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Έπί τής προς νότον όψεως τής νοτίας κιονοστοιχίας είς την βασιλικήν τής ’Αχει
ροποιήτου Θεσσαλονίκης διεσώθη σειρά τοιχογραφιών, αί όποιαι είκονίζουν αριθμόν
μορφών έκ τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τών εύρόντων τον ϋάνατον είς την Σεβά
στειαν έπ'ι αύτοκράτορος Λικινίου.
Αί τοιχογραφίαι αύταί έχουν δυστυχώς σφυροκοπηθή υπό τών Τούρκων διά νά
συγκρατηθή τό επίχρισμα, τό όποιον άλλοτε τάς έκάλυπτεν. Αί εικόνες είχον άποκαλυφθή προ πολλών ετών, άγνωστον ακριβώς πότε, ίσως κατά τάς έπισκευάς τοΰ 1912.
Ή έπελθοΰσα όμως χρησιμοποίησις τής Αχειροποιήτου διά την στέγασιν διαφόρων
κατά καιρούς προσφύγων καί αί άλλαι περιπέτειαι τοΰ μνημείου είχον είς τοιοΰτο
σημεΐον αμαυρώσει τάς εικόνας αύτάς, ώστε νά διαφύγουν την προσοχήν τών ερευνη
τών καί νά όεωροΰνται ώς εντελώς κατεστραμμένοι καί άνευ ιδιαιτέρας σημασίας.
Επωφελούμενος τής διαμονής είς τήν Θεσσαλονίκην, χάριν άλλων εργασιών, τοΰ
είδικοΰ καλλιτέχνου συντηρητοΰ τών βυζαντινών ζωγραφικών έργων κ. Φ. Ζαχαρίου
καί με τήν θερμήν συμπαράστασιν τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου
Παιδείας ή κατώρθωσα νά έλθουν καί πάλιν είς φώς αί τοιχογραφίαι αύταί.
Παρά τάς σοβαρός των καταστροφάς από τά σφυροκοπήματα, αί γραπταί μορφαι
αύται παρουσιάζουν μέγιστον ενδιαφέρον άπό άπόψεως καλλιτεχνικής καί αύταί καθ’
εαυτός, αλλά καί διά τήν σημασίαν των, λόγφ τής θέσεως, πού, όπως θά ίδωμεν, κατέ
χουν είς τήν έξέλιξιν τής ζωγραφικής τής Θεσσαλονίκης κατά τούς χρόνους τούς προηγηθέντας τής μεγάλης Παλαιολογείου ακμής, τής οποίας αύται αποτελούν μίαν έξόχως ένδιαφέρουσαν προβαθμίδα.
I
Έπί τοΰ τοίχου, τοΰ σχηματίζοντος τά τόξα τής νοτίας κιονοστοιχίας, ή διάταξις
τών εικόνων τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα έχει ώς εξής: Ύπεράνω τής κορυφής έκάστου
τόξου εΰρίσκεται ή μορφή ενός αγίου έν προτομή εντός κύκλου (στηθάριον), μεταξύ δέ
τών τόξων, ύπεράνω δηλαδή έκάστου κίονος, είκονίζεται άνά είς ολόσωμος όρθιος
άγιος. Οΰτω έχομεν εκεί μίαν ρυθμικήν εναλλαγήν προτομών καί όρθιων μορφών,
1 Τόν Διευθυντήν τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως
κ. Ε. Στίκαν θέλω καί άπό τής θέσεως αυτής θερμό
τατα νά εϋχαριστήσο) διά τήν προθυμίαν του νά μέ βοηθήση μέ κάθε τρόπον είς τήν εργασίαν μου· Βαθεΐα εξ
άλλου είναι ή ευγνωμοσύνη μου πρός τόν φίλον καλλι
τέχνην κ. Φ. Ζαχαρίου, ό όποιος διά τοΰ επιστημονικού
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καί αριστοτεχνικού καθαρισμού τών τοιχογραφιών τού
των τά μάλιστα συνέβαλεν είς τήν μελέτην αυτών. Χάριτας τέλος οφείλω είς τόν Έφορον Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων Μακεδονίας κ. Σ. Πελεκανίδην διά τό ενδια
φέρον του καί τήν συμπαράστασιν του κατά τήν διάρ
κειαν τών είς τήν ’Αχειροποίητον εργασιών.
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εναρμονιζόμενων κατά τρόπον λίαν επιτυχή προς τάς δημιουργηθείσας υπό τοΰ άρχιτέκτονος επιφάνειας (είκ. 1 - 4) \
Σήμερον σώζονται έκεΐ 18 έν συνόλφ εικόνες, ήτοι 9 προτομαι και 9 ολόσω
μοι μορφαί. Αλλά και όταν ή επί τής τοξοστοιχίας σειρά τών τοιχογραφιών ήτο πλή
ρης είκονίζοντο εκεί είκοσιτέσσαρες μόνον έκ τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων, και τοΰτο
12

3

4

Εϊκ· 1. Ή δυτική όμας τών τοιχογραφιών. Μορφαί 1-4.

διότι τά τόξα τής κιονοστοιχίας είναι δώδεκα και οί μεταξύ αυτών χώροι δώδεκα. Αί
υπόλοιποι δεκαέξ μορφαί, διά νά συμπληρωθή ό αριθμός τών Τεσσαράκοντα, θά εύρίσκοντο ίσως εις τάς στενάς πλευράς τοΰ νοτίου κλιτούς, ανατολικήν καί δυτικήν, πιθανώτερον όμως εις τον νότιον τοίχον τοΰ κλιτούς τούτου.
Έκ τών 18 σωζομένων σήμερον μορφών 2 προτομαι και 2 ολόσωμοι άγιοι, κατά τό
ανατολικόν άκρον τής κιονοστοιχίας, είναι λίαν κατεστραμμέναι, ώστε νά μή δΰναται νά
γίνη περί αυτών λόγος. Αί λοιπαί καλώς οπωσδήποτε διατηρούμενοι τοιχογραφίαι απο
τελούν σήμερον δύο ομάδας. Ή μεγαλύτερα, περιλαμβάνουσα 12 αγίους, εύρίσκεται
κατά τό δυτικόν άκρον τής τοξοστοιχίας (είκ. 1 -3), ή δέ μικρότερα, ευρισκόμενη είς τό
ανατολικόν άκρον, άποτελεΐται από 6 μορφάς, έκ τών οποίων 3 είναι εντελώς κατε1 ΟΙ είς τό όίνω μέρος των εικόνων 1-4 αριθμοί άντιστοιχοϋν πρός τόν αΰξοντα τής είς τάς σελ. 8-10

αναγραφής τών σωζομένων μορφών καί δεικνύουν τήν
ακριβή θέσιν έκάστης αυτών.
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στραμμένοι, μιας δέ ακόμη σώζεται μόνον τό κάτω ήμισυ (είκ. 4). Κατά τό δυτικόν
άκρον τής τοξοστοιχίας, εις τον χώρον τον άπομένοντα μεταξύ τής γωνίας και τοΰ πρώ
του από Δ. προς Α. τόξου, είκονίζεται υψηλόν μανουάλιον με έξωγκωμένον άτρακτοειδες σώμα στηριζόμενον έπ'ι τριών ποδών και φέρον άνω λευκήν άνημμένην λαμπάδα
(είκ. 13. Πβλ. και είκ. 1 αριστερά).
15

6

7

Είκ 2. Ή δυτική όμάς τών τοιχογραφιών. Μορφαί 4-7.

Αί μετά τό μανουάλιον άκολουθοΰσαι εικόνες τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων είναι
κατά σειράν, εξ αριστερών προς τά δεξιά, εις μέν την δυτικήν ομάδα αί εξής:
1
)'0"Αγιος [Θεόδου]λος. Προτομή (είκ. 5). Τούτου δεν σώζεται ή κεφαλή, έκ δε
τοΰ ονόματος άπέμειναν μόνον τά τρία τελευταία γράμματα. Εις τούς γνωστούς κατα
λόγους τών ονομάτων τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα ή εις τούς όποιους όμως υπάρχουν
άρκεταί από τοΰ ενός εις τον άλλον διαφοραί, δύο μόνον έχουν όνομα με κατάληξιν λος,
1 Διά τόν κατάλογον τών ονομάτων έχρησιμοποίησα
άφ’ ενός τήν Διαθήκην τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, δημοσιευμένην έν Ρ. Lambecii, Commentariorum de
august, bibliotheca caesarea Vindobonensi libri
I - VIII. Edit, altera studio et opera A. F. KolEARII, IV, Vindobonae 1778, 234, άφ’ ετέρου δέ τήν
αναγραφήν έν Η. Deeehaye, Synaxarium Ecclesiae
Constantinopolitanae Bruxellis 1902, 521. 41 κ.έξ.
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Τήν δημοσίευσιν τών A. Abichx - Η. Schmidt έν
Archiv fur slavische Philologie, 18, 1896, δέν ήδυνηθην νά ΐδω. Κατάλογος τών ονομάτων, μέ πολλάς
όμως αλλοιώσεις, παρατίθεται και εις τοΰ Κ. ΔΟΥΚΑΚΗ,
Μέγας Συναξαριστής. Μάρτιος, 151. Ό κατάλογος ο Τί
τος δεν περιεχεται είς τόν Νέον Θησαυρόν, από τόν
όποιον ο Δουκάκης παρέλαβε τήν έκτενή διήγησιν τοΰ
μαρτυρίου τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα.

AR 1957

Ai τοιχογραφίαι τών 'Ay. Tiooapacxcvr* ίΐς τήν Άχίΐρβποίπτον τή; G*o vixns

ο Θεόφιλος και ό Θεόδουλος. Δεδομένου ότι ή είκών τοΰ Θεοφίλου σώζεται είς την
Αχειροποίητον (είκ. 7), οΰδεμία δύναται νά ύπαρξη, νομίζω, αμφιβολία ότι ό έδώ είκονιζόμενος είναι ό Θεόδουλοο.
2) [Ό "Αγιος] Αεόηιος. Ολόσωμος όρθιος (πίν. 2. ι).
3) Ό"Αγιος ’ Αϋανάοιος. Προτομή (πίν. 2.2).

Είχ. 3. Ή δυτική όμάς ιών τοιχογραφιών- Μορφιό 8-11.

4) Ό"Αγιος Κύριλλος. 'Ολόσωμος όρθιος (πίν. 3.1).
5) 'Ο"Αγιος Γοργόνιος. Προτομή (πίν. 3.2).
G) Ό"Αγιος Δομετιανός. 'Ολόσωμος όρθιος (είκ. 6).
7) Ό Άγιος Γάηος (sic). Προτομή (πίν. 4. ι).
Η)'Ο"Αγιος Θεόφιλος. Ολόσωμος όρθιος (είκ. 7).
ί))Ό"Αγιος Κάνδιδος. Προτομή (είκ. Η).
10) Ό"Αγιος Ήλιάόης. 'Ολόσωμος όρθιος (είκ. 9).
11) Ό”Αγιος ’Αλέξανδρος. Προτομή (είκ. 10).
12) O"/lyioc...... 'Ολόσωμος όρθιος (είκ. 11).
Είς την ανατολικήν δέ ομάδα είκονίζονται, έκτος μιας προτομής, τής οποίας άπέμειναν ελάχιστα μόνον λείψανα, οί εξής:
13) 'Ο "Αγιος.........'Ολόσωμος όρθιος. Σώζεται σχεδόν ολόκληρος πλήν τοΰ άνω
ήμίσεος τής κεφαλής (είκ. 12).
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’Ακολουθούν μία προτομή, τής οποίας έσώΟη άσήμαντον τμήμα, μετ’ αυτήν λεί
ψανα όρθιας μορφής, από τής όσφύβς καί κάτω, κατόπιν δέ
14)
'Ο"Αγιος Ουαλεντϊνος. Προτομή (πίν. 4.2). Το όνομα τοΰτο δεν αναγράφεται
εις τούς γνωστούς μου καταλόγους. Εις αυτούς εύρίσκονται τά κάπως συγγενεΰοντα
Ούάλης καί Οΰαλλέριος '. Ύπούέτω ότι πρόκειται περί παραφθοράς ενός τούτων.
14

Είκ 4. βΗ ανατολική όμάς τών τοιχογραφιών.

