προς τθλ' τροπον καθ OV XCC ενδύ
ματα περιβάλλουσι τά σώματα. 

Αντιθέτως τό δλον διάγραμμα τών μορφών, καί προπάντων αί κινήσεις, δεικνύουσιν 
ασυνήθη ελευθερίαν καί πλήρη γνώσιν τού ανθρωπίνου σώματος.

Πώς θά ήδύναντο νά έξηγηθώσιν αί αληθώς παράδοξοι αύται αντιθέσεις καί 
ανισότητες; Ή έξήγησις νομίζω εύρίσκεται εις τό γεγονός δτι ό έκτελέσας την τοιχο
γραφίαν ταύτην ζωγράφος αντέγραψε κατά τον ίδικόν του λαϊκόν τρόπον πρότυπον 
άνήκον εις την μεγάλην ακαδημαϊκήν τέχνην τής Κωνσταντινουπόλεως. 1

1 Διά τήν τεχνοτροπίαν τών αρχαϊκών τοιχογραφιών la Commission des monuments historiques de Rouma- 
τής Καππαδοκίας βλ. G. de Jerphanion έν Bulletin de nie, 27, fasc. 82, 1934, 19.
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Τό ψαινόμενον τοΰτο δεν παρουσιάζεται διά πρώτην φοράν εις την απασχολούσαν 
ημάς τοιχογραφίαν. Είναι σύνηδες εις τάς λαϊκάς διακοσμήσεις, αϊτινες κατά κανόνα 
σχεδόν θεωρούνται δημιουργίαι τών λαϊκών τεχνιτών. Καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, 
δεν έγένετο μέχρι τούδε σαφής διάκρισις μεταξύ τών έ'ργων τά όποια είναι πραγμα
τικοί δημιουργίαι τών λαϊκών ζωγράφων καί εκείνων άτινα είναι διασκευαί ακαδη
μαϊκών προτύπων, γενόμεναι υπό λαϊκών τεχνιτών. Μεταξύ 
τών δύο τούτων κατηγοριών ύφίσταται πράγματι μεγίστη 
διαφορά. Περί τούτου δύναταί τις νά πεισθή αν παραζάλη 
άρχαϊκάς καί λαϊκάς τινας τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας1 
προς άλλας εκεί επίσης εΰρισκομένας, είς τάς όποιας όμως 
κάτω από τον φαινομενικώς λαϊκόν αύτών χαρακτήρα δια- 
κρίνεται τό ακαδημαϊκόν πρότυπον εξ ού άντεγράφησαν 1 2.
Είς τάς πρώτας όχι μόνον ή έκτέλεσις, αλλά καί ή σύνθεσις 
έχει χαρακτήρα λαϊκόν, ενώ άντιθέτως είς τάς άλλας μόνον 
ή έκτέλεσις είναι λαϊκή.

Τό γεγονός τοΰτο, την υπό λαϊκών δηλαδή ζωγράφων
νά διαπι-

στώσωμεν απολύτως, χάρις είς τήν ευτυχή συγκυρίαν ότι 
διεσώθησαν μέχρις ήμών δύο αντίγραφα ενός καί τού αύτού 
ακαδημαϊκού προτύπου, ών τό μέν έγένετο υπό λαϊκού τεχνί
του, τό δέ υπό ακαδημαϊκού. Τό πρώτον είναι αί λαϊκαί 
τοιχογραφίαι τής παλαιας έκκλησίας τού Τοκάλ έν Καππα
δοκία, γενόμεναι λήγοντος τού 9ου ή άρχομένου τού 10ου 
αίώνος3, τό δέ δεύτερον αί μικρογραφίαι τού ύπ’ άριθ. 5 
χειρογράφου Ευαγγελίου τής Μονής Ίβήρων έν Άγ.’Όρει, 
γενόμεναι κατά τόν120ν πιθανώτατα αιώνα καί δυνάμεναι 
νά χαρακτηρισθώσιν ώς πραγματικοί αντιπρόσωποι τής 
μεγάλης τέχνης τής Κωνσταντινουπόλεως4. Είς τάς πλείστας 
τών σκηνών τών είκονιζομένων είς τά δύο ταύτα μνημεία 
είναι εΰκολον νά παρατηρήση τις ότι ό ζωγράφος τής Καπ
παδοκίας μετέφρασε κατά τον ϊδικόν του λαϊκόν τρόπον τό 
έλ?ιηνιστικόν πρότυπον, τό όποιον ό έκτελέσας τάς μικρο
γραφίας τού χειρογράφου τής Μονής Ίβήρων αντέγραψε πιστότατα κατά τήν ακαδη
μαϊκήν τεχνοτροπίαν τής Πρωτευούσης.

1 Βλ. επί παραδείγματι Jerphanion, Eglises rupestres, 
ler alburn, πίν. 39 ι,2.

2 Jerphanion, ένδ’ άν. πίν. 29-30.
3 Jerphanion, ένδ’ άν. πίν. 64-68. Διά τήν χρονολο

γίαν βλ. Jerphanion έν Echos d’Orient, 30, 1931, 19 
καί έν Actes du III Congr. intern, d’etudes byzant. 215.
Τελευταΐον G. de Jerphanion, La voix des monuments,
Nouvelle serie, Roma-Paris, 1938, 200.
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4 ’Απεικονίσεις τών μικρογραφιών τού χειρογράφου 
βλ. είς τό λεύκωμα τό έκδοδέν ύπό Γ. Τσίμα - Π. Παπα- 
χατζηδάκη, 'Ιστορημένα χειρόγραφα τής Μονής Ίβήρων 
'Αγ. Όρους, Άθήναι, πίν. 12-57. Διά τήν χρονολογίαν 
τοΰ χειρογράφου καί τήν ύπό Κων/πολίτου ζωγράφου 
διακόσμησιν αΰτοΰ βλ. G. Millet, Recherches sur l’ico- 
nographie de l’Evangile, Paris, 1916, 645 κ.έξ. Πρβ. 
αυτόθι τάς είκ. 497-498 έναντι σ. 473.

μετασκευήν ακαδημαϊκών προτύπων, δυνάμεθα

Είκ. 5. Ό ’Απόστολος Λουκάς. 
(Πρβ. καί είκ. 12).
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Ή άπασχόλησις λοιπόν ημάς τοιχογραφία τής «ψΐδος τοϋ Άγ. Γεωργίου είναι 
λαϊκόν άντίγραψον προτύπου ακαδημαϊκού.

Προτού ασχοληθώ μεν μέ την άνεύρεσιν τού προτύπου, έξ ου ή τοιχογραφία 
αυτή απορρέει, είναι ανάγκη να έξετάσωμεν προβλήματα τινα σχετιζόμενα μέ την δλην 
διάταξιν τής παραστάσεως.

Ό τρόπος, καθ ’ δν είναι διατεταγμένη ή υπό έξέτασιν σύνθεσις, δεικνύει δτι αΰτη 
αντιγράφει άπεικόνισιν τής Άναλήψεως εΰρισκομένην εις τό ήμισφαιρικόν μέρος 
τρούλλου'. Έκ τών άρκετών τοιούτων παραστάσεων τής Άναλήψεως τών ευρισκομένων 
εντός τρούλλου1 2 δύο κυρίως είναι αί ένδιαφέρουσαι ημάς ενταύθα, ένεκα τών πολλών 
άναλογιών, άς παρουσιάζουσι προς την έξεταζομένην τοιχογραφίαν3 *, τό ψηφιδωτόν τού 
τρούλλου τής Άγ. Σοφίας έν Θεσσαλονίκη (είπ. 16)4 και τό ψηφιδωτόν τού κεντρικού 
τρούλλου τού Άγ. Μάρκου έν Βενετία5. Εις τά δύο ταύτα ψηφιδωτά έκαστη μορφή 
χωρίζεται άπό τής άλλης διά δένδρου. Τά δένδρα βεβαίως είναι άπαραίτητα προς 
δήλωσιν τού τόπου ένθα έγένετο ή Άνάληψις, τού "Ορους δηλαδή τών Έλαιών, άλλά 
συγχρόνως είναι καί στοιχεία διακοσμητικά. Ό τεχνίτης όμως τής τοιχογραφίας τού 
Άγ. Γεωργίου, ήναγκασμένος νά συμπτύξη εις τό ήμισυ τήν δλην παράστασιν, παρέ- 
λειψε τά μεταξύ τών μορφών δένδρα, διατηρήσας ολίγα μόνον ΐνα δηλώση τον τόπον 
τής σκηνής, άτινα καί έτοποθέτησεν όπισθεν τών Αποστόλων, δύο δέ εκατέρωθεν τής 
Θεοτόκου. Τά δύο τελευταία ταύτα είναι μία είσέτι ένδειξις δτι εις τό πρότυπον τού 
ήμετέρου τεχνίτου έκαστη μορφή έχωρίζετο άπό τής άλλης διά δένδρου, δπως καί εις 
τρούλλους τής Άγ. Σοφίας καί τού Άγ. Μάρκου.

'Ως προς τήν διάταξιν δμως καί τήν σειράν καθ’ ήν είκονίζονται οί Απόστολοι 
εκατέρωθεν τής Θεοτόκου, ύπάρχουσιν άρκεταί διαφοραί μεταξύ τής τοιχογραφίας τού 
Άγ. Γεωργίου καί τών ψηφιδωτών τούτων. Ή έν λόγω τοιχογραφία εύρίσκεται πλη- 
σιέστερον προς τό ψηφιδωτόν τής Άγ. Σοφίας. Οί Απόστολοι6 εις τό ψηφιδωτόν 
τούτο έχουσι τάς αύτάς περίπου στάσεις καί χειρονομίας. Τήν ζωηράν μάλιστα χειρο-

1 Είναι αληθές δτι διεσώθησαν καί άλλα παραδεί
γματα τής Άναλήψεως εντός άψΐδος καί έν Λίγύπτψ. 
Ch. Dielil, Manuel d’art byzantin, 2«, εκδ. Paris, 1925- 
26, I, σ. 73, είκ. 22, καί έν Καππαδοκία, Jerphanion, 
iiglises rupestres, 3e album, πίν. 161. ι. Εις τά μνημεία 
δμως ταϋτα τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδος καταλαμ
βάνει μόνη ή παράσταοις τοϋ άναλαμβανομένου ’Ιησού, 
ένφ πάσαι αί άλλαι μορφαί εόρίσκονται είς τό ήμικυλιν- 
δρικόν μέρος αυτής. Κατά συνέπειαν ή παράσταοις έχει 
δέν ύπόκειται είς τούς ίδιους κανόνας συνθέσεως, είς οΰς 
καί ή τού Άγ. Γεωργίου. Διά τήν σύνθεσιν τής Άναλή
ψεως είς τάς άρχαϊκάς διακοσμήσεις τής Καππαδοκίας 
ό Jerphanion, ένθ’ άν. I. ι, 92, παρατηρεί δτι αΰτη έδη- 
μιουργήθη είδικώς ΐνα τοποθετηΟή έντός τρούλλου.

