
λοιπον, ότι είνε χο κεντρικόν κάλυμμά τής ασπιδος, ής το τε υποκείμενον σώμα κα'ι τό περι- 
θωριον (άντυξ) λειπουσι. Το σφζομενον τοΰτο κοιλοκυρτον μέρος δεικνύει έπ'ι τοΰ κέντρου 
τής καμπυλότητος ίχνος κυκλικόν διάμ. 0.12 άποτελούμενον υπό ταινίας πλ. 0.01 λευκαζού- 
σης ως εξ ύλης, δι’ής ήτο κεκολλημένος όμφαλός τις ή τι επίσημον έξ άλλης (πο?ιυτελοΰς) 
ύλης. Επι τής καμπυλ,οτητος παρα την πατουραν έχει άπλοΰν φυλλωτόν κόσμημα χαρακτόν. 

Ή πριονοειδής έξοχή προς τά κάτω φέρει τέσσαρας πληγάς ώς διά μαχαίρας1.
Εν τώ προσεχεϊ τομω θέλει δημοσιευθή τό τέταρτον μέρος τής παρούσης μελέτης.

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Ό ναός των "Αγ. ’Αποστόλων είναι άναμφιβόλως εν των ώραιοτέρων μνημείων τής 
Θεσσαλονίκης, διακρινόμενος διά την κομψήν αυτού αρχιτεκτονικήν καί τήν αριστοτεχνι
κήν διά πλίνθων εξωτερικήν του διακόσμησιν. Φαίνεται όμως ότι και ό εσωτερικός αυτού 
διά ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών διάκοσμος ήτο άλλοτε σπουδαιότατος, ώς έπιτρέπουσιν 
είς ημάς νά συμπεράνωμεν τά τμήματα αυτού τά καθοριζόμενα από τό έπικαθήμενον τουρ
κικόν επίχρισμα. Ό εσωτερικός διάκοσμος τών'Αγ. Αποστόλων παρουσιάζει τούτο τό εξαιρε
τικόν, ότι άποτελεΐται εκ ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών.’Αλλά τά δύο ταύτα είδη τής διακο- 
σμήσεως βεβαίως δεν είναι σύγχρονα. Τά ψηφιδωτά, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, προηγούνται 
κατά τινα έτη τών τοιχογραφιών. Καί περί μέν τών τοιχογραφιών δεν δύναται ακόμη νά 
γίνη ευρύς λόγος, διότι τό μεγαλύτερον αυτών μέρος κρύπτεται είσέτι υπό τό τουρκικόν επί
χρισμα. Είναι όμως δυνατόν νά όμιλήσωμεν περί τών άνευρεθέντων ψηφιδωτών, καθόσον 
ταύτα άπεκαλύφθησαν σχεδόν έξ ολοκλήρου1 2.

Τήν δημοσίευσιν τών άνευρεθέντων τούτων ψηφιδωτών έθεωρήσαμεν άναγκαίαν διότι 
ταύτα είναι, κατά τήν ήμετέραν τουλάχιστον γνώμην, τά σπουδαιότερα έπί ελληνικού έδά- 
φους λείψανα ψηφιδωτής διακοσμήσεως τής τελευταίας προ τής Αλωσεως περιόδου τής 
Βυζαντινής ζωγραφικής, έξ ής έχομεν, ώς γνωστόν, έν Ελλαδι μονον τάς δύο ψηφιδωτάς 
εικόνας τού Ιησού καί τής Θεοτόκου έν τή Μονή τών Μεγάλων Πυλών (Πόρτας Πανα
γιάς) έν Θεσσαλία3 καί τά ψηφιδωτά τού τρούλλου τής Παρηγορητίσσης έν Αρτη4.

1 Άμφότερα τά αρχαία ταύτα διατηρούνται έν τφ σχο- 
λείτρ της Νεαπόλεως υπό τού συλλέξαντος καί σώσαντος 
αυτά αξιέπαινου διδασκάλου κ. Κεραμάρη.

2 Μέρος τούτων, ώς καί αί μέχρι τοΰδε άποκαλυφθεΐ-
σαι τοιχογραφίαι, έκαθαρίσθησαν ύφ’ ημών κατά τά έτη
1926-1928. Μέρος επίσης τών ψηφιδωτών έκαθαρίσθη κα
τόπιν υπό τοΰ συναδέλφου κ. Ν. Κοτζιά, δστις λίαν φίλο- 
φρόνως έπέτρεψεν είς ημάς τήν δημοσίευσιν καί τών 
υπ’ αυτού άποκαλυφθέντων.

3 G. Latnpakis, Memoire surl es antiquites chretiennes 
de la Gvece, Athenes, 1902,74, είκ. 141. Η είκών τού ’Ιησού 
έν Ν. Kondakov, Εικονογραφία τοΰ Ιησού Χριστού, Πε
τρούπολης, 1905 (ρωσ.) 33, είκ. 50, ή δέ τής Θεοτόκου παρά 
Ν. Kondakov, Εικονογραφία τής Θεοτόκου, Πετρούπολις, 
1914- 15 (ρωσ.) II, 283, είκ. 154.

4 Ά· Όρλάνδος, έν Άρχαιολ. Δελτίφ, V, 1919. 57 κ.έξ. 
είκ. 37 - 42.
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Αμφότεραι δμως αί διακοσμήσεις αύται, άνήκουσαι εις χά τέλη τοϋ 13ου αίώνος, είναι 
έργα κατωτερας τέχνης, μη δυνάμενα να παραβληθώσι προς τα νΰν δημοσιευόμενα ψηφι
δωτά των Αγ. ’Αποστολών, τα όποια μόνον προς τα περίφημα ψηφιδωτά τής Μονής τής 
Χωράς (Καχριε Τζάμι) έν Κωνσταντινουπόλει θά ήδύναντο, ώς θά ίδωμεν, νά συγκριθώσι.

I

Τά μέλλοντα ν άπασχολήσωσιν ημάς ψηφιδωτά τών 'Αγ. Αποστόλων εύρίσκονται έπι 
τής ανατολικής πλευράς τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ κυρίως ναοϋ, τοϋ τοίχου δηλαδή τοϋ χωρί- 
ζοντος τον κυρίως ναόν άπό τοϋ νάρθηκος, επίσης δε καί, επί, τών προς δυσμάς άκρων

Είκ. 1. Διάγραμμα τον δυτικόν μέρους τοϋ ναοϋ τών 'Αγ. 3Αποστόλων Θεσσαλονίκης. 
(ΟΙ άρι&μοι δεικννονσι την ϋ'έσιν τών ψηφιδωτών).

τοϋ βορείου καί νοτίου τοίχου τοϋ κυρίως ναοϋ (είκ. 1).' Οϋτω τά ψηφιδωτά κατέχουσι 
τάς πλευράς τών δύο κατά τό δυτικόν άκρον τοϋ κυρίως ναοϋ σταυροθολίων, τό εσωτερι
κόν τών τόξων τών συνδεόντων τούς δύο προς δυσμάς κίονας τοϋ ναοϋ προς την νοτίαν, 
δυτικήν καί βορείαν πλευράν καί τέλος τήν ύπεράνω τής κεντρικής εισόδου άπό τοϋ Νάρ
θηκος επιφάνειαν τοϋ τοίχου.

Πάσαι αί διασωθεΐσαι ψηφιδωτά! παραστάσεις πλαισιοϋνται υπό ταινίας κοσμουμένης 
διά σειράς σταυρών, ολοκλήρων είς τό μέσον και ήμίσεων κατά τά άκρα, εναλλάξ κυανών 
και ερυθρών έπι λευκοΰ εδάφους (είκ. 2, 3, 16). Τό έν εΐδει πολυσταυρίου κόσμημα 
τοϋτο είναι λίαν χαρακτηριστικόν και συνηθέστατον είς τάς διακοσμήσεις τών χρόνων τών 1

1 Βλ. τήν δλην κάτοψιν τοΰ Ναοϋ παρά Ch. Diehl, Μ. Salonique, Paris, 1918, πίν. LXII. 
Le Tourneau, H. Saladin, Les monuments Chretiens de
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Παλαιο?νόγων\ Τό περιβάλλον τάς μορφάς έδαφος ήτο χρυσοϋν, άλλα εχει άφαιρεθή υπό τών 
Τούρκων, μετ’ αύτοΰ δέ έξηφανίσθησαν και αί συνοδεύουσαι τούς "Αγίους έπιγραφαί, και 
οΰτω σήμερον είναι έξαιρετικώς δΰσκολον νά καθορισθή τίνα τά είκονιζόμενα ιερά πρόσωπα. 

Έρχόμεθα ήδη εις την περιγραφήν τών ψηφιδωτών σημειοΰντες ότι ό προηγούμενος
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έκάστης παραστάσεως αριθμός αντι
στοιχεί προς τον έν τώ διαγράμματι 
(είκ. 1) καί δεικνύει την ακριβή αυτής 
θέσιν.

1. (Είκ. 4. Πρβ. καί είκ. 2). 
Μορφή ανδρική αγένειος. Φέρει μαν
δύαν καφφέχρουν μετά μελανών 
σκιών. Τό πλείστον τοϋ σώματος κατε- 
στραμμένον.

2. (Είκ. 5). ’Ανδρική μορφή με 
βαδέως καστανήν κόμην καί μόλις 
διακρινόμενον γένειον. Είναι ένδεδυ- 
μένη χιτώνα βαιθέως κεραμόχρουν Ή 
χλαμύς εντελώς κατεστραμμένη. Εις 
την δεξιάν ή μορφή κρατεί μικρόν 
λευκόν σταυρόν.