Ή τυχόν ύπόθεσις ότι ό Ουαλεντϊνος δεν ανήκει εις την σειράν τών Τεσσαράκοντα
δέον οπωσδήποτε ν’ άποκλεισθή καί έξ άλλων λόγων, άλλα καί έκ τοΰ γεγονότος ότι
άγιος με τό όνομα αύτό δεν αναγράφεται εις τό Συναξάριον.
Μετά την προτομήν τέλος τού Ούαλεντίνου ακολουθεί όρθια μορφή, τής οποίας
σώζεται τό κάτω μόνον σώμα (είκ. 4).
Η σειρά τών εις τον τοίχον τής τοξοστοιχίας είκονιζομένων αγίων έτελείωνεν, ώς
φαίνεται, με προτομήν εύρισκομένην ύπεράνω τοΰ τε?*.ευταίου προς Α. τόξου. Θεωρώ
τέλος πολύ πιθανόν ότι μανουάλιον άνάλογον προς τό σωζόμενον εις τό δυτικόν άκρον
τής τοξοστοιχίας (είκ. 13) θά υπήρχε καί κατά τό προς Α. άκρον αύτής.
Τήν όλην τοιχογραφίαν έκλειεν εις τήν άνω πλευράν τοΰ τοίχου τής τοξοστοιχίας1
1 Πρβ., έκτος τών άναφερομένων εις τήν σημείωσιν 1 τής σελ. 8, καί G. DB Jsrphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce, Κείμενον I. 2, 314 καί 315.
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διάκοσμος ταινία άποτελουμένη έκ μεγάλων κύκλων, οί όποιοι πληροΰνται μέ ανοικτόν
άνθος κα'ι συνδέονται μεταξύ των δι’ άλλων μικρότερων κύκλων έν είδει κόμβων, ενώ
τρίφυλλα καλύπτουν τούς εκατέρωθεν τών μικρών κύκλων άπομένοντας τριγωνικούς
χώρους (είκ. 14).
Προς συμπλήρωσιν της περιγραφής τών σωζομένων εικόνων έκ τών 'Αγίων Τεσ
σαράκοντα είναι ανάγκη να προσθέσωμεν όλίγας λέξεις περί τής στολής, την όποιαν
φέρουν, και τοΰ τρόπου, μέ τον όποιον είκονίζονται.
Ό ζωγράφος, έχων ΰπ’ όψει ότι οί μάρτυρες ούτοι ήσαν πάντες στρατιωτικοί ή
πλήν ίσως τοΰ τεσσαρακοστού, δηλαδή
τοΰ δεσμοφύλακος (καπικλαρίου), ό όποιος
έλαβε την θέσιν τοΰ λιποψυχήσαντος1
2,
είκόνισεν αυτούς μέ τό έκ τής παλαιοχρι
στιανικής ακόμη εποχής σύνηθες διά τούς
στρατιωτικούς μάρτυρας ένδυμα. Ούτοι
πράγματι φέρουν, όπως καί οί στρατιω
τικοί άγιοι εις τά ψηφιδωτά τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου3 καί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου4 *
τής Θεσσαλονίκης, χιτώνα έζωσμένον μέ
πλατείας χειρίδας, από τάς όποιας προ
βάλλουν αί στεναί τοΰ έσωτέρου ενδύμα
τος, επί δέ τοΰ χιτώνος χλαμύδα πορπου„ .
.
,
1
,
Εικ. 5. Ο Αγιος [Θ
μενην κατά τον δεξιόν ώμον καί φέρουσαν έμπροσθεν πλατύ τετράγωνον διάκοσμον έπίρραμμα, τό ταβλίον.
Διά τής δεξιάς δ ούτοι κρατούν σταυρόν, τό σύνηθες χαρακτηριστικόν τών μαρτύ
ρων 6. Την αριστερόν έχουν άλλοι μέν προ τοΰ στήθους μέ την παλάμην προς τά έξω 7,
άλλοι δέ κεκαλυμμένην υπό τής χλαμύδος, κάτω τής όποιας αΰτη διαγράφεται, καί εις
τέλος, ό Δομετιανός (είκ. 6), κάτω έπίσης τής χλαμύδος, αλλά τεινομένην πλαγίως.
Διά την πλήρη περιγραφήν τών τοιχογραφιών δέον νά προσθέσωμεν ότι τό βάθος
τοΰ τοίχου, έπί τοΰ όποιου προβάλλουν καί αί όρθιαι μορφαί καί οί κύκλοι μέ τάς προτομάς, είναι χρώματος βαθέος κυανού, τό δέ έδαφος, όπου 'ίστανται οί όρθιοι άγιοι,
έχει χρώμα πράσινον. Τό βάθος περί τάς προτομάς τών εντός κύκλων είκονιζομένων
αγίων είναι εναλλάξ πράσινον ανοικτόν καί βαθύ ερυθρόν.
1 Deeehaye, Synax. Eccl. Const. 521 : Οΐ-τοι γαρ
έκ διαφόρων πατρίδων οντες νφ' hi χάγματι έατρατεύοντο.
2 Αυτόθι, 522 : ό παρατηρών αντονς δήμιος και φνλάττων ενΰί:ς μετά τών άγιων αντί τον λείποντος κατέοτησεν
εαυτόν,.. Πρβ. αυτόθι καί σ. 521, στ. 45 ’Επίσης JER-

έ.ά Κείμενον, II. 1, 168.
3 Ch. Diehe - Μ. EE Tourneau - Η. Saeadin,
Les monuments chretiens de Salonique, Paris 1918,
Λεύκωμα, πίν. I. l, II. l, 2. Βλ. καί τήν έγχρωμον άπεικόνισιν έν W. F. Volbach - Μ. HiRMER, Friichristiche Kunst, Miinchen 1958, πίν. 126.
ρηανιον,

4 Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή βασιλική τοΰ 'Αγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1952, Λεύκωμα,
πίν. 60 - 67.
5 Έξαίρεσιν μόνον αποτελεί εις τάς σωζομένας εικό
νας ό "Αγιος Γοργόνιος, ό όποιος κρατεί τόν σταυρόν
διά τής άριστεράς.
6 Πρβ. G. de Jerph anion, La voix des monu
ments. Nouvelle serie, Roma - Paris 1938, 308.
7 Καί πάλιν πλήν τοΰ Άγιου Γοργονίου, έχοντος εις
τήν θέσιν αυτήν τήν αριστερόν.
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II
Προτού έξετάσωμεν την τεχνοτροπίαν τών τοιχογραφιών τούτων καί τά έξ αυτής
προκύπτοντα ζητήματα, είναι ανάγκη νά σταθώμεν επ’ ολίγον εις τον τρόπον τής διατάξεως τών μορφών επί τής επιφάνειας τοϋ τοίχου τής τοξοστοιχίας (είκ. 1-4).
Ή διάταξις αυτή τών αγίων εναλλάξ εις προτομάς εντός κύκλων ύπεράνω έκά-

Είκ. G. Ό "Αγιος Δομετιανός.

Είκ. 7. Ό "Αγιο; Θεόφιλος.

στου τόξου και είς όλοσώμους όρθιας μορφάς μεταξύ τών τόξων είναι, καθ’ όσον γνω
ρίζω, μοναδική εις τάς έξεταζομένας τοιχογραφίας. Έγώ τουλάχιστον δεν θά ήδυνάμην
ν’ αναφέρω άλλο άνάλογον παράδειγμα. Είναι αληθές ότι ή τοποθέτησις τών όρθιων
μορφών μεταξύ τών τόξων ενθυμίζει κάπως την διάταξιν τών άπολεσθέντων ψηφιδω
τών τής βόρειας μικράς κιονοστοιχίας είς τον "Αγιον Δημήτριον τής Θεσσαλονίκης
όπου μάλιστα εύρίσκοντο ύπεράνω τών τόξων καί ανάλογοι προτομαί έντός κύκλων 2.
Έκεΐ όμως δέν ύπήρχεν ή απόλυτος ακρίβεια καί ή άδιατάρακτος εναλλαγή όρθιων
1
Βλ. Θ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΙ είς τό Δελτίον (Ίζβέστια) τοΰ πίν. XXXI, XXXIV. ι.
Ριοσικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπό
2 Ουςπενςκι, ε ά. πίν. VII-IX. Diehi, - lE Tourλεως 14, 1909, πίν. I - III, VI - X, XII. Προχείρως καί
νεαο - Saladin,
ε.ά. πίν. XXXI. 3, XXXII, ι,
έν Diehl - LE Tourneau - Saladin, ε.ά. Λεύκωμα,
XXXIV. ι.
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μορφών και προτομών έντός κύκλων, δπως την βλέπομεν είς τάς έξεταζομένας τοι
χογραφίας, και τούτο διότι τα μνημονευθέντα ψηφιδωτά τού 'Αγίου Δημητρίου, άνήκοντα είς διαφόρους έποχάς, δεν ήκολούθουν, ώς φαίνεται, ένιαΐον πρόγραμμα διακοσμήσεως.
Είναι δμως άξιον παρατηρήσεως τό γεγονός δτι ό τεχνίτης τής ’Αχειροποιήτου

EU. 8. Ό "Αγιος Κάνδιδος.

Είκ. 9. Ό "Αγιος Ήλιάδης.

προετίμησε την κατά παράταξιν άπεικόνισιν τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων. Καί άν μεν
έπρόκειτο περί διαφόρων αγίων ούδεμίαν έχόντων μεταξύ των σχέσιν τό πράγμα δεν
θά είχεν ιδιαιτέραν σημασίαν. Προκειμένου δμως περί τής όμάδος τών 'Αγίων Τεσσα
ράκοντα, ή περίπτωσις τής Αχειροποιήτου είναι λίαν ενδιαφέρουσα. Ό ζωγράφος δη
λαδή τών τοιχογραφιών αυτών ήγνόησε την από τού 10ου ακόμη αίώνος, άν μή καί
παλαιότερον δημιουργηθεΐσαν, είς την Κωνσταντινούπολή πιθανότατα, γνωστήν
ένιαίαν σύνθεσιν, τήν παριστάνουσαν τούς μάρτυρας γυμνούς έντός τής παγωμένης
λίμνης, δπως τήν βλέπομεν άπηρτισμένην είς τό μεσαΐον φύλλον τού ελεφάντινου τριπτύχου τού άποκειμένου είς τό Έρμιτάζ τού Λένινγκραδ 1 καί είς τό πιστόν αυτού
1
Άπεικόνισις έν A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturer., II,
Berlin 19134, πίν. III. 9. Πρβ. καί Κείμενον, σ. 27.
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άντίγραφον έπ'ι τής έλεψαντίνης πλακός χοϋ Μουσείου τοΰ Βερολίνου ', έργα άντιγράφοντα πιθανώς, κατά την γνώμην τοΰ Wulff, μικρογραφίαν χειρογράφου ή φορητην
εικόνα Ή ενιαία δέ αυτή σύνθεσις, μέ την ζωηράν κίνησιν και τον έντονως δραμα
τικόν χαρακτήρα, ηύνοήϋη όλως ιδιαιτέρως, λόγφ πιθανότατα τής δραματικότητος της,
από την μακεδονικήν ζωγραφικήν, όπως μαρτυρούν αί από τοΰ 13ου αίώνος και έφεξης

Είκ. 10. Ό "Αγιος ’Αλέξανδρος.

Είκ. 11. "Αγιος άγνωστος.

διασωθεϊσαι πολυάριθμοι τοιχογραφίαι εις τάς έκκ?νησίας και αύτής τής Θεσσαλονί
κης 3 καί γενικώτερον τής Μακεδονίας καί τής Σερβίας 4. Δέον τέλος νά προστεθή ότι
ή παράστασις αύτή τών μαρτύρων έντός τής παγωμένης λίμνης άπετέλει μέρος σειράς
εικόνων διηγούμενων καί) ολην αυτής τήν εκτασιν τήν ιστορίαν τών μαρτυρίων τών
1 Άπεικόνισις έν Goldschmidt - Weitzmann, ε ά.
πίν. III. ιο καί Κείμενον, σ. 27. Προχείρως καί έν
G. Schlumberger, L’epopee byzantine, I, σ. 589.
Τελευταϊον ό Talbot Rice τό τοποθετεί, δχι, δπως
νομίζω, μέ μεγάλην πιθανότητα, εις τό μεταξύ τοΰ 1101’
καί τοΰ 13»ν αίώνος χρονικόν διάστημα. I). Tal·
βοτ Rice-Μ. Hirmer, Kunst aus Byzanz, Muncheti 1959, πίν. 116, 117 καί κείμενον επεξηγηματικόν

εϊς τό τέλος, σ. 66, άριθ. 116, 117.
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2 Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische
Kunst, II, 613.
3 Τοιχογραφία ανέκδοτος εις τόν νάρθηκα τών'Αγίων
Άποστόλοιν Θεσσαλονίκης (ευθύς μετά τό 1315).
4 "Οπως π.χ. εις τήν Ζίτσαν, Βοντοσά, Σοπότσανι,
Γκράντακ, Στουντένιτσα, Ντέτσανι, Λέσνοβο κ.ά.
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'Αγίων Τεσσαράκοντα, σειράς, ή οποία εμφανίζεται άπηρτισμένη ήδη κατά τον
11ον αιώνα εις τάς τοιχογραφίας τής κόγχης και τής καμάρας τής Προθέσεως εις τήν
'Αγίαν Σοφίαν τής Άχρίδος
Ή κατά παράταξιν όμως άπεικόνισις αυτή τών Τεσσαράκοντα μαρτύρων, άλλων
είς προτομάς και άλλων όλοσώμων, τήν οποίαν προετίμησεν ό ζωγράφος τής Άχειρο-

Είκ. 12. "Αγιος άγνωστος.

Είκ. 13. Μανουάλιον κατά τό δυτικόν άκρον
τής τοξοστοιχίας.

