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Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΟΔΙΟ 

' Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή κ α ì σ υ μ β ο λ ι σ μ ό ς * 

Ή σκέψη καί ή πραγματοποίηση τοΰ σχεδίου για την ανέγερση στην Κων

σταντινούπολη μιας εκκλησίας προς τιμήν τών 'Αγίων 'Αποστόλων αποδίδε

ται στο Μεγάλο Κωνσταντίνο ι . Στην αρχική αυτή μορφή του ναοΰ, ό Εύσέ

βιος αφιερώνει Ινα σύντομο χωρίο πού διακρίνεται σε δύο μέρη: το πρώτο 

περιγράφει τμήμα τοΰ κτίσματος και εισάγει στο δεύτερο, δπου εκτίθενται 

οί κύριες αιτίες πού οδήγησαν τον Κωνσταντίνο στην οικοδόμηση αύτοΰ τοΰ 

ναοΰ 2 . 

* Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή κ. Χ. Μπούρα, πού με τίς πολύτιμες συμ

βουλές του μέ βοήθησε στην ανάλυση καί παρουσίαση τοΰ αρχαιολογικού μέρους της με

λέτης. 

1. Ή διάσταση των πηγών σχετικά μέ το όνομα τοΰ κτίτορα τών 'Αγίων 'Αποστόλων 

(ό Εύσέβιος, ό Σωζόμενος, δ Σωκράτης κ.α. αναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ενώ ό Φιλοστόρ-

γιος, ό Θεόδωρος Αναγνώστης, ό Προκόπιος, ό Κωνσταντίνος Ρόδιος, ό Νικόλαος Μεσαρίτης 

τον Κωνστάντιο Β' ) προκάλεσε καί τη διχογνωμία τών ερευνητών. Ά π ο τίς νεότερες μελέ

τες σημειώνουμε: G. D o w n e y , The Builder of the Original Church of the Apostles 

at Constantinople, D O P 6 (1959), σελ. 5 3 - 8 0 , πού άφοϋ εξετάζει εξονυχιστικά τίς 

μαρτυρίες τών πηγών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αρχικό κτίσμα της εκκλησίας τών 

Α γ ί ω ν Αποστόλων οφείλεται στον Κωνστάντιο Β' (πρβλ. καί P h . G r i e r S ο n, The 

Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337 - 1042), D O P 16 (1962), σελ. 5) καί 

R. Κ r a il t h e i m e r, Zu, Konstantins Apostelkirche in Konstantinopel, «Mullus», 

Festschrif t Theodor Klauser ( Jahrbuch für Ant ike und Chr is tentum, Suppl . I, Mün

ster 1964), σελ. 2 2 4 - 2 2 9 , πού ανασκευάζει τά επιχειρήματα τοϋ Downey καί θεωρεί 

κτίτορα της εκκλησίας τον Κωνσταντίνο. Το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο 

άπο τή στιγμή πού συνδέεται μέ την αυθεντικότητα της Βιογραφίας τοϋ Κωνσταντίνου άπο 

τον Εύσέβιο (βλ. ύποσημ. 2) . Eïvat πάντως σήμερα κοινά αποδεκτό δτι οί "Αγιοι 'Απόστολοι 

περιλαμβάνονταν στο οικοδομικό πρόγραμμα τοΰ Κωνσταντίνου, βλ. G. D a g Γ ο n, Nais

sance d'une capitale. Constantinople et ses Institutions de 330 à 451, Ιίαρίσι 1974, 

σελ. 401 - 404 καί C. M a n g o , Architettura Bizantina, Μιλάνο 1978, σελ. 27. 

2. Εύσέβιος, De Vita Constant ini (Είκδ. F . W i n k e l m a n n , Βερολίνο 1975) IV, 58 - 60. 

Ή αυθεντικότητα τοΰ έργου αύτοΰ τοΰ Εύσέβιου έ'χει αμφισβητηθεί, βλ. κυρίως I I . G r é 

g o i r e , Eusèbe n'est pas l'auteur de la «Vita Constantino) dans sa forme actuelle 

et Constantin ne s'est pas concerti en 312, Byzant ion 13 (1938), σελ. 561 - 583 καί 

τ ο ϋ ί δ ι ο υ , L'authenticité et l'historicité de la « Vita Constantini» attribuée à Eusèbe de 

Cesaree, Bull, de l 'Académie Roy. Belg., Classe des Let t res , sér. 5, 39 (1953), σελ. 462 -



92 Χ Ρ 1 Σ Τ Ι \ \ Σ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

'Από δλο το κτηριακο συγκρότημα, ό Εύσέβιος επιλέγει για λεπτομερέστερη 

περιγραφή τήν εσωτερική διακόσμηση τών τοίχων, τή στέγη πού καλυπτόταν 

εσωτερικά μέ φατνώματα και είχε υπερυψωμένο το κεντρικό τμήμα (δωμά

των). 'Αντίστοιχα, στο επίπεδο τοΰ εδάφους, το κεντρικό τμήμα περιέκλειε 

το θυσιαστήριο. Προς το κεντρικό αυτό τμήμα συγκλίνουν τα υπόλοιπα μέρη 

τοΰ ναοΰ, εξαίροντας αρχιτεκτονικά τήν ιδιαίτερη σημασία του. Ή οργάνωση 

αυτή τοΰ εσωτερικού χώρου έξυπηρετοΰσε και τή βαθύτερη ανάγκη τοΰ Κων

σταντίνου, πού οικοδόμησε το ναό αποσκοπώντας, έκτος άπο τή δημιουργία 

είδικοΰ χώρου για να τιμηθούν οί Απόστολοι, στην κατασκευή προσωπικού 

τάφου, οπού το σκήνωμα του θά μετείχε στή λατρεία της μνήμης τών 'Αποστό

λων. Γιά το λόγο αυτό, στο θυσιαστήριο τοποθετήθηκαν ημικυκλικά δώδεκα 

κενοτάφια τών 'Αποστόλων, ενώ τήν κεντρική θέση θα καταλάμβανε ή αυτο

κρατορική σαρκοφάγος 1 . 