3. (Είκ. 6. Πρβ. καί είκ. 2).'Άγ. 
Ευστράτιος. Παρίσταται με καστανήν 
κόμην καί γένειον. Φέρει χλαμύδα χρώ
ματος στακτοπρασίνου καί χιτώνα κερα
μόχρουν. Έπί τών ώμων έχει ταινίαν 
έν εϊδει έσάρπας, έλαφρώς στακτόχρουν 
σχηματίζουσαν πρό τοϋ στήθους κόμ
βον. Εις την δεξιάν κρατεί σταυρόν. 
"Οτι ένταϋθα είκονίζεται ό "Αγιος Ευ
στράτιος, δεικνύει ή έντελώς ανάλογος 
ψηφιδωτή παράστασις τής μονής τής 
Χώρας, όπου εΰρίσκομεν όχι μόνον τά

7 6

1 3

Είκ. 2. “Αποψις από Β. τον ατανροϋολίον τής ΝΔ γωνίας. 

Μορψαί 1, 3, 6 καί 7.

αυτά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου,
αλλά καί τήν έν εϊδει έσάρπας ταινίαν τήν σχηματίζουσαν πρό τοϋ στήθους κόμβον (είκ. 7)1 2. 
Τό ήμέτερον ψηφιδωτόν είναι σύμφωνον προς τον είκονογραφικόν τύπον τοϋ 'Αγίου τον 
έπικρατήσαντα άπό τοϋ 14ου αίώνος. Ή έπί τού στήθους ταινία, ήτις εις παλαιότερα μνη
μεία, όπως τό ψηφιδωτόν τοϋ Δαφνιού3, εύρίσκεται κάτωθεν τής χρυσοκεντήτου χλαμύδος,

1 Μονή τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί), Πρωτάτον, Στουδέ- σταντινουπόλει Ρωσσικοϋ Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου, τόμ. XI,
νιτσα, Λέσνοβον κ.λ.π. 1906, Λεύκωμα, πίν. LXII, 125.

2 Th. Smitt, Καχριέ Τζαμί (ρωσ.) έν Δελτίω τοΰ έν Κων- 3 G. Millet, Le monastere de Daphni, Paris, 1899, πίν. X.3.
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ή είναι δηλωτική τοΰ αξιώματος τοΰ 'Αγίου (Σκρινιάριος τής δουκικής τάξεως) ή, δπερ 
θεωρούμεν πιθανώτερον, παριστά την «ζώνην» τοΰ 'Αγίου, περ'ι ής γίνεται ευρύτατος λόγος 
είς το συναξάριον αυτού1,

4. (Είκ. 3). Μορφή ανδρική ής ελλείπει ή κεφαλή. Φορεΐ χιτώνα βαθέως πρασίνου 
χρώματος και χλαμύδα κόκκινην. Είς τήν δεξιάν κρατεί μικρόν λευκόν σταυρόν.

5. (Είκ. 8. Πρβ. καί είκ. 3). ’Ανδρική μορφή μέ καστανήν κόμην καί γένειον. Τό 
π?^εϊστον μέρος τοΰ σώματος καί ιδίως ή χλαμύς εντελώς κατεστραμμένα. Ό χιτών βαθέως 
κόκκινος. Είς τήν δεξιάν φέρει μικρόν λευκόν σταυρόν. 6 7 8

Είκ. 3. 'Άποιμίς άπ Α. του σταυροθολίου τής ΝΔ γωνίας. Μορφαί 4, ο, καί 6.

6. (Είκ. 9. Πρβ. καί είκ. 3). Μορφή ανδρική αγένειος μέ κόμην καστανήν. Ό χιτών 
κατεστραμμένος, ή χλαμύς κόκκινη.

7. (Είκ. 10. Πρβ. καί είκ. 2). ’Αγένειος ανδρική μορφή μέ ανοικτήν καστανήν κόμην. 
Έκ τής βραχείας χλαμύδος, χρώματος βαθέως κυανού, άπέμεινεν μικρόν μόνον μέρος. Οί 
πόδες διασώζονται άπό τών γονάτων. Περικνημίδες ανοικτού κοκκίνου χρώματος, πέδιλα 
βαθέως κυανά. Είς τήν δεξιάν κρατεί μικρόν λευκόν σταυρόν.

8. (Είκ. 11). Θεοτόκος Ευαγγελισμόν (;) Γυναικεία μορφή όρθια προς δεξιά. Σώζεται 
μέρος μόνον τής κεφαλής καί τού στήθους ώς καί οί πόδες. Φέρει καλΰπτραν καί ένδυμα 
βαθέως κυανού χρώματος. ’Όπισθεν τής γυναικός είκονίζονται οικοδομήματα καί δένδρον.

Ή μορφή αΰτη είκονίζει πιθανώτατα τήν Θεοτόκον είς τήν σκηνήν τού Εύαγγελι- 
σμού. Έν τοιαΰτη περιπτώσει πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ θά 
εύρίσκετο ύπεράνω τού αντιστοίχου ΒΔ κίονος τού ναού. Διά τήν παραδοχήν τής γνώμης

1 Βλ. Migne, Ρ. G. 116, στ. 469 D κ.έξ. 473 Β καί Νικοδήμου Συναξαριστήν 13 Δεκεμβρίου.
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ότι ή λίαν κατεστραμμένη μορφή αΰτη είκονίζει πράγματι την Θεοτόκον τοΰ Ευαγγελισμού 
ύπάρχουσι δύο δυσκολίαι. Άφ’ ενός ότι σκηνή τού Ευαγγελισμού εΐκονίζεται πάντοτε επί 
τών δύο πεσσών προ τού 'Ιερού καί άφ’ ετέρου ότι εις τήν είκονογραφικήν αυτήν σύνθεσιν 
ή Θεοτόκος εΰρίσκεται δεξιά, ό δέ Γαβριήλ αριστερά και ούχί αντίστροφος, όπως ενταύθα. 
Αλλά αί δυσκολίαι αύταί είναι φαινομενικά! μόνον, διότι και ώς προς τήν θέσιν τής είκό- 
νος, κα! ώς προς τήν διάταξιν τών προσώ
πων ύπάρχουσι παραδείγματα εύοδούντα 
τήν ήμετέραν ύπόθεσιν.

Και ώς προς μέν τήν θέσιν τής είκόνος 
εις τό δυτικόν μέρος τοΰ ναού υπάρχει τό 
εντελώς άνάλογον παράδειγμα τής τοιχο
γραφίας τού ναού τής Παλιοπαναγιάς πλη
σίον τής Σπάρτης. Εις τον ναόν τούτον, 
διακοσμηθέντα άρχομένου τοΰ 14ου αίώνος 
υπό τού ζωγράφου Κωνσταντίνου Μανασή, 
ό Ευαγγελισμός εΰρίσκεται ύπεράνω τών 
δύο προς δυσμάς κιόνων τών βασταζόντων 
τον τρούλλον, ακριβώς όπως και είς τούς 
'Αγ. ’Αποστόλους1.

Όσον δ’ αφορά τήν προς αριστερά 
θέσιν τής Θεοτόκου, ήτις ώς έπι τό πλεΐ- 
στον- άπαντά ε’ις τάς άρχαιοτέρας παραστά
σεις τού Ευαγγελισμού1 2, άν κα! ή περίπτω- 
σις είς τά κυρίως βυζαντινά μνημεία είναι 
αρκούντως σπαν ία, έν τούτο ις δεν λείπουν 
παραδείγματα με άνάλογον διάταξιν3.

Δυνάμεθα λοιπόν μετά πολλής πίθανό- 
τητος νά παραδεχθώμεν ότι ή άπασχολούσα 
ημάς ενταύθα μορφή είκονίζει πράγματι τήν 
Θεοτόκον είς τήν σκηνήν τοΰ Εύαγγελισμού. ΕΙκ. 4. Μορφή νπ άριΰ. 1.

9. (Είκ.12). Κοσμάς Μαϊουμά. Μονα
χός, ου ελλείπει ή κεφαλή, όρθιος έστραμμένος προς δεξιά. Φέρει ράσον καφφέχρουν άνοι- 
κτόν κα! έπ’ αυτού μανδύαν βαθέως κυανού χρώματος. Διά τής μή διασωζομένης άριστεράς

1 Περί τοϋ μνημείου βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Τοιχογραφίαι 
καί έπιγραφαί τής Παλιοπαναγιάς, έν περιοδ. «Μαλεβός» 
έτ. Γ', 1923, άριθ. 23-24, δπου καί άπεικόνισις τής Θεοτό
κου τοΰ Ευαγγελισμού.

2 Πρβ. G. Millet, Recherches sur l’iconographie de 
l’Evangile, Paris, 1916, 67 κ.έξ.

3 Πλήν τών παρά Millet, ένθ’ άν. 69, άναφερομένων 
μνημείων βλ. καί ύφασμα Sancta Sanctorum έν Ρώμη: 
Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2“ έκδ. Paris, 1925-26,

271, είκ. 133, Λάτμος: Th. Wiegand, Der Latmos, Berlin, 
1913 (Milet, III. 1) 209 καί πίν. III. 4 (διασώζεται μόνον 
ό Γαβριήλ δεξιά). Καππαδοκία: G. de Jerphanion, Les 
Eglises rupestres de Cappadoce, ler album, Paris, 1925, 
πίν. 34.2, 35.4, 37.3, 41.1, 64.1. Μικρογραφία Κωδ. 2400 τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Σικάγου: The Rockefeller - McCormick 
New Testament, III, H. Willoughby, The miniatures, Chi
cago, 1932, 141 κ.έξ.