ποιήτου, είναι δημιούργημα τής ’Ανατολής και ιδιαιτέρως τής μοναστικής τέχνης τής
Καππαδοκίας. Πράγματι, είς τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου τής περιοχής τοϋ
Οΰρκιούπ, τής όποιας ή αρχαϊκή διακόσμησις δύναται ν’ άναχθή, κατά τον Jerphaνιον, είς τά τέλη ϊσως τοΰ 9ου αίώνος 2, οί Τεσσαράκοντα
μάρτυρες είκονίζονται έν
1 Βλ. Ρ Miljkovic - PepEk, Materiaux sur Part
tnacedonien du moyen age. Les fresques du sanetuaire de Sainte Sophie d’Ohrid (σερβ. μετά γαλλ.
περΛήψεως) έν Recueil des travaux (Sbornik) du
Musee Archeologique de Skopje, 1, 1955, 01 κ.έξ. 68,

σ. 62-63, είκ. 19, 20 καί πίν. XXVIII-XXXI. Πρβ.
καί τό σχήμα III, άριά. 7 -12.
2 G. de Jerphanion, Les eglises rupestres de
Cappadoce, Κείμενον, II. 2, 415.
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προτομή εντός κύκλων1. Περ'ι τό τρίτον δμως τέταρτον τοΰ 10ου αίώνος εις την νέαν
εκκλησίαν τοΰ Τοκαλέ εύρίσκομεν τούς αγίους τούτους είκονιζομένους άλλους μέν όλοσώμους εις τό τύμπανον τής καμάρας κα'ι άλλους έν προτομή εντός κύκλων επί τοΰ
μεταξύ τών τόξων τοίχου 2. Την εμμονήν τέλος τής καππαδοκι,κής είκονογρατρίας εις
την μεμονωμένην άπεικόνισιν έκαστου τών μαρτύρων τούτων δεικνύουν αί κατά τό έτος
1216 έκτελεσθεΐσαι τοιχογραφίαι εις τον ναόν τών Αγίων Τεσσαράκοντα πλησίον τοΰ
Σουβές, τής αρχαίας Σοβέσου. Εις τάς δύο δηλαδή πλευράς έπιμήκους καμάρας παριστάνονται οί Τεσσαράκοντα μάρτυρες, ό εις πλησίον τοΰ άλλου, όρθιοι, γυμνοί, με
βραχύ μόνον περίζωμα περί τήν όσψύν, εις δέ τό τύμπανον τής ιδίας καμάρας τό έπεισόδιον τοΰ λιποψυχήσαντος συντρόφου των καί τής άντικαταστάσεώς του υπό τοΰ
δεσμοφύλακος3. ”Αν δμως
έξετάση τις τάς παρατεταγμέ
νος αυτός μορφάς τών μαρ
τύρων είς τήν εκκλησίαν
ί*ΆΚ'. \ & .' #ν>. ;-.·.··«:■·:·£ ι* \
8 / /£&«ΜβΑ*Λ. \ & · /Αμ»λ
τούτην τής Καππαδοκίας, ΰά
πεισΰή απολύτως, δτι ό ζω
γράφος είχεν ΰπ’ δψει του
πρότυπον παριστάνον τήν
ένιαίαν σύνθεσιν κατά τρό
πον εντελώς άνάλογον προς
τά ελεφάντινα ανάγλυφα τοΰ
Είκ. 14. Κύομημα κατά τήν άνω παρυφήν τής τοξοστοιχίας (πρβ. είκ. 3).
Λένινγκραδ καί τοΰ Βερο
λίνου, περί τών οποίων ανω
τέρω έγένετο λόγος. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί άπό τήν παράστασιν τοΰ λιποψυχήσαντος καί τοΰ δεσμοφύλακος επί τοΰ τυμπάνου, παράστασιν άποτελοΰσαν μέρος
άναπόσπαστον τής ενιαίας συνθέσεως, δπως δεικνύουν ιδίως αί μακεδονικοί τοιχο
γραφίαν Ό ζωγράφος δμως τής καππαδοκικής εκκλησίας διέλυσε, κατά τινα τρό
πον, τήν ένιαίαν σύνθεσιν τοΰ προτύπου του είς μεμονωμένος κατά παράταξιν μορφάς,
χωρίς νά μεταβάλη ούτε τον τρόπον τής άπεικονίσεώς των γυμνών με μόνον τό περί
ζωμα, έν μέρει δέ ούτε καί τάς χειρονομίας των.
Επανερχόμενοι τώρα είς τάς τοιχογραφίας τής ’Αχειροποιήτου, παρατηροΰμεν
δτι ή κατά παράταξιν άπεικόνισις τών μαρτύρων οφείλεται πιθανότατα είς τήν ιδίαν
εκείνην ανατολικήν καί ιδιαιτέρως καππαδοκικήν έπίδρασιν, τήν οποίαν διεπιστώσαμεν
κατά τά τέλη τοΰ 12ου αίώνος είς τήν εικονογραφίαν άλλου μακεδονικού μνημείου, είς
τάς τοιχογραφίας δηλαδή τής βασιλικής τών Σερβίων4, δπως καί εις τινα μακεδονικά
ζωγραφικά έ'ργα τοΰ 13ου καί τοΰ 14ου αίώνος5.
1 Jerphanion, ε.ά. Κείμενον, II. 1, 25 κ.έξ. Λεύ-

κώμα 3°ν, πίν. 147.
,
_
2 Αυτόθι, Λεύκωμα 2ον, πίν. 71, 72, 87. 2. Βλ. καί
Κείμενον, I. 2, 313 κ.έξ.
3 Αυτόθι, Λεύκωμα 3ον, πίν. 161. 3, 4. Κείμενον, II, 1,
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4 Βλ· Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τά μνημεία τών Σερβίων
Άθήναι 1957 65 κ.έξ.
5 Αυτόθι, 72 κ έξ.
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Τής εμμονής τοΰ ζωγράφου τής ’Αχειροποιήτου εις την παλαιάν παράδοσιν άλλο
ακόμη δείγμα, μικρόν βεβαίως, άλλα χαρακτηριστικόν, αποτελεί τό σχήμα τοΰ μανουα
λιού με την λαμπάδα, τοϋ είκονιζομενού, ως εϊδομεν, εις τό δυτικόν άκρον τής τοξοστοιχίας (εΐκ. 13). Την άτρακτοειδή δηλαδή μορφήν τοΰ ίσχυρώς περί τό μέσον διωγκωμένου σώματός του καί τούς τρεις μικρούς πόδας εύρίσκομεν απαράλλακτα κατά τον
10ον αιώνα εις εν των έπιτίτλων τοΰ ΰπ’ άριθ. gr. 70 κώδικος τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης των Παρισίων Κ Κατά τήν εποχήν όμως, κατά τήν όποιαν έξετελέσθησαν αί εδώ εξεταζόμενοι τοιχογραφίαι, ή μορφή τοΰ μανουαλιού είχεν ήδη αλλά
ξει, όπως δεικνύει ή κατά τά τέλη τοΰ 12ου αίώνος γενομένη τοιχογραφία είς τήν
βασιλικήν τών Σερβίων. Έκεΐ τό σώμα τοΰ μανουαλιού άποτελεΐται από μικρός ελα
φρώς διωγκωμένας ατράκτους, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλονται κόμβοι. ’Έχει δη
λαδή τό ίδιον σχήμα, τό όποιον συνεχίζεται αμετάβλητον είς τάς μακεδονικός τοιχογρα
φίας τής εποχής τών Παλαιολόγων 1
2. Ή απεικόνισες τέλος τοΰ μανουαλιού τούτου
κατά τό δυτικόν άκρον τής τοξοστοιχίας καί τοΰ αντιστοίχου πιθανώτατα, ώς εϊπομεν,
κατά τό ανατολικόν αυτής άκρον αποτελεί συνέχειαν παλαιοτάτης είκονογραφικής
παραδόσεως. ’Ανάλογα πράγματι μανουάλια είναι ζωγραφημένα εκατέρωθεν τής είκόνος μάρτυρος ή άλλου νεκροΰ καί είς τάς τοιχογραφίας τών κατακομβών καί είς άλλα
παλαιοχριστιανικά έργα νεκρικοΰ, ώς επί τό πλειστον, χαρακτήρος 3. Τήν παράστασιν
αυτήν τών μανουαλίων με τήν άνημμένην λαμπάδα, ή όποια κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν είχε, φαίνεται, συμβολικήν σημασίαν, συνεχίζουν λήγοντος τοΰ 10ου ή
άρχομένου τοΰ 11ου αίώνος οί είκονογραφήσαντες τό περίφημον Μηνο?ιόγιον τοΰ Βα
σιλείου Β', τό άποκείμενον είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βατικανοΰ 4. Ό ζωγράφος λοι
πόν τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου ακολουθεί καί ώς προς τήν λεπτομέρειαν
αυτήν τών μανουαλίων με τήν άνημμένην λαμπάδα παράδοσιν παλαιοτάτην.
Τήν ιδίαν τέλος άρχαϊκότητα δυνάμεθα νά διαπιστοισωμεν καί είς τό κόσμημα τό
πληροΰν τήν ταινίαν, μέ τήν όποιαν, ώς εϊπομεν, περατοΰται προς τά άνω ή όλη επί τής
τοξοστοιχίας τοιχογραφία (είκ. 14). Τό κόσμημα τοΰτο, οί υπό ρόδακος δηλαδή ή άλλου
θέματος πληρούμενοι κύκλοι, οί συνδεόμενοι μεταξύ των δι’ άλλων μικροτέρων κύκλων
εν εϊδει κόμβων, άπαντα είς είκονομαχικάς ήδη τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας 5. Κατά
τον 10ον αιώνα γίνεται συνηθέστερον 6, κατά δέ τον 11ον τά παραδείγματα πυκνώνουν
έτι περισσότερον 7. Τοΰτο εύρίσκομεν άκόμη, άλλά σπανκότατα πλέον, κατά τον 13ον8
1 Κ. Weitzmann, Die byzantiniscfae Buchmalerei des 9. und 10. Jabrhunderts, Berlin 1935,
πίν. XV. 79. Βλ. καί σ. 14.
2 Πρβ. Vl. Petkovic, La peinture serbe du
moyen age, I, Beograd 1930, πίν. 41a, 45.

3 Βλ. προχείρως παραδείγματα έν Cabroe, Dictionnaire d’Archeologie chretienne et de Liturgie,
II. 2, στ. 1834 κ.έξ. έν λ. Candelahre.
4 II Menologio di Basilio II. Cod. Vaticanus
gr. 1613, Torino 1907 (Codices e Vaticanis sele
cts...vol. VIII), πίν. 284, 303, 332.
5 Jerph anion, ε a. Λεύκωμα 3°v, πίν. 155. ι. Πρβ.

καί Κείμενον, II. 2, 413.
6 Jerphanion, ε.ά. Λεύκωμα 3°ν, πίν. 177. 2, 4. Κεί
μενον, II. 2, 416. Weitzmann, ε.ά. πίν. XIX. 107,
XXXVII. 20ό.