Είναι φανερό, δτι μέ τήν ανέγερση τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων, ό 

Κωνσταντίνος απέβλεπε σε τρεις σκοπούς: τή συνέχιση της ρο)μαϊκής παρά-

479, όπου ανασκευάζονται οί απόψεις τοϋ JS. Β a y n e s, Constanti ne the Great and the 

Christian Church2, Λονδίνο 1972. Τίς αμφιβολίες τοΰ Grégoire εκφράζει καί ò D o w n e y , 

δ.π., σελ. 65. Γενική επισκόπηση τοΰ θέματος κάνει ό F. W i n k e 1 m a n n, Zur 

Geschichte des Authentizitätsproblem der Vita Constantini, Klio 40 (1962), σελ. 

1 8 7 - 2 4 3 , ό όποιος καταλήγει στην άποψη δτι ό Εΰσέβιος είναι πράγματι ό συγγραφέας 

της Βιογραφίας τοΰ Κωνσταντίνου καί δτι ό ίδιος επεξεργάστηκε το κείμενο του, αναμορ

φώνοντας καί διευρύνοντας ορισμένα σημεία του (πρβλ. καί τοΰ ίδιου, Εισαγωγή στην έκ

δοση της Vita Constant ini , Βερολίνο 1975, σελ. LV1 - LVII) . Βλ. επίσης καί K r a u t -

h e i m e r, Zu Konstantins Apostelkirche, σελ. 226, 229 ειδικά για το απόσπασμα 

της Vita Constant ini πού αναφέρεται στους 'Αγίους 'Αποστόλους. ΙΙρβλ. ακόμη D a-

g r ο il, Naissance d'une capitale, σελ. 405 ύποσημ. 2. 

1. 'Il τοποθέτηση της αυτοκρατορικής σαρκοφάγου στο κεντρικό σημείο τοΰ θυσιαστη

ρίου έχει ερμηνευθεί μέ δύο τρόπους: σύμφωνα μέ τον πρώτο, πού είναι καί πλησιέστερος 

στο κείμενο τοΰ Εύσέβιου, ό Κωνσταντίνος θέλησε καί συγκεκριμένα να πάρει τή θέση τοΰ 

ισότιμου απόστολου, πράγμα πού συνεπάγεται καί τονίζει τή θέση τοΰ αύτοκράτορα-ρυθμι-

στή τών εκκλησιαστικών πραγμάτων μέσα άπο τήν ιδιότητα του ως επισκόπου, βλ. Β a y-

n e s, Constantine the Great, σελ. 9 2 - 9 4 (οπού καί σχετική βιβλιογραφία) καί, κυρίως 

για τήν αντίληψη τοϋ Κωνσταντίνου σχετικά μέ τή θέση του στην εκκλησιαστική ιεραρχία, 

J . S t r a u b , Constantine as κοινός επίσκοπος. Tradition and Innovation in the 

Representation of the First Christian Emperor's Majesty, D O P 21 (1967), σελ. 39 - 55. 

'Αντίθετα ό Α. H e i s e n b e r g , Grabeskirche und Apostelkirclie, 2. Die Apostelkirche 

in Konstantinopel, Λιψία 1908, σελ. 115 - 116, θεο^ρεϊ δτι μέ τήν τοποθέτηση αυτή της 

σαρκοφάγου στο κεντρικό σημείο, μεταξύ τών 12 κενών αποστολικών σαρκοφάγων, ό 

Κωνσταντίνος θέλησε να επιβάλει τήν αντιστοιχία αύτοκράτορας-ίσόθεος (πρβλ. καί 

D a g r ο n, δ.π., σελ. 4 0 6 - 4 0 7 ) . Έ μ μ ε σ α ή ερμηνεία αυτή στηρίζεται στή λατρεία 

τοΰ αύτοκράτορα-'Ήλιου πού αντιστοιχεί στή χριστιανική ταύτιση Χριστοϋ-'Ήλιου (βλ. 

E. K a n t o r o w i t z , Oriens Augusti-Levée du Roi, D O P 17 (1963), σελ. 135 - 149 

καί S t r a u b , δ.π., σελ. 43). 



II ΓΙΕΡΙΓΡΛΦ1Ι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΤΙΟΣΤΟΛΩΝ 93 

δόσης τών αυτοκρατορικών μαυσωλείων - ηρώων 1, τή σταδιακή μετάθεση 

τοΰ θρησκευτικού καί κοσμολογικού κέντρου άπο τήν 'Ιερουσαλήμ στην Κων

σταντινούπολη 2, καί, κυρίως, τήν προσπάθεια καθιέρωσης τοΰ αυτοκράτορα 

ώς αυθεντικού συνεχιστή της αποστολικής παράδοσης 3. Αυτοί οί τρεις σκοποί 

καθόριζαν αναγκαία καί τήν κατάλληλη οργάνωση καί χρήση τοΰ δομημένου 

χώρου. "Ετσι, παρόλο δτι στο κείμενο τοΰ Εύσέβιου δεν περιέχεται καμιά 

σχετική μνεία, είναι εύλογο να υποθέσουμε δτι ό 'ίδιος ό αυτοκράτορας αναζή

τησε καί τήν ανάλογη προς τήν ουσία της οικοδόμησης αρχιτεκτονική μορφή 

τοΰ κτηρίου. Γιά τήν πραγματοποίηση αύτοΰ τοΰ ιδιότυπου μαυσωλείου ό 

Κωνσταντίνος επέλεξε το σχήμα τής σταυρικής βασιλικής με ί'σες κεραίες καί 

κεντρικό τύμπανο4. 