18
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έκράτει ανοικτόν είλητάριον, έφ’ ού γράφει διά καλάμου, δν εχει είς την δεξιάν χεϊρα. Έπ'ι 
τοΰ είληταρίου διακρίνονται άμυδρώς τά γράμματα: · . ΤΟΥ | . . .ΑΟΡ. 'Η μορφή αΰτη δεν 
είναι ενταύθα μεμονωμένη, αλλά σχετίζεται προς την ύπεράνω τής εισόδου παράστασιν τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ήν ευθύς κατωτέρω θά έξετάσωμεν. Πράγματι εις τινας απεικο

νίσεις τής Κοιμήσεως εΰρίσκομεν εκατέρω
θεν τής κυρίως παραστάσεως δΰο μορφάς 
με ένδυμα μοναχικόν κρατοΰσας είλητάρια 
ανεπτυγμένα. Αΰται είκονίζουσι τούς δύο 
μεγάλους ΰμνωδούς τής Εκκλησίας Ίωάν- 
νην τον Δαμασκηνόν καί Κοσμάν τον Μαϊ- 
ουμά, οί όποιοι έχουσι συνθέσει λόγους καί 
ύμνους είς την Κοίμησιν τής Θεοτόκου1. Αί 
εικόνες αύταί των ΰμνωδών εμφανίζονται 
είς την παράστασιν τής Κοιμήσεως διά πρώ- 
την φοράν, καθ’ δσον τουλάχιστον είναι 
γνωστόν, κατά τον 12ον αιώνα είς τάς τοι
χογραφίας τού Βατσκόβου έν Βουλγαρία1 2 
έκτοτε δέ άπαντώσι πολύ συχνά κατά τον 
140ν αιώνα καί κατά την περίοδον τής Τουρ
κοκρατίας. Είς τάς παραστάσεις ταύτας οί 
ύμνωδοί είκονίζονται είτε ολόσωμοι είτε έν 
προτομή3. Μεταξύ τών διαφόρων παραστά
σεων τής Κοιμήσεως, είς τάς οποίας είκονί- 
ζονται καί τά δΰο ταΰτα πρόσωπα, ή είκο- 
νογραφικώς εγγύτατα προς τό ήμέτερον 
ψηφιδωτόν εύρισκομένη είναι ή άπό τοΰ 
έτους 1315 χρονολογουμένη τοιχογραφία 
τού ναού τοΰ Χριστού έν Βερροία4. Ό είς 

Είκ 5 Μορφή ΰπ άρι» 2 τό αριστερόν άκρον τής παραστάσεως ταύτης
είκονιζόμενος ύμνωδός παρουσιάζει πράγ

ματι πλείστας αναλογίας προς την απασχολούσαν ημάς εικόνα τών Αγ. ’Αποστόλων.

1 Ό A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 

1928, 79, σημ. 4, καί τούτον άκολουθοΰντες ή L. Wratislaw- 

Mitrovic καί ό Ν. Okunev έν Byzantinoslavica, III, 1931, 
146, παρατηροϋσιν όχι τοϋ Κοσμά Μαϊουμά δέν είναι γνω

στοί ύμνοι ή όμιλίαι εις χήν Κοίμησιν χής Θεοτόκου, άλλ’ δχι 
ουτος απεικονίζεται ώς σχετιζόμενος πρός τον Ίωάννην 
Δαμασκηνόν. Εντούτοις είς τό Μηναΐον τής 15 Αύγουστου 
εύρίσκεται, πλήν τοΰ Κανόνος τοΰ Ίωάννου Δαμασκηνού, 
καί έτερος «ποίημα τοΰ Κυρίου Κοσμά», ού ή άκροστοιχίς- 
«Πανηγυριζέτωσαν οί θεόφρονες».

2 Grabar, ένθ’ άν. 79 κ.έξ. πίν. IV.

3 Πλήν τών παρά Grabar, ένθ’ άν. 80, άναφερομένων 
παραδειγμάτων πρβ. καί G. Millet, Monuments de l’Athos, 

I, Les peintures, Paris, 1927, πίν. 132.,, 133.2 (Λαύρα), 
163., (Κουτλουμουσίου), 197., (Διονυσίου).

4 Είκών παρά Diehl, Manuel, 819, είκ. 407. Αί τοιχο- 
γραφίαι είναι έργα τοΰ ζωγράφου Καλιέργη. Τήν σχετικήν, 
επιγραφήν βλ. όρΟότερον έν Ν. Έλληνομνήμονι, V, 1908 
280 δπου καί αί παλαιότεραι δημοσιεύσεις αυτής. Είς πάσας 
τάς δημοσιεύσεις ό Ναός ονομάζεται έσφαλμένως τής Πανα
γίας Περιβλέπτου αντί τοΰ Χριστοΰ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 18.237.180.167



AE 1932 Τά ψηφιδωτά τοΰ ναοϋ των 'Αγ. =Αποστόλων έν Θεσσαλονίκη 139

Ποιον δμως τών δΰο ΰμνωδών είκονίζει ή ήμετέρα ακέφαλος μορφή; ’Ήδη από τής 
τοιχογραφίας τοΰ Βατσκόβου εις δλας τάς παραστάσεις τής Κοιμήσεως, εις τάς όποιας είκο- 
νίζονται οί ΰμνωδοί, την άριστεράν θέσιν κατέχει πάντοτε ό Κοσμάς. Τοΰτο παραγγέλλει 
ρητώς καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων ακολουθούσα πιστώς την παλαιάν είκονογραφικήν

παράδοσιν1. Έν άλλο επίσης χαρακτηριστι
κόν είναι δτι εις την τοιχογραφίαν τής Βερ- 
ρο ίας, δπως και είς τάς μεταγενεστέρας 
άγιορειτικάς παραστάσεις, ό αριστερά ευρι
σκόμενος Κοσμάς είκονίζεται γράφων, ακρι
βώς δπως καί είς τό ήμέτερον ψηφιδωτόν. 
Διά τούς λόγους λοιπόν τούτους φαίνεται 
βέβαιον δτι ή ψηφιδωτή αΰτη μορφή τών

Είκ. β. Είκ. 7. "Αγ. Ευστράτιος. Ψηφιδωτόν τής Μ. τής Χώρας

Μορφή νπ άρι&. 3. "Αγ. Ευστράτιος. εν Κωνσταντινονπόλει

Αγίων Αποστόλων είκονίζει τον Κοσμάν Μαϊουμά. Τέλος ως προς τήν θέσιν, ήν ό Κοσμάς 
κατέχει έν τώ ναω τών 'Αγίων ’Αποστόλων, μή ευρισκόμενος επί τοΰ αΰτοΰ τοίχου έφ’ού 
και ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, άλλ’ επί τοΰ πλαγίου, δέον νά παρατηρηθή δτι τοΰτο συνέβη 
άναμφιβόλως ελλείψει χώρου. Εντελώς όμοίαν θέσιν άλλωστε κατέχουσιν οί δύο ύμνωδοί 
καί μεταξύ τών από τοΰ 1259 χρονολογουμένων τοιχογραφιών τής Βογιάνας έν Βουλγαρία2. 

10. (Είκ. 13-15). Τμήμα έκ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Διασώζεται τό προς δεξιά

1 Διονυσίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, 2 A. Grabar, L’Eglise de Boiana, Sofia, 1924, 48, άριθ. 
έκδ. A. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, 144 29 καί πίν. XXIX β. Πρβ. καί τό έν σ. 30 σχήμα III τής
κ.έξ. § 6. διατάξεως τών τοιχογραφιών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 18.237.180.167



140 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1932

μέρος τής συνθέσεως. Εις αυτό παρίστανται ’Απόστολοι και εις 'Ιεράρχης διατεταγμένοι είς 
επαλλήλους σειράς. Εις την πρώτην κάτω σειράν είκονίζονται τρεις ’Απόστολοι, ών ό προς 
αριστερά έλαφρώς κύπτων κα'ι τείνων προς τά κάτω την χεΐρα παριστά άναμφιβόλως τον 
Πέτρον, ό δέ τελευταίος ίσως τον Άνδρέαν. 'Όσον αφορά τον είς την άνω σειράν είκονιζό-

μενον Ιεράρχην, οΰτος είναι εις τών τεσ
σάρων Επισκόπων 'Αγ. Διονυσίου ’Αρεο
παγίτου, 'Αγ. ’Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου, 
'Αγ. 'Ιεροθέου καί 'Αγ. Τιμοθέου, οϊτινες 
συνήθως παρίστανται είς την Κοίμησιν τής 
Θεοτόκου1. Τέλος είς τό άνω μέρος τοΰ δια- 
σωθέντος τμήματος τοΰ ψηφιδωτού διακρί- 
νονται οικοδομήματα πληροΰντα τό βάθος 
τής είκόνος.

Έκ τής θέσεως, ήν κατέχει ό Άπόστ. 
Πέτρος, είναι εΰκολον νά προσδιορίσωμεν 
τον τρόπον, καθ’ δν είκονίζετο ή άπωλε- 
σθεισα νΰν μορφή τής νέκρας Θεοτόκου. 
Πράγματι είναι γνωστόν δτι είς δλας τάς 
διασωθείσας απεικονίσεις τής Κοιμήσεως 
δ Πέτρος παρίσταται πάντοτε παρά την 
κεφαλήν τής Θεοτόκου, ό δέ Παΰλος παρά 
τούς πόδας αυτής1 2. Είς τό ψηφιδωτόν λοιπόν 
τών 'Αγ. ’Αποστόλων ή Θεοτόκος ήτο έξη- 
πλωμένη μέ τήν κεφαλήν προς δεξιά, δηλαδή 
άντιστρόφως προς τον κανονικόν τρόπον 
παραστάσεως. ’Αλλά τό άπασχολοΰν ημάς 
ψηφιδωτόν δεν εΐναι τό μοναδικόν παρά
δειγμα τής τοιαΰτης αντιστρόφου άπεικονί- 

Είκ. 8. Μορφή ΰπ άρι». ό. σεως τής νεκράς Θεοτόκου, λόγω τής όποιας
έπήλθε καί ή αναστροφή ολοκλήρου τής συν

θέσεως. Ό τεχνίτης τών 'Αγ. ’Αποστόλων έμιμήθη παλαιόν είκονογραφικόν τύπον, δν γνω- 
ρίζομεν έκ τινων επί έλέφαντος καί στεατίτου αναγλύφων3, καί τον όποιον ήκολούθησεν

1 Wratislav - Mitrovic και Okunev, ενθ’ άν. 138 κ.έξ. 
Ερμηνεία, 144 § 6.

2 Πρβ. Wratislav-Mitrovic καί Okunev, ενθ’άν. 137. 
ΙΙαραδόξως ό Διονύσιος έν τη Έρμηνεί^, ένθ’ άν. τοποθε
τεί, έκ παραδρομής ίσως, τόν Πέτρον εις τούς πόδας, τόν δέ 
Παύλον είς τήν κεφαλήν τής Θεοτόκου. ’Εντούτοις καί αί 
παραστάσεις τών μετά τήν 'Άλωαιν χρόνων τηροΰσιν άπα- 
ρεγκλίτως τήν είκονογραφικήν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Πέτρος 
εΰρίσκεται παρά τήν κεφαλήν τής Θεοτόκου. Ό Η. Ε. Del
Medico έν Byzantion, VII, 1932, περιγράφων τό τελευ

ταίως έν τή Μονή τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί) εν Κων/πό- 
λει άνακαλυφθέν ψηφιδωτόν τής Κοιμήσεως, ταυτίζει οΰχί 
όρθώς τόν ύπεράνω τού Πέτρου ’Απόστολον πρός τόν Παύ
λον (σ. 129 καί είκ. 25), τόν δέεις τούς πόδας τής Θεοτόκου 
είκονιζόμενον Παύλον πρός τόν’Ιάκωβον (σ. 128καί είκ. 24).