2 Jerphanion, ένθ’ άν. ler album, πίν. 39 ι-2, 45. ι,
3e album, πίν. 173. 2. Ναός Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη
(ανέκδοτος). Ρωσία: Νερέδιτσι καί Στάρα Λαδόγα, J.
Ebersolt έν Monuments Piot, 13, 1906, 38 κ. έξ. Ph.
Schweinfurth, Geschichte der russischen Malerei im

Mittelalter, Haag, 1930, σ. 82-3, είκ. 31-32. Ό ’Ιησούς 
έκ τής Στάρα Λαδόγα παρά Ν. Kondakov, Είκονογρομ ία 
τοϋ Ίησοϋ Χριστού, ΓΙετρούπολις, 1905 (ρωο.) σ. 51, 
είκ. 81. Σερβία: Πέτς VI. Petkovie, La peinture serbe 
du moyen-age, II, Beograd, 1934, είκ. 5-17, πίν. XXII, 
LXXXIX, XC, XCII, XCIV.

3 Τάς ομοιότητας ταύτας είχεν ήδη παρατηρήσει καί 
ό Hebrard, ενθ’ άν.

4 Ch. Diehl, Μ. Le Tourneau, Η. Saladin, Les mo
numents Chretiens de Salonique, Paris, 1918, πίν. XLV, 
καί προχείρως παρά Diehl, Manuel, II, σ. 522, είκ. 249.

5 O. Demus, Die Mosaiken von San Marco in Ve- 
nedig, Baden bei Wien, 1935, είκ. 12. Προχείρως παρά 
Diehl, Manuel, II, σ. 538, είκ. 255.

6 Λεπτομέρειας τοΰ ψηφιδωτού τής Άγ. Σοφίας βλ. 
παρά Diehl, Le Tourneau, Saladin, ενθ’ άν. σ. 143 κ.έξ. 
είκ. 62-67. Diehl, Manuel, II, σ. 501, είκ. 139. Ρ. Mura- 
toff, La peinture byzantine, Paris, 1928, πίν. LXXXV- 
LXXXVIII.
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νομίαν ιοΰ Βαρθολομαίου φέροντος την χειρα εις την κεφαλήν (εί,κ. 13) έπαναλαμβά- 
νουσιν εις τό ψηφιδωτόν τής Άγ. Σοφίας δύο ακόμη ’Απόστολοι. Ή θέσις όμως των 
Αποστόλων, πλήν των δύο εκατέρωθεν τής Θεοτόκου είκονιζομένων κορυφαίων Πέτρου 
και Παύλου, δεν είναι ή αυτή. Την ιδίαν σχετικήν ομοιότητα παρουσιάζουσι καί οί δύο 
έκατέρωθεν τής Θεοτόκου είκο- 
νιζόμενοι Άγγελοι με τάς όχι 
συμμετρικός στάσεις των, όπως 
επίσης καί ό αναλαμβανόμενος 
Ίησοΰς, τον γύρω τοϋ οποίου 
φωτεινόν δίσκον ΰποβαστάζουσι 
δύο Άγγελοι, ώς καί εις τήν Άγ.
Σοφίαν1. Απεναντίας, είς τό ψη
φιδωτόν τοΰ Άγ. Μάρκου2 οί 
Απόστολοι διαφέρουσιν σύσιω- 
δώς, ή Θεοτόκος δέεται έχουσα 
τάς χεΐρας προ τοΰ στήθους μέ 
τάς παλάμας προς τά έξω καί όχι 
μέ τάς χεΐρας εκτεταμένος, οί εκα
τέρωθεν αύτής Άγγελοι έχουσι 
στάσιν αύστηρώς συμμετρικήν, 
τον δε δΓ αστέρων πληρούμενον 
δίσκον, όστις περιβάλλει τον ανα
λαμβανόμενων Ίησοΰν, κρατοΰσι 
τέσσαρες Άγγελοι συμμετρικώς 
διατεταγμένοι.

Παρ’ όλας όμως τάς παρα- 
τηρουμένας πολλάς κατά μέρος 
διαφοράς, είναι φανερόν ότι καί 
ή τοιχογραφία τοΰ Άγ. Γεωργίου 
καί τά ψηφιδωτά τής Άγ. Σο
φίας καί τοΰ Άγ. Μάρκου άντι- β , , - . π
γράφουσι κοινόν πρότυπον.

Νομίζω ότι τό πρότυπον τοΰτο πρέπει ν’άναζητήσωμεν μεταξύ των περιφή μων καί διά 
παντός άπολεσθέντων ψηφιδωτών τοΰ ναοΰ τών Άγ. Αποστόλων έν Κωνσταντινουπόλει.

1 Εις τάς πράξεις τών ’Αποστόλων (1. 9) γίνεται λό
γος περί νεφέλης, ή τις ύπέλαβε τόν Ίησοΰν καί όχι περί 
’Αγγέλων. Οί παλαιοί όμως έρμηνευταί, βασιζόμενοι επί 
προφητικών τινων χωρίων, παραδέχονται ότι ό Ίησοΰς 
άνελήφθη έπί τών ώμων ’Αγγέλων καί Χερουβίμ φα'έν- 
των είς τούς ’Αποστόλους ύπό μορφήν νεφέλης. Βλ. 
Νικοδήμου, Έορτοδρόμιον, Βενετία, 1836, 458 κ. έξ. Τήν 
ερμηνείαν ταύτην φαίνεται ότι ήκολούδησαν καί οί ζω
γράφοι, ώς καί ό Ιωάννης Δαμασκηνοί είς τόν Α’ Κανόνα 
τής Άναλήψεως (Τροπάριον τής Α’ Ωδής: ΙΙεντηκοστά- 
ριον, εκδ. Βενετίας, I860, 150 β). Ουτος μάλιστα εισάγει 
καί τούς ’Αγγέλους, τούς φέροντας τόν Ίησοΰν, διαλεγομέ-

νους πρός τούς ’Αγγέλους τούς φρουροΰντας τούς ανω
τέρω τοΰ φαινομένου ουρανούς (Πενιηκοστάριον, ένδ’άν· 
152“) δανειζόμενος διά τόν διάλογον αυτόν στοιχεία έκ 
τοΰψαί μοΰ 23.7 κ. έξ. (Βλ. Νικοδήμου Έρμηιεία είς 
τούς Ψαλμούς τοΰ Δαβίδ μετοφρασάεΐσα έκ τοΰ Εΰ6. 
Ζυγαδηνοΰ, I, Καιν/πολις, 1819, 200 κ. έξ.). Περί τών 
μυστικών τούτων ουρανών βλ. κατωτέρω σ. 42 σημ 3.

2 Τρεις ’Απόστολοι είκονιζονται παρά Demus έιθ’άν. 
εΐκ. 13 Ή Θ οτόκος μετά τών δύο ’Αγγέλων παρά Ν. 
Kondakov, Εικονογραφία τής Θεοτόκου (ρωο), II, Πε- 
τρούπολις, 1915 σ. 358, είκ. 203.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:51 EEST - 54.226.8.97



40 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1938

Κατά την άποκατάστασιν τής διατάξεως τών έν τφ ναφ των Άγ. ’Αποστόλων 
παριστανομενών είκονογραφικών σκηνών, ήν έπεχείρησεν ό Heisenberg έπι τή βάσει 
τής περιγραφής τοΰ Νικολάου Μεσαρίτου, ή Άνάληψις είκονίζετο εις τον νότιον 
τροϋλλον τοΰ περίφημου Ναού1. ’Αλλά τό μεν προς την Άνάληψιν σχετικόν μέρος 
τής περιγραφής τοΰ Μεσαρίτου δεν διεσώθη, άφ’ ετέρου δε ό Μεσαρίτης περιέγραψε 
τά ψηφιδωτά τών Άγ. Αποστόλων ως ταϋτα είχον κατά την εποχήν του, δηλαδή κατά 
τά τέλη τοΰ 12ου αίώνος. Τά ψηφιδωτά όμως τών Άγ. Αποστόλων, ως τείνουν ν’ απο
δείξουν αί τελευταίοι έ'ρευναι, άνήκον εις τρεις τούλάχιστον περιόδους, είς την αρχικήν 
δηλαδή διακόσμησιν τοΰ 6ου αίώνος, είς μερικήν επισκευήν γενομένην κατά τον 9ον 
αιώνα επί Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, ής όμως δεν είναι γνωστή ή έ'κτασις, καί τέλος 
είς έτέραν μεγάλην επισκευήν γενομένην κατά τον 12ον αιώνα, καθ’ ήν τά ψηφιδωτά 
έξετελέσθησαν, ώς τούλάχιστον πιστεύεται, υπό τοΰ περίφημου ψηφιδογράφου Εύλα- 
λίου2. Έκ τής περιγραφής τοΰ Μεσαρίτου μανθάνομεν ότι λήγοντος τοΰ 12ου αίώνος 
τον κεντρικόν τροϋλλον τοΰ ναοΰ κατειχεν ή είκών τοΰ ΙΙαντοκράτορος3.

Προτοΰ όμως ό Εύλάλιος κατασκευάση κατά τον Ι20ν αιώνα είς τον κεντρικόν 
τροϋλλον τον Παντοκράτορα τί είκονίζετο έν αύτφ;

Τοΰτο μανθάνομεν έκ τής έμμέτρου περιγραφής τών Άγ. Αποστόλων, ήν συνέ
θεσε κατά τον 10ον αιώνα ό Κωνστ. Ρόδιος. Οί σχετικοί προς τήν παράστασιν τοΰ 
τρούλλου στίχοι τοΰ ποιήματος τούτου έχουσιν ώς έξής:

735 ουρανόμορφον άλλον οΐκον έν πέδω
έδειξεν (ό ψηφοθέτης) τόνδε τον περίκλυτον δόμον, 
ώς ήλιον μεν Χριστόν έγγεγραμμένον 
φέροντα, έλασμα θαύματος λόγου πλέον, 
μέσον προς αυτήν την ύπέρτιμον στέγην, 
ώς δ’ αϋ σελήνήν την άχραντον παρθένον, 
ώς άστέρας δε τούς σοφούς αποστόλους4.