7 Ε. Diez - Ο. Demus, Byzantine Mosaics in
Greece, Cambridge, Massachusetts 1931, είκ. 49.
Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή Παναγία τών Χαλκεων, Θεσσαλο
νίκη 1954, σ. 38, είκ. 4. Ρ. Bubere, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Atben,
Wien 1917, πίν. X. 21.
8 ABME, 1, 1935, a. 131, είκ. 6. 2, 1936, σ. 23,
είκ. 17.
3
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και κατά τον 140ν αιώνα1. Τά τελευταία δμως αυτά παραδείγματα, όλα έπι μαρμά
ρινων αναγλύφων αρχιτεκτονικών μελών, θά ήτο πιθανώτερον νά παραδεχθώμεν ότι
προέρχονται έκ παλαιοτέρων εποχών, χρησιμοποιηθέντα έκ δευτέρου ή και έκ τρίτου
ίσως είς τά μνημεία, τά όποια τώρα κοσμούν.
III
Άπό άπόψεως τεχνοτροπίας αί σωζόμεναι είς την "Αχειροποίητον μορφαί παρου
σιάζουν μεταξύ των πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά καί μερικάς διαφοράς, τάς
οποίας δύναται νά καταστήση αίσθητάς λίαν λεπτομερής μόνον έξέτασις τών τοιχο
γραφιών.
Κοινά χαρακτηριστικά είναι κυρίως αί έντόνως έρυθραί κηλϊδες επί τών παρειών,
ιδίως είς τούς εν προτομή αγίους (πίν. 3.2 καί είκ. 8, 10), επίσης δε ή ίσχυρώς σχη
ματοποιημένη μορφή τών ώιων, τά όποια είς μερικά πρόσωπα έχουν μεταβίιηθή είς
πραγματικόν κόσμημα (πίν. 3.2, 4.1,2 καί είκ. 7, 11). Είς τά κοινά τέλος χαρακτηρι
στικά ανήκουν καί τό αμυγδαλωτόν σχήμα, με τό όποιον δηλοΰται ή προεξοχή τού
οστού τής κλειδός είς τό στέρνον (πίν. 3.2, 4.1 καί είκ. 8, 11), όπως καί ό μικρός κύ
κλος επί τής ράχεως τής άκρας χειρός τής κρατούσης τον σταυρόν (πίν. 4.2). 'Ομοιομορ
φίαν τέλος απόλυτον παρουσιάζουν τά ενδύματα τών μαρτύρων.
'Όσον αφορά δμως τον χαρακτήρα τών είκονιζομένων μορφών, λεπτομερής αύτών
έξέτασις πείθει δτι μεταξύ τών .προτομών καί τών όλοσώμων αγίων υπάρχει κάποια
διαφορά.
Αί μορφαί δηλαδή είς τάς προτομάς (πίν. 2.2, 3.2, 4.1,2 καί είκ. 8, 10) παρουσιά
ζουν άδρότητα χαρακτηριστικών, ζωηρότητα καί έντονον ρεαλιστικήν διάθεσιν. Είναι
έργα ζωγράφου με ίσχυράν καλλιτεχνικήν ιδιοσυγκρασίαν καί με ζωηροτάτην ρεαλιστι
κήν τάσιν, ζωγράφου, ό όποιος αντιπροσωπεύει τό νεωτεριστικόν πνεύμα τής εποχής
του. Άντιθέτως οί ολόσωμοι άγιοι (πίν. 2.1, 3. ι καί είκ. 7, 11) είναι έργα καλλιτέχνου
περισσότερον συντηρητικού, άκολουθοΰντος τήν παλαιοτέραν τέχνην. Ό ζωγράφος
ό έκτελέσας τάς όλοσώμους αύτάς μορφάς είναι τεχνίτης με ίδεαλιστικάς τάσεις, πού
συνεχίζει τήν παλαιάν ελληνιστικήν παράδοσιν. Ούτος έμπνέεται άναμφιβόλως άπό
τά παλαιά ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης, δπως λεπτομερέστερον θά ίδωμεν κατωτέρω.
’Εκ τών παρατηρήσεων τούτων προκύπτει τό συμπέρασμα δτι είς τήν έκτέλεσιν
τών τοιχογραφιών τής "Αχειροποιήτου, αί όποΐαι εδώ μάς απασχολούν, φαίνεται δτι
είργάσθησαν τρεις ζωγράφοι. Ό εις έξ αύτών έξετέλεσε τά πρόσωπα τών προτομών
εντός τών κύκλων, ό δεύτερος τά πρόσωπα τών όρθιων όλοσώμων αγίων, τά δέ ενδύ
ματα όλων τών μορφών, τά όποια, ως είπομεν ανωτέρω, παρουσιάζουν απόλυτον μεταξύ
των ομοιογένειαν, έζωγραφήθησαν υπό τρίτου καλλιτέχνου ή καί υπό συνεργείου μα
θητών υπό τάς οδηγίας τών δύο πρώτων.
Σχετικώς με τό ένδυμα αυτό τών μορφών, εϊδομεν ανωτέρω δτι είναι έπηρεασμένον άπό τά παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης. Ότι ούτως, έχει τό πράγμα
1 G. ΜιιλΕΤ, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 49. 9.
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δύναται νά δείξη ή παραβολή προς άλλας ανάλογους παραστάσεις τοΰ 11ου, τοΰ 12ου,
ακόμη δέ και τοΰ 13ου αίώνος ι. Έκ τής συγκρίσεως αυτής διαπιστοΰται, νομίζω, δτι αί
παραστάσειςέκειναι παρουσιάζονται περισσότερον σύμφωνοι προς τόν τύπον, τον όποιον
εις τό ένδυμα τών στρατιωτικών μαρτύρων εδωκεν ή τέχνη τής Κωνσταντινουπόλεως.
Τοΰτο δεικνύουν και ή τοιχογραφία τοΰ Όνταλάρ Τζαμιοΰ 1
2, προ πάντων όμως τα ελε
φάντινα ανάγλυφα 3, τα οποία δύναται νά θεωρηθή απολύτως βέβαιον ότι είναι έ'ργα
τής Πρωτευούσης. Ό τύπος αυτός, μέ τάς λεπτάς καί πυκνάς πτυχάς, πού δίδουν την
έντύπωσιν ότι τά ενδύματα αποτελούνται άπό απαλά καί ελαφρά υφάσματα, προσ
αρμόζεται άριστα μέ την επιδίωξιν τής άϋλότητος, ή οποία χαρακτηρίζει την τέχνην τής
εποχής αυτής εις την απεικόνισιν τών ιερών προσώπων. Ό μνημειώδης όμως καί ρεα
λιστικός χαρακτήρ τών μορφών τής ’Αχειροποιήτου δεν ήτο δυνατόν νά συμφωνήση
μέ την ήλλοιωμένην αύτήν μορφήν τοΰ ενδύματος. Οί ζωγράφοι τών τοιχογραφιών τού
των φυσικόν ήτο νά έπανέλθουν εις την παλαιάν παράδοσιν καί νά μιμηθοΰν τά παλαιο
χριστιανικά ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης, εις τά όποια αί άραιαί καί πλατεΐαι πτυχαί
συμβάλλουν εις τό νά δοθή ζωηρά ή έντύπωσις τών βαρέων χρυσοϋφάντων υφασμά
των. Θά ίδωμεν άλλωστε κατωτέρω ότι ή έπίδρασις τών παλαιών αυτών ψηφιδωτών
τής Θεσσαλονίκης δέν περιορίζεται μόνον εις τό ένδυμα.
IV
Πότε έγιναν αί τοιχογραφίαι αύταί τής Αχειροποιήτου; Ό, κατά προσέγγισιν
βεβαίως, προσδιορισμός τοΰ χρόνου τής κατασκευής των είναι αρκετά δυσχερής. Προ
έρχονται δέ κυρίως αί δυσχέρειαι άπό τό γεγονός ότι εις τάς τοιχογραφίας αύτάς συν
υπάρχουν, ώς εϊδομεν, άφ’ ενός μέν στοιχεία αρχαϊκά, άφ’ ετέρου δέ άλλαι λεπτομέρειαι
δεικνύουσαι φανεράν έξέλιξιν προς την μακεδονικήν ζωγραφικήν, όπως αυτή διεμορφώθη κατά τούς χρόνους τών ΓΙαλαιολόγων.
”Ας ίδωμεν πρώτον κατά πόσον δύνανται νά βοηθήσουν τήν χρονο?ιόγησιν τά
κοινά εις όλας τάς μορφάς χαρακτηριστικά, τά όποια ανωτέρω άνεφέραμεν.
Αί επί τών παρειών έντονοι έρυθραί κηλϊδες δέν είναι στοιχεΐον δυνάμενον νά μάς
βοηθήση εις τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν τών τοιχογραφιών. Ταύτας εύρίσκομεν, διά
νά περιορισθώ είς τούς μετά τήν Είκονομαχίαν χρόνους, ήδη τόν 8ον ή τόν 9ον αιώνα εις
τά ψηφιδωτά τοΰ 'Ιερού τοΰ ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς τήν Νίκαιαν 4, κατά
τόν 9ον δέ επίσης αιώνα, όπως σήμερον τουλάχιστον πιστεύεται5, είς τά ψηφιδωτά τοΰ
1 Βλ. προχείραις τόν κώδ. gr. 580 τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης τών Παρισίων:Η. Ομοντ, Miniatures des
plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque
Nationale, Paris 1929, πίν. CII (άνω σειρά, είς τό μέ
σον). Δαφνί: DiEZ - Demus, έ·ά. είκ. 75, 76. Εικόνες
Σινά: Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εικόνες τής Μονής Σινά,
Άθήναι 1956, 1958, I, πίν. 47, 129, 180. Ναός τής Πα
ναγίας είς τήν μονήν Στουντένιτσας: G. Μιγ,ι,ΕΤ, La
peinture du moyen age en Yougoslavie. Fasc. I.
Album presente par A. Frobow, Paris 1954, πίν. 42. i.
2 P. Schazmann έν Atti del V Congresso In-

ternazionale di Studi Bizantini, II, Roma 1950,
πίν. CXXII. ?.
3 Λίαν ευκρινείς απεικονίσεις προχείρως έν Ται,βοτ Rice-Hirmer, Kunst aus Byzanz, πίν. 98,
99, 101.
4 Τη. Schmit, Die Koitnesis - Kirche von Nikaia, Berlin - Leipzig 1927, πίν. XV - XXIV. Διά τάς
προταθείσας γνώμας περί τής χρονολογίας τών ψηφι
δωτών βλ. τελευταϊον A. Grabar, L’iconoclasme byzantin, Paris 1957, 194.
5 Grabar, έ'ά. 195 κ.έξ.
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τοούλλου τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης λ Τον 10ον αιώνα τάς συναντώμεν είς τον
από τοΰ 905 περίφημον κώδικα τοΰ ’Ιώβ τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης είς την Βενε
τίαν 2. Κατά τον 11ον τά παραδείγματα γίνονται πολύ περισσότερα3, διά να κατα
στούν και πάλιν όλιγώτερον πολυάριθμα κατά τον 12ον4. "Εν τών τελευταίων, έκ των
είς εμέ τουλάχιστον γνωστών, παραδειγμάτων επί μνημείων τού 12ου αίώνος είναι αί
άπό τοΰ 1191 τοιχογραφίαι τής εκκλησίας τού Κουρμπίνοβο παρά τήν λίμνην τής Πρέσπας 5. Τάς επί τών παρειών τέλος κηλΐδας εύρίσκομεν καί κατά τάς πρώτας δεκάδας
τοΰ 13ου αίώνος, όπως είς τάς τοιχογραφίας τοΰ Μιλέσεβο είς τήν Σερβίαν, αί όποΐαι
έγιναν κατά τό 1234/35 λ
Μεταξύ τών μορφών, πού διεσώθησαν εις τήν ’Αχειροποίητον, ό Γάϊος (πίν. 4. ΐ)
έχει επί μεν τής δεξιάς του παρειάς ζωηράν έρυθράν κηλίδα, τής οποίας μικρά πλέον
λείψανα σήμερον σώζονται, είς δέ τήν αριστερόν, έκτος άπό τήν άσθενεστάτην έρυθράν
κηλϊδα καί σειράν μικρών, παραλλήλων, ίσχυρώς έρυθρών γραμμών. Τάς έρυθράς αύτάς
παραλλήλους γραμμάς έπί τών παρειών συναντώμεν τον 12ον αιώνα είς τήν ψηφιδωτήν
προσωπογραφίαν τής βασιλίσσης Ειρήνης, συζύγου τοΰ Ίωάννου Β' Κομνηνοΰ, τήν άποκαλυφθεισαν είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως 7, όπως καί είς τό εκεί επί
σης σωζόμενον ψηφιδωτόν τοΰ νεαρού ’Αλεξίου υίοΰ τοΰ Ίωάννου Κομνηνοΰ8. Προς
τό τελευταΐον αυτό ψηφιδωτόν συγγενεύει στενότατα, σχετικώς με τήν διάταξιν τών
έρυθρών γραμμών, ή άπό τοΰ 1164 τοιχογραφία τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος είς τό Νέρεζι