Στην πρώτη αύτη περίοδο τής ιστορίας τους, πού αρχίζει μέ το θάνατο τοΰ 

Κωνσταντίνου το 337 καί τήν κατάθεση τής σαρκοφάγου του στο θυσιαστή

ριο 5, ο'ι "Αγιοι 'Απόστολοι αποτελούν το σημείο, δπου συναντώνται το σταυ

ρικό σχήμα καί ή αυτοκρατορική - «ίσαποστολική» χρήση του, ή μάλλον, ή 

δεδομένη μορφή καί το δεδομένο περιεχόμενο, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα, 

δπως φαίνεται καί άπο το χωρίο τοΰ Εύσέβιου. Ή διπλή δμως αυτή σήμανση, 

πού εξέφραζε τή θέληση τοΰ Κωνσταντίνου, 'ίσχυσε μ' αυτή τή μορφή γιά 

μικρό χρονικό διάστημα. Ε'ίκοσι μόλις χρόνια μετά το θάνατο τοΰ Κωνσταν

τίνου, ή εκκλησιαστική 'ιεραρχία πού θεωρεί απαράδεκτο το διφορούμενο χα

ρακτήρα τοΰ μνημείου άσκεϊ πιέσεις στον Κωνστάντιο Β' καί αποφασίζονται 

ή αναδιοργάνωση τοΰ χώρου τών 'Αγίων 'Αποστόλων καί ή απόδοση του στην 

Εκκλησία 6 . Μεταξύ τοΰ 356 καί τοΰ 357, μεταφέρθηκαν καί κατατέθηκαν στην 

1. Α. G r a b a r, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et de l'art chrétien 
antique, τόμος I, ilapiot 1946, σελ. 228 - 229 καί L. H a u t e c o e u r , Mystique et 
architecture. Symbolisme du cercle et de la coupole, Παρίσι 1954, σελ. 110. 

2. D a g r 0 n, Naissance d'une capitale, σελ. 408 - 409. Ή αντιστοιχία μεταξύ Κων
σταντινούπολης καί 'Ιερουσαλήμ τονίζεται μέ τή σύγχρονη σχεδόν ανέγερση τών δύο παρα
πλήσιων μορφολογικά καί ιδεολογικά εκκλησιών, τών 'Αγίων'Αποστόλων καί τής'Ανάστα
σης, βλ. G r a b a Γ, Martyrium, σελ. 239. Ή κύρια διαφορά τών δύο μνημείων έγκειται 
στή θέση τοΰ μαυσωλείου: στο ναό τής 'Ανάστασης βρίσκεται στην προέκταση της ανατολι
κής κεραίας, Ινώ στους Αγίους 'Αποστόλους το μαυσωλείο ταυτίζεται μέ το θυσιαστήριο. 

3. Βλ. παραπάνω, ύποσ. 2, άλλα καί Ο. T r e i t i n g e r , Die Oströmische Kaiser-
und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im Höfischen Zeremoniell, Ίένα 1938 (ανατύπωση 
Darmstadt 1958), σελ. 129 κέξ. 

4. K r a u t h e i m e r, Zu Konstantins Apostelkirche, σελ. 225. Ή κάτοψη πού 
προτείνεται στηρίζεται, έκτος άπο τα χωρία τοϋ Εύσέβιου καί τα αρχαιολογικά παράλληλα, 
στο γνωστό δίστιχο άπο το ποίημα τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ, Ένύπνιον περί τής 'Ανα
στασίας εκκλησίας (PG 37, στήλη 1258, στ. 5 9 - 6 0 ) : Συν τοις καί μεγάλανχον εδος Χρι-
στοϊο μαθητών / πλενραΐς στανροτνποις τετοαχα τεμνόμενοι?. 

5. Εύσέβιος, Vita Constantini, IV 70 - 71. 
C. D a g r ο n, Naissance d'une capitale, σελ. 407. 
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εκκλησία τα οστά τών αποστόλων Τιμόθεου, Λουκά καί 'Ανδρέα 1 . Τή θέση 

τών δώδεκα συμβολικών κενών σαρκοφάγων πήραν έτσι πραγματικοί καί ονο

μαστικοί τάφοι τών αποστόλων. Περί το 359 μεταφέρεται ή λάρνακα τοΰ Κων

σταντίνου άπο το θυσιαστήριο στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Άκακίου 2, εως δτου 

οικοδομηθεί έξω άπο τον κυρίως ναό τών 'Αποστόλων αυτοκρατορικό μαυσω

λείο, οπού καί τοποθετήθηκε τελικά ή αυτοκρατορική σαρκοφάγος3. 

Ή ανακαινισμένη εκκλησία εγκαινιάστηκε στις 9 'Απριλίου τοΰ 370*. Οί 

αρχιτεκτονικές δμως αναδιαρθρώσεις είχαν αναπόφευκτα μεταβάλει σε τέ

τοιο βαθμό τήν ιδεολογική σήμανση τοΰ ναοΰ5, ώστε νά μπορούμε νά θεωρή

σουμε δτι ήδη αρχίζει ή δεύτερη περίοδος τής ιστορίας του. 

Ή μεταφορά τοΰ σημείου ταφής τοΰ αυτοκράτορα άπο τήν τομή τών κεραιών 

τής σταυρικής βασιλικής σέ χώρο εξω άπο το ναό αφαίρεσε άπο τους 'Αγίους 

'Αποστόλους δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το οικοδόμημα παύει νά θεωρείται 

καί νά λειτουργεί ως μαυσωλείο καί ταυτόχρονα παύει νά στεγάζει τήν ιδέα 

τοΰ αυτοκράτορα - ίσαπόστολου 6 . Ό χ&ρος καθιερώνεται ως τόπος εορτα

σμού συνάξεων στή μνήμη αγίων, αποστόλων, αυτοκρατόρων, καί πατριαρ

χών 7, ενώ οί αυτοκρατορικές σαρκοφάγοι κατατίθενται στο εξής στο μαυσω

λείο τοΰ Κωνσταντίνου 8 . Ό νέος κοιμητηριακος χαρακτήρας τοΰ μνημείου 

1. D a g r ο η, 6.π., σελ. 405. Το 438 κατατέθηκε στην εκκλησία ή σορός τοΰ'Ιωάννη 
Χρυσοστόμου καί έπί Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου μέρος τοΰ σκηνώματος τοΰ Γρη-
γορίου Ναζιανζηνοΰ, βλ. R. . T a n i n , La Géographie ecclésiastique de l'Empire By
zantin. A. Le siège de Constantinople et le Patriarcat oecuménique, 3. Les Eglises et les 
Monastères, Παρίσι 1969, σελ. 50, άλλα καί F. D ν ο r n i k, The Idea of Apostolicity 
in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew (Dumbarton Oaks Studies 4), 
Cambridge Mass. 1958, σελ. 139 - 148. 