Είς τούς στίχους τούτους είναι εΰκολον ν’ αναγνώριση τις τήν παράστασιν τής 
Άναλήψεως, ώς ήδη πρώτος, άν δεν άπατώμαι, παρετήρησεν ό Wulff5.

Ή έν τφ κεντρικφ τρούλλφ τοΰ ναοΰ παράστασις αύτη τής Άναλήψεως άνήκεν 
άναμφιβόλως είς τήν αρχικήν διακόσμησιν τοΰ 6ου αίώνος, ώς τοΰτο άποδεικνύουσι 
λόγοι είκονογραφικοί καί προπάντων δογματικοί.

Ό Th. Schmit έξέφερε τήν γνώμην ότι ή αρχική είκονογραφική διάταξις πολλών 
παλαιό βυζαντινών τρουλλωτών ναών άνήκεν είς σύστημα κατά τό όποιον τον κεντρικόν 
τροϋλλον κατελάμβανεν ή παράστασις τής Άναλήψεως, τοποθετουμένη έκεΐ διά λόγους

1 A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, 
II, Die Apostelkirche in Konstantinopel, Leipzig, 1908, 
153. Πρβ. καί τό έν σ. 141, είκ. 3 διάγραμμα. Διά τήν 
παράστασιν τής Άναλήψεως είς τάς μικρογραφίας τοΰ 
κώδ. 1162 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ καί τοΰ κώδ. 
1208 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, ήν ό Heisen
berg έθεώρει άντίγραφον τοΰ ψηφιδωτού τών Άγ. Απο
στόλων, έγράψαμεν έν ίδίφ μελέτη, Έπετηρ Έταιρ. But.

Σπουδών 12, 1936, 530 κ. έξ.
2 Βλ. Demus, ένθ’ άν. 104, σημ. 61, όπου πάσα ή περί 

τοΰ ζητήματος βιβλιογραφία.
3 Heisenberg, ένθ’ άν. 28 κ. έξ.
4 Revue des etudes greques, 9, 1896, 58.
5 O. Wulff έν B. Z. 7, 1898, 329. Τήν γνώμην ταΰτην 

παραδέχεται καί ό Ν. Maliskij έν Byzaution, 3,1926,129.
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καθαρώς δογματικούς, κα'ι δτι κατόπιν τεχνικαί άνάγκαι έπέβαλον τήν άντικατάστασιν 
τής σκηνής ταύτης έν τφ τρούλλω διά τής είκόνος τοΰ Παντοκράτορος. Τήν συνέχισιν 
τοϋ συστήματος τούτου ευρίσκει κατά τήν κυρίως Βυζαντινήν περίοδον εις τήν 'Αγ. 
Σοφίαν τής Θεσσαλονίκης καί είς άλλα γνωστά μνημεία, δπου ή Άνάληψις κατέχει 
τον κεντρικόν τροΰλλον'. Άν ήκολούθει τις τήν γνώμην ταύτην τοΰ Schmit, ί)ά έ'πρεπε 
νά παραδεχτή δτι καί ό τεχνίτης τών 'Αγ. Άποστό?ιων έτοποθέτησε κατά τον 6ον αιώνα 
τήν Άνάληψιν είς τον κεντρικόν τροΰλλον συμμορφούμενος προς τά κατά τήν εποχήν 
του έπικρατοΰν είκονογραφικόν σύστημα. Ή θεωρία δμως αίίτη νομίζομεν δτι δεν 
είναι δυνατόν νά γενικευθή, καθ’ δσον τά παραδείγματα άτινα φέρει ό Schmit πολύ 
άπέχουσιν από τοΰ νά είναι ασφαλή. Ή άπεικόνισις τής Άναλήψεως είς τον τροΰλλον 
τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως έν Νικαία είναι έντελώς ύποΰετική1 2, είς δε τον έπί Ίουστι-

Είκ. 7. Κόσμημα εις τήν άνω παρυφήν τής παραστάσεως.

νιανοΰ Β' τροΰλλον τής 'Αγίας Σοφίας έν Κων/πόλει δεν είναι έπίσης βέβαιον δτι είκο- 
νίζετο τό θέμα τοΰτο, ώς νομίζει ό Schmit βασιζόμενος έπί τών στίχων τοΰ Κορρίπου, 
διότι είς τούτους είναι πιθανώτερον δτι περιγράφεται μάλλον σειρά παραστάσεων έκ 
τής Ευαγγελικής ιστορίας, ώς εΐχεν ήδη εικάσει ό Heisenberg3.

Μένει άρα ώς μόνον μνημεΐον, περί ού γνωρίζομεν θετικώς δτι έ'φερε τήν 
Άνάληψιν είς τον κεντρικόν τροΰλλον, ό ναός τών Αγίων Αποστόλων4. Ή έν τώ 
κεντρικώ δμως τρούλλω τοϋ ναοΰ τούτου άπεικόνισις τής Άναλήψεως οφείλεται 
είς άλλην αιτίαν.

1 Th. Schmit, Die Koimesis - Kirche von Nikaia. 
Berlin-Leipzig, 1927, 54 κ. έξ.

2 Βλ. OWulff, Die Koimesiskirche in Nikaa, Strass- 
burg, 1903, 275.

3 Ξένια. Hotnmage international a I’Universite natio- 
nale de Grece, Alhenes, 1912,152, κ. έξ.

4 Καί είς τόν κεντρικόν τροΰλλον τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει περιωνύμου ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής είκονί- 
ζετο ή 'Ανάληψις, ώ; μανθάνομεν έξ επιγράμματος έν τή 
Άνδολογίρ:, δέν είναι δμως γνωστόν πότε κατεσκευάσθη 
ή παράστασις αυτή. Πρβ. Σ. Βυζαντίου, Ή Κιυνσταντι- 
νούπολις, I, ΆΟήναι, 1851, 336 κ. έξ. Μίαν, Ή Ζωοδόχος

Πηγή, Ίστανπούλ, 1937, 131. Ή υπό τοΰ Βυζαντίου, 
ένΟ’ άν. 316, σημ. 3, παρατηρούμενη διαφωνία μεταξύ 
τοΰ έπιγράμματος καί τής περιγραφής τοΰ Ξαι Οοπούλου, 
καθ'ήν είς τόν τροΰλλον ήτο έζωγραφημένη ή Ζωοδόχος 
Πηγή, 9ά ήδύναιο ίσως νά έξομαλυνβή αν παρεδεχό- 
μεθα δτι καί ή πηγή έστεγάζετο υπό ίδιου μικρού οικο
δομήματος φέροντος τροΰλλον, είς τό έσωτερικόν τοΰ 
οποίου παρίοτατο ή Θεοτόκος ώς Ζωοδόχος Πηγή.Τοι- 
αΰτα μικρά οικοδομήματα (Κουβούκλια, Κιβώρια) έντός 
ναών, περικλείοντα ίερώτατα αόιών μέρη, δέν είναι άγνω
στα. Πρβ.τό Κουβούκλιου τοΰ Παναγίου Τάφου, τό Κιβώ- 
ριον έν τω Ναφ τοΰ 'Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης κ.λ.π.

6
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Είναι γνωστόν δτι κατά τούς κυρίως Βυζαντινούς χρόνους την ύπεράνω τοΰ 'Ιερού 
καμάραν καταλαμβάνει συνηθέστατα ή παράστασις τής Άναλήψεως'. Την εκεί άπει- 
κόνισιν τής σκηνής ταύτης έξηγοΰσι κυρίως λόγοι άπορρέοντες έκ τής μυστικής ερμη
νείας τής Λειτουργίας.

Κατά τον Ψευδό-Σωφρόνιον, «Μύαξ ό επάνω τοΰ βήματος, τύπος τοΰ πρώτον 
ουρανού· το δε λοιπόν στέγος τής Εκκλησίας εις τύπον τοΰ φαινομένου ουρανού, τάς καν- 
δήλας νφαπτούσας κάτωθεν έχων αντί των αστέρων τό δε βήμα έστί κατά μίμησιν τού 
έπουρανίου θυσιαστηρίου . . . » 1 2. Ή ύπεράνω λοιπόν τοΰ Βήματος, τό όποιον συμβο
λίζει τό έπουράνιον θυσιαστήριον, ευρισκόμενη καμάρα είκονίζει τό μυστικόν ήτοι τον 
τρίτον ουρανόν, την έδραν τοΰ Θεοΰ, προς δν ανέρχεται ό αναλαμβανόμενος ’Ιησούς, 
ινα καθίση έκ δεξιών τοΰ ΙΙατρός3. ’Αλλά, κατά τον αυτόν Ψευδό-Σωφρόνιον, «2ο 
βήμα έστί τόπος νπόβαθρος■ υποδεικνύει δε την δεντέραν παρουσίαν, διά τό καθέντα (τον 
Ίησοϋν) εν αυτή μέλλειν κρΐναι ζώντας καί νεκρούς», (ένθ’ άν.). Τον χαρακτηρισμόν δέ 
τοΰτον επαναλαμβάνει κα'ι Ψευδο-Γερμανός, «Υποδεικνύει δε (τό θυσιαστήριον) καί την 
δεντέραν αυτού (τοΰ Ίησοΰ) παρουσίαν»4. Ή έ'ννοια δμως τής Δευτέρας παρουσίας 
ενυπάρχει εις την σκηνήν τής Άναλήψεως και έκ των λόγων των δύο ’Αγγέλων των 
φανέντων κατά την στιγμήν αυτής «... ούτως έλεύσεται όν τρόπον έθεάαασθε αυτόν 
πορευόμενον εις τον ουρανόν». (Πράξ. 1.1 1).