1 Diehe-Le Tourneau-Saeadin, έ.ά.πίν. XLVII. 2.
Πρβ. καί Grabar, ε.ά. είκ. 136.
2 Β. ΛΑΖΑΡΕΦ, Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής
(ρωσ.), Μόσχα 1947 - 48, II, πίν. 55.
3 Μεταξύ πολλώιν άλλων, "Οσιος Λουκάς: Diez Demus, ε.ά είκ. 8, 9, 41 κ.ά. Παναγία τώ>ν Χαλκέων
Θεσσαλονίκης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ε.ά. πίν. 6, 7. 'Αγία Σο
φία Άχρίδος : ΜιεεΕτ - P’roeow, έ'.ά. πίν. 3, 9. ι - 2.
Τοιχογραφίαι “Αγίας Σοφίας Κίεβου : ΛΑΖΑΡΕΦ, ε.ά. II,
πίν. 120α, 121α. Ψηφιδωτά τοΰ Κωνσταντίνου Μονομά
χου καί τής Ζωής είς τήν Αγίαν Σοφίαν Κων/πόλεως :
Τη. Whittemore, The Mosaics of Haghia Sophia
at Istanbul. Third Preliminary Report, Oxford 1942,
πίν. VI, XI, XV. "Εγχρωμο; άπεικόνισις έν A. Gra
bar, La peinture byzantine, Geneve 1953 (Skira),
σ. 98.
4 Νέρεζι (1164): ΛΑΖΑΡΕΦ, έ’.ά. II, πίν. 186 (δεξιά).
Ψηφιδωτά Ίωάννου Β' Κομνηνοΰ καί Ειρήνης είς τήν
'Αγίαν Σοφίαν Κων/πόλεως: Whittemore, ε.ά. πίν.
XXII, XXIV, XXVIII. Έγχρωμος άπεικόνισις έν
Grabar (Skira), ε.ά. σ. 99.
5 Ο. Bihaeji - Merin, Fresques et icones. L’art
medieval serbe et macedonien, Miinchen 1958,
πίν. 14. Ή εσχάτως εύρεθεΐσα ελληνική έπιγραφή μέ
τήν χρονολογίαν τών τοιχογραφιώιν τούτων έδημοσιεύθη
ΰπό Α. ΝίΚΟΛΟΒΣΚΙ καί Ζ. ΜΠΛΑΖΙΚ εις τό περιοδικόν
τών Σκοπιών Ραζγκλέντι, 3, άριθ. 4, Δεκέμβριος 1958,
όπως είχε τήν καλωσύνην νά μέ πληροφορήση ό
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κ· Ρ. Λιουμπίνκοβιτς, τόν όποιον καί άπό τήν θέσιν αυ
τήν θερμώς ευχαριστώ).
6 Μιεεετ - Froeow, ε.ά· πίν. 70. 2, 71. ι, 75. 2,
76 κ.ά Βλ. καί τάς εγχρώμους απεικονίσεις έν Grabar
(Skira), ε.ά. σ. 146, 147. Ή χρονολογία τών τοιχογρα
φιών δέν είναι άπολύτως καθορισμένη. Ό G. ΜΐΕΕΕΤ
έν L’art byzantin chez les Slaves. Premier recueil
dedie a la memoire de Th. Uspenskij, Paris 1930,
168 κ.έξ. τάς έθεώρει παλαιοτέρας άπό τήν είς τόν θρό
νον άνοδον κατά τό 1234 τοΰ κτήτορος Βλαδισλάβου καί
τάς έτοποθέτει μεταξύ τοΰ 1228 καί 1234. Ό Vl. Ρετkovic, La peinture serbe du moyen age, I, σ. IX καί
ό S. R.ADOjfic, Les maitres de l’ancientie peinture
serbe (σερβ. μετά γαλλ. περιλήψεως), Beograd 1955,
113, περί τό 1231/5. 'Ο Ν. Okunev είς τό περιοδ. Byzantinoslavica, 7, 1938, 97, φαίνεται τοποθετώ»' αύτάς
μεταξύ 1234-37. Ό Froeow έν Μιεεετ - Froeow, ε.ά.
Εισαγωγή, σ. X, μεταξύ τοΰ 1230 καί 1237. Τέλος ό
Ο. Demus, Die Entstehung des Palaologenstils in
der Malerei, Miinchen 1958 (Berichte zum XI Internationalen Byzantinisten - Kongress. Miinchen
1958), 27, τάς τοποθετεί είς τούς περί τό 1236 - 40 χρό
νους. Βλ. καί τήν αυτόθι σημ. 114. Πάντως ή χρονολόγησις άπό τοΰ 1234/5 φαίνεται ή πιθανότερα·
7 WhittemorE, ε.ά. πίν. XXXI. Έγχρωμος άπεικόνισις έν Grabar (Skira), ε.ά. σ. 101.
8 Whittemore, ε.ά. πίν. XXXIV, XXXV. Gra
bar (Skira), έ'.ά. σ. 103.
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παρά τά Σκόπια λ Είς τάς τοιχογραφίας δε αύτάς τοΰ Νέρεζι εύρίσκομεν σειράν όλην
μορφών, εις τάς οποίας αί επί τών παρειών έρυθραί γραμμαί παρουσιάζουν λίαν κα
ταφανή σχέσιν προς την εικόνα τοΰ Γαΐου, πού εδώ μάς απασχολεί1
2. Τέλος ή συγ
γένεια τής ήμετέρας είκόνος, ώς προς την λεπτομέρειαν ταύτην, είναι άκόμη μεγαλύ
τερα προς τάς γυναικείας Ιδίως μορφάς μεταξύ τών άπό τοΰ 1219-1235 τοιχογραφιών
τής Ζίτσας3 καί τών άπό τοΰ 1234/35 είς τό Μιλέσεβο 4 τής Σερβίας.
Βεβαίως καί αί έρυθραί κηλΐδες καί αί μικραί παράλληλοι έρυθραί γραμμαί έπί
τών παρειών, λόγω τής έπί αιώνας χρησιμοποιήσεώς των, δεν δύνανται αύταί μόναι νά
μάς έπιτρέψουν κάποιαν ασφαλή οπωσδήποτε χρονολόγησιν τών τοιχογραφιών τής
’Αχειροποιήτου, αί όποιαι έδώ μάς άπασχολοΰν. Άσφαλέστερον κάπως έδαφος μάς
παρέχει ή έξέτασις τής ίσχυρώς σχηματοποιημένης μορφής, την οποίαν παρουσιάζουν
τά ώτα τών μαρτύρων είς τάς ήμετέρας τοιχογραφίας.
Ή σχηματοποιημένη αυτή μορφή τών ώτων εμφανίζεται, άν δεν άπατώμαι, περί
τά μέσα τοΰ 11ου αίώνος είς τήν ’Αγίαν Σοφίαν τής Άχρίδος5, άν βεβαίως αί μορφαί τών ιεραρχών είς τό Τερόν τής εκκλησίας ταύτης έγένοντο πράγματι μεταξύ τών
έτών 1037 καί 1040, όπως παραδέχεται ό Miljkovic - Ρερεκ 6. Μετά τάς άκόμη
αμφιβόλου κάπως χρονολογίας τοιχογραφίας τής Άχρίδος έ'χομεν τάς ασφαλώς
χρονολογημένος μικρογραφίας τοΰ κώδ. Coisl. gr. 79 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης
τών Παρισίων, είς τάς οποίας είκονίζεται ό αΰτοκράτωρ Νικηφόρος ό Βοτανειάτης (1078-1081). Είς μίαν έξ αυτών ό .παρά τον αύτοκράτορα ίστάμενος Άγιος
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος έχει τό ούς σχεδιασμένου όπως περίπου καί αί μορφαί
τής ’Αχειροποιήτου7. Κατά τον 12ον αιώνα τά παραδείγματα γίνονται άφθονώτερα καί είς τήν Μακεδονίαν 8 καί είς τά υπό Ελλήνων τεχνιτών έκτελεσΰέντα ψη
φιδωτά τής Σικελίας έπί τής βασι?ιείας τοΰ Ρογήρου Β' (1130-1154) 9, όπως καί είς
τά ψηφιδωτά τής Μονής τοΰ Μιχαήλ (1108) είς τό Κίεβον τής Ρωσίας 10. Λήγοντος
τοΰ 12ου αίώνος τήν σχηματοποιημένην αυτήν μορφήν τοΰ ώτός εύρίσκομεν όμοίαν είς
τό Κουρμπίνοβο (1191) u. Άρχομένου τοΰ 13ου αίώνος, ό Έλλην ζωγράφος, ό έκτελέσας τάς τοιχογραφίας είς τήν έκκλησίαν τής Παναγίας (1208/9) τής Μονής Στουντένιτσας είς τήν Σερβίαν, έπιμένει είς τήν σχηματοποίησιν )2, άν καί είς ώρισμένας μορ1 Millet - Frolow, έ ά. πίν. 20. 4. Ευκρινέστερα
άπεικόνισις έν Bihalji - Merin, ε.ά. πίν. 17.
2 Millet - Frolow, ε.ά. πίν. 16. 3, 20. 2· Bihalji Merin, ε.ά. πίν. 25. Βλ. καί τάς εγχρώμους απεικονί
σεις έν Grabar (Skira), έ'.ά. σ. 144, 145.

3 Millet - Frolow, έ.ά· πίν. 62. 4. Ή τοιχογραφία
αυτή, ευρισκόμενη είς έν τών παρεκκλησίων, φαίνεται
άνήκουσα πιθανώτατα είς τήν αρχικήν διακόσμησιν καί
διαφυγοϋσα τάς μεταγενεστέρας έπισκευάς, περί τών
οποίων βλ. Frolow, αυτόθι, Εισαγωγή, σ. IX.
4 Millet - Frolow, ε.ά. πίν. 64. 2.
5 Αυτόθι, πίν. 8, 9. MlLJKOVld - ΡερΕκ, ε.ά. πίν.
XV, XXVI.
6 'E-a. 69.
7 Ή μικρογραφία ολόκληρος έν Η. Ομοντ, Mini
atures des plus anciens

manuserits grecs de la

Bibliotheque Nationale, πίν LXIV. ’Έγχρ. άπεικόνισις έν Grabar (Skira), ε.ά. σ. 179. Ή κεφαλή τοΰ Χρυ
σοστόμου ίσχυρώς μεγεθυσμένη έν A. Grabar, Mini
atures byzantines de la Bibliotheque Nationale,
Paris 1939, είκ. 43.
8 Π. χ. Νέρεζι Millet - Frolow, ε.ά. πίν. 15. 3, 4,
20. 2, 3, 21. 2, 3. Καστοριά: Σ. ΙίΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Κα
στοριά. I, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι. Πίνακες, Θεσσαλο
νίκη 1953, πίν. 9β, 12α, 13, 18, 21 κ. α. ("Αγ. ’Ανάργυ
ροι), 65, 66β, 77, 82α (Μαυριώτισσα).
9 Ο. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,
London 1949, πίν. 16a, 24b, 25 κ.α. (Palermo, Capella Palatina). Λαζαρεφ, έ'.ά. II, πίν. 182,183 (Cefalii).
10 Λαζαρεφ, έ.ά· II, πίν. 173.
11 Bihalji - Merin, ε.ά. πίν. 14.
12 Millet - Frolow, έ.ά. πίν. 34, 35. ι, 2, 38. ι,4κ.ά
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φας προσπαθεί ν’άποδώση τό φυσικόν σχέδιον τοϋ ώτός λ Την τάσιν αΰτήν τής απαλ
λαγής από χήν σχηματοποίησιν και τής επανόδου εις τό φυσικόν σχέδιον εύρίσκομεν
λίαν φανερόν, ήδη από τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 12ου αίώνος, εις τάς τοιχογραφίας
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (1194 περίπου) εις τό Βλαντίμιρ τής Ρωσίας 2. Την ιδίαν δε
αυτήν τάσιν, παρά την γενικήν του σχηματοποίησιν, δεικνύει και τό τμήμα τοιχογρα
φίας με τάς κεφαλας των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τό άποκείμενον εις την
άγιορειτικήν Μονήν Βατοπεδίου 3 καί προερχόμενον, κατά την πιθανωτάτην γνώμην
τοΰ Radoj2ic, από την διακόσμησιν τής τραπέζης τής μονής, γενομένην περί τό
1 197/8 4.
Μετά τάς πρώτας δεκάδας τοϋ 13ου αίώνος ή σχηματοποιημένη αυτή μορφή τών
ώτων δεν άπαντα πλέον, εις τά έργα τουλάχιστον τών μεγάλων καλλιτεχνικών κέντρων.
Έπιζή όμως εις έπαρχιακάς τοιχογραφίας, τών οποίων οί τεχνΐται εμμένουν σταθερώς
εις τήν παλαιάν παράδοσιν5. Οΰτω εύρίσκομεν τό σχηματοποιημένον ούς εις τάς τοιχο
γραφίας τής Εύβοιας ακόμη κατά τά μέσα τοϋ 13ου αίώνος (1245) 6 και κατά τάς
πρώτας δεκάδας τοϋ 14ου7. Επίσης εις τήν Κρήτην τήν συναντώμεν καί κατά τάς
άρχάς τοϋ 14ου αίώνος (1315)8, υπάρχει δε έκεΐ καί παράδειγμα από τοΰ δευτέρου
ήμίσεος τοϋ 15ου (1457 - 62)9. Αί μεμονωμένοι όμως αύταί επιβιώσεις εις επαρχιακά
μνημεία δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά χρησιμεύσουν ώς βάσις χρονολογικού προσ
διορισμού.
’Από τήν ανωτέρω έξέτασιν τών κοινών εις όλας τάς μορφάς τής ’Αχειροποιήτου
χαρακτηριστικών δυνάμεθα νά συναγάγωμεν ώρισμένα πιΛύτιμα συμπεράσματα διά
τήν χρονολόγησιν τών τοιχογραφιών τούτων.
Εϊδομεν δηλαδή ότι αί επί τών παρειών έντονοι έρυθραί κηλιδες απαντούν είς
τάς τοιχογραφίας καί τά τ|ιηφιδωτά μέχρι καί τών πρώτων δεκάδων τοϋ 13ου αίώνος.
Είδικώτερον αί μικραί παράλληλοι έρυθραί γραμμαί, αντί τών κηλίδων ή καί μετ’ αυ
τών, είναι χαρακτηριστικοί σειράς όλης μνημείων τοϋ 12ου καί τών πρώτων δεκαετη
ρίδων τοϋ 13ου αίώνος. Τέλος, ή σχηματοποιημένη μορφή τών ώτων εμφανίζεται
κατά τον 11ον αιώνα, κυριαρχεί κατά τον 12ον καί φθάνει, καί αύτή επίσης, μέχρι
τών πρώτων δεκαετιών τοϋ 13ου αίώνος, άν καί άπό τοϋ τέλους ακόμη τοϋ 12ου παρα! Millet - Froi.ow, έ.ά. πίν. 39.