2. D o w n e y , The Builder of the Original Church, σελ. 74. 
3. Φιλοστόργιος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία III.2 (Ικδ. J. Bidez, δεύτερη έκδοση μέ 

επιμέλεια F. Winkelmann, Βερολίνο 1981). Πρβλ. D a g r ο n, Naissance d'une ca
pitale, σελ. 403. Γιά το πρόβλημα τοΰ σχήματος τοΰ μαυσωλείου (κυκλικό ή οκταγωνικό), 
βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Ή Νέα Μονή τής Χίου, 'Αθήνα 1981, σελ. 144 - 148. 

4. D o w n e y , δ.π., σελ. 57, 76.— D a g r ο η, δ.π., σελ. 405. 
5. D a g r ò η, δ.π., σελ. 407-408. 
6. Γιά το ζήτημα τής λειτουργικής αλλαγής πού επέφερε στο οικοδόμημα ή προσθήκη 

μαυσωλείου, βλ. Κ r a u t h e i m e r, Zu Konstantins Apostelkirche, σελ. 227 - 229 
καί D a g r ο n, Naissance d'une capitale, σελ. 408. 

7. 'Τποθέτω δτι ορισμένος αριθμός άπο τίς συνάξεις πού αναφέρονται μέ βεβαιότητα 
γιά το 10ο αιώνα (J a n i n, Les Eglises et les Monastères, σελ. 46, πρβλ. καί J. M a-
t é 0 s, Le Typicon de la Grande Eglise, I. Le cycle des douze mois, Ρώμη 1962 
<—Orientalia Christiana Analecta 165) πού βασίζεται σέ δύο χειρόγραφα τοΰ 10ου αι., 
σελ. Χ-ΧΤΧ) θα τελοΰνταν ήδη πριν άπο το 10ο αϊ. 

8. 'Ώς τήν εποχή τής ανακατασκευής τής εκκλησίας άπο τον 'Ιουστινιανό, στο μαυσω
λείο τοΰ Κωνσταντίνου είχαν κατατεθεί οί σαρκοφάγοι τοΰ Κωνστάντιου Β' καί τής Σεβή-
ρας, τοΰ Θεοδόσιου Α' καί τής Φλάκιλλας (στο πρώτο επίπεδο), τοΰ Μαρκιανοΰ καί τής 
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δεν άρκοΰσε μόνος γιά νά καλυφθεί δλο το επίπεδο συμβολισμών πού εϊχε οριο

θετήσει ή 'ίδρυση τών 'Αγίων 'Αποστόλων άπο τον Κωνσταντίνο, άλλα ούτε 

νά αποκαταστήσει τή διαταραγμένη σχέση μορφής καί περιεχομένου. 'Από 

τήν άλλη μεριά δμως, ακριβώς αυτή ή κοιμητηριακή χρήση τής εκκλησίας 

συνέβαλε στην ανάπτυξη τοΰ τρίτου, αρχικά, χαρακτηριστικού τών 'Αγίων 

'Αποστόλων, τοΰ κοσμολογικού καί έσχατολογικοΰ, πού σταδιακά καί μετά 

άπο πολύχρονες διαδικασίες έγινε το δεσπόζον χαρακτηριστικό τής εκκλησίας 

καί κλειδί γιά κάθε προσπάθεια ερμηνείας τής αρχιτεκτονικής μορφές της. 

Δύο αιώνες μετά τήν αναδιαμόρφωση τής εκκλησίας άπο τον Κωνστάντιο 

Β', ό 'Ιουστινιανός αποφάσισε τή ριζική άνακαίνηση τών 'Αγίων 'Αποστό

λων 1 . Ή παλαιά σταυρική εκκλησία κατεδαφίστηκε εντελώς καί στην 'ίδια 

θέση άρχισε ή κατασκευή τής καινούργιας εκκλησίας3. Ό θεμέλιος λίθος κα-

Πουλχερίας, τοΰ Λέοντα Α' καί τής Βερίνας, τοΰ Ζήνωνα, τοΰ 'Αναστάσιου καί τής Αριάδ
νης (στο δεύτερο επίπεδο), βλ. G r i e r s ο n, Tombs and Obits, σελ. 21, 25 - 26. 

1. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Βιβλίο Α', παρ. δ' (έκδ. J. Jlaury - P. Wirtli, Στουτ
γάρδη 1964), σελ. 23, 25. Πρβλ. Κωνσταντίνου Ρόδιου, Έκφρασις τών'Αγίων "Αποστόλων 
(εκδ. E. L e g r a n d, Description des oeuvres d'art et de l'église des Saints Apôtres de 
Constantinople, REG 9 (1896), σελ. 51, στ. 496). Τα Πάτρια (—Scriptores Originum 
Constantinopolitanarum, εκδ. T. Preger, τόμος Β', Λιψία 1907), σελ. 286-287, απο
δίδουν τήν κατεδάφιση τής παλαιάς εκκλησίας καί τήν ανέγερση τής νέας στή θ;οδώρα. 
Σύμφωνα μέ τήν "Εκφραση τοΰ Κωνσταντίνου Ρόδιου (σελ. 52, στ. 550 καί σελ. 55, στ. 
640), ή ανέγερση τής εκκλησίας ανατέθηκε άπο τον Ιουστινιανό στους αρχιτέκτονες *Λνθέ-
μιο Τράλλεων καί 'Ισίδωρο το Νεότερο, ανεψιό τοϋ 'Ισιδώρου τής Μιλήτου, συνεργάτη του 
'Λνθέμιου Τράλλεων στην ανέγερση τής 'Αγίας Σοφίας. Ί Ι πληροφορία δέν φαίνεται ακρι
βής. Ό Άνθέμιοε είχε ήδη πεθάνει το 534 (G. L. II u x 1 e y. Anthemius of Trolles. 
A Study in Later Greek Geometry, Cambridge Mass. 1959, σελ. 3), ενώ ό 'Ισίδωρος ό 
νεότερος μνημονεύεται μεταξύ τών αρχιτεκτόνων (μηχανοποιών) πού κατασκεύασαν το 
νέο θόλο τής 'Αγίας Σοφίας μετά τήν πτώση τοΰ πρώτου άπο σεισμό στις 7 Μαΐου 558 
(Άγαθίας, 'Ιστορία, Βιβλίο Ε' παρ. 9 (έκδ. R. Keydell, CFHB, Βερολίνο 1967, σελ. 174). 
Γιά τή χρονολόγηση τής πτώσης βλ. A v e r i l C a m e r o n , Agathias, 'Οξφόρδη 1970, 
σελ. 142). Είναι πιθανό ό ΊσίΕωρος νά συμμετείχε στην ανέγερση τών 'Αγίων 'Αποστόλων, 
ή μαρτυρία δμως τοΰ Ρόδιου δέν διασταυρώνεται άπο άλλες πηγές. 