Ή Άνάληψις λοιπόν συμβολίζει την Δευτέραν παρουσίαν τοΰ Χριστού καί 
είναι κατά ταΰτα ισοδύναμος προς την Ετοιμασίαν τού Θρόνου, θέματος συχνό
τατα έπίσης είκονιζομένου εις την καμάραν τοΰ Ίεροΰ καί συμβολίζοντος όχι μόνον 
την ισότητα τών τριών προσώπων τής 'Αγίας Τριάδος5, αλλά καί την Δευτέραν

1 Κατά τούς κυρίως Βυζαντινούς χρόνους εν τών 
παλαιοτέρων ίσως παραδειγμάτων τής σκηνής ε’ις τό 
ύπεράνω τοΰ Ίεροΰ μέρος εόρίσκεται εις τήν παλαιόν 
εκκλησίαν τοΰ Τοκάλ έν Καππαδοκίςι (τέλη 9°υ ή πρώτον 
ήμισυ 10ου αϊώνος), όπου ή Άνάληψις κατέχει τό ανατο
λικόν τύμπανον, κάτωθεν τοΰ όποιου εύρίσκετο ή άψίς, 
ήτις κατεστράφη δτανέγένετο ή πρός τά έσω ανξ ισις τής 
εκκλησίας. (Jerphatiion, ένθ’άν. I. ι, 270, καί ler album, 
πίν. 62. ι, 68. ι). Βλ. καί κατωτέρω σ. 48 σημ. 4. Έν 
Τσαούς Ίν τής Καππαδοκίας (964-5) ή παραστασις κατέ
χει τό πρός άνατολάς άκρον τής καμάρας τής στεγαζού- 
σης τόν ναόν. (Jerphanion, ένθ’άν I 2, 5-6) Περί τό 1190 
εύρίσκομεν τήν Άνάληψιν εις τήν υπέρ τό Βήμα ήμισφαι- 
ρτκήν οροφήν τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου έν Στουντένιτσα 
τής Σερβίας (Petkovic, La peinture serbe, 11,9) Κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους τά παραδείγματα αποβαίνουν 
πολυάριθμα.

2 Migne, Ρ. G. τ. 87, μερ. 3, 3984. Πρβ. καί Wulff, 
Koimesiskirche, 235, σημ. 3.

3 Τρεις είναι οί ουρανοί: πρώτος ό άήρ, ό φαινόμενος 
δηλαδή ουρανός, δεύτερος τό στερέωμα καί τρίτος ό ύπέρ
τό στερέωμα. Ό τρίτος οΰτος ουρανός, ή κατ’ αντίστρο
φον άριθμησιν πρώτος, είναι ό αόρατος εις τούς ανθρώ
πους, έν αύ,φ δέ εόρίσκεταιή έδρα τοΰ Θεοΰ. Εις τόν τρί
τον τοΰτον ουρανόν άνηρπάγη έν όπτασίφ ό ’Απόστολος 
Παύλος (Α’ Κορινθ. 12, 2). Περί τών τριών ουρανών βλ.

προχείρως Νικοδήμου,Έορτοδρόμιον, Βενετία, 1836,468. 
Τοΰ αύτοΰ, Ερμηνεία τών ’Επιστολών τοΰ Παύλου, II, 
Βενετία, 1819, 111 κ. έξ Γραφικώς εϊκονίζονται οί τρεις 
ουρανοί εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ Βατικανοΰ κωδικός 
699, περιέχοντος τήν Χριστιανικήν τοπογραφίαν τοΰ 
Κοσμά Ί δικοπλεύστου. Έν αύιή παρίσταται ή γή ύπό 
μορφιήν όρους περιβαλλομένη ύπό τοΰ Ωκεανού, υπέρ 
αυτήν τό στερέωμα καί ύπεράνω τούτου ό μυστικός ου
ρανός έν σχήματι καμάρας έν τφ μέσω τής όποιας εϊκο- 
νίζεται ό Ίησοΰς έν προτομή. Άπεικόνισις προχείρως έν 
Γ. Σωτηρίου, Ό Χριστός έν τή τέχνη, Άθήναι, 1914, 
σ. 136, είκ. 27.Επίσης εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ ύπ’ άριθ. 
71 Ρωσικοΰ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης τοΰΛένινγραδ, 
γραφέντος κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 170,u αΐώνος, παρί- 
σταται ή γή μέ όρη καί δένδρα, άνωθεν αυτής τρεις ζώναι, 
δηλοΰσατ τούς τρεις ουρανούς, ύπεράνω τών όποιων είκο- 
νίζεται ό Παράδεισος καί έν αύιφ ή Άγ. Τριάς έν μέσω 
’Αγγέλων καί ό ’Απόστολος Παΰλος. Εΐκών έν S. Der 
Nersessian, L’illustraiion du Roman de Barlaam et 
Joasaph, Paris, 1937, σ. 149, εικ. 72.

4 Migne, P. G. 98, 389.
5 G. Millet-D. Talbot Rice, Byzantine Painting at 

Trebizond, London, 1936, 60 J. Stefanescu, L’illustra- 
tion des Liturgies dans Part de Byzance et de VOrient, 
Bruxelles, 1936, 37, 47, 59 κ. έ. κ. ά.
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παρουσίαν'. Περί τής εις ουρανούς τέλος ανόδου τοΰ Ίησοΰ, τής έκ δεξιών καθέδρας, 
περί ής όμιλε! καί ό Πέτρος (Πράξ. 2.34), καί τής δευτέρας επί γής παρουσίας αυτού 
γίνεται λόγος καί έν τή Λειτουργία, είς την ευχήν τοΰ καθαγιασμού τών τιμίων 
δώρων1 2, ώστε καί έκ τοΰ λόγου ακόμη τούτου νά έξηγήται ή άπεικόνισις τής Άναλή
ψεως είς την καμάραν τοΰ 'Ιερού.

Ώς είναι όμως απολύτως έξηκριβωμένον, είς τον έν Κων/πόλει ναόν τών 'Αγ. 
Αποστόλων ή 'Αγία Τράπεζα δεν εύρίσκετο, ώς συνήθως, είς την κόγχην τής ανατο
λικής πλευράς, άλλ’ είς τό κέντρον ακριβώς τοΰ ναού, κάτω τοΰ μεσαίου τρούλλου3. 
Είναι λοιπόν πολύ φυσικόν νά παραδεχθώμεν ότι ό κεντρικός τροΰ?ιλος τοΰ ναού, ώς 
ευρισκόμενος ακριβώς ύπεράνω τής 'Αγίας Τραπέζης, έκοσμήθη με την Άνάληψιν, 
ή τις αν ή 'Αγία Τράπεζα εύρίσκετο είς την κανονικήν αυτής θέσιν, δη?.αδή είς τήν 
ανατολικήν κόγχην, θά κατελάμβανε τήν καμάραν τοΰ Ιερού.

Οι έν τοϊς έπαρχιακοΐς ναοΐς μιμηθέντες τήν είκονογραφικήν διάταξιν τών 'Αγίων 
’Αποστόλων, χωρίς νά λάβωσιν ύπ’ όψιν τήν έν τώ ναω έκείνω ειδικήν περίπτωσιν, 
τήν έν τώ κέντρω δηλαδή τής έκκλησίας εύρισκομένην 'Αγίαν Τράπεζαν, έτοποθέτησαν 
τήν παράστασιν τής Άναλήψεως είς τον κεντρικόν τροΰλλον, ένφ ή θέσις αύτής θά 
ήτο είς τήν καμάραν τοΰ 'Ιερού.

Οΰτω λοιπόν, άντιθέτως προς τήν γνώμην τοΰ Schmit, άποδεικνύεται έξ αυτών 
τών πραγμάτων ότι όχι καθ’ ώρισμένον είκονογραφικόν καί δογματικόν σύστημα έτο- 
ποθετειτο είς τον κεντρικόν τροΰλλον τών παλαιό βυζαντινών έκκλησιών ή Άνάληψις, 
αλλά κατ’ αντιγραφήν τοΰ ναού τών Άγ. ’Αποστόλων, είς τον οποίον ειδική ανάγκη 
έπέβαλε τούτο. Διά τον λόγον δε ακριβώς αύτόν ούτε είς τήν Άγ. Σοφίαν τής 
Κων/πόλεως, ούτε είς τήν Κοίμησιν τής Νίκαιας ήτο δυνατόν ό τροΰλλος νά φέρη τήν 
παράστασιν τής Άναλήψεως, αλλά μόνον είς μνημεία είς τά όποια ή Αγία Τράπεζα 
εύρίσκετο είς τό μέσον τοΰ ναού, όπως έπί παραδείγματι είς τον ναόν τοΰ Θεολόγου 
έν Έφέσω4.

Τήν θεωρίαν τοΰ Schmit ακολουθών καί ό Deinus, καί έτι περαιτέρω βαίνων, 
νομίζει ότι τό σύστημα τοΰτο τής έν τώ κεντρικφ τρούλλω παραστάσεως τής Άναλή
ψεως, άχρηστευθέν καί θεωρούμενον πεπαλαιωμένον είς τήν Πρωτεύουσαν μετά τήν 
έπικρατήσασαν συνήθειαν τής είς τήν θέσιν ταύτην άπεικονίσεως τοΰ Παντοκράτορος, 
έπέζησε μόνον είς τάς έπαρχίας5. Ό λόγος όμως, δι’ όν είς τάς έπαρχιακάς έκκλησίας 
έξηκολούθησεν είκονιζομένη είς τον κεντρικόν τροΰλλον ή Άνάληψις, είναι άλλος. 
Είναι ότι οί τεχνΐται τών έπαρχιών έξηκολούθουν ν’ άντιγράφωσι τό μέχρι τοΰ 120u 
αίώνος σφζόμενον περίφημον πρότυπον, τήν έν τφ κεντρικώ δηλαδή τρούλλφ τών Άγ. 
Άποστό?ν,ων ψηφιδωτήν παράστασιν τής Άναλήψεως. Άπόδειξις τούτου αναμφισβή
τητος είναι τό γεγονός ότι τά πλεΐστα τών μνημείων είς τά όποια τον κεντρικόν τροΰλλον

1 Βλ. Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaelogy, 
Oxford 1911, 666 καί τήν έκεΐ βιβλιογραφίαν. Πρβ. καί 
L. Brehier, L’art chretien, 2“ εκδ. Paris, 1928, 136.

2 F. E. Briglitman, Eastern Liturgies, Oxford, 1896, 
329, 387.

3 Heisenberg, Apostelkirche, 80. Πρβ. Γ. Σωτηρίου

έν Άρχ. Δελτ. 7, 1921-2, 155 κ. έξ. 215.
4 Γ. Σωτηρίου, ένθ’ άν. 155 κ. έξ. Βλ. τελευταίου καί 

Ο. Wulff, Bibliographisch - kritischer Naehtrag zu: alt- 
christliche und byzantinische Knnst, Potsdam, 1936,51.