2 Λαζαρεφ, ε.ά. II, πίν. 190.
3 G. Millet, Monuments de Γ Athos, I, Les
peintures, Paris 1927, πίν. 98. ι.
4 S. RadojCic είς τά Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθνούς
Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, Α', Άθήναι 1955, 434 καί
πίν. 162. 2. Τοΰ αύτοϋ, Les maitres de 1’ ancienne
peinture serbe, o. 6.
5 Τήν σχηματοποιημένην μορφήν έχουν τά ώτα καί
είς πολλάς άπό τάς τοιχογραφίας τής εκκλησίας τής
Μονής τής Θεοτόκου είς τό χωρίον Μαναστϊρ τής πε
ριοχής τής Πελαγονίας: Δ· ΚΟΤΣΟ καί Π. ΜίΛΚΟΒΙΤΣ Πεπεκ, Μαναστίρ (σερβ. μετά γαλλ. περιλήψεως), Σκό
πια 1958, ιδίως πίν. XXXVI - XLI. Συμφώνως πρός
τήν έκεΐ σωζομένην μακράν ελληνικήν επιγραφήν, ή εκ
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κλησία έκτίσθη τό 1095 καί διεκοσμήθη τό 1271 (Αυ
τόθι, σ. 109 καί πανομοιότυπον είς τάς σ. 98 - 101). Αί
τοιχογραφίαι όμως αύταί παρουσιάζουν τόσας μεταξύ
των διαφοράς τεχνοτροπίας, ώστε, παρά τήν γνώμην
τών συγγραφέων, νά διατηρώμεν πολλάς επιφυλάξεις,
αν ολόκληρος ή διακόσμησις έγένετο τό 1271. Πάντως
αί λίαν ένδιαφέρουσαι τοιχογραφίαι αύταί θά πρέπη
ν’ άποτελέσουν τό θέμα λεπτομερεστέρας έξετάσεως.
6 Βλ. A. IQANNOY, Βυζαντινές τοιχογραφίες τής
Εύβοιας. Α', 13ου καί 14°ν αιώνα, ’Αθήνα 1959, πίν.8-10.
7 Ιωαννου, έ.ά· πίν. 16, 18, 21 κ.ά. (1303), πίν. 47,
55 (1310/11).
8 Βλ. Κ. ΚΑΛΟΚΥΡΗ, Αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι
τής Κρήτης, Άθήναι 1957, πίν. LXXXI.
9 Αυτόθι, πίν. LXXXVI.
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τηρείται εις τινα μνημεία τάσις προς άπόδοσιν τής φυσικής μορφής τοΰ ώτός. Όσον
αφορά τάς μεμονωμένος επιβιώσεις τής σχηματοποιημένης μορφής τοΰ ώτός εις επαρ
χιακά μνημεία μέχρι κα'ι τοΰ δευτέρου ακόμη ήμίσεος τοΰ 15ου αίώνος, περί τών
οποίων ανωτέρω έγένετο λόγος, αΰται δεν δύνανται, νομίζω, να ληφθοΰν ΰπ’ όψιν.
Όλαι λοιπόν αί ενδείξεις αύταί μάς όδηγοΰν εις τον 120ν και εις τάς πρώτας
δεκάδας τοΰ 13ου αίώνος. Εις τό χρονικόν συνεπώς διάστημα τοΰτο φαίνεται πιθανόν
ότι πρέπει κατ’ αρχήν νά τοποθετηθούν αί άπασχολοΰσαι ημάς τοιχογραφίαι τής
’Αχειροποιήτου.
V.
Είναι όμως, νομίζω, δυνατόν νά περιορίσωμεν κατά πολν τά αρκετά εύρέα αυτά
χρονολογικά πλαίσια.
Αί τοιχογραφίαι τής ’Αχειροποιήτου παρουσιάζουν, ώς εϊπομεν, καταφανές μείγμα
στοιχείων αρχαϊκών, άνηκόντων εις την παλαιοτέραν παράδοσιν καί δυναμένων νά θεωρηθοΰν τυπικών διά την ζωγραφικήν τοΰ 12ου αίώνος, άφ’ετέρου δε στοιχείων, τά
όποια αφήνουν νά διαφαίνωνται αί τάσεις άνανεώσεως τής ζωγραφικής, πού χαρακτη
ρίζουν τά έργα τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 1301' αίώνος καί πού θά εξελιχθούν εις την
λαμπράν άνθησιν τής Παλαιολογείου εποχής.
Τάς δύο αύτάς όψεις αντιπροσωπεύουν εις τάς τοιχογραφίας τής ’Αχειροποιήτου
οί δύο ζωγράφοι, τούς οποίους ανωτέρω διεκρίναμεν. Ό ζωγράφος τών όρθιων όλοσώμων μορφών παρουσιάζεται περισσότερον συντηρητικός, ενώ ό ζωγράφος τών εντός
κύκλων προτομών είναι καταφανώς επηρεασμένος από τάς νέας τάσεις τής τέχνης. Καί
ό πρώτος όμως, παρά την συντηρητικότητά του, δεν φαίνεται ξένος προς τάς ανανεω
τικός τάσεις τοΰ καιρού του. Περί τούτου πείθει ή συγγένεια τών μορφών πού έζωγράφησε προς μνημεία τών πρώτων δεκάδων τοΰ 13ου αίώνος. Πράγματι, ό ανώνυμος
όρθιος μάρτυς (είκ. 12) παρουσιάζει εις τό από τών οφθαλμών καί κάτω σωζόμενον
τμήμα τοΰ προσώπου πολλάς αναλογίας προς την προσωπογραφίαν τοΰ κράλη Ραδοσλάβου, καθώς καί με την μίαν τών προσωπογραφιών τοΰ κράλη Βλαδισλάβου, άμφοτέρων εις τό Μιλέσεβο (1234/ό) λ Ό "Αγιος Κύριλλος (πίν. 3. ι) εξ άλλου ενθυμίζει
ζωηρώς την έτέραν, την περισσότερον γνωστήν, προσωπογραφίαν τοΰ αυτού Βλαδι
σλάβου εις την ιδίαν εκκλησίαν 2. Τέλος τό σχεδόν τετράγωνον πρόσωπον τοΰ 'Αγίου
Λεοντίου (πίν. 2. ι) εύρίσκομεν λίαν άνάλογον εις μερικάς μορφάς τής Προδοσίας τοΰ
’Ιούδα μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ Μιλέσεβο 3.
’Αλλά καί ώς προς τάς στάσεις καί τό έ'νδυμα αί όρθιαι μορφαί τής ’Αχειροποιή
του παρουσιάζουν καταφανή ομοιότητα προς τάς τοΰ Μιλέσεβο 4. ’Ακόμη δέ καί την
λεπτομέρειαν τής προς τά πλάγια τεινομένης αριστερός, τής καλυπτομένης υπό τής
χλαμύδος, όπως την βλέπομεν είς τον "Αγιον Δομετιανόν (είκ. 6) μεταξύ τών ήμετέρων τοιχογραφιών, την έπανευρίσκομεν είς τό Μιλέσεβο5.
1 Millet - Frolow, ε.ά. πίν. 80. 2, 81. ι.
2 Αυτόθι, πίν. 81. 2. "Εγχρ. άπεικόνισις έν Grabar
(Skira), ε. ά. σ. 147.

4 Αυτόθι, πίν. 75. 3, 4.
5 Αυτόθι, πίν. 75. 3. Βλ. επίσης Okunev είς τό πε·
ριοδ. Byzantinoslavica, 7, 1938, πίν. XX.

3 Millet - Frolow, ε.ά. πίν. 69. 2,3
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Καί έκ τών προτομών όμως, αί όποΐαι είναι, ώς εϊδομεν, έργα τοΰ άλλου ζωγρά
φου, μερικαί παρουσιάζουν επίσης συγγένειαν προς τάς τοιχογραφίας τοΰ Μιλέσεβο.
Οΰτω, έπί παραδείγματι, ό "Αγιος Γάϊος (πίν. 4. ι) σχετίζεται προς εικόνας αποστόλων
μεταξύ τών τοιχογραφιών αυτών ', ακόμη δέ περισσότερον προς τον περίφημον "Αγ
γελον τής εκεί σκηνής τών Μυροφόρων προ τοΰ μνημείου τοΰ Ίησοΰ 1
2. Την στενήν
σχέσιν τής είκόνος τοΰ Γαΐου προς τό Μιλέσεβο δύναταί τις ευκόλως νά διαπίστωση,
αν την παραβάλη με άναλόγους μορφάς έπί παλαιοτέρων κάπως μακεδονικών μνη
μείων, όπαις π. χ. ό τοσαύτας παρουσιάζων αναλογίας "Αγιος Τρύφων μεταξύ τών από
τοΰ 1164 τοιχογραφιών τοΰ Νέρεζι3.
Αί συγκρίσεις αύταί μάς επιτρέπουν νά περιορίσωμεν την χρονολόγησιν τών τοι
χογραφιών τής ’Αχειροποιήτου εις χρόνους μεταγενεστέρους τής διακοσμήσεως τοΰ
Νέρεζι (1164), πλησιεστέρους δέ προς τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος.
Τά συμπεράσματα ταΰτα ένισχύονται καί από την εν γένει τεχνοτροπίαν τών ήμετέρων τοιχογραφιών. ΙΙράγματι, εις αύτάς δεν εύρίσκομεν πλέον την γραμμικότητα καί
τον διακοσμητικόν γενικώς χαρακτήρα τών έ'ργων τοΰ 12ου αίώνος. Αί πτυχαί τών
ενδυμάτων δεν έχουν την σχηματοποίησιν, τό περίτεχνον καί την γραμμικήν έκτέλεσιν
τών τοιχογραφιών τοΰ Κουρμπίνοβο (1191)4 εις τήν Σερβίαν καί τής Παναγίας τοΰ
Άράκου (1192)5 εις τήν Κύπρον. Τά έντονα περιγράμματα καί αί απότομοι αντιθέσεις
φωτός καί σκιάς, ή ελευθερία καί ή τάσις φυσικής άποδόσεως εις τάς πτυχώσεις φέρουν
τάς ήμετέρας τοιχογραφίας πλησιέστερον προς τήν διακόσμησιν τοΰ ναοΰ τής Πανα
γίας (1208/9) είς τήν Μονήν Στουντένιτσας τής Σερβίας6 ακόμη δέ πλησιέστερον,
όπως εϊδομεν, προς τό Μιλέσεβο 7.
VI.
Ή δ ιαπιστωθεισα σχέσις μεταξύ τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου, αί όποΐαι
εδώ μάς απασχολούν, καί τής διακοσμήσεως τής εκκλησίας τοΰ Μιλέσεβο δέν είναι
ασφαλώς τυχαία. Αί τοιχογραφίαι τοΰ Μιλέσεβο 8 παρουσιάζουν πράγματι τήν ιδίαν
άρχαϊκότητα καί σχηματικότητα, πού χαρακτηρίζουν τήν ζωγραφικήν τοΰ 12ου αίώ
νος, έν ω έξ άλλου είναι έκδηλοι καί εις αύτάς αί νέαι τάσεις αί έπικρατοΰσαι είς
τήν τέχνην τής Μακεδονίας κατά τάς πρώτας δεκάδας τοΰ 13ου αίώνος. Τάς διαφο
ρετικός αύτάς κατευθύνσεις αντιπροσωπεύουν οί τρεις φερόμενοι ώς ζωγράφοι τών
τοιχογραφιών τούτων, Δημήτριος, Γεοόργιος καί Θεόδωρος, όπως τούς θεωρεί ό
Radoj£ic, ό ευρών τά όνόματά των κάτω από τάς εικόνας τών ομωνύμων των αγίων 9·
1 Μιιλετ - Frox,ow, έ.ά. πίν. 75. 4, 76. 2.

2 Αυτόθι, πίν. 71. ι. ”Εγχρ. άπεικόνισις έν Grabar
(Skira), έ.ά. σ· 146.
3 ΜιιλΕτ - Frolow, έ.ά. πίν. 20. 4.
4 Bihalji - Merin, έ ά. πίν. 14, 15.
EOW, έ.ά. πίν. 84-85, ι.

Μιει,ετ - Fro-

5 Πεπραγμένα τοΰ Θ’ Διεθν. Βυζαντινολ. Συνεδρίου,
Α', πίν. 145 - 157.
6 Μιιπ,Ετ - Frolow, έ. ά. πίν. 41. 3, 42. ι κ.ά.
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7 Αυτόθι, πίν. 66. 4, 5, 67. 2, 3, 68. ι, 72. ι κ.ά.
8 Τό μεγαλύτερον μέρος τών τοιχογραφιών έχει άπεικονισθή έν Μιιπ,ΕΤ - Froxow, έ.ά. πίν. 63 - 83. Πολλαί άπεικονίσεις καί έν Petkovic, La peinture serbe
du moyen age, I, πίν. 8-12, II, πίν. VI-XVII. Βλ.
καί τήν έπομένην σημείωσιιι.
9 Βλ. Radojcic, Les maitres de Γ ancienne pein
ture serbe, 13 κ ές. καί πίν. Α (έγχρωμος) III - V.
Τόν αυτόν είς τά Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθν. Βυζαντ.
Συνεδρίου, Α', 435.
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Ή διαφορά τεχνοτροπίας, ή ύπάρχουσα μεταξύ των έργων, τά όποια ό Radoj£ic απο
δίδει εις έκαστον των υποτιθεμένων τούτων ζωγράφων, είναι πολλάκις μεγίστη. Ή
τοιχογραφία, επί παραδείγματι, τοΰ 'Αγίου Νικολάου ', ή υπό τοϋ Radojcic αποδιδό
μενη εις τον ζωγράφον Θεόδωρον, διατηρεί λίαν καταφανή την γραμμικότητα καί την
σχηματοποίησιν τών έργων τοΰ 12ου αίώνος. Αί μορφαί όμως εις μερικάς άπό τάς είκονογραφικάς σκηνάς, όπως ό Άγγελος εις την σύνθεσιν τών Μυροφόρων προ τοΰ μνη
μείου, τον όποιον καί ανωτέρω έμνημονεύσαμεν 1
2, καί ή Θεοτόκος άσπαζομένη την
χεϊρα τοΰ νεκρού Ίησοΰ εις την πλήρη δραματικότητος παράστασιν τής Άποκαθηλώσεως3, την υπό τοΰ Radoj2ic άποδιδομένην εις τον ζωγράφον Γεώργιον, έχουν χαρα
κτήρα εντελώς διάφορον. Εις τάς δύο τελευταίας αύτάς τοιχογραφίας, εις τάς οποίας
κάθε σχηματικότης έχει έκλείψει, διακρίνομεν καθαρά την επιστροφήν εις την παλαιάν
ελληνιστικήν παράδοσιν, με τήν ευγένειαν καί τήν πλαστικότητα τών μορφών, πού τήν
χαρακτηρίζουν.
Είναι όμως άξιον ιδιαιτέρας προσοχής ότι καί ό Okunev παλαιότερον4 *καί ό
Radojcic τελευταίον διεπίστωσαν στενήν σχέσιν τών τοιχογραφιών τοΰ Μιλέσεβο προς
τά παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης. Ούτω ό Radoj^ic παραβάλλει τήν
μνημονευθεϊσαν μορφήν τοΰ ’Αγγέλου εις τήν σκηνήν τών Μυροφόραιν προ τοΰ μνη
μείου προς τό ψηφιδωτόν τοΰ Πορφυρίου εις τον θόλον τοΰ Αγίου Γεωργίου τής
Θεσσαλονίκης6, ή δε σύγκρισις αυτή είναι πράγματι λίαν επιτυχής. Ή έπίδρασις
τών ψηφιδωτών ήτο τόσον ισχυρά, ώστε οί τεχνϊται, οι διακοσμήσαντες τό κεντρικόν
μέρος τοΰ κυρίως ναοΰ τοΰ Μιλέσεβο, έζωγράφησαν καί τό βάθος περί τάς όρθιας
μορφάς κίτρινον, αντί τοΰ καθιερωμένου σκοτεινού κυανοΰ, συγχρόνως δε τό έχώρισαν
με γραμμάς είς μικρά τετραγωνίδια, διά ν’ άπομιμηθοΰν τάς χρυσάς ψηφίδας6.
Τήν επιστροφήν όμως είς τά παλαιοχριστιανικά ψηφιδαιτά τής Θεσσαλονίκης τήν
διεπιστώσαμεν ήδη ανωτέρω είς τάς τοιχογραφίας τής ’Αχειροποιήτου έξετάζοντες τό
ένδυμα τών μορφών, ιδίως τών όλοσώμων. Άλλ’ ή έπίδρασις, τήν όποιαν τά παλαιά
ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης ήσκησαν επί τών ζωγράφων τής ’Αχειροποιήτου, προ
χωρεί πολύ πέραν τής άπομιμήσεως τοΰ στρατιωτικού ενδύματος. Αυτή εκτείνεται καί
εις τινα άπό τά πρόσωπα, τά όποια ιδίως έζωγράφησεν ό τεχνίτης τών όλοσώμων
αγίων. Ό Άγιος Λεόντιος (πίν. 2.1), με τό σχεδόν τετράγωνον πρόσωπον, ενθυμίζειζωηρώς τον Όνησιφόρον τοΰ ψηφιδωτού τοΰ Αγίου Γεωργίου 7, ακόμη δέ καί τον
Πορφύρων τοΰ ίδιου μνημείου8, προς τον όποιον σχετίζεται καί ό Άγιος Κύριλλος
1 Radojcic, Les maitres de Γ anc. peint. serbe,
πίν. III. Millet - Frolow, έ.ά· πίν. 77. 2. Ευκρινέ
στατη άπεικόνιαις έν Ν. Okunev, Monumenta artis

serbicae, III, Pragae 1981, πίν. 2.
2 Βλ. άνωτέρω σ. 24 σημ. 2. Όλόκ?.ηρος ή σκηνή έν
Millet - Frolow, έ.ά. πίν. 70. Λίαν ευκρινής απεικό
νισης έν Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae, I,
Zagrebiae - Pragae 1928, πίν. 2.
3 Radojcic, έ·ά. πίν. A (έ'γχρ.), V.
4 Είς τό περιοδ. Byzantinoslavica, 7, 1938, 101,
όπου δμως αναφέρει, παραλλήλως πρός τά ψηφιδωτά
τής Θεσσαλονίκης, καί τά τής Ραβέννας καί τής Ρώμης,