3 Βλ. τό έλεφάντινον άνάγλυφον τοΰ Μονάχου έν Wra
tislav-Mitrovic καί Okunev, ενθ’άν. 138, είκ. 4, καί τόν 
στεατίτην τής Βιέννης παρά F. Volbach, G. Salles, G. Du- 
thuit, Art byzantin, Paris, 1933, πίν. 39 B.
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επίσης άρχομένου τοΰ 14ου αίώνος ό Μανουήλ Πανσέληνος εις τον Ναόν τοΰ Πρωτάτου 
έν 'Αγίφ Ορει (είκ. 21)\ Πράγματι δε ή ενταύθα εξεταζόμενη σύνθεσις των 'Αγίων 
’Αποστόλων παρουσιάζει πλείστας αναλογίας προς την τοιχογραφίαν τοΰ Πρωτάτου καί. τάς 
όμοιας προς αυτήν όχι μόνον ώς προς τήν στάσιν τοΰ Πέτρου και τοΰ ετέρου γηραιοΰ

Είκ. 9. Μορφή ντί άριΰ. 6. Είκ. 10. Μορφή νπ αριϋ·. 7.

Αποστόλου, άλλα και ώς προς τον τρόπον τής διατάξεως τών μορφών ουδέ τοΰ εις τό 
βάθος 'Ιεράρχου έξαιρουμένου.

Ό εύρΰς χώρος, όν διέθετεν ό ζωγράφος Καλιέργης εις τον δυτικόν τοίχον τοΰ ανω
τέρω μνημονευθέντος ναοΰ τοΰ Χριστοΰ έν Βερροία, έπέτρεψεν εις αυτόν νά τοποθέτηση 
τούς δύο ύμνωδούς εϊς τά άκρα τής συνθέσεώς του έπΐ τοΰ αύτοΰ τοίχου. Ό ψηφοθέτης 
όμως τών 'Αγ. ’Αποστόλων δεν είχεν εις τήν διάθεσίν του τοσοΰτον χώρον καί διά τοΰτο 
ήναγκάσθη νά προεκτείνη τήν εικόνα τής Κοιμήσεως καί έπί τών δύο εκατέρωθεν τόξων τών 1

1 Millet, Athos, πίν. 30.,, 31.,. Όμοίά είναι ή σύνθεσις Βυζαντινφ Μουσείφ Αθηνών. Πρβ. Γ. Σωτηρίου, Όδη- 
καί είς τήν από τοΰ έτους 1303 χρονολογουμένην τοιχογρα- γός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, εκδ. 2α, Άθήναι, 
φίαν τοΰ Παρεκκλησίου τοΰ 'Αγ. Ευθυμίου έν τφ 'Αγ. Δημη- 1931, 137. 
τρίφ Θεσσαλονίκης. Βλ. αντίγραφου ύπ’ άριθ. 74 έν τφ
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συνδεόντων τούς δύο προς δυσμάς κίονας μέ τον δυτικόν τοίχον. Κα'ι ίχνη μέν τής επί των 
τόξων συνεχίσεως τής συνθέσεως δεν διεσώθησαν, ή έπ'ι τοΰ αριστερού όμως άκρου ύπε- 
ράνω τοΰ κίονος άπεικόνισις τοΰ ύμνωδοΰ Κοσμά (είκ. 11. Πρβ. κα'ι είκ. 1, άριθ. 9), άπο- 
τελοΰντος, ώς εϊδομεν μέρος τής Κοιμήσεως, επιτρέπει είς ημάς νά είκάσωμεν ότι ή σύν- 
θεσις αΰτη έξετείνετο κα'ι ύπεράνω των τόξων, κλείουσα κατά τα άκρα μέ τάς εικόνας των 
δύο ύμνωδών. Κα'ι θά ήδΰνατο μέν νά ύποτεθή ότι κα'ι ενταύθα συνέβαινεν ό,τι κα'ι εις την
Εκκλησίαν τής Βογιάνας, περί ής 

ανωτέρω έγένετο λόγος, όπου επί των 
πλαγίων τοίχων είκονίζονται οί ύμνω- 
δο'ι ελλείψει χώρου. Είς τούς 'Αγίους 
’Αποστόλους όμως μεταξύ τής είκόνος 
τοΰ Κοσμά καί τής γωνίας τοΰ καθέτου 
προς την έπιφάνειαν έψ’ ής ή Κοίμησις τοίχου μεσο
λαβεί ολόκληρος ό ύπεράνω τοΰ τόξου χώρος, όστις 
ασφαλώς ούτε κενός θά ήτο δυνατόν νά μείνη, αλλά 
ούτε καί νά πληρωθή υπό άλλης συνίίέσεως, διότι 
ούτω θ’ άπεχωρίζοντο οί κατά τά άκρα ύμνωδοί άπό 
τής παραστάσεως τής Κοιμήσεως, προς ήν σχετίζονται.
Επίσης ή κατά τό δεξιόν άκρον τοΰ διασωθέντος 

τμήματος τής Κοιμήσεως ύπαρξις ψηφιδωτού πλαισίου 
δέν θά ήτο ίσως, ισχυρός λόγος νά παραδεχθώ μεν 
ότι ή παράστασις αύτη περιωρίζετο μόνον επί τοΰ 
δυτικού τοίχου. Είναι πολύ πιθανόν ότι τό πλαίσιον 
έτέθη ϊνα διαχωρίση την σΰνθεσιν τής Κοιμήσεως άπό 
τής πλησίον κειμένης μορφής 11 (πρβ. είκ. 1,16, 1 7).

11. (Είκ. 17. Πρβ. καί είκ. 16). Ανδρική 
μορφή ακέφαλος. Φέρει χιτώνα στακτοπράσινον καί 
επ’ αύτοΰ μανδύαν βαθέως πρασίνου χρώματος. Διά 
τής κάτω τοΰ μανδύου εύρισκομένης άριστεράς χειρός 
κρατεί ξίφος(;), τοΰ οποίου φαίνεται μόνον ή λαβή.

12. (Είκ. 18. Πρβ. καί είκ. 16). Αγ. Ελένη(;) Γυναικεία μορφή φέρουσα επί τής 
κεφαλής στέμμα(;) Είναι ένδεδυμένη μανδύαν βαθέως καφφέχρουν πορπούμενον είς τό 
μέσον τοΰ στήθους. Τό υπό τον μανδύαν ένδυμα έντελώς κατεστραμμένον. Κρατεί προ τοΰ 
στήθους μικρόν σταυρόν.

Ή μορφή αΰτη είκονίζει πιθανώτατα αγίαν βασίλισσαν. Είς τάς προσωπογραφίας 
βασιλισσών τοΰ 130u καί 14ου αίώνος εύρίσκομεν όχι σπανίως τον είς τό μέσον τοΰ στήθους 
πορπούμενον μανδύαν1. Ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, έξετάζοντες την παρά την μορφήν 1

ΕΙκ. 11. Μορφή υπ άριΰ. 8. 
Θεοτόκος Ευαγγελισμόν (;).

1 Βλ. προχείρως V. Petkovic, La peinture serbe du Λεύκωμα Βυζαντινών αύτοκρατόρων, ΆΦηναι, 1930, πίν· 
Moyen Age, I, Beograd, 1930, πίν. 15α, καί Σ. Λάμπρου, 83, 84.
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ταΰτην εικόνα άνδρός, είναι πολύ πιθανόν ότι έχομεν ίσως ενταύθα παράστασιν τής 
'Αγίας Ελένης.

13. (Είκ. 18. Πρβ. κα'ι είκ. 16). "Αγ. Κωνσταντίνος(;) Ανδρική μορφή με καστανήν 
κόμην και γένειον φέρουσα επί τής κεφαλής στέμμα(;) Είναι ένδεδυμένη μανδύαν χρώματος 
στακτοπρασίνου. Τό ύπό τον μανδύαν ένδυμα εντελώς κατεστραμμένον.

Ό είκονιζόμενος είναι πιθανώτατα ό "Αγ. Κωνσταντίνος, τού οποίου τά χαρακτηρι
στικά συμφωνοΰσι πράγματι προς παραστάσεις επί άλλων μνημείων εΰρισκομένας ’.

Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι αί δύο 
ψηφιδωτά! μορφαί 12 καί 13 (είκ. 18 καί
19) είκονίζουσι τήν 'Αγ. Ελένην καί τον 
"Αγιον Κωνσταντίνον. Διά τήν παραδοχήν 
όμως τής εικασίας ταύτης ύπάρχουσι δυσκο- 
λίαι τινές. Καί τό ότι μεν οί άγιοι βασιλείς 

δεν παρίστανται κρατούντες εις τό μέσον τον σταυρόν, 
ως συνήθως, δεν είναι ουσιώδες κώλυμα, διότι εχομεν 
σειράν παραδειγμάτων βυζαντινών χρόνων, όπου ούτοι 
είκονίζονται κρατούντες έκαστος μικρόν σταυρόν2. Τό 
σπουδαιότερον έμπόδιον είναι ή αντίστροφος διάταξις 
τών δύο μορφών επί τού ήμετέρου ψηφιδωτού, διότι 
κατά κανόνα αριστερά μεν είκονίζεται ό "Αγ. Κων
σταντίνος, δεξιά δε ή 'Αγ. Ελένη. Τής τοιαύτης αντι
στρόφου διατάξέως, ήν παρουσιάζει τό ψηφιδωτόν 
τών 'Αγ. ’Αποστόλων, έν καί μόνον παράδειγμα εις 
εμέ τουλάχιστον είναι γνωστόν, ή κατά τό έτος 1290 
γενομένη τοιχογραφία έν τώ Ναφ τής Χρυσαφιωτίσ- 
σης παρά τό χωρίον Χρύσαφα τής Λακωνίας3. Μολο
νότι τό παράδειγμα τούτο θά ήτο αρκετόν, έν τούτοις 
θά έπρεπε μέ τινας έπιφυλάξεις νά ταυτίσωμεν τάς 
δύο ένταύθα έξεταζομένας ψηφιδωτάς μορφάς προς 
τήν 'Αγ. Ελένην καί τον "Αγ. Κωνσταντίνον.

Είκ. 12. Μορφή νπ άρί$. 9. 

Ό e Υμνοοδός Κοσμάς.

14. Ίχνη έλάχιστα, ψηφιδωτού έντελώς δυσδιάκριτα.

II
Καί αυτά μεν είναι τά διασωθέντα λείψανα τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως τών 'Αγ. 

’Αποστόλων. Μετά τήν ανωτέρω όμως γενομένην περιγραφήν είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν 
λεπτόμερέστερον τήν τεχνικήν τών ψηφιδωτών τούτων καί τήν τεχνοτροπίαν αυτών.

1 Πρβ. τήν τοιχογραφίαν τοΰ Μιλέσεβο έν Σερβίφ παρά pee byzantine, II, 81 (Σταυροθήκη Nonantola) III, 804
Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae, II, Pragae, 1930, (Στεατίτης Lentini Σικελίας).
πίν. 2. 3 Είκών έν Chr. Zervos, L’art en Grece, Paris, 1934, πίν.

2 Βλ. προχείρως Ο. Μ. Dalton, Byzantine art und archae- 343 -344. Φωτογραφία τής παραστάσεως εύρίσκεται καί εις
ology, Oxford, 1911, 521, είκ. 310 (Κσμαλτωμένον τρίπτυ- τό ύπό Γ. Γεωργιάδου έκδοθέν λεύκωμα τού Μυστρα.
χον Συλλογής Pierpont Morgan), G. Schlumberger, L’Epo-
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144 Άνδρέον Ξνγγοπούλου ΑΕ 1932

Ό χρωματισμός τών προσώπων εις τά ανωτέρω περιγραφέντα ψηφιδωτά είναι ώχρο- 
κίτρινος κα'ι λίαν φωτεινός. Αί σκιαί, φωτεινά! επίσης, αποδίδονται διά καφφεκιτρίνων

ΕΙκ. 13. Τμήμα εκ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκον. (Άριϋ. 10).

ψηφίδων και γίνονται έτι φωτεινότεροι διά τών πρασίνων τόνων, τών οποίων ή ψυχρότης 
έναρμονίζεται προς τό θερμόν χρώμα τών σκιών. Εις τάς παρειάς έχουσιν άποτεθή όλίγαι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 18.237.180.167



AE 1932 Τά ψηφιδωτά τοϋ ναοΰ των 'Αγ. ’Αποστόλων έν Θεσσαλονίκη 145

19

Ει
κ.

 14
. Λ

επ
το

μέ
ρε

ια
 εκ

 τον
 -ψ

ηφ
ιδ

ω
το

ί5 τή
ς Κ

οι
μή

σε
ω

ς τή
ς Θ

εο
τό

κο
ν.

 
Κί

κ. 1
5 Λε

πτ
ομ

έρ
εια

 εκ
 τον

 ψη
φι

δω
τό

ν τή
ς Κ

οι
μή

σε
ω

ς τή
ς Θ

εο
τό

κο
ν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:11 EEST - 18.237.180.167



146 AE 1932

ελαφρώς ρόδιναι ψηφίδες, εις δέ τά λίαν προεξέχοντα σημεία τοΰ προσώπου μικρά! σειρά! 
εντελώς λευκαί, αί όποΐαι υπενθυμίζουν λίαν ζωηρώς την τεχνικήν τών φορητών εικόνων 
κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. Τέλος τα περιγράμματα σημειοΰνται διά γραμμής 
σκοτεινού φαιού χρώματος. Ή κόμη κα! τό γένειον εις όλα σχεδόν τά είκονιζόμενα πρόσωπα 
είναι καστανά εις διαφόρους τόνους με σκιάς βαθύτερου χρώματος εις τινας δέ μορφάς κα! 
με καφφεκιτρίνας φωτεινάς αποχρώσεις.

Τά ενδύματα, άν κα! ταύτα κατά τό πλειστον είναι κατεστραμμένα, δεν παρουσιάζουσι 
πλούτον χρωμάτων. Τά κυριαρχούντα χρώματα είναι τό καφφέχρουν, τό καφφεκίτρινον, τό

'Ανδρέου Ξυγγοπούλου

11 12 13

Είκ. 16. νΑποψις απ Α. του σταυροθολίου της ΒΔ γωνίας. Μορφαι 11, 12 και 13.

κεραμόχρουν, τό βαθύ ερυθρόν, τό στακτοπράσινον, τό βαθύ πράσινον κα! τέλος τό βαθύ 
κυανούν. Εις τό διασωθέν τμήμα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τό μόνον λείψανον πολυ- 
προσώπου συνθέσεως, αί κυριαρχούσαι αποχρώσεις είναι τό στακτόχρουν κα! τό καφφέχρουν.

Τέλος πρέπει νά σημειωθή ότι σήμερον είναι πολύ δΰσκολον νά έ'χωμεν σαφή ιδέαν 
τής πολυχρωμίας τών ψηφιδωτών τούτων κα! τής έντυπώσεως, ήν άλλοτε ταύτα παρεΐ- 
χον, άφ’ ενός μεν διότι τό περιβάλλον τάς μορφάς χρυσούν βάθος δεν υπάρχει πλέον κα! 
άφ’ ετέρου διότι τά περισσότερα τών χρωμάτων έχουσιν ΰποστή ουσιώδεις αλλοιώσεις.

Ή έξέτασις τής τεχνοτροπίας τών ήμετέρων ψηφιδωτών δύναται νά βοηθήση ημάς 
εις την κατανόησιν τής σημασίας κα! τής θέσεως, ήν ταύτα κατέχουσιν εις την ιστορίαν τής 
ζωγραφικής τών χρόνων τών Παλαιολόγων.

Εις την έξέτασιν ταύτην πρέπει νά προχωρήσωμεν ιδιαιτέρως διά τάς μεμονωμένος
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μορφάς και χωριστά διά την σύνθεσιν τής Κοιμήσεως. Οΰτω είναι δυνατόν νά έννοήσωμεν 
καλλίτερον τον χαρακτήρα των ψηφιδωτών τούτων.

Τό κυριώτερον μνημεΐον, προς τό όποιον φυσικά πρέπει νά συγκρίνωμεν τά ήμέτερα 
ψηφιδωτά, είναι ή επίσης ψηφιδωτή διακόσμησις τής μονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί) έν 
Κωνσταντινουπόλει. ”Αν παραβάλωμεν τάς μεμονωμένος μορφάς τάς κοσμοΰσας τον εξωτε
ρικόν νάρθηκα τής Μ. τής Χώρας1 προς τάς τών 'Αγ. ’Αποστόλων θά παρατηρήσωμεν ότι 
ύπάρχουσι βεβαίως πολλά! ομοιότητες, αλλά τό κυριαρχούν 
εις τά δύο ταϋτα μνημεία πνεύμα είναι πολύ διάφορον. Εις 
τάς μορφάς έκείνας εύρίσκομεν, όπως κα! εις τά ήμέτερα 
ψηφιδωτά, τά αυτά επιμήκη πρόσωπα, τά όποια δεν συναν
τώ μεν εις τά Μακεδονικά έ'ργα, όπως αί τοιχογραφίαι τού 
Πανσελήνου εις τό Πρωτάτον, βλέπομεν όμως εις τάς έν 
έτει 1379 γενομένας τοιχογραφίας υπό τού «Έλληνος 
Θεοφάνους» έν Νοβογορόδ τής Ρωσσίας2. Κοινάς έπίσης 
εχουσιν αί μορφαί τής Μ. τής Χώρας προς τάς ήμετέρας τάς 
λίαν έπιμήκεις αναλογίας τών σωμάτων έν άντιθέσει πάλιν 
προς τά Μακεδονικά έργα με τά εύρέα κα! βαρέα σώματα.

Τά ψηφιδωτά όμως τής Μ. τής Χώρας διέπει πνεύμα 
κομψότητος κα! ακαδημαϊσμού λίαν αισθητόν εις τάς στά
σεις κα! εις τάς πτυχώσεις τών ένδυμάτων. Ή έπιδίωξις 
αυτή τής κομψότητος κα! ό ακαδημαϊσμός είναι στοιχεία 
τά όποια ό ψηφιδογράφος τής Μ. τής Χώρας έκληρονόμη- 
σεν από μίαν τών κατευθύνσεων τής τέχνης τών χρόνων 
τών Κομνηνών, εις τήν όποιαν ανήκουν τα ψηφιδωτά τού 
Δαφνιού, κληρονομιάν, ήν εύρίσκομεν κα! εις σύγχρονον 
προς τά ψηφιδωτά τής Χώρας κα! λίαν συγγενές προς αυτά 
έργον έξηκριβωμένως έκ Κωνσταντινουπόλεως προερχόμε- 
νον, τάς εις τό πρώτον δηλαδή τέταρτον του 14ου αίώνος 
άνηκούσας δύο φορητάς ψηφιδωτός εικόνας τού δωδεκαόρτου, τάς άποκειμένας είς τό έν 
Φλωρεντία Museo dell Opera del Duomo3. Τά χαρακτηριστικά όμως αυτά ούδόλως εύρί
σκομεν είς τά ψηφιδωτά τών 'Αγ. ’Αποστόλων. Ταύτα τουναντίον διέπονται από πνεύμα 
ισχυρού ρεαλισμού, 'όστις όμως είναι πάντοτε συγκρατημένος κα! δεν έκφεύγει από τούς 
θεμελιώδεις χαρακτήρας τούς διέποντας τήν Βυζαντινήν ζωγραφικήν.