5 Deinus, ένδ’ άν. 7o κ. έξ. 105, οημ. 62.
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κατέχει ή Άνάληψις δεν κατέρχονται χρονολογικώς κάτω τοΰ 12ου αίώνος, οπότε την 
έν τφ ναφ τών Άγ. ’Αποστόλων παράστασιν ταύτην άντικατέστησεν ό υπό τοΰ Εύλα- 
λίου ποιηθείς Παντοκράτωρ. Και το ψηφιδωτόν τοΰ τροΰλλου τής 'Αγ. Σοφίας έν 
Θεσσαλονίκη και αί τοιχογραφίαι των εκκλησιών Καππαδοκίας καί τής Ρωσίας καί 
αυτό ακόμη τό ψηφιδωτόν τοΰ 'Αγ. Μάρκου έν Βενετία, τό όποιον άν καί τελευταίως 
τοποθετοΰσιν εις τούς περί τό 1200 χρόνους', φαίνεται πιθανότατα άνήκον εις τας 
άρχάς τοΰ 12ου αίώνος, ώς παραδέχονται οί πλεΐστοι τών περί αύτοΰ άσχοληθέντων2, 
άποδεικνΰουσιν ότι έκλιπόντος κατά τον 12ον αιώνα τοΰ προτύπου τών 'Αγ. ’Απο
στόλων, έπαυσε καί ή υπό τών τεχνιτών τών έπαρχιών άπεικόνισις τής Άναλήψεως εις 
τον κεντρικόν τροΰλλον τών έκκλησιών. Έξαίρεσις είναι ’ίσως μόνον αί εις τον 14ον 
αιώνα αναγόμενοι δύο παραστάσεις τής Άναλήψεως εις τούς τρούλλους τών παρεκκ?α]- 
σίων τοΰ ναοΰ τοΰ Πέτς έν Σερβία, άλλ’ αί τοιχογραφίαι αύται είναι λίαν πιθανόν 
ότι άντιγράφουσι πρότυπα τής Θεσσαλονίκης, ώς τοΰτο άλλως συμβαίνει καί διά πολλάς 
άλλας Σερβικάς διακοσμήσεις.

Αί έντός τρούλλου λοιπόν παραστάσεις τής Άναλήψεως δύναται νά θεωρηθή 
βέβαιον ότι άπορρέουσιν έκ τοΰ ναοΰ τών Άγ. Αποστόλων.

Δέον όμως νά γίνη σαφής διάκρισις μεταξύ τών έπαρχιακών έκείνων μνημείων, 
τά όποια απομιμούνται την θέσιν μόνον έν ή είκονίζετο ή Άνάληψις εις τούς Άγ. 
Αποστόλους, καί έκείνων, τά όποια άντιγράφουσιν όχι μόνον την θέσιν, αλλά καί 
αυτήν ταύτην τήν παράστασιν. Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουσιν άναμφιβόλως αί 
έν Καππαδοκία καί Ραισία τοιχογραφίαι, όπως έπίσης καί ή έσχάτως άποκαλυφθεΐσα 
παράστασις έν τφ τρούλλω τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη. Εις τήν δευτέραν 
κατηγορίαν, ήτις καί ιδιαιτέρως ένδιαφέρει ημάς ένταΰθα, τών μνημείων δηλαδή άτινα 
άντιγράφουσι περισσότερον ή όλιγώτερον πιστώς τό πρότυπον τών Άγ. Αποστόλων, 
άνήκουσι τά ψηφιδωτά τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης καί τοΰ Άγ. Μάρκου, ή υπό 
έξέτασιν τοιχογραφία τοΰ Άγ. Γεωργίου ίσως δέ καί αί δύο παραστάσεις τοΰ Πέτς.

Έκ τών ανωτέρω λοιπόν έκτεθέντων δύναται νομίζω νά θεωρηόή σχεδόν βέβαιον 
ότι ή ήμετέρα τοιχογραφία, ώς καί τό ψηφιδωτόν τής Άγ. Σοφίας τής Θεσσαλονίκης, 
άντιγράφουσι τήν σύνθεσιν τών Άγ. Αποστόλων τής Κων/πόλεως.

Τοΰτο δύναται άσφα?ιώς νά έξηγήση πολλάς λεπτομέρειας τής παραστάσεως, 
αιτινες δεν άνταποκρίνονται προς τούς χρόνους καθ’ οΰς κατεσκευάσθησαν τά δύο 
ταΰτα έργα.

Πρέπει δηλαδή, νομίζω, νά γίνη διάκρισις μεταξύ τών στοιχείων, τά όποια οί 
τεχνϊται παρέλαβον έκ τοΰ προτύπου τών Άγ. Αποστόλων καί έκείνων, άτινα αυτοί 
προσέθηκαν άκολουθοΰντες τήν τέχνην τής εποχής των.

Ή ζωηρά κίνησις τινών έκ τών μορφών τής έξεταζομένης τοιχογραφίας καί 
ό ρεαλισμός, όν άλλοτε έν παρόδω έσημειώσαμεν σχετικώς με τό ψηφιδωτόν τής Αγίας

1 Muratoff, ένΟ' άν. 101 καί πίν. CXLV. Demus, byzantinische Kunst, II, 570. Dalton, ένθ’άν. 400. Τοΰ
ένΟ’άν. 24 κ. έξ. αυτού, East Chistiau Art, Oxford, 1925, 289. H. Gluck,

2 Diehl, Manuel, II, 537. G. Millet έν A. Michel, Die christliche Kunst des Ostens, Berlin, 1923, 52. D. 
Histoire de l’art, I. 1, 197. O. Wulff, altchristliche und Talbot Rice, Byzantine Art, Oxford, 1935, 80.
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Σοφίας1, προέρχονται άναμφιβόλως έκ τοΰ προτύπου τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ών τά 
ψηφιδωτά παρουσίαζον πράγματι τον ρεαλισμόν τούτον, ώς έπιτρέπουσι να συμπερά- 
νωμεν αί διασωθεΐσαι περιγραφαί κα'ι μάλιστα ή τοΰ Ν. Μεσαρίτου1 2. Ή πλήρης 
κινήσεως κα'ι εντελώς ασύμμετρος παράστασις των δύο εκατέρωθεν τής Θεοτόκου 
‘Αγγέλων εις την τοιχογραφίαν τοΰ 'Αγ. Γεωργίου κα'ι είς τό ψηφιδωτόν τής 'Αγίας 
Σοφίας προέρχονται επίσης έκ τοΰ παλαιού προτύπου, ώς πείθει ημάς ή κατά 40 
περίπου ετη μεταγενεστέρα τής άνεγέρσεως των 'Αγ. ’Αποστόλων μικρογραφία τοΰ έν 
τή Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας Συριακοΰ κωδικός, τοΰ γραφέντος κατά 
τό έ'τος 586 έν Μεσοποταμία υπό τοΰ μοναχού Ραβουλά3. Ή συσχέτισις αΰτη των 
ψηφιδωτών τών 'Αγ. ’Αποστόλων προς μνημεΐον άποδεδειγμένως ανατολικής προε- 
λεύσεως, οίον τό έν λόγω χειρόγραφον, δεν θα ήδύνατο νά θεωρηθή ούχ'ι ορθή, δεδο
μένου ότι τούτο, ώς ήδη παρειηρήθη, αντιγράφει Ελληνικόν πρότυπον, τοΰ οποίου 
τον ελληνιστικόν χαρακτήρα έλάχιστα μόνον έπηρέασεν ή είς ανατολικήν τεχνοτροπίαν 
μετατροπή αυτού4, αί δε ολοσέλιδοι έν αΰτφ συνθέσεις, μεταξύ τών όποιων κα'ι ή Άνά- 
ληψις, έμπνέονται από την μνημειακήν τέχνην, ιδίως τής Πα?ιαιστίνης5. Ό ψηφοθέτης 
έξ άλλου τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ώς ήδη παρετήρησεν ό Millet, παρά τούς ελληνιστικούς 
τύπους έχρησιμοποίησε στοιχεία και λεπτομέρειας προερχομένας έκ τής ’Ανατολής6.

Είς τό πρότυπον τών 'Αγ. ’Αποστόλων δέον ν’ άποδώσωμεν τήν τολμηράν καί 
πλήρη ζωής παράστασιν τοΰ Λουκά, είκονιζομένου έκ τών νώτων (είκ. 5), ήν έπανα- 
λαμβάνει όμοιοτύπως καί ό ψηφοθέτης τής 'Αγίας Σοφίας7. Τήν ελληνιστικής όλως 
άντιλήψεως μορφήν ταύτην εύρίσκομεν καί είς τάς μικρογραφίας τοΰ Συριακοΰ 
κώδικος τοΰ Ραβουλά, όχι μόνον είς τήν Άνάληψιν8, αλλά καί είς τήν σκηνήν τής 
έκλογής τοΰ Ματθίου9, συναντώμεν δε ταύτην καί κατά τον 10ον αιώνα είκονίζουσαν 
τον Προφ. Μιχαίαν είς τον έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού κώδ. Chigi R.VIII, 5410, 
άνήκοντα είς τήν ομάδα χειρογράφων τών χρόναιν τής Μακεδονικής δυναστείας, άντι- 
γραφόντων παλαιά ελληνιστικά πρότυπα”. Ελληνιστικής τέλος άντιλήψεως είναι καί 
ή χειρονομία τοΰ Βαρθολομαίου, φέροντος τήν χείρα προ τών οφθαλμών (είκ. 13), ώσεί 
έκθαμβωδέντος άπό τήν λάμψιν τοΰ άναλαμβανομένου ’Ιησού, ή ϊνα προφυλαχθή από 
τοΰ ήλιου καί νά διακρίνη καλλίτερον τον Χριστόν, ώς έπί τό πραγματικώτερον ερμηνεύει 
αυτήν ό Bayet έν τή περιγραφή τοΰ ψηφιδωτού τής 'Αγ. Σοφίας τής Θεσσαλονίκης12.

Ή λίαν αισθητή διαφορά έν τή ήμετέρα τοιχογραφία καί έν τώ ψηφιδωτφ τής 
'Αγ. Σοφίας μεταξύ τών πλήρων ζωής καί κινήσεως μορφών, περί ών ανωτέρω έγένετο 
λόγος, προς άλλας, όπως ό Πέτρος (είκ. 4) κ. ά. είκονιζομένων έν ιερατική ακαμψία, 
φαίνεται ότι προέρχεται ομοίως έκ τοΰ κοινού προτύπου τών 'Αγ. ’Αποστόλων, όπου

1 Άρχαιολ. Έφημ. 1932, 151 κ. έξ.
2 Πρβ. G. Millet, Iconogr. de l’Evangile 577, 579.
3 Diehl, Manuel, I, σ. 251, είκ. 123.
4 ΙΙρβ. A. Grabar, Recherches sur les influences 

orientales dans l’art balcanique, Paris, 1928,121,σημ.4.
5 Millet έν Michel, Histoire de l’art, I, 1,228 κ. έξ.
6 Millet, Tconogr. de 1’Evangile, 558 κ. έξ.
7 Muratoff, ένθ’άν. πίν. LXXXVI.
8 Diehl, Manuel, I, o. 251, είκ. 123.