2. Προκόπιος, δ.π., σελ. 25, Κωνσταντίνος Ρόδιος, δ.π., σελ. 51, στίχος 496. Τα Πά
τρια (σελ. 287) αναφέρουν δτι επειδή ό ποταμός Λύκος Ιρρεε πολύ κοντά στην εκκλησία, 
ή Θεοδώρα, πριν άρχίσο\}Μ τά Ιργα τής οικοδομής, επιμελήθηκε τήν υποστύλωση τών θεμε
λίων μέ μεγάλους λίθους. Ή πληροφορία δέν εϊναι απόλυτα ακριβής γιατί ή κοίτη τοϋ Λύ
κου βρίσκεται πολύ δυτικότερα άπο τήν εκκλησία, στην κοιλάδα πού διαμορφώνεται μεταξύ 
τοΰ έβδομου καί τοΰ τέταρτου λόφου. Είναι Ομως πιθανό, ή γειτνίαση τής εκκλησίας μέ 
το σύστημα αγωγών τοΰ υδραγωγείου τοϋ Ούάλεντος (βλ. Κ. VV u 1 ζ i n g e r, Apo
stelkirche und Mehmedije zu Konstantinopel, Byzantion 7 (1932), σελ. 35) νά προκα-
λοΰσε Ιδιαίτερα προβλήματα υποστήριξης τών θεμελίων. 
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τατέθηκε το 5 3 6 1 καί τα εγκαίνια έγιναν πολλά χρόνια αργότερα, στις 28 

'Ιουνίου 550, οπότε καί τοποθετήθηκαν ξανά μέ επισημότητα τά λείψανα τών 

αποστόλων Λουκά, Τιμόθεου καί 'Ανδρέα στο θυσιαστήριο, κάτω άπο τήν 

'Αγία Τράπεζα 2 . Τέλος, εξω άπα το ναό καί κοντά στο μαυσωλείο τοΰ Κων

σταντίνου, προστέθηκε το ΊΙρώο τοΰ 'Ιουστινιανού, σταυρόσχημος χώρος 

ταφής αυτοκρατόρων3. Τήν εκκλησία διακόσμησε αργότερα ό Ίουστΐνος Β' 

καί υποστήριξε μέ αντερείσματα ό Βασίλειος Α' 4, πού σύμφωνα μέ τά Πάτρια, 

αφαίρεσε άπο το 'Ηρώο τοΰ 'Ιουστινιανού μωσαϊκά γιά νά κοσμήσει μέ αυτά 

τή Νέα Εκκλησία 5 . 

Γιά τήν κάτοψη, τή γενική μορφή καί τή θέση τοΰ μνημείου, τοΰ οποίου 

άλλωστε δέν διασώζεται κανένα αρχαιολογικό κατάλοιπο6, πληροφορίες παρέ

χουν τρία κείμενα, άπο τά όποια τά δύο αντιστοιχούν χρονικά μέ τίς φάσεις τής 

αρχιτεκτονικής ιστορίας τής εκκλησίας μετά τον 'Ιουστινιανό. Το απόσπασμα 

τοΰ «Περί Κτισμάτων» τοΰ Προκόπιου αντιστοιχεί μέ τήν ανέγερση τής εκ

κλησίας, ή Περιγραφή τών 'Αγίων 'Αποστόλων άπο τον Κωνσταντίνο Ρόδιο, 

γραμμένη μεταξύ τοΰ 931 καί τοΰ 944 7, αποτυπώνει τή μορφή καί τή σημα-

1. H e i s e n b e r g , Die Apostelkirche, σελ. 118. Σύμφωνα μέ τη μαρτυρία τών 

Πάτριων (σελ. 287 ) ή ανοικοδόμηση τών 'Αγίων 'Αποστόλων άρχισε τέσσερα χρόνια μετά 

τήν άρχη τής ανοικοδόμησης τής 'Αγίας Σοφίας. Κατά τήν ϊδια πηγή (δ.π.), τά υλικά τής 

οικοδομής προήλθαν σέ μεγάλο βαθμό άπο τά περισσευμένα υλικά τής 'Αγίας Σοφίας. Ό 

Κ r a u Ι h e i m e r (A Note on Justinian's Church of the Holy Apostels in Con

stantinople, Mélanges E . Tisserant, τόμος II ( = S t u d i e Testi 232, Βατικανό 1964), 

σελ. 265) χρονολογεί τήν έναρξη της ανοικοδόμησης το 540. 

2. J a n i n, Les Eglises et les Monastères, σελ. 43. Σημειώνουμε εδώ μιαν αντί

φαση στις σχετικές μνείες τών Πάτριων (σελ. 287). Στους στίχους 5 - 7 αναφέρεται δτι ή 

ανέγερση τών 'Αγίων 'Αποστόλων άρχισε μετά τήν αποπεράτωση τής "Αγίας Σοφίας - παρα

κάτω δμως, στίχοι 19 - 23, φαίνεται δτι δ πατριογράφος θεωρεί ταυτόχρονη σχεδόν τήν 

αποπεράτωση καί τών δύο εκκλησιών. 

3. Νικόλαος Μεσαρίτης, Έκφρασις τών 'Αγίων 'Αποστόλων (εκδ. H e i s e n b e r g , 

Die Apostelkirche), σελ. 85. Ό Μεσαρίτης παρομοιάζει το Η ρ ώ ο τοΰ Ιουστινιανού μέ 

τήν κολυμβήθραν τήν Σολομώντειον. 

4. Συνέχεια Θεοφάνη (Ικδ. I. Bekker) , σελ. 323. 

5 . Πάτρια, σελ. 288. 