Τάς ομοιότητας αύτάς κα! τάς διαφοράς μεταξύ τών μεμονωμένων μορφών τών ήμε- 
τέρων ψηφιδωτών κα! τής Μ. τής Χώρας δύναταί τις ν’ άντιληφθή καλλίτερον έκ τής συγκρ/- 
σεως τής ανωτέρω παρατεθείσης είκόνος τού 'Αγ. Εύστρατίου τής εύρισκομένης είς τό

1 Th. Smitt, Καχριέ Τζαμί, έ'νθ’ άν. πίν. LXI-LXVII, 3 Ο. Wulff - Μ. Alpatolf, Denkmaler der Ikonenmale-
πρβ. και τά έν πίν. LI 11 στηθάρια ’Αγγέλων. rei, Hellerau bei Dresden, 1925, 110 κ.έξ. είκ. 41-42, βλ.

2 Ρ. Muratoff, La peinture byzantine, Paris, 1928, καί τάς έν σ. 270 παρατηρήσεις. Volbach, Salles, Duthuit,
πίν. CCLII. Πρβ. καί Pb. Schweinfurth, Geschichte der ένθ’dv. πίν. 73-74 καί σ. 69, οπού ή σχετική βιβλιογραφία, 
russischen Malerei, Haag, 1930, 166, είκ. 62. Diehl, Manuel, 563 κ.έξ.

Είκ. 17. Μορφή νπ άριά. 11.
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τελευταϊον τοϋτο μνημεΐον (είκ. 7) προς τήν όμοίαν παράστασιν τών 'Αγ. ’Αποστόλων 
(είκ. 6). Ένφ εις άμφοτέρας τάς εικόνας τά χαρακτηριστικά είναι τά αυτά, εντούτοις ό 
■ψηφοθέτης τών 'Αγ. ’Αποστόλων εύρίσκεται εγγύτατα προς τήν ζωήν άποδίδων φυσιογνωμίαν 
πραγματικήν, άπηλλαγμένην οίασδήποτε έπιτηδεύσεως. Άντιθέτως ό τεχνίτης τής Χώρας, 
παραλαβών τήν ήδη ακαδημαϊκήν μορφήν τού Δαφνιού, καθιστά αύτήν ακόμη περισσότερον 
κομψήν, ούτως ώστε αύτη να γίνη μία τυπική φυσιογνωμία έστερημένη πραγματικότητος.

Είκ. 18. Μορη η νπ άριΰ·. 12. 'Αγ. 'Ελένη (;). Είκ. 19. Μορφή νπ άριΰ. 18. 'Άγ. Κθ)νοταντΐνος (;).

Και αυτή όμως ή οπωσδήποτε σχετική όμοιότης, ή παρατηρούμενη μεταξύ τών μεμονω
μένων μορφών τής Μ. τής Χώρας και τών 'Αγ. ’Αποστόλων, όμοιότης, ήτις ως εϊδομεν, είναι 
επιφανειακή μόνον, δεν ανευρίσκεται πλέον εις τό μετοξύ τών ήμετέρων ψηφιδωτών δια- 
σωθέν τμήμα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, (είκ. 13-15). Αν παραβάλωμεν τό τμήμα 
τούτο προς τό άνάλογον τής Κοιμήσεως εν τή Μ. τής Χώρας (είκ. 20)' καί έξετάσωμεν 
μερικάς τών μορφών τών ’Αποστόλων, αϊ όποϊαι είναι κοιναί εις τάς δύο παραστάσεις, θά i

i Ή ενταύθα παρατιθέμενη είκών έγένετο έξ ανεκδότου Medico. Πρβ. και Byzantion, VII, 1932, 130, είκ. 26. 
φωτογραφίας εύγενώς παραχωρηθείσης ήμΐν υπό τοΰ κ. Del
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έννοήσωμεν αμέσως τάς εντελώς διαφορετικός τάσεις κα'ι τά διαφορετικά ιδεώδη των δύο 
τεχνιτών. ”Αν παραβάλωμεν επί παραδείγματι τον επί τοΰ ήμετέρου ψηφιδωτού ’Απόστο
λον με την μαΰρην πυκνήν κόμην κα'ι τό μαϋρον γένειον, τον ευρισκόμενον ακριβώς ύπε- 
ράνω τοΰ Πέτρου και έστραμμένον προς αριστερά, (είκ. 14 άνω) με την άνάλογον μορφήν 
τής Χώρας (είκ. 20 άνω εις τό άκρον αριστερά) θά παρατηρήσωμεν ότι ό μέν τεχνίτης 
τής Χώρας ως κύριον αυτού σκοπόν έχει τήν παράστασιν ωραίας ακαδημαϊκής κεφαλής, ενώ

Εικ. 20. Λεπτομέρεια εκ τον ψηφιδωτόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκον εν τή Μ. τής Χώρας Κωνσταντινουπόλεως.

άντιθέτως ό ψηφιδογράφος τών Άγ. ’Αποστόλων κατέχεται άπό τήν φροντίδα τής άποδό- 
σεως τής πραγματικότητος εις βαθμόν ώστε νά μή διστάση νά κατασκευάση τό παράδοξον 
φοειδές κα'ι ίσχυρώς προς τά όπίσω έξέχον κρανίον τοΰ ’Αποστόλου τούτου. Τό αυτό θά 
εΐχέ τις νά παρατηρήση και διά τον άλλον ’Απόστολον τού ήμετέρου ψηφιδωτού, τον ευρι
σκόμενον ύπεράνω τού ώμου τού Πέτρου καί έστραμμένον προς δεξιά, (είκ. 14 δεξιά). 
Ή μορφή αυτή εις τό ψηφιδωτόν τής Χώρας (είκ. 20 άνω ή δευτέρα έξ αριστερών) είναι 
περίπου έπανάληι|πς, μέ τινας διαφοράς ως προς τό χρώμα καί τό σχήμα τής κόμης καί τού
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γενείου, τής κεφαλής τοΰ ολίγον κατωτέρω ευρισκομένου Πέτρου (είκ. 20 κάτω εις τό 
μέσον) χωρίς κανένα ιδιαιτέρως τονισμένον ατομικόν χαρακτήρα, εν άντιθέσει πάλιν προς 
την πλήρη άτομικότητος μορφήν τοΰ ήμετέρου ψηφιδωτού.

Έν άλλο έπίσης χαρακτηριστικόν τοΰ ψηφιδωτού των 'Αγ. ’Αποστόλων εν σχέσει προς 
τό τής Χώρας, είναι ή εις αυτό ζωγραφική άπόδοσις τών μορφών, ή ατμόσφαιρα εντός τής 
όποιας εύρίσκονται τα πρόσωπα, άτινα δεν είναι απομονωμένα από τό περιβάλλον των.

Άντιθέτως εις τό ψηφιδωτόν τής 
Χώρας έκάστη μορφή περιβάλλεται 
από ισχυρόν περίγραμμα, φωτεινόν 
ή σκοτεινόν, άναλόγως τής θέσεως 
ήν αυτή κατέχει, διά τοΰ όποιου 
αποχωρίζεται από τά γύρω, αποτε
λούσα ίδιον θέμα. Τήν άπομόνωσιν 
αύτήν, στοιχεΐον τό όποιον ό τεχνί
της τής Χώρας έκληρονόμησεν επί
σης από τό Δαφνί, δεν εΰρίσκομεν 
εις τό ήμέτερον ψηφιδωτόν, εις τό 
όποιον, ώς εϊπομεν, αί μορφαι περι
βάλλονται υπό ατμόσφαιρας. Ή 
ζωγραφικότης αυτή είναι χαρακτηρι
στικόν, ώς νομίζω, τής ρεαλιστικής 
διαθέσεως τοΰ ψηφιδογράφου τών 
'Αγ. ’Αποστόλων, όστις ακολουθεί 
ώς προς τούτο μίαν άπό τάς τάσεις 
τής ελληνιστικής ζωγραφικής τής 
Κωνσταντινουπόλεως,τήν οποίαν εις 
τήν αμέσως προηγουμένην εποχήν 
εΰρίσκομεν είς μικρογραφίας μερι
κών χειρογράφων, όπως ό Κώδ. 5 
τής 'Αγιορειτικής Μονής Ίβήρων, 
κατά δε τήν περίοδον τών Παλαιο- 
λόγων είς φορητάς ιδίως εικόνας. 

Αυτή άλλωστε ή έντύπωσις φορητής 
είκόνος είναι λίαν αισθητή είς τό ήμέτερον ψηφιδωτόν τής Κοιμήσεως.