9 The Rockefeller - Me Cormick New Testament: 
III, H. Willoughby, The Miniatures, Chicago, 1932, 
πίν. LXXXI.

10 A. Munoz, I codici greci miniati delle miuori 
biblioteche di Roma, Firenze, 1905, πίν. 5.

11 Mufioz, ένΟ’ άν. 33, κ. έξ.
12 Duchesne - Bayet, Memoire sur une mission au 

Mont Athos, Paris, 1876, 327.
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ώς εϊδομεν, τά ελληνιστικά στοιχεία άνεμιγνΰοντο προς τά ανατολικά. Ό Πέτρος παρί- 
σταται έν πλήρει σχεδόν ακινησία έκφράζων τον θαυμασμόν καί την έκπληξίν του διά 
τής προ τοΰ στήθους ύψουμένης δεξιάς αύτοΰ χειρός μέ την παλάμην προς τά έξω'. 
’Αλλά ή άκαμπτος κα’ι ιερατική αυτή μορφή είναι σχεδόν τυπική είς τά Ραβεννατικά 
ψηφιδωτά τοΰ 6ου αίώνος καί μάλιστα είς τον ναόν τοΰ S. Apollinare Νιιονο1 2.

Ό τεχνίτης όμως τής τοιχογραφίας τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, όπως καί ό ψηφοθέτης 
τοΰ τροΰλλου τής Άγ. Σοφίας, δεν αντέγραψαν δουλικώς, άλλ’ έθεσαν είς τό έργον 
των καί τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς των καί τής εποχής των. Τοΰτο παρατηρεΐται 
όχι μόνον είς ώρισμένας ?ιεπτομερείας τής παραστάσεως τών μορφών, ας θά έξετά- 
σωμεν κατωτέρω, άλλα καί είς αυτήν τήν εικονογραφίαν. Δημιούργημα τής εποχής τοΰ 
ήμετέρου ζωγράφου είναι νομίζω ή παράστασις τοΰ Ίωάννου φέροντος τήν χεΐρα είς 
τήν παρειάν (ε’ιπ. 4,10), χειρονομία ήν εΰρίσκομεν έντελώς όμοίαν καί είς τό ψηφι
δωτόν τής Άγ. Σοφίας3. Ή χειρονομία αΰτη, ήτις ένταΰθα εκφράζει άναμφιβόλως 
τήν θλΐψιν τοΰ ήγαπημένου μαθητοΰ διά τον άποχωρισμόν άπό τοΰ Κυρίου4, έχει 
ληφθή άπό τάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως, όπου ό ’Ιωάννης καθ’ δμοιον τρόπον 
εκφράζει τήν θλΐψίν του. Ώς όμως άπέδειξεν ήδη ό Millet, ό ’Ιωάννης μέ τήν χεΐρα 
είς τήν παρειάν έμφανίζεται είς τάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως άπό τοΰ 9ου κυρίως 
αίώνος5. Πρέπει λοιπόν νά παραδεχθώμεν ότι ή μορφή αΰτη τοΰ Ίωάννου είναι 
δημιούργημα τών χρόνων περίπου, καθ’ οΰς έγένετο ή τοιχογραφία. Ότι δε τό πράγμα 
έχει οΰτω άποδεικνύει τό γεγονός ότι είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Συριακοΰ κωδικός 
τοΰ Ραβουλά ή χειρονομία αΰτη δεν υπάρχει6, άπεναντίας όμως τήν εΰρίσκομεν είς 
τήν παράστασιν τής Άναλήψεως μεταξύ τών άπό τοΰ 9ου αίώνος τοιχογραφιών 
τοΰ S. Clemente έν Ρώμη, όπου μία τών μορφών, πιθανώς ό ’Ιωάννης, παρίσταται 
κατ’ άνάλογον τρόπον7.

Προτοΰ έλθωμεν είς τήν έξέτασιν τών ζητημάτων τών σχετιζομένων προς τήν 
χρονολογίαν τής ήμετέρας τοιχογραφίας, είναι άνάγκη νά προσΰέσωμεν όλίγας λέξεις 
περί τής όχι λίαν συνήθους θέσεως αυτής.

Ή θέσις τής σκηνής τής Άναλήψεως είς τήν κόγχην τοΰ Ίεροΰ βεβαίως δεν είναι 
συνήθης. Ό ζωγράφος όμως ό έκτελέσας τήν τοιχογραφίαν ήκολοΰθησε παράδοσιν 
είκονογραφικήν παλαιοτάτην, διότι είναι γνωστόν ότι τον 6ον αιώνα, μεταξύ τών τοιχο
γραφιών τών ναΐσκων τοΰ Baouit έν τή Άνω Αίγΰπτφ, εΰρίσκεται ή παράστασις τής

1 Πρβ. τήν εντελώς όμοίαν παράστασιν τοΰ ψηφιδωτού 
τής Άγ. Σοφίας παρά Muratoff, ένθ’ άν. πίν. LXXXV, 
LXXXVIII, καί προχείρως έν Diehl, Manuel, I, σ. 501. 
είκ. 239.

2 Μ. van Berchem-E. Clouzot, Mosaiques chretien- 
nes, Geneve, 1921, 126 κ. έξ. είκ. 144 κ. έξ.

3 Muratoff, έιθ’ άν. πίν. LXXXV.
4 Τήν θλϊψιν τών Μαθητών διά τόν αποχωρισμόν άπό

τοΰ Ίησοΰ έτόνισαν καί ή ύμνογραφία τής Εκκλησίας
καί οί συγγραφείς ομιλιών. Πρβ. Εις μνήμην Σ. Λάμπρου,
Άθήναι, 1935, 38.

5 Millet, Iconogr. de l’Evangile 401 κ. έξ.
6 Diehl, Manuel, I, σ. 251, είκ. 123. Είς τήν μικρο

γραφίαν τούτην είς τών ’Αποστόλων τοΰ άριστερά τφ· 
θεατή ομίλου φέρει τήν χεΐρα είς τόν πώγωνα. Ή χει
ρονομία αϋιη είναι δηλωτική έκπλήξεως καί θαυμασμού 
καί φαίνεται ώς ή δι’ είκόνος άπόδοσις ενός τροπαρίου 
τής ’Ακολουθίας τής Άναλήψεως: «Αγγέλων θαν/ιαζόντων 
της ανόδου τό ξένον και Μαθητών έκπληττομένων. . . ». 
Πεντηκοστάριον, έκδ. Βενετίας, 1860, 150“.

7 Wulff, Altchr. und byz. Kunst, II, σ. 549, είκ. 479. 
Muratoff, πίν. LXVIII.
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Είκ. 8. Ό προς δεξιά;’Άγγελος. (Πρβ. καί είκ. 3). Είκ. 9. Ό ’Απόστολος Πέτρος. (Πρβ. καί είκ. 4).

Είκ. 10. Ό ’Απόστολος Ιωάννης. (Πρβ. καί είκ. 4). Είκ. 11. 'Ο ’Απόστολος ’Ιάκωβος.
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Άναλήψεως καταλαμβάνουσα την κόγχην τοΰ 'Ιερού1. Ή παλαιά αΰτη είκονογραφίκή 
παράδοσις έπέζησε καί κατά τούς μέσους Βυζαντινούς αιώνας εις την Άνατο?ιήν διότι 
εύρίσκομεν αυτήν καί είς την Καππαδοκίαν1 2 καί ακόμη άργότερον, κατά τον 14ον 
πιθανώτατα αιώνα, είς τον ναόν τής 'Αγ. Άννης εν Τραπεζοΰντι3. Τον λόγον εν τού- 
τοις τής εν τή άψΐδι, δηλαδή είς τό ανατολικόν μέρος τής εκκλησίας, τοποθετήσεως τής 
Άναλήψεως δέον νά άναζητήσωμεν πιθανώτατα είς τήν έπίδρασιν τοΰ Ψαλμοΰ 67. 34: 
« Ψάλατε τώ ·&εώ τώ επιβεβηκότι επί τον ουρανόν τον ονρανον κατά Ανατολάς... », 
άναφερομένου, κατά τούς έρμηνευτάς, είς τήν Άνάληψιν τοΰ Χριστού4.

Θά ήδΰνατο όμως να τεθή τό ερώτημα, διατί ή παράστασις τής Άναλήψεως δεν 
έ'λαβε θέσιν είς τήν προ τής κόγχης καμάραν τοΰ Ίεροΰ, ήτις είς τον Άγ. Γεώργιον 
είναι λίαν εύρεΐα, δυναμένη άνέτως νά περιλάβη τήν άπεικόνισιν τής σκηνής ταύτης5. 
Άν όμως έχη τις προ οφθαλμών τά μέχρις ημών τουλάχιστον διασωθέντα μνημεία6, 
θά διαπιστώση ότι προ τοΰ 10ου αίώνος ή σύνθεσις αΰτη δεν έτοποθετεΐτο είς τήν 
ύπεράνω τοΰ Τεροΰ καμάραν, ήν όχι σπανίως κατελάμβανεν ή Ετοιμασία τοΰ Θρόνου7, 
αλλά έζωγραφίζετο ή είς τήν κόγχην ή είς τό ύπεράνω τής κόγχης μέρος τοΰ ανατο
λικού τοίχου υπό τήν έπίδρασιν πιθανώτατα, ώς εϊδομεν, τοΰ Ψαλμοΰ 67.34. Ή παρα- 
τήρησις αΰτη δΰναται ϊσως νά χρησιμεύση ώς μικρά έ'νδειξις διά τήν χρονολόγησιν 
τής ήμετέρας τοιχογραφίας.

Ή έξεταζομένη τοιχογραφία, ώς καί τό ψηφιδωτόν τής Άγ. Σοφίας, δίδουσιν 
ιδέαν, άμυδροτάτην βεβαίως, τής μορφής καί τοΰ χαρακτήρος τών περιλα?\ήτων ψηφι
δωτών τών Άγ. Αποστόλων. Άλλ’ ακριβώς ή έξάρτησις αΰτη τών δύο τούτων 
παραστάσεων έκ τοΰ παλαιού προτύπου παρέχει καί πολλάς δυσχερείας είς τήν χρονο
λόγησήν αυτών.