6. Οί "Αγιοι 'Απόστολοι στέγασαν μεταξύ τοΰ 1453 καί τοΰ 1455 το Οικουμενικό Π α 

τριαρχείο (βλ. Α. I I α σ α δ α ί ο υ, Ό Πατριαρχικός Οίκος τοΰ Οικουμενικού θρόνου, 

Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 84 - 86 καί ύποσ. 14). Ό ναός κατεδαφίστηκε το 1461 καί στην 

ϊδια ακριβώς θέση χτίστηκε, μέ σχέδια τοΰ αρχιτέκτονα Χριστόδουλου, τζαμί προς τιμήν 

τοΰ Μο>άμεθ Β'. Στον ευρύτερο χώρο τοϋ τζαμιοΰ προβλέφθηκε ή ανέγερση τοΰ μνημειακοΰ 

τάφου τοΰ Πορθητή. Γιά τίς σχέσεις 'Αγίων 'Αποστόλων καί τζαμιοΰ καθώς καί γιά τήν 

ενδεχόμενη χρήση παλαιότερων θεμελιώσεων άπο το Χριστόδουλο, βλ. W u l z i n g e r , 

Apostelkirche, σελ. 25 κέξ. 

7. G. D o w n e y , Constanline the Rhodian. His Life and Writings, L a t e 

Classical and Mediaeval Studies in H o n o r of A.M. Friend Jr . , P r i n c e t o n 1955, σελ. 
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σία τοΰ μνημείου μετά τά έργα τοΰ Βασιλείου. Το τρίτο κείμενο εϊναι ή " Ε κ 

φραση τοΰ Νικόλαου Μεσαρίτη πού γράφτηκε περί το 1200 χ . 

Σ ' αυτά τά τρία κείμενα στηρίζονται καί βλες οί προσπάθειες αποκατάστα

σης τοΰ μνημείου, πού ή έλλειψη αρχαιολογικών τεκμηρίων περιορίζει στο 

επίπεδο περισσότερο ή λιγότερο πειστικών υποθέσεων. Έ κ τ ο ς άπο τήν αρχαι

ολογική τους σημασία, τά ίδια αυτά κείμενα θέτουν ορισμένα καίρια προβλή

ματα σχετικά μέ τον τρόπο καί το είδος τής αντιμετώπισης τοΰ 'ίδιου μνημείου 

σέ διαφορετικές εποχές. Τοΰτο ισχύει ιδιαίτερα γ ι ά τήν Περιγραφή τοΰ Κων

σταντίνου Ρόδιου, πού ή μαρτυρία της εντάσσεται σέ Ινα σύνολο άπο αναφο

ρές στην εκκλησία τών 'Αγίων 'Αποστόλων πού προέρχονται άπο μιά σειρά 

ιδιότυπων κειμένων, χαρακτηριστικών τοΰ 10ου αιώνα. Πρόκειται γ ιά το Περί 

Βασιλείου Τ ά ξ ε ω ς 2 , γ ιά τ ά Πάτρια τής Κωνσταντινούπολης, γ ιά το Βίο τοΰ 

'Ανδρέα Σαλοΰ 3 , το Βίο τοΰ Βασιλείου τοΰ Νέου καί το "Οραμα τοΰ μονάχου 

Κ ο σ μ ά 4 , πού δίνουν Ινα γενικό πλαίσιο σήμανσης τοΰ ναοΰ. Παρακάτω, θά 

προσπαθήσουμε, αναλύοντας το κείμενο τοΰ Ρόδιου καί συγκρίνοντας τ ά δε

δομένα του μέ εκείνα τής παλαιότερης περιγραφής τοΰ ναοΰ άπο τον Προκό

πιο, νά διαπιστώσουμε τή διαφοροποίηση του, τή σχέση τοΰ συγγραφέα μέ το 

μνημείο καί τήν ενδεχόμενη σύνδεση του μέ τ ά γενικότερα ρεύματα τής επο

χής του. 

Το 1896, δύο ταυτόχρονες εκδόσεις έκαναν γνωστή τήν Περιγραφή τών 

'Αγίων 'Αποστόλων άπο τον άσηκρήτις Κωνσταντίνο Ρόδιο 5 . Το κείμενο παρα

δίδεται άπο Ινα μόνο χειρόγραφο, τον κώδικα τής Λαύρας 1661 (Λ 170), τοΰ 

15ου αι., πού μεταξύ τών φύλλων 139 καί 147 διασώζει μιά σειρά άπο στι-

χουργήματα τοΰ Ρόδιου συγκεντρωμένα κ ά τ ω άπο το γενικό τίτλο «Στίχοι 

214. Το άρθρο αυτό τοΰ Downey παραμένει πάντα το μόνο, οπού επιχειρείται προσέγγιση 
τής ζωής καί τής προσωπικότητας τοΰ Κωνσταντίνου Ρόδιου. 

1. Το κείμενο αυτής τής 'Έκφρασης Ιχει εκδοθεί άπο τον H e i s e n b e r g (δ.π., 
σελ. 10-96). Πρβλ. αγγλ. μτφ. καί σχόλια άπο τον G. D o w n e y , Nicolaos Mesa-
rites : Description of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, Transactions 
of the American Philosophical Society, N. S. 47/6 (1957). 

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Βασιλείου Τάξεως (έκδ. J.Reiske), τόμ. Α', 
σελ. 76 - 78 καί τόμ. Β', σελ. 532 - 538. 

3. L. R y d é n, The Date of the Life of Andreas Salos, DOP 32(1978), σελ. 136 - 141. 
4. Χ ρ ι σ τ ί ν α ς Γ. ' Α γ γ ε λ ί δ η , Remarques sur la description de Jérusalem 

céleste, Akten des XVI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses ( = JÖB 32/3 (1982) 
σελ. 207-215). 

5. Ή μία Ιγινε άπο τον Ε. Legrand (βλ. παραπάνω σελ. 95, ύποσ. 1) καί ή άλλη 
άπο τον G. Ρ. Β e g 1 e r i, Chram sviatych Apostolov i drugie pamiatniki Konstan-
tinopolia po opisaniju Konstantina Rodija, Όδησδς 1896. 