Τήν ίσχυράν ατομικότητα καί τον ρεαλισμόν τοΰ ψηφιδωτού τών 'Αγ. ’Αποστόλων 
καθιστά έτι εμφανέστερα ή παραβολή προς τήν σύγχρονον περίπου τοιχογραφίαν τοΰ Παν- 
σελήνου είς τό Πρωτάτον (είκ. 21). Λόγφ τής αυτής είκονογραφικής παραδόσεως, ήν 
άμφότεροι οί τεχνίται άκολουθοΰσι, ή σύνθεσις καί είς τάς δύο παραστάσεις είναι, ώς καί 
ανωτέρω εϊπομεν, ή ιδία. Ή αυτή διάταξις είς σχήμα πυραμίδος, ής τήν βάσιν αποτελεί ή 
κάτω σειρά τών ’Αποστόλων τήν δε κορυφήν ό Ιεράρχης, αί αύταί στάσεις καί χειρονομίαι

Είκ. 21. Λεπτομέρεια εκ της τοιχογραφίας της Κοιμήσεως τής Θεοτόκον 
έν τώ Πρωτάτω τον cΑγιον "Ορονς.
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των Αποστόλων τής πρώτης σειράς, ών ό μέν Πέτρος φέρει την άριστεράν προς τά κάτω, 

κρατών μίαν πτυχήν τοΰ ίματίου του, ενώ μέ την δεξιάν, ήτις λείπει από τό ήμέτερον ψηφι

δωτόν, βαστάζει θυμιατήριον, ό δέ κατά τό δεξιόν άκρον γηραιός Μαθητής φέρει τήν δεξιάν 

προ τοΰ στήθους. Εις τήν τοιχογραφίαν όμως τοΰ Πρωτάτου δεν δύναταί τις νά εΐπη ότι 

υπάρχει διακεκριμένος ατομικός χαρακτήρ δι’ ένα έκαστον των είκονιζομένων ’Αποστόλων. 

Ύπάρχουσι μόνον γεροντικά! ή νεανικα! μορψαί, ών τά χαρακτηριστικά είναι περίπου τά 

αυτά. Ή μορφή έπ! παραδείγματι τοΰ γηραιοΰ ’Αποστόλου τοΰ φέροντος τήν χεΐρα παρά 

τό στήθος είναι ή αυτή μέ τήν μορφήν τοΰ Πέτρου μέ μικράς μόνον παραλλαγάς, εντελώς 

έξωτερικάς. Ή ιδία όμως μορφή, εύρισκομένη εις τό δεξιόν άκρον τοΰ ψηφιδωτού τών 

Άγ. ’Αποστόλων (είκ. 15 κάτω δεξιά), είναι εντελώς διαφορετική άπό τήν έπ! τοΰ αύτοΰ 

ψηφιδωτοΰ μορφήν τοΰ Πέτρου (είκ. 14 κάτω), όπως διαφορετικά κα! μέ έντονα ατομικά 

χαρακτηριστικά είναι πάντα τά έπ! τοΰ ήμετέρου ψηφιδωτοΰ διασωθέντα πρόσωπα-

Θά έπρεπεν όμως νά παρατηρηθή ότι ή ομοιομορφία, ήν βλέπομεν είς τήν τοιχογρα

φίαν τοΰ Πανσελήνου, δέν οφείλεται βεβαίως είς αδυναμίαν τοΰ τεχνίτου. Αυτή προέρχεται 

άναμφιβόλως άπό τήν επιδίωξιν ενός αυστηρού ρυθμοΰ, όπως άπό τήν ιδίαν αιτίαν πηγά

ζει ό ακαδημαϊσμός τών ψηφιδωτών τής Μ. τής Χοιρας κα! τών συγγενών προς αυτά έργων.

Ό ψηφιδογράφος όμως τών Άγ. ’Αποστόλων, χωρ'ις ν’ απομακρύνεται τοΰ δεσπόζον

τος ρυθμοΰ, ακολουθεί ιδανικά έντελώς διαφορετικά κα! άπό τον τεχνίτην τής Χώρας κα! 

άπό τά Μακεδονικά έργα, τά όποια άντιπροσωπεύει ό Πανσέληνος είς τό Πρωτάτον. Ό ψηφι

δωτής τών Άγ. Αποστόλων εύρίσκεται βεβαίως πλησιέστερον προς τήν τέχνην τής Μ. τής 

Χώρας, άλλά είναι άπηλλαγμένος άπό τήν κομψότητα έκείνης, όπως έπίσης συγγενεύει προς 

τήν σχολήν, ήν άκολουθεΐ ό Πανσέληνος είς τό Πρωτάτον, μόνον όσον άφορά τήν σύνθε- 

σιν κα! τήν εικονογραφίαν. Δέν παραλείπει όμως ό ήμέτερος τεχνίτης νά δανεισθή άπό τάς 

αύτάς πηγάς, άπό τάς οποίας κα! ό σύγχρονός του περίπου Πανσέληνος, τά παλαιότερα 

δηλαδή έπ! Μακεδονικού έδάφους ελληνιστικά έργα, ώρισμένας λεπτομέρειας, όπως είναι 

ό σχηματισμός τών χειρών κα! μάλιστα ό ίδιάζων τρόπος δι’ ού ό Πέτρος κα! ό κατά τό 

δεξιόν άκρον ’Απόστολος κρατοΰσι μίαν τών πτυχών τοΰ ίματίου των (είκ. 13). Τον ίδιά- 

ζοντα τοΰτον τρόπον, τον όποιον έμιμήθη κα! ό Πανσέληνος (είκ. 21), εΰρίσκομεν πράγ

ματι περ! τό έτος 1265 είς τάς τοιχογραφίας τής Σοπότσανι έν Σερβία1.

Ο,τι λοιπόν ιδιαιτέρως χαρακτηρίζει τον τεχνίτην τών Άγ. ’Αποστόλων είναι ό ισχυ

ρός ρεαλισμός, λόγφ τοΰ οποίου δέν διστάζει κα! αύτάς άκόμη τάς δυσμορφίας τής πραγμα

τικότητας ν’ άπεικονίση. Είς τήν έπιδίωξιν όμως αυτήν τής πραγματικότητος ό ήμέτερος 

τεχνίτης δέν είναι μεμονωμένος. ’Ακολουθεί μίαν τών πολλών τάσεων τής κατ’ έξοχήν πολυ

μόρφου ζωγραφικής τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Είς τήν ρεαλιστικήν αύτήν τάσιν, είς 

ήν άνήκουσι τ’ άπασχολοΰντα ημάς ψηφιδωτά, κα! τής οποίας τούς προγόνους κατά τήν

1 Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae, I, Zagrebiae - Pragae, 1928, πίν. 3, 5. Petkovic, ενθ’άν. πίν. 17α.
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προηγηθεϊσαν περίοδον θά ήδυνάμεθα ν’ άνεύρωμεν μεταξύ των ψηφιδωτών τοΰ τρούλ- 

λου της 'Αγίας Σοφίας εν Θεσσαλονίκη, πρέπει να κατατάξωμεν τάς συγχρόνους περί

που τοιχογραφίας τοΰ καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου έν 'Αγίω Ορει, τά ολίγα δηλαδή 

τμήματα τά παραμείναντα ανέπαφα άπό τάς αλλεπαλλήλους μεταγενεστέρας έπισκευάς1, 

καθώς καί τάς τοιχογραφίας μέρους τοΰ νοτίου κλιτούς τής μητροπόλεως τοΰ Μυστρά1 2, 

τάς οποίας ό Millet χαρακτηρίζει ώς «ιμπρεσιονιστικός»3. Βεβαίως τά μνημεία ταΰτα πολύ 

όλίγας εξωτερικός ομοιότητας παρουσιάζουν μεταξύ των, ό βαθύτερος όμως αυτών χαρα- 

κτήρ, ή ρεαλιστική δηλαδή διάθεσις, είναι είς όλα ό αυτός, έκδηλούμενος μόνον κατά 

τρόπους διαφορετικούς.

III

’Ανδρέον Ξνγγοττούλον ΑΕ J932

Υπολείπεται ήδη προς έξέτασιν τό ζήτημα τής χρονολογίας τών άπασχολούντων ή μας 

ψηφιδωτών τών 'Αγ. Αποστόλων. Τό ζήτημα τούτο σχετίζεται, ώς είναι εύνόητον, καί προς 

τήν χρονολόγησιν τοΰ οικοδομήματος, αλλά καί τών τοιχογραφιών, αί όποΐαι κοσμοΰσι τό 

έσωτερικόν αύτοΰ.

Έξ όσων ανωτέρω έλέχθησαν καί έκ τών γενομένων συγκρίσεων προς δύο σύγχρονα 

περίπου έργα, άφ’ ενός τό ψηφιδωτόν τής Μ. τής Χώρας4 καί άφ’ ετέρου τήν τοιχογραφίαν 

τοΰ Πανσελήνου εις τό Πρωτάτον, δύναται βεβαίως νά έξαχθή τό γενικόν συμπέρασμα ότι 

τά ψηφιδωτά τών 'Αγ. ’Αποστόλων άνήκουσιν είς τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος. Είναι όμως 

δυνατόν νά καθορισθή άκριβέστερον ή χρονολογία αυτών.

Ώς γνωστόν, είς τον έξωνάρθηκα τοΰ ναού τών Αγ. ’Αποστόλων, επί τοΰ υπερθύ

ρου δηλαδή τής εισόδου καί επί τριών έκ τών επιθημάτων τών κιόνων, εύρίσκεται χαρα

γμένη ολογράφως ή είς συμπιλήματα ή επιγραφή: «Νίφων Πατριάρχης και κτήτωρ», ήτις 

επαναλαμβάνεται καί διά κεράμων επί τής προσόψεως τοΰ έξωνάρθηκος5. Τον είς τάς 
έπιγραφάς ταύτας μνημονευόμενον έταύτισαν ήδη προς τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπό-

1 Millet, Athos, πίν. 89 · 94.
2 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, 

πίν. 78.
3 G. Millet, L’art byzantin II (έν A. Michel, Histoire 

generale de l’art, III) 946. Πρβ. καί Diehl, Manuel, 808.
4 'Ο κ. Del Medico, είς μελέτην του δημοσιευθεΐσαν έν 

Revue archeologique, 1933, 58 κ.έξ. υποστηρίζει δτι τό έν 
τή Μ. τής Χώρας ψηφιδωτόν τής Κοιμήσεως κατεσκευάσθη 
περί τά τέλη τοΰ 8ου ή τάς άρχάς τοΰ 9ου αίώνος. Ή γνώμη 
όμως αΰτη ούτε άπό τεχνικής ούτε άπό είκονογραφικής άπό- 
ψεως δύναται, ώς νομίζομεν, νά στηριχθή. Ή παράστασις 
αΰτη είναι άσφαλώς σύγχρονος πρός τά άλλα ψηφιδωτά 
τής Χώρας.