Διά τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν τής έν τή άψΐδι τοΰ Άγ. Γεωργίου τοιχο
γραφίας θά ήδύνατο οπωσδήποτε νά διευκολύνη ημάς ή λίαν συγγενής, ώς εϊδομεν, 
ψηφιδωτή παράστασις τοΰ τρούλλου τής Άγ. Σοφίας. Διά τήν χρονολογίαν όμως τοΰ 
ψηφιδωτού τούτου υπάρχει αρκετή διχογνωμία, προελθοΰσα κυρίως έκ τής υπό παλαιο- 
τέρων παρατηρουμένης δήθεν διαφοράς τεχνικής, καί κατά συνέπειαν καί χρονολογίας, 
μεταξύ τοΰ έν τή κορυφή τοΰ τρούλλου άναλαμβανομένου ’Ιησού καί τών υπολοίπων 
μορφών, τής Θεοτόκου δηλαδή, τών δύο Αγγέλων καί τών Αποστόλων. Ό Diehl 
είχε καταλήξει είς τό συμπέρασμα ότι ό μέν έν τή κορυφή ’Ιησούς κατεσκευάσθη περί 
τά μέσα τοΰ 7 °” αίώνος, αί δε άλλαι μορφαί μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ 10ου καί τών μέσων 
τοΰ 11ου αίώνος8. Ταΰτα όμως δεν είναι πλέον δυνατόν σήμερον νά ύποστηριχθώσι.

1 Diehl, Manuel, I, σ. 73 είκ. 22.
2 Jerphanion, Eglises rup. de Cappadoce, I. i, 151 

κ. έξ. II. i, 166 κ. έξ. 3e album, πίν. 161. ι·
3 Millet-Talbot Rice, Byzantine Painting at Trebi- 

/.ond, 24.
4 Βλ. Νικοδήμου, Ερμηνεία εις τούς Ψάλμούς, I, 545

Έκ τοΰ λόγου τούτου θά ήδύνατο νά έξηγηθή ή θέσις
τής Άναλήψεως επί τοΰ ύπεράνω τής άψιδος ανατολικού
τυμπάνου εις τήν παλαιάν εκκλησίαν τοΰ Τοκάλ έν Καπ-

παδοκίρ. Βλ. ανωτέρω σ. 42, σημ. 1.
5 Βλ. τήν κάτοψιν καί τομήν παρά Hebrard, ένθ’ άν. 

πίν. Ill,V.
6 Βλ. ανωτέρω σ. 38, σημ. 2.
7 Schmit, ένθ’ άν. πίν. XII, Wulff, Koitnesiskirche, 

πιν. I.
8 Diehl - Le Tourneau - Saladin, ένθ’ άν. 144 κ. έξ. 

δπου καί αί παλαιότεραι γνώμαι,. Πρβ. καί Diehl, 
Manuel, II, 521.
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Καί αν ακόμη υπήρχε τεχνική καί χρονολογική διαφορά μεταξύ των άλλων μορφών 
καί τοΰ έν τη κορυφή Ίησοϋ, ούτος δεν θά ήδύνατο ν’ άνήκη εις τά μέσα τοΰ 7ου 
αίώνος, άφοΰ τελευταίοι έρευναι τοποθετοΰσι μετ’ αρκετής πιθανότητος τήν άνέγερσιν 
τοΰ ναού εις τήν πρώτην τριακονταετίαν τοΰ 8ου αίώνος1. Πραγματικώς όμως οΰδεμία 
τεχνική διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ Ίησοΰ καί τών λοιπών μορφών, ώς είχεν ήδη 
παρατηρήσει καί ό Ajnalov1 2, καί ώς εξ άλλου δΰναται νά πείση έπισταμένη έξέτασις 
τοΰ ψηφιδωτού. Νομίζω λοιπόν ότι ή γνώμη τοΰ Diehl, τροποποιούμενη ώς προς τό 
άνω μέρος τής συνθέσεως, τό όποιον είναι άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας σύγχρονον προς 
τό κάτω, είναι ή πιθανωτέρα. Τό ψηφιδωτόν δηλαδή έν τώ συνόλω του φαίνεται ότι 
κατεσκευάσθη λήγοντος τοΰ 10ου ή άρχομένου τοΰ 11ου αίώνος3.

Ή τοιχογραφία τής άψϊδος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου παρουσιάζει βεβαίως, ώς εΐδομεν, 
πλείστας αναλογίας καί ομοιότητας προς τό ψηφιδωτόν τής 'Αγ. Σοφίας, χωρίς έν 
τούτοις νά είναι καί πιστόν άντίγραφον έκείνου.

Τά δύο ταΰτα έργα κατάγονται άναμφιβόλως έξ ενός καί τοΰ αΰτοΰ προτύπου, 
αλλά δεν φαίνονται άνήκοντα εις τήν ιδίαν ακριβώς έποχήν. Ή τοιχογραφία τοΰ 'Αγ. 
Γεωργίου είναι ασφαλώς παλαιοτέρα τοΰ ψηφιδωτού τής 'Αγ. Σοφίας. Περί τούτου 
δύναται νά πείση ή αρχαϊκή αυτής τεχνοτροπία. Αύτη δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά 
παραβ?πγ&ή προς τήν ομάδα τών αρχαϊκών τοιχογραφιών τής Καππαδοκίας, παρου
σιάζει έν τούτοις αναλογίας προς Ρωμαϊκάς τοιχογραφίας τοΰ 9ου προς τον 10ον αιώνα4.

’Ελλείψει όμως τοιχογραφιών ή ψηφιδωτών τών χρόνων έκείνων, διασφζομένων 
έν ’Ανατολή, δυνάμεθα νά παραβάλωμεν τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν προς τάς μικρο
γραφίας χειρογράφων, ασφαλώς άνηκόντων εις τον 9ον προς τον 10ον αιώνα. Ή τοιαύτη 
σύγκρισις οδηγεί ημάς εις λίαν ικανοποιητικά συμπεράσματα.

Πράγματι ή απασχολούσα ήμάς τοιχογραφία παρουσιάζει πολλάς ομοιότητας 
προς τάς μικρογραφίας όμάδος χειρογράφων, τά όποια τελευταΐον ό Weitzmann θεωρεί, 
δεν γνωρίζω αν όρθώς, προελεύσεως Κωνσταντινουπολιτικής5. Μεταξύ τών χειρο
γράφων τούτων τό παρουσιάζον τάς περισσοτέρας αναλογίας προς τήν ήμετέραν τοιχο
γραφίαν είναι άναμφιβόλως ό περίφημος κώδ. 699 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, 
ό περιέχων τήν Χριστιανικήν Τοπογραφίαν τοΰ Κοσμά Τνδικοπλεύστου6. Αί στάσεις 
τών μεμονωμένων όρθιων μορφών εις τάς μικρογραφίας τοΰ χειρογράφου τούτου

1 Μ. Kalliga, Die Hagia Sophia von Thessalonike, 
Wurzburg, 1935,66. Οΰτω ή γνώμη τοΰ C. Morey έν 
Byzantion, 7, 1932, 343, καί τοΰ Δ. Τσέλου έν The Art 
Bulletin, 13,1931, 51, σημ. 98, ότι τό ψηφιδωτόν ανήκει 
εις τόν 7ον αιώνα καί είναι τό παλαιότερον γνωστόν 
παράδειγμα τοΰ έπί τοΰ ουρανίου τόξου καθημένου’Ιησοΰ, 
δέν δύναται πλέον νά ύποστηριχθή.

2 Ή γνώμη τοΰ Ajnalov έκτίθεται παρά Diehl - Le 
Tourneau - Saladin, ενθ’ άν. 142, σημ. 1. Βλ. τάς παρα
τηρήσεις τοΰ Muratoff, έ’νθ’ άν. 93. Πρβ. καί Kalliga, 
ένθ. άν. 57.

3 Ό Muratoff, ένθ’άν. τοποθετεί αυτό εις τόν «μυστη
ριώδη» 10°ν αιώνα. Ό Talbot Rice, Byzantine Art, 78,
σημ. 2, ακολουθεί τήν γνώμην τοΰ Ajnalov, χρονολο-

γοΰντος τό ψηφιδωτόν άπό τοΰ 9ου αίώνος. Τελευταΐον 
ό Demus, ένθ' άν. 88, άνάγει τήν κατασκευήν αύτοΰ, τό 
άργότερον, εις τόν ΙΟον αιώνα.

4 Muratoff, ένθ’ άν. πίν. LXVIII, LXIX.
5 Κ. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des 

9. und 10. Jahrhunderts, Berlin, 1935, 2 κ. έξ.
6 Ή πλήρης έκδοσις τών μικρογραφιών, ή γενομένη 

υπό C. Stornajolo, Le miniature della Topographia 
Cristiana di Cosma Indicopleuste, Milano, 1908, δέν 
υπάρχει έν Άθήναις. Εικόνας έκ τοΰ χειρογράφου τούτου 
βλ. παρά Diehl, Manuel, X, 239 κ. έξ. 113-117. Wulff, 
Altchr. und byz. Kunst, II, 522 κ. έξ. είκ. 451, 452. 
Weitzmann, ένθ’ άν. πίν. IV 16, 17. J. Ebersolt, La 
miniature byzantine, Paris, 1926, πίν. IX, X, XI. ι.
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παρουσιάζουσα1, έν τώ γενικώ αυτών διαγράμματι, πολλήν ομοιότητα προς τούς ’Απο
στόλους τής ήμετέρας τοιχογραφίας1. ’Αλλά καί έν ταΐς λεπτομερείαις εύρίσκομεν

Είκ. 16. Τό ψηφιδωτόν τής Άναλήψεως έν τφ τροΰλλο) τής 'Αγίας Σοφίας τής Θεσσαλονίκης.