τά όποια είναι εντελώς άσχετα μέ τό Μιλέσεβο καί τήν
’Αχειροποίητον.
5 Radoj{ic, έ.ά. 14 καί είκ. 10, 11. Κατά παραδρο
μήν, ασφαλώς, ό Πορφύριος ονομάζεται εκεί ’'Αγγελος.
Βλ. καί Grabar (Skira), έ.ά. 144.
6 Okunev έν Byzantinoslavica, έ.ά. 100 κ.έ|. Βλ.
καί τούς αυτόθι πίν. XV, XIX. 1, XXV. 3. Πρβ. καί
Millet - Frolow, έ.ά. πίν. 75.
7 “Εγχρωμος

άπεικόνισις έν Volbach - Hirmer,

Friichristliche Kunst, πίν. 126.

8 Αυτόθι, πίν. 127.
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(πίν. 3.ι) των ήμετέρων τοιχογραφιών. Ή τελευταία έξ άλλου αυτή μορφή, δ Αγιος
Κύριλ?\,ος, με την αύστηράν κατά μέτωπον άπεικόνισιν τοΰ προσώπου καί τάς ίσχυρώς
καμπυλουμένας όφρΰς, παρουσιάζει καταφανή συγγένειαν μέ τά ψηφιδωτά τοΰ Αγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ιδίως μέ τον "Αγιον Δημήτριον προστατεΰοντα τά δΰο παιδία
καί μάλιστα μέ τον "Αγιον Σέργιον λ
Ή οΰτω διαπιστωθεΐσα σιενή σχέσις τεχνοτροπίας καί καλλιτεχνικών τάσεων
γενικώτερον μεταξύ τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου καί τής διακοσμήσεως τοΰ
Μιλέσεβο μάς οδηγεί εις κάπως περισσότερον συγκεκριμένα χρονολογικά συμπεράσματα.
Δεδομένου δτι ή σχέσις αυτή ασφαλώς δέν είναι τυχαία, άλλ δτι οφείλεται εις
κοινάς καλλιτεχνικός τάσεις, αί όποΐαι χαρακτηρίζουν τήν ζωγραφικήν ώρισμένης επο
χής, δυνάμεθα μέ πο?Αήν πιθανότητα νά παραδεχθώμεν δτι αί τοιχογραφίαι τής ’Αχει
ροποιήτου ανήκουν εις τούς ίδιους περίπου χρόνους μέ τήν κατά το 1234/5 γενομένην
διακόσμησιν τοΰ Μιλέσεβο, προηγηθεϊσαι ίσως ταΰτης κατά τινα έτη.
VII.
Ή χρονολόγησις δμως αυτή, εις τήν οποίαν κατελήξαμεν, δΰναται, νομίζω, νά
όρισθή ακόμη άκριβέστερον.
Αί τοιχογραφίαι δηλαδή, αί άπασχολοΰσαι ήμάς, δέν δΰνανται νά είναι, κατά τήν
γνώμην μου, παλαιότεραι τοΰ έτους 1224, κατά τά τέλη τοΰ οποίου ό Θεόδωρος ’Άγ
γελος κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκην, έκδιώξας τούς Φράγκους 1
2. Ή εκκλησία τής ’Αχει
ροποιήτου, όνομαζομένη μέχρι πιθανώς τής υπό τών Φράγκων καταλήψεως τής Θεσ
σαλονίκης ναός τής Θεοτόκου Όδηγητρίας3, φαίνεται δτι καί αυτή κατά τήν περίοδον
τής Φραγκοκρατίας (1205- 1224) είχε περιέλθει εις τούς Λατίνους. Καί είναι μέν
αληθές δτι τοΰτο δέν μαρτυρεΐται, δυνάμεθα δμως νά τό συμπεράνωμεν καί από τό
γεγονός δτι καί αί δΰο άλλαι μεγάλαι έκκλησίαι τής Θεσσαλονίκης, ό "Αγιος Δημήτριος
καί ή Αγία Σοφία, είχον μεταβληθή είς λατινικός, αλλά καί άπό τινας άλλας ενδεί
ξεις 4. Αί άπασχολοΰσαι λοιπόν ήμάς τοιχογραφίαι είναι πολύ πιθανόν δτι σχετίζονται
μέ τάς έπισκευάς, τάς γενομένας είς τον ναόν κατά τήν μεταβολήν του καί πάλιν είς
ορθόδοξον, ευθύς δηλαδή μετά τό 1224, οπότε φαίνεται δτι καί τό δνομα τής βασιλι
κής μετεβλήθη είς ’Αχειροποίητον καί ή είς αυτήν λατρευτική είκών παρίστανε τήν
Θεοτόκον δεομένην, αντί τής παλαιάς, είς τήν οποίαν ή Θεομήτωρ είχε τον τύπον τής
Όδηγητρίας 5.
1 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή βασιλική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου,
Λεύκωμα, πίν. 65. "Εγχρωμοι απεικονίσεις έν VokbachHirmbr, ε.ά. πίν. 216.
2 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, 2α έκδ , Miinchen 1952 (Byzantinisches Handbuch, I, 2), 345. Ό A. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ,
'Ιστορία τοΰ βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ δεσποτάτου
τής Ηπείρου, ’Αθήναι 1898, 161, καί ό Ο. Tafrabi,
Thessalonique, des origines au XlVe siele, Pa
ris 1919, 213, αναγράφουν τό 1223 ώς τό έτος τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης. Ό A. VasiiaEV, Histo
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ry of the Byzantine Empire, Madison 1952, 520,
τήν τοποθετεί εις τό 1222. Νεώτεραι δμως έρευναι απέ
δειξαν δτι τό γεγονός τοΰτο συνέβη κατά τά τέλη τοΰ
1224. Βλ. Ostrogorsky, έ.ά. 345, σημ. 3.
3 Βλ. περί τούτου Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ είς τήν ’Επι
στημονικήν ’Επετηρίδα τής Σχολής τών Νομικών καί
Οικονομικών ’Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, τόμ. 6 (Πανηγυρικός τής Έξακοσαετηρίδος τοΰ
Κ. Άρμενοπούλου), 1952, 13 χ. έξ.
4 Βλ. αυτόθι, 16 κ. έξ.
5 Αυτόθι, 11 κ. έξ.
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Είναι πολύ πιθανόν δτι τάς έπισκευάς αύτάς της εκκλησίας, συνεπώς καί τάς άπασχολούσας ήμας τοιχογραφίας, εκαμον οί Άβραμΐται μοναχοί, οι προερχόμενοι ίσως
από την περίψημον Μονήν τής Θεοτόκου Αχειροποιήτου των Άβραμιτών, την εύρισκομένην είς την Κωνσταντινούπολιν. Έκ διαφόρων πράγματι ενδείξεων προκύπτει
ότι οί ’Αβραμΐται είχον κατά πάσαν πιθανότητα ιδίαν μονήν είς τήν Θεσσαλονίκην,
τής οποίας τό καθολικόν ήτο, φαίνεται, ό ναός τής ’Αχειροποιήτου, όπου έτέλουν τάς
συνάξεις των, ως προκύπτει από ΰπαρχούσας μαρτυρίας
Κατά ταΰτα τήν κατασκευήν τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου δυνάμεθα νά
θεωρήσωμεν μεταγενεστέραν ασφαλώς τοΰ 1224, έτους τής έκδιώξεως τών Φράγκων
έκ τής Θεσσαλονίκης, καί ολίγον ’ίσως παλαιοτέραν τής διακοσμήσεως τοΰ Μιλέσεβο,
τής γενομένης τό 1234/5. Νομίζω ότι δεν θά άπεμακρυνόμεθα ’ίσως πολύ από τήν
πραγματικότητα, αν έθέτομεν τήν κατασκευήν αύτών είς τό μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ
1224 καί τοΰ έτους 1230 περίπου χρονικόν διάστημα. ”Αν μάλιστα θεωρήσωμεν πιθα
νήν τήν γνώμην τοΰ Millet, ό όποιος, ώς εϊδομεν 1
2, έπίστευεν ότι αί τοιχογραφίαι
τοΰ Μιλέσεβο έγένοντο μεταξύ τών ετών 1228 καί 1234, καί αν λάβωμεν έξ άλλον
ύπ’ όψιν ότι ή διακόσμησις τοΰ Μιλέσεβο είναι πιθανώτατα, ώς ήδη παρετηρήσαμεν,
νεωτέρα κάπως τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου, θά ήδυνάμεθα ίσως νά τοποθετήσωμεν με αρκετήν πιθανότητα τάς τελευταίας ταύτας είς τό έτος 1224/5 ή είς τά
ευθύς μετ’ αυτό.
VIII.
Τήν έκτασιν τών πιθανώς υπό τών Άβραμιτών γενομένων εργασιών είς τήν
’Αχειροποίητον, μεταξύ τών οποίων καί αί άπασχολοΰσαι ημάς τοιχογραφίαι, δεν δυνά
μεθα πλέον σήμερον νά γνωρίζωμεν επακριβώς. Νομίζω όμως ότι είς τάς εργασίας
έκείνας οφείλονται καί όλίγαι ακόμη τοιχογραφίαι, τών οποίων σήμερον ελάχιστα μόνον
ίχνη πλέον έσώθησαν.
Είς τον προς Α. δηλαδή τοίχον τοΰ βορείου κλιτούς τής ’Αχειροποιήτου υπάρχει
τρίβηλον άνοιγμα, άποτελοΰν είσοδον είς ιόν ναόν έκ τοΰ έξω τής ανατολικής πλευράς
χώρου. ’Έμπροσθεν τοΰ τριβήλου τούτου υπήρχε πρόπυλον, τό όποιον κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους είχε μετατραπή είς μικρόν παρεκκλήσιον, άχρηστευθείσης τής έκ
τοΰ μέρους έκείνου εισόδου είς τον ναόν 3. Είς τούς ήρειπωμένους τοίχους τοΰ παρεκ
κλησίου τούτου, τούς άποκαλυφθέντας κατά τήν άποχωμάτωσιν τοΰ άνατολικώς τής
βασιλικής χώρου, διεκρίνοντο, αν καί αρκετά κατεστραμμένοι, έπί τής βόρειας πλευράς
αί εικόνες δύο ιεραρχών ίσταμένων όρθιων κατ’ ένώπιον, κάτωθεν δε αύτών πολύχρω
μος άπομίμησις όρθομαρμαρώσεως(πίν. 5). Ή πτύχωσις τών ένδυμάτων τών δύο τούτων
ιεραρχών, τών όποιων τό κάτω σώμα από τοΰ στήθους περίπου έσώζετο είς καλήν σχε1 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, έ.ά. 14 κ. ές.
2 Βλ· ανωτέρω σ· 20 σημ. 6.
3 Βλ. τήν κάτοψιν τής βασιλικής μετά τοΰ παρεκκλησίου έν Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί βυζαντινή Άρ·
χαιολογία, Α’, ’Αθήναι 1942, σ. 291, είκ. 169. ’Επίσης