7 
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Κωνσταντίνου άσηκρήτου τοΰ Ροδίου»1. Πρόκειται γιά μιά συλλογή άπο 

προσχέδια καί ποιητικές δοκιμές γιά έμμετρες περιγραφές πού είχαν παραγ

γελθεί στο Ρόδιο άπο τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο 2 . Σέ αυτοκρατορική 

άλλωστε παραγγελία θα πρέπει νά οφείλεται καί ή αποδιδόμενη στο Ρόδιο 

έμμετρη επιγραφή πού χαράχτηκε στή βάση τοΰ μικρού κίονα τοΰ'Ιπποδρό

μου, βταν ανακαινίστηκε άπο τον Πορφυρογέννητο3. Καί άλλα έμμετρα έργα 

τοΰ Ρόδιου σώζονται4 ή μας είναι γνωστά έμμεσα άπο τίς πηγές 5 . ΟΊ ποιη

τικές αυτές ενασχολήσεις τοΰ Ρόδιου δέν δηλώνουν, βέβαια, ιδιαίτερη ευαι

σθησία, άλλα μόνο ικανοποιητικού βαθμοΰ γνώση στιχουργικής πού συνδυα

σμένη μέ το άξίωμά του, συντέλεσε ώστε νά τοΰ ανατεθεί ή συγκρότηση ενός 

επίσημου, έμμετρου κατάλογου τών μνημείων τής βασιλεύουσας. Το προσχέ

δια πού περιλαμβάνονται στους «Στίχους» τοΰ Ρόδιου άφοροΰν δύο τουλάχιστον 

π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς , τ ώ ν ε π τ ά σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ω ν μ ν η μ ε ί ω ν τ ή ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς ή μ ί α 6 , 

1. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Λ α υ ρ ε ώ τ ο υ - Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ . Κατά

λογος κωδίκων τής Μεγίστης /Ιαΰρας, Cambridge 1925, σελ. 293. Περιγραφή τοΰ χειρο

γράφου δίνει καί ό Legrand στην Εισαγωγή τής έκδοσης του, δ.π., σελ. 34 - 35. 

2. "Εκδοση Legrand, στίχοι 6 - 8 , σελ. 36: άριστα μεν σοι των 'Αποστόλων δόμου / 

ναοΰ τε φαώροϋ τήν φράσιν δηλοΰν δλην / τήν ήνπερ αυτός εϊπας ήμΐν έγγραφε ιν, καί στίχοι 

275 - 278, σελ. 44: επ έργον αυτό πυρπολών μου τάς φρένας j τω και γράφειν νϋν ενλαβώς 

απηρξάμην, / παροτρύνοντας τον σοφοϋ μου δεσπότου j Κωνσταντίνου, Λέοντος υιού τοό 

πάνυ. 

3. Ή επιγραφή αποδόθηκε στον Κωνσταντίνο Ρόδιο άπο τον Ο. W u 1 f f, Die 

Sieben Wunder çon Byzanz und die Apostelkirche nach Konstantinos Rhodios, BZ 

7 (1898), σελ. 321. Ό D o w n e y (Constantine the Rhodian, σελ. 220) υποθέτει δτι 

ή επιγραφή θά μπορούσε νά είναι Ιργο καί τοΰ 'ίδιου τοΰ Πορφυρογέννητου. Γιά το μικρό 

κίονα τοϋ 'Ιπποδρόμου, βλ. Β, Ρ a 1 u k a, Die Säule Konstantins VII. Porphyro-

gennetos auf dem, Hippodrom zu Konstantinopel, BZ 5 (1896), σελ. 1 5 8 - 159, καί 

J a n i n, Constantinople byzantine1, Παρίσι 1964, σελ. 186 - 187. 

4. Πρόκειται γιά τρία επιγράμματα τής Παλατινής'Ανθολογίας, Βιβλίο Ι Ε ' , άρ. 1 5 - 1 7 , 

καί τους λίβελλους εναντίον τοΰ Λέοντα Χοιροσφάκτη καί τοϋ Θεόδωρου Παφλαγόνα, βλ. 

D o w n e y , δ.π., σελ. 213 - 214, όπου μνημονεύονται οί εκδόσεις τών λιβέλλων. 

5. "Οπως ό λίβελλος γραμμένος άπο το Ρόδιο μετά άπο προτροπή τοΰ Σαμωνα εναντίον 

τοΰ παρακοιμώμενου Κωνσταντίνου, D o w n e y , δ.π., σελ. 213. 

6. 'Έκδοση Legrand, σελ. 36 - 44, στίχοι 19 - 254. Τά μνημεία πού περιγράφονται 

είναι τά ΙΕής: 1. το Ιφιππο άγαλμα τοΰ Ίουστινιανοΰ στον Αύγουστεώνα (στίχοι 41 - 51), 

2, ό πορφυροΰς κίων στο Φόρο τοΰ Κωνσταντίνου (στίχοι 5 2 - 8 9 ) , 3. το Σένατο στο Φόρο 

τοΰ Κωνσταντίνου (στίχοι 9 0 - 1 6 2 ) , 4. «ό κίων ό βαστάζων σταυρόν» στο Φιλαδέλφιο 

(στίχοι 163 - 177), 5. το Άνεμοδούλιο (στίχοι 178 - 201), 6. το άγαλμα τοΰ Θεοδοσίου 

στο Φόρο τοϋ Ταύρου (στίχοι 202 - 240) καί 7. ό Ξηρόλοφος (στίχοι 241 - 254). Το από

σπασμα αυτό έχει μεγάλη συγγένεια μέ ανάλογο πατριογραφικο χωρίο τοΰ Κεδρηνοϋ (Ικδ. 

Κ. Niebuhr, τόμος Α', Βόννη 1838, σελ. 563 - 568)· πρβλ. T. R e i n a c h, Commen

taire archéologique sur le poème de Constantin le Rhodien, R E G 9(1896), σελ. 73, 

T. Ρ r e g e r, Βιβλιοκρισία τών εκδόσεων Legrand καί Begleri, BZ 6(1897 ), σελ. 167 -

168 καί W u l f f , Die Sieben Wunder, σελ. 3 1 7 - 3 1 8 . 
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καί τής 'Αγίας Σοφίας καί τών 'Αγίων 'Αποστόλων ή άλλη 1 . Φαίνεται δμως 

οτι ό Ρόδιος δέν κατόρθωσε νά φέρει σέ πέρας το έ'ργο του καί κατέλιπε μόνο 

μιά σειρά ασύνδετων καί ανεπεξέργαστων περιγραφών 2, άπο τίς όποιες άλλωστε 

λείπει εκείνη τής 'Αγίας Σοφίας. 