τοιαΰτας ομοιότητας. Ό χαρακτηριστικός έπί παραδείγματι τρόπος, καθ’ όν παρίσταται 
ό μΰσταξ τοΰ Λουκά καί τοΰ ’Ιακώβου έπί τής έξεταζομένης τοιχογραφίας (είκ. 11,12),

1 Βλ. Εύαγγελιστάς καί Προφήτας έκ τοΰ χειρογράφου παρά A. Friend έν Art Studies, 1927, πίν. VI, 70-77. 
’Επίσης Ebersolt, ένΟ’ άν. πίν. XI. ι.
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ανευρίσκεται ομοίως και εις χάς μικρογραφίας τοΰ Βατικανού χειρογράφου '. Αί ομοιό
τητες αί παρατηρούμενοι μεταξύ των μικρογραφιών τοΰ χειρογράφου τούτου και τής 
εξεταζόμενης τοιχογραφίας εχουσι διά τό ήμέτερον ζήτημα ιδιαιτέραν όλως σημασίαν, 
δεδομένου ότι καί ό έν λόγω κώδιξ είναι άντίγραφον γενόμενον κατά τον 9ον αιώνα2 
έκ προτύπου είκονογραφηθέντος κατά τον 6ον3. Τό χειρόγραφον λοιπόν διασωςει την 
παλαιόν του ’Αλεξανδρινήν διακόσμησιν, αλλά τροποποιημένην συμφώνως προς την 
τέχνην τοΰ 9ου αίώνος. Αυτό τοΰτο εϊδομεν ανωτέρω ότι συμβαίνει καί εις τήν 
άπασχολοΰσαν ημάς τοιχογραφίαν.

Εϊδομεν όμως εξ άλλου ότι ό ζωγράφος, ό έκτελέσας τήν τοιχογραφίαν τοΰ Άγ. 
Γεωργίου, έ'δωκεν εις αυτήν καί τήν σφραγίδα τής τέχνης τής έποχής του. Τοΰτο άπο- 
δεικνύουσιν όχι μόνον λεπτομέρειαι είκονογραφικαί, τινάς τών οποίων άπηριθμή- 
σαμεν ανωτέρω, αλλά καί καθαρώς τεχνικαί. Μεταξύ πολλών τοιούτων τεχνικών 
?ιεπτομερειών, άναφέρομεν μίαν μόνον. Εϊς τήν κεφαλήν τοΰ Πέτρου ό τρόπος καθ’όν 
παρίσταται εις τό άνω μέρος τοΰ μετώπου ή κόμη, περαιουμένη υπό γραμμής έλαφρό- 
τατα καμπύλης καί μέ τούς δύο κατά τά άκρα διεισδύοντας κόλπους (είκ. 9), είναι 
εντελώς διάφορος από τον τρόπον, καθ’ όν ό κορυφαίος τών ’Αποστόλων είκονίζεται 
είς τά επί τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ κατασκευασθέντα ψηφιδωτά τής Ραβέννης. 
Τό σχήμα όμως τοΰτο τής κόμης εύρίσκομεν ακριβώς κατά τον 9ον αιώνα, όχι μόνον 
είς μορφάς τοΰ έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανοΰ χειρογράφου τοΰ Κοσμά4, αλλά καί 
είς συγγενή προς αυτό χειρόγραφα, όπως ή είκών τοΰ Ματθαίου είς τον κώδ. Suppl. 
gr. 905 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, όστις παρουσιάζει περισσοτέρας 
τής μιάς αναλογίας προς τό χειρόγραφον τοΰ Κοσμά5.

Αί παρατηρήσεις αύται άγουσιν είς τό πιθανώτατον συμπέρασμα ότι ή άπασχο- 
λήσασα ή μάς τοιχογραφία τής άψϊδος τοΰ Άγ. Γεωργίου δέον νά τοποΟετηθή είς τον 
9ον αιώνα καί μάλιστα είς τό δεύτερον ήμισυ ή είς τά τέλη αύτοΰ.

Είς τήν χρονολόγησιν ταύτην, πλήν τών ανωτέρω άναπτυχθέντων λόγων, συμφω- 
νοΰσι καί ή έν τή κόγχη θέσις τής παραστάσεως, όπως εϊδομεν, καί αύτή ακόμη ή 
παλαιογραφία τής έπιγραφής, ήτις εύρίσκεται έπί τής τοιχογραφίας (είκ. 15) καί έν τή 
οποία τό σχήμα τών γραμμάτων είναι εντελώς όμοιον προς τούς μεγαλογραμμάτους 
κώδικας τοΰ 9ου προς τον 10ον αιώνα.

Ή ήμετέρα λοιπόν τοιχογραφία είναι κατά ένα τουλάχιστον αιώνα παλαιοτέρα 
τοΰ έν τώ τρούλλω τής Άγ. Σοφίας ψηφιδωτού. Αί τόσαι ομοιότητες αί παρατηρού
μενοι μεταξύ τής τοιχογραφίας τοΰ Άγ. Γεωργίου καί τοΰ ψηφιδωτού τούτου, θά 
ήδύναντο ϊσως νά όδηγήσωσιν είς τήν λίαν πιθανήν ύπόθεσιν ότι ό ψηφοθέτης τής 
Άγ. Σοφίας θά εΐχεν ως πλησιέστερον πρότυπον τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν. 
Τοΰτο θ’ άπεδείκνυε λεπτομερής έξέτασις τοΰ ψηφιδωτού έν παραβολή προς τήν τοίχο

ι Πρβ. τόν Ίησοΰν είς τό άνω μέρος τής μικρογρα- Hist, de l’art, I. ι, 214, καί ό Dielil, Manuel, I, 240, 
φίας τής Δευτέρας Παρουσίας έν Diehl, Manuel, I, 244, άναβιβάζουσι τό χειρόγραφον είς τόν 7ον αιώνα, 
είκ. 117- 3 Βλ. Weitzmann, ένθ’ άν. 5 καί τάς έν τή προηγου-

2 Τόν 9ον αιώνα παραδέχονται ό Wulff, ένθ’ άν. II, μένη σημειώσει παραπομπάς.
523, ό Dalton, Byz. Art and Arch, 462, καί τελευταϊον 4 Weitzmann, ενθ’ άν. πίν. IV. 17. 
ό Weitzmann, ένθ’ άν. Έξ άλλου ό Millet έν Michel, 5 Weitzmann, ένθ’ άν. πίν. IV. 19 καί σ. 5 κ. εξ.
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γραφίαν. Το θέμα δμως τοΰτο είναι έξω τοΰ πλαισίου τής παρούσης μελέτης καί 
θά έπρεπε ν’ άπασχολήση τον μέλλοντα νά πραγματευθή περί των ψηφιδωτών τής 
'Αγ. Σοφίας.

Οΰτω ή τοιχογραφία τής άψίδος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, ή άπασχολήσασα ημάς, 
αποβαίνει μνημεΐον, τοΰ όποιου ή σημασία είναι καταφανής. Ή τοιχογραφία αΰτη όχι 
μόνον ανήκει εις περίοδον, εξ ής ελάχιστα λείψανα τής επί τοίχου ζωγραφικής διεσώ- 
θησαν έν Έλλάδι, άλλα είναι καί τό παλαιότερυν μέχρι τοϋδε τουλάχιστον γναιστόν 
άντίγραφον μιας των ψηφιδωτών συνθέσεων τοΰ έν Κων/πόλει περιφήμου ναοΰ τών 
'Αγ. ’Αποστόλων, έξ οΰ τίποτε πλέον δεν διασώζεται σήμερον.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΛΗΨΟΣ-ΘΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΥΠΟ Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ

Μεταξύ τών ολίγων αρχαίων παραλιακών πόλεων, αί όποίαι έκειντο έπί τών προς 
την θάλασσαν κρασπέδων τοΰ Συμβόλου όρους, άναφέρεται καί ή Γαληψός, ομώνυμος 
τοΰ μυθικοΰ ήρωος Γαληψοΰ, υίοΰ τοΰ Θάσου καί τής Τηλέφης, μητρός τοΰ Κάδμου 
καί τής Ευρώπης1. ~Ητο, όπως καί αί άλλαι γειτονικά! πόλεις, έν έκ τών έμπορίων, τά 
όποια είχον ιδρύσει από τοΰ IV ήδη π.Χ. αίώνος οί Θάσιοι έπί τής άντιπέραν τής 
νήσου παραλίας, τής γνωστής ώς Περαίας ή ’Ηπείρου Θασίων1 2. Πρέπει δέ νά διακριθή 
μιας άλλης ομωνύμου πόλεως, ή όποια έκειτο έπί τής Χαλκιδικής3.

Ή ιστορία τής Γαληψοΰ δεν είναι γνωστή εις όλας αυτής τάς λεπτομέρειας: Είναι 
όμως γνωστόν ότι κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον ή πόλις κατελήφθη πρώτον υπό 
τοΰ Βρασίδα τφ 424 π.Χ. καί κατόπιν υπό τοΰ Κλέωνος τώ 422 π.Χ. Βραδύτερου δέ, 
τώ 356 π.Χ., ή πόλις κατεστράφη υπό Φιλίππου τοΰ Β'4. Αλλά φαίνεται ότι ή θέσις 
κατωκήθη καί μετά την καταστροφήν, διότι άναφέρεται ότι ό Περσεύς φεύγων έκ 
Πύδνης προς την Σαμοθράκην προσήγγισεν εις τον λιμένα αυτής5. Πότε όριστικώς 
έγκατελείφθη ή τοποθεσία τής Γαληψοΰ δεν είναι δυνατόν νά έξακριβωθή, άλλ’έκ τών 
διασωζομένων ?ιειψάνων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι καί κατά τον μεσαιώνα έγέ- 
νετο χρήσις τών άποκρήμνων αύτής λόφων.

1 Σουΐδας, Γαληψός. Μέγ. Έτυμολ. Τηλέφη 274. άμφότεραι Θασίων άποικου».
2 Θουκυδ. IV, 107, 3 « . . . Γαληψός οΰ πολλψ ΰστε- 3 Έκαταΐος άπόσπ. 122. Ήρόδ. VII, 122. West, Ηί-

ρον και Οίσΰμη" είσί δ’ αΰιαι Θασίων άποικίαι » καί V, story of the Chalcidic Leaque, σ. 7 σημ. 9 καί αλλαχού.
6, Ια «Γαληψόν δέ τήν Θασίων αποικίαν λαμβάνει κατά 4 Θουκυδ. IV, 107, 3 : Διόδ. XII, 68, 4. V, 6,1. Στρά-
κράτος». Σκύλαξ, 67: «Άμφίπολις, Φάγρης, Γαληψός, βων, VII, 331 άπόσπ. 35.
Οίσΰμη καί άλλα έμπόρια Θασίων». Διόδ. XII, 68, 4 5 Β. C. Η. LV, 1931, σ. 198 έξ. Διόδ. XXX, 21, 1.
« . . . έν αΤς ήσαν άξιολογώταται Οίσΰμη καί Γαληψός,
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