2. ΠελεκανιΔΗ, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. ’Αχειροποίητος, Μονή Λατόμου, Θεσσαλονίκη
1949, 24 καί πίν. 1. Τό παρεκκλήσιον έχει τώρα άναστηλω&ή.
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τικώς κατάστασιν, παρουσίαζε μεγίστην συγγένειαν προς την τοΰ ενδύματος των
όρθιων μορφών μεταξύ των 'Αγίων Τεσσαράκοντα, δπως δΰναται ευκόλως νά πείση ή
παραβολή προς τον ανώνυμον άγιον τής είκόνος 12.
Νομίζω λοιπόν λίαν πιθανόν ότι καί ή διά τοιχογραφιών διακόσμησις τοΰ μικρού
τούτου παρεκκλησίου τής ’Αχειροποιήτου ήτο σύγχρονος προς τάς εικόνας τών
'Αγίων Τεσσαράκοντα, τάς οποίας εις τό παρόν άρθρον έξητάσαμεν, καί ότι συνεπώς
ή διακόσμησις τοΰ ναΐσκου περιε?ιαμβάνετο εις τάς υπό τών Άβραμιτών πιθανώς
γενομένας εργασίας εις την βασιλικήν κατά τό 1224/5 ή ευθύς μετ’ αυτό.
”Αν τότε έ'γινε καί ή μετατροπή τοΰ παλαιοχριστιανικού προπύλου εις παρεκκλήσιον δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν πλέον σήμερον. Είναι αληθές ότι ό βόρειος
τοίχος τοΰ παρεκκλησίου παρουσιάζει ενδείξεις σαφείς επισκευών γενομένων κατά δύο
διαφόρους έποχάς. ”Αν ή τελευταία επισκευή είναι σύγχρονος με τήν διά τοιχογραφιών
διακόσμησιν, περί τής οποίας εδώ ό λόγος, δεν είναι εύκολον νά έξακριβωθή.
IX.
Ή ανωτέρω γενομένη λεπτομερής έξέτασις τών εις τήν ’Αχειροποίητον τοιχογρα
φιών τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα καί τά έξ αυτής προκύψαντα χρονολογικά συμπερά
σματα νομίζω ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον.
Αί οΰτω χρονολογικώς τοποθετηθεΐσαι μέ αρκετήν, ως πιστεύω, πιθανότητα τοι
χογραφίαν αύταί είναι φανερόν ότι καταλαμβάνουν εξαιρετικήν θέσιν εις τήν μελέ
την τής έξελίξεως τής ζωγραφικής εις τήν Θεσσαλονίκην, συγχρόνως δέ μάς επι
τρέπουν νά έξηγήσωμεν τήν προέλευσιν ώρισμένων χαρακτηριστικών, πού ιδιάζουν
εις τάς τοιχογραφίας τής Μακεδονίας καί τής Σερβίας, καί τά όποια μάς ήσαν μέχρι
τοΰδε γνωστά από τά εκ τών Παλαιολογείων χρόνων τοιχογραφημένα μνημεία τής
Θεσσαλονίκης.
Τό ότι τά ίδιάζοντα αυτά χαρακτηριστικά τής μακεδονικής ζωγραφικής έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε μόνον άπό τάς τοιχογραφίας τής εποχής τών Παλαιολόγων ώφείλετο
εις τήν έλλειψιν ζωγραφικών έργων εις τάς εκκλησίας τής Θεσσαλονίκης παλαιοτέρων
τής εποχής εκείνης. Πράγματι, ήτο παντελής σχεδόν ή έλλειψις τοιχογραφιών εις τούς
ναούς τής Θεσσαλονίκης δυναμένων νά τοποθετηθούν εις τό άπό τών μέσων περίπου
τοΰ 11ου μέχρι τών πρώτων ετών τοΰ 14ου αίώνος χρονικόν διάστημα. Αί όλίγαι άπολεσθεϊσαι τοιχογραφίαι τοΰ δευτέρου στρώματος εις τον νάρθηκα τής Παναγίας τών
Χαλκέων, αί δυνάμεναι νά χρονολογηθούν άπό τοΰ 12ου αίώνος καί τάς οποίας σήμε
ρον γνωρίζομεν μόνον άπό φωτογραφίας ή δεν είναι διόλου ίκαναί νά πληρώσουν τό
άρκούντως μέγα τοΰτο χρονικόν διάστημα. Καί είναι βεβαίως άληθές ότι ζωγραφικά
μνημεία δυνάμενα νά χρονολογηθούν άπό τοΰ 12ου αίώνος σώζονται καί εις τήν Κα
στοριάν καί είς τό "Αγιον Όρος καί είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί άλλαχοΰ ίσως.
Ταΰτα όμως, καί άν παραδεχθώμεν ώς λίαν πιθανόν ότι έγιναν άπό τεχνίτας Θεσσαλονικεϊς καί ότι άντιπροσωπεύουν οΰτω τήν τέχνην τής Θεσσαλονίκης κατά τήν περίοδον1
1 Βλ. περί τούτων Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ είς τό περιοδ. Μακεδονικά, 4, σ. 1 κ.έξ. (Δεν έκυκλοφόρησεν ακόμη).
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αυτήν, δεν είναι πάντως δυνατόν νά έχουν τήν ιδίαν σημασίαν μέ μνημεία ευρισκόμενα
εις αυτήν ταΰτην τήν Θεσσαλονίκην.
Ή εποχή έν τούτοις, εις τήν οποίαν έκ λόγων τεχνοτροπίας έτοποθετήσαμεν τάς
τοιχογραφίας τής ’Αχειροποιήτου, αί πρώται δηλαδή δεκάδες τοΰ 13ου αίώνος, απο
τελεί εξαιρετικής σημασίας σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τής μακεδονικής ζωγραφικής βαινοΰσης προς τήν μεγά/νην ακμήν τών χρόνων των Παλαιολόγων. Είναι, κατά τον έπιτυχή χαρακτηρισμόν τοΰ Demus, ή «πρώιμος κλασσική»1 τέχνη, ή προηγηθεϊσα τής
Παλαιολογείου άνθήσεως.
Πράγματι δέ είς τάς τοιχογραφίας τής ’Αχειροποιήτου είναι λίαν ευδιάκριτοι
ώρισμένοι άπό τούς ιδιάζοντας χαρακτήρας τών Παλαιολογείων ζωγραφικών έργων
τής Μακεδονίας καί τής Σερβίας. Τά πληθωρικά καί ογκώδη χαρακτηριστικά πολλών
άπό τάς μορφάς τής ’Αχειροποιήτου, ιδίως ή ρίς, όπως, επί παραδείγματι, είς τήν
εικόνα τοΰ 'Αγίου Γοργονίου (πίν. 3.2), προαναγγέλλουν κατά τρόπον σαφή τάς μορφάς
τής Σοπότσανι1
2, ακόμη δέ σαφέστερον τά έργα τών πρώτων-δεκάδων τοΰ 14ου αίώ
νος3, τής εποχής δηλαδή, κατά τήν οποίαν ή ζωγραφική τής Θεσσαλονίκης εύρίσκεται
είς τήν μεγαλυτέραν της ακμήν. Τήν βαθύτητα έξ άλλου καί τήν έντασιν τοΰ βλέμματος
τών μορφών τής ’Αχειροποιήτου έπανευρίσκομεν άρχομένου τοΰ 14ου αίώνος είς τάς
τοιχογραφίας τοΰ Θεσσαλονικέως Μανουήλ Πανσελήνου, τάς κοσμοΰσας τον ναόν τοΰ
Πρωτάτου είς τάς Καρυάς τοΰ 'Αγίου Όρους. Εις τινας μάλιστα άπό τάς μορφάς τοΰ
Πρωτάτου, όπως π.χ. είς τον άπόστο?ιθν Πέτρον4, έπιζοΰν ακόμη καί αί έρυθραί
κηλΐδες επί τών παρειών, όμοιαι περίπου μέ έκείνας πού βλέπομεν είς τάς τοιχογραφίας
τής ’Αχειροποιήτου.
Είναι αξία πολλής προσοχής έξ άλλου ή ανωτέρω διαπιστωθεΐσα σχέσις μεταξύ
τινων έκ τών μορφών τής ’Αχειροποιήτου προς τά παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά τής
Θεσσαλονίκης, σχέσις, τήν οποίαν, όπως εϊδομεν, παρετήρησε καί ό Radoj£ic είς τάς
τοιχογραφίας τοΰ Μιλέσεβο. Ή σχέσις δηλαδή αύτή οφείλεται άναμφιβόλως είς τήν
καλλιτεχνικήν παράδοσιν τής Θεσσαλονίκης, τήν παράδοσιν δέ ταύτην συνεχίζει ακόμη
κατά τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος ό Πανσέ?ιηνος είς τό Πρωτάτον. Όπως δηλαδή
άλλοτε διεπιστώσαμεν, διά τήν μορφήν τοΰ 'Αγίου Τροφίμου, τήν άποκαλυφθεΐσαν είς
τό Πρωτάτον κατά τάς τελευταίως γενομένας έκεΐ έργασίας υπό τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου Παιδείας, ό Πανσέληνος ειχεν ως πρότυπον τον "Αγιον
Όνησιφόρον μεταξύ τών ψηφιδωτών τοΰ θόλου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλο
νίκης5. Αύτό άποδεικνύει, νομίζω, ότι είς τήν έπιστροφήν τών ζωγράφων τής Θεσσα
λονίκης προς τήν ελληνιστικήν καλλιτεχνικήν παράδοσιν όχι ολίγον συνετέλεσαν τά είς
τάς έκκλησίας τής πόλεως αύτής σωζόμενα παλαιά ψηφιδωτά.
’Αλλά καί ή σχέσις, τήν οποίαν εΰρομεν μεταξύ τών τοιχογραφιών τής Άχειρο1 Demus, Die Entstehung des Palaologenstils in
der Malerei, 27.
2 Demus, ε.ά. είκ· 14. MiEEET - Froeow, La peinture du moyen age en Yougoslavie, Fasc. II, Pa
ris 1957, πίν. 4. 3, 15. 3, 34. 4 κ a.

3 Βλ. A. Xyngopoueos, Thessalonique et la peinture macedonienne, Athenes 1955, πίν. 12.

4 G. MiEEET, Monuments de 1’ Athos, πίν. 38. ι.
5 Xyngopoueos, ε.ά- πίν. 11 και σ. 32.
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ποιήτου και τής διακοσμήσεως τοΰ Μιλέσεβο, όπως επίσης καί ιό γεγονός, τό σημειωθέν υπό τοΰ Radoj2ic, ότι ό είς τουλάχιστον τών εις την εκκλησίαν αυτήν τής Σερβίας
έργασθέντων ζωγράηκυν έμπνέεται από τά ψηφιδωτά τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσ
σαλονίκης, ακριβώς όπως και οί ζωγράφοι τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου,
είναι ενδείξεις έξόχως σημαντικοί. Μάς όδηγοΰν δηλαδή αύται είς τήν λίαν πιθανήν,
όπως νομίζω, εικασίαν ότι οί ζωγράφοι οί έργασθέντες είς τό Μιλέσεβο εΐχον, τουλά
χιστον ό εις έξ αυτών, άμεσον γνώσιν τών παλαιών ψηφιδωτών τής Θεσσαλονίκης, από
τά όποια καί ένεπνεύσθησαν, ακριβώς όπως από τά ίδια ψηφιδωτά ένεπνεύσθησαν καί
οί σύγχρονοί των περίπου ζωγράφοι τής ’Αχειροποιήτου, περί τον ένα δέ αιώνα άργότερον ό Μανουήλ Πανσέληνος.
Αί τοιχογραφίαι τέλος τής ’Αχειροποιήτου καί ή διαπιστωθεΐσα σχέσις των προς
τήν διακόσμησιν τοΰ Μιλέσεβο ενισχύουν τήν άλλοτε ύφ’ ήμών ύποστηριχθεΐσαν γνώ
μην ότι καί προ τών χρόνων τών Παλαιολόγων από τήν Θεσσαλονίκην προήρχοντο ή
είς αυτήν ειχον οπωσδήποτε μαθητεύσει οί ζωγράφοι οί διακοσμήσαντες τάς περισσοτέρας από τάς εκκλησίας τών Βαλκανίων καί ιδίως τής Σερβίας. Τήν γνώμην ταύτην
ειχομεν στηρίξει, ελλείψει ζωγραφικών μνημείων είς τήν Θεσσαλονίκην, επί είκονογραφικών κυρίως ενδείξεων, όπως ή απόλυτος συγγένεια τής σκηνής τοΰ Επιταφίου Θρή
νου μεταξύ τής τοιχογραφίας τοΰ Νέρεζι καί τής άπολεσθείσης είς τήν Παναγίαν τών
Χαλκέων Θεσσα?ιονίκης ή όπως ακόμη ή άπεικόνισις τοΰ 'Οράματος τοΰ Ιεζεκιήλ είς
τό κοιμητηριακόν παρεκκλήσιον τής Μονής Μπατσκόβου είς τήν Βουλγαρίαν, παράστασις, ή οποία απορρέει εκ τοΰ γνωστοΰ ψηφιδωτοΰ τής Μονής τοΰ Λατόμου ('Οσίου
Δαβίδ) είς τήν Θεσσαλονίκην 2.
’Ήδη, μετά τήν άποκάλυψιν καί μελέτην τών τοιχογραφιών τής ’Αχειροποιήτου,
αί όποΐαι εδώ μάς άπησχόλησαν, είς τάς είκονογραφικάς ενδείξεις προστίθεται καί ή
αναμφισβήτητος τεχνοτροπική συγγένεια ή ύπάρχουσα μεταξύ τών τοιχογραφιών τού
των καί τής διακοσμήσεως τοΰ Μιλέσεβο.
Δυνάμεθα λοιπόν τώρα νά ύποστηρίξωμεν μέ πολ?ιήν πιθανότητα ότι ήδη από
τοΰ 13ου αίώνος, άν μή καί από τοΰ 12ου ακόμη, ή Θεσσαλονίκη έδιδε τον δεσπόζοντα
τόνον είς τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν τής Μακεδονίας καί τών γειτονικών βαλκανικών
χωρών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ1

1 Xyngopoulos, ε.ά. 15 κ.έξ. Λεπτομερέστερα έξέτασις τής τοιχογραφίας τής Παναγίας τών Χαλκέων
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εις τό περιοδ. Μακεδονικά, 4, σ. 6 κ.έξ.
2 Xyngopoui,os, ε.ά. 18 κ. έξ.
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟ Ν ΤΑ.
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ΑΧΕΙΡΟ Π Ο ΙΗ ΤΟ Υ.

ΤΟ ΙΧ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Ι ΤΩΝ ΑΓΙΩ Ν

ΤΕ Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν ΤΑ .
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΝΑΟΣ

ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ.

Τοιχογραφίαι σωζόμεναι άλλοτε εις τό κατά την ανατολικήν πλευράν τής βασιλικής παρεκκλήσιον.
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