Το τμήμα πού άφορα τους 'Αγίους 'Αποστόλους είναι το σημαντικότερο 

καί το πιο συγκροτημένο. 'Αποτελείται άπο 556 ιαμβικούς στίχους3 μέτριας 

ποιητικής αξίας. Ώ ς πρότυπο τής περιγραφής χρησιμοποιήθηκε, κατά πάσα 

πιθανότητα, ή "Εκφραση τής 'Αγίας Σοφίας άπο τον Παΰλο Σιλεντιάριο. Ή 

εξάρτηση τοΰ Ρόδιου άπο το πρότυπο του είναι μικρή, εμφανής μόνο σέ ο,τι 

άφορα τήν περιγραφή τής ποικιλίας τών μαρμάρων πού χρησιμοποιήθηκαν γιά 

τήν οικοδόμηση καί διακόσμηση τής εκκλησίας καί σέ ορισμένες επιμέρους 

φραστικές ομοιότητες4. Ή δλη σύλληψη δμως καί διαπραγμάτευση τοΰ θέ

ματος απηχεί προσωπική αντιμετώπιση τοΰ μνημείου άπο τον ποιητή. 

Ή πρώτη περιγραφή τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων, δπως οικοδομήθηκε 

άπο τους αρχιτέκτονες τοΰ 'Ιουστινιανού, περιέχεται στο «Περί Κτισμάτων» 

τοΰ Προκόπιου5. Το απόσπασμα καταχωρίζεται ανάμεσα στην περιγραφή 

τής εκκλησίας τών 'Αγίων Σεργίου καί Βάκχου καί σ' έκείνην τοΰ 'Αγίου 

Άκακίου. Είναι φανερό δτι για το συγγραφέα καί τά τρία μνημεία παρουσίαζαν 

'ίσο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, άλλα στο διηγηματικό επίπεδο διαφοροποιούν

ται ανάλογα μέ τήν οικοδομική ποιότητα καί το σημασιολογικό περιεχόμενο 

κάθε εκκλησίας. Διαπιστώνουμε έτσι δτι ό Προκόπιος αφιερώνει στους 'Αγίους 

'Αποστόλους το μακρότερο χωρίο πού διακρίνεται σέ δύο μέρη: στο πρώτο 

περιγράφεται ή αρχιτεκτονική μορφή τής εκκλησίας, ενώ στο δεύτερο επιχει

ρείται σύντομη αναδρομή στο ιστορικό τοϋ ναοΰ, πού συνδέεται με τους αυτο

κρατορικούς τάφους καί τή θέση τών τριών αποστολικών σαρκοφάγων μέσα 

στο οικοδόμημα. Θα πρέπει εδώ νά επισημάνουμε δτι ό Προκόπιος αποδίδει 

στον Κωνστάντιο Β' 6 τήν ανέγερση τής αρχικής εκκλησίας τών 'Αγίων 'Απο

στόλων καί δτι συγχέει δύο χώρους, δηλαδή το μαυσωλείο τοΰ Κωνσταντίνου 

1. "Οτι ό Ρόδιος επρόκειτο νά περιγράψει καί τήν 'Αγία Σοφία φαίνεται άπο τήν ανα
φορά του στους στίχους 268 - 272. 

2. 'Επισημαίνουμε τή διπλή περιγραφή τοΰ αγάλματος τοϋ 'Ιουστινιανού (στίχοι 41 - 51 
καί 364 - 372) (πρβλ. D o w n e y , Constantine the Rhodian, σελ. 215), τήν απότομη 
διακοπή τής περιγραφής τών μωσαϊκών ( D o w n e y , δ.π. ), τήν απουσία επιλόγου, πράγμα 
πού διαταράσσει τήν ισορροπία τοΰ ποιήματος καί ακόμα τήν επανάληψη εκφράσεων δπως 
π.χ. στ. 420: φιλεΐ γαρ αυτούς και ποθεί ξενοτρόπως, καί στ. 429 - 431: φιλεί γαρ αυτός 
τους σοφούς αποστόλους / καί τον φαεινόν καί σεβάσμιον δόμον / αυτών γεραίρει καί 
ποθεί ξενοτρόπως. 

3. "Εκδοση Legrand, σελ. 49 - 65. 
4. D o w n e y , δ.π., σελ. 217. 
5. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Βιβλίο Α', παράγραφος δ'. 
6. Ό . π . , σελ. 25. 
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καί τον κυρίως ναό 1 . Είναι δμως γνωστό άπο σχετική μνεία τοΰ Φιλοστόργιου, 

δτι ήδη στις αρχές τοΰ 4ου α'ιώνα γινόταν σαφής διάκριση μεταξύ τοΰ ναοΰ, 

όπου βρίσκονταν κατατεθειμένα τά λείψανα τών αποστόλων, καί τοΰ τάφου-

μαυσωλείου τοΰ Κωνσταντίνου 2 . Ή θέση αύτοΰ τοΰ μαυσωλείου στην πρώτη 

αρχιτεκτονική περίοδο τής εκκλησίας δέν προσδιορίζεται ρητά, ενώ άπο μετα

γενέστερες πηγές πληροφορούμαστε δτι στην τελική ιουστινιάνεια μορφί] της 

ή εκκλησία τών 'Αγίων 'Αποστόλων επικοινωνούσε τόσο μέ το μαυσωλείο 

τοΰ Κωσταντίνου, δσο καί μέ το ' Η ρ ώ ο τοΰ Ίουστιν ιανοΰ 3 . Φαίνεται δτι αυτή 

ή διάταξη δέν ήταν απόλυτα αντιληπτή άπο τον Προκόπιο, πού θεωρεί το χώρο 

ενιαίο. *Λς σημειώσουμε δτι γ ιά τον Κωνσταντίνο Ρόδιο αντίθετα, ή διάκριση 

τοΰ κτηριακοΰ συμπλέγματος τών 'Αγίων 'Αποστόλων (ναός + μαυσωλείο 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ + Ή ρ ώ ο Ίουστινιανοΰ) σέ ανεξάρτητους ?^ειτουργικά χώοους 

είναι βασικό στοιχείο τής σκέψης του. "Αλλωστε, καί στο τ μ ή μ α τής "Εκφρα

σης του πού διασώζεται, ή περιγραφή τών 'Αγίων