5 Τάς έπιγραφάς μετά πανομοιοτύπων έδημοσίευσεν ό

Π. Παπαγεωργίου έν Byzantinische Zeitschrift, X, 1901, 
2δ κ.έξ. πίν. IV, V. Κατά τήν έν έτει 1918 γενομένην κατε- 
δάφισιν τοΰ έπί τής νοτιάς πλευράς τοΰ έξωνάρθηκος στη- 
ριζομένου μιναρέ, άπεκαλύφθη καί τρίτον συμπίλημα διό 
κεράμων άναγινωσκόμενον ΚΤΗΤΩΡ. Τοΰτο σχετίζεται πρός 
τά δύο άλλα έπί τας προσόψεως τ’άναγινωσκόμενα ΝΙΦΩΝ 
ΤΤΑΤΡ[Ι]ΑΡ[Χ](ης), άτινα εΐχεν ήδη δημοσιεύσει^ Παπαγεωρ
γίου (ένθ’ άν. πίν. IV, 22, 23 καί σ. 27 κ.έξ). Έπί τής ιδίας 
προσόψεως μεταξύ τών καθέτων πλευρών τών δόμων εύρί- 
σκεται έσχηματισμένον διά κεράμων τό γράμμα Ν. Τοΰτο 
δμως είναι άναμφιβόλως άσχετον πρός τόν Νίφωνα διότι 
άνευρίσκεται καί έπί άλλων μνημείων καί έχει διακοσμητι- 
κόν χαρακτήρα. Πρβ. G. Millet, V Ecole greque dans 
1’architecture byzantine, Paris 1916, 253, είκ. 114c.
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λεως Νίφωνα Α', δστις έπατριάρχευσε κατά τά έτη 1312-13151. Ό Diehl, ακολουθών 

γνώμας παλαιοτέρων και μάλιστα τοϋ Παπαγεωργίου, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δτι τό 

μνημεΐον έκτίσθη λήγοντος τοΰ 13ου αίώνος και δτι εις αυτό ό Πατριάρχης Νίφων προσέ- 

θηκε μόνον τον έξωνάρθηκα, έφ’ ού ΰπάρχουσι καί αί έπιγραφαί αί άναψερουσαι αυτόν 

ώς κτήτορα2.
Τά γενόμενα δμως έν τω Ναώ ευρήματα κατά τήν άρξαμένην άποκάλυψιν των τοιχο

γραφιών όδηγοΰσιν εις άλλα περισσότερον ασφαλή συμπεράσματα.

Είκ. 22. Τοιχογραφία τής Θεοτόκον μετά τον c Ηγονμένον Παύλον εν τώ ναώ των 'Αγ. Αποστόλων εν Θεοοαλονίκτ].

Ύπεράνω τής μεσαίας θύρας τής όδηγούσης άπό τοΰ έσωνάρθηκος εις τον κυρίως 

ναόν3 άπεκαλύφθη τοιχογραφία παριστώσα τήν Θεοτόκον καθημένην επί θρόνου καί κρα

τούσαν τον Ίησοΰν, εκατέρωθεν δε αυτής τούς δυο ’Αρχαγγέλους προσκλίνοντας (είκ. 22). 

Είς τό αριστερόν κάτω άκρον τής παραστάσεως, παρά τούς πόδας τοΰ ’Αρχαγγέλου κα'ι

1 Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. 32. Ο. Tafrali, Topographie Diehl, Manuel, 754.
de Thessalonique, Paris, 1913, 179 κ.έξ. Diehl, Le Tour- 3 Ή ακριβής θέσις τής παραστάσεως σημειοϋται διά τοΰ 
neau, Saladin, ένθ’ άν. 198. γράμματος I έν τφ διαγράμματι τής ε’ικ. 1.

2 Diehl, Le Tourneau, Saladin, ένθ1 άν. 199. Πρβ. καί

20
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πλησίον τοΰ θρόνου τής Θεοτόκου, είκονίζεται μοναχός γονυπετής καί με τάς χεΐρας είς 
σχήμα δεήσεως (είκ. 23, 24). "Οπισθεν τοΰ μοναχού τούτου άπεκαλύφθη επιγραφή διά 
λευκού χρώματος, ήτις διασώζεται άμυδρώς εις τινα δε σημεία είναι άπεσβεσμένη (είκ. 25).

0

+ rMV/iM0iW0C ΓΡΟΙ^ΛΜ/ Ίνίί
g/lCMMC Μ NHC TdV HC Ι^ΜΑΘΗΤ

ΜΤΑTtf 01 ΚΜ e ΝΚνέί rFT/PXtf 
f^KTiToP ΚΥΡ NPKJN fyHV 
Τ6’ΡοΟΚΤ!ΤωΡ.

ΕΙκ. 25. 3Επιγραφή τον 'Ηγουμένου Παύλον έν τω ναω των ' Αγ. :Αποστόλων τής Θεοοαλονίκης.

Αΰτη έχει ώς εξής:

+ Πανλο(ς) μονάχος [και] προϊστάμ(εν)ο(ς) τή(ς) σε

βάσμιας Μ[ο]νής ταύ[τ[ης κ(αί) μαΰητη(ς)

[τον άγι]ωτάτου οίκουμεν[ι]κοΰ Π(ατ)ριάρχου 

κ(αΐ) κτίτορο(ς) κυρ [ον] Νίφωνο(ς) κ(αί) δεύ

τερος κτίτωρ.

Ή πολύτιμος αΰτη έπιγραφή, πλήν άλλων ζητημάτων περί ών άλλοτε θέλομεν ασχο
ληθεί, λύει όριστικώς τό ζήτημα τού κτήτορος τών ‘Αγ. ’Αποστόλων. Ούτος βεβαίως είναι 
ό Πατριάρχης Νίφων Α'1. Αΰτη όμως διαφωτίζει ημάς καί ώς προς τήν χρονολογίαν τών 
περί ών ό λόγος ένταύθα ψηφιδωτών. Πρέπει δηλαδή να παραδεχθώμεν ότι ή οίκοδομή 
τού Ναού τών 'Αγ. ’Αποστόλων έγένετο κατά τον χρόνον τής πατριαρχίας τού Νίφωνος Α', 
δηλαδή μεταξύ τών έτών 1312 καί 13151 2. Ότε όμως ούτος έξώσθη τού πατριαρχικού 
θρόνου έν έτει 1315 φαίνεται ότι ή διά ψηφιδωτών διακόσμησις τού Ναού δεν είχεν είσέτι 
περατωθή. Είναι γνωστόν ότι ό Νίφων έξωσθείς τής πατριαρχίας άπεσύρθη είς τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει μονήν τής Περιβλέπτου, όπου καί κατεβίωσε3. Δυνάμεθα λοιπόν νά 
είκάσωμεν ότι δι’ έλλειψιν ίσως χρημάτων ή καί δι’ άλλην αιτίαν, ήν δεν γνωρίζομεν, ό

1 Τόν Νίφωνα Α' ώς κτήτορα τοϋ Ναοΰ είχον ήδη παρα- 1311-1314, ό δέ Κ. Krumbaclier, 'Ιστορία τής Βυζαντινής
δεχθή ό Ο. Wulff, Altchristliclie und byzantinische Kunst, λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. 2ωτηριάδου, III, 716 καί ό Millet, 
495 καί ό G. Millet, L’ecole gTeque 11. ενδ’άν. 11, σημ. 4, είς τά έτη 1311-1315.

2 Ό Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Κων/πολις, 1890, 3 Γεδεών, ένθ’ άν. 412.
411, θέτει τήν πατριαρχίαν τοϋ Νίφωνος Α' είς τά έτη
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Νίφων δεν ήδυνήθη ν’ αποπεράτωση την διά ψηφιδωτών έσωτερικην διακοσμησιν τοΰ 
Ναοΰ. Ταΰτην άπετελείωσεν, άλλά διά τοιχογραφιών πλέον, ό μαθητής αύτοΰ κα'ι ηγούμε
νος τής μονής τών Άγ. ’Αποστόλων Παύλος, όστις έν τή άνευρεθείση έπιγραφή ονομάζε
ται «δεύτερος κτήτωρ^ και τοΰ όποιου ή προσωπογραφία διεσώθη μέχρις ήμών.

Ούτω λοιπόν νομίζω ότι δυνάμεθα μετά πολλής βεβαιότητος νά παραδεχθώμεν ότι ή 
οικοδομή τοΰ Ναοΰ καί τά έν αύτώ ψηφιδωτά έγένοντο εις τό μεταξύ τών έτών 1312 καί 
1315 χρονικόν διάστημα, ολίγον δέ κατόπιν ή διά τοιχογραφιών άποπεράτωσις τής έσωτε- 
ρικής διακοσμήσεως τοΰ μνημείου.

Ώς καί έν αρχή τής παρούσης μελέτης είπομεν, περί τών σπουδαιοτάτων τοιχογραφιών 
τοΰ ναοΰ, ών ιδέαν λαμβάνει τις έκ τής ανωτέρω παρατεθείσης προσωπογραφίας τοΰ ηγου
μένου Παύλου (είκ. 23, 24), δεν δύναται ακόμη νά γίνη ευρύς λόγος, διότι τό μεγαλύτε- 
ρον αύτών μέρος κρύπτεται εΐσέτι υπό τό Τουρκικόν έπίχρισμα. Έλπίζομεν όμως ότι πολύ 
συντόμως αί τοιχογραφίαι αύται θά καθαρισθώσι καί τότε θά είναι δυνατόν νά γραφή 
πλήρης περί αύτών μελέτη, έν τή οποία καί πολλά άλλα ζητήματα σχετικά προς τον ναόν 
τών 'Αγ. Αποστόλων, τό ώραΐον αυτό μνημεΐον τής Θεσσαλονίκης, θά έξετασθώσι λεπτο
μερέστεροι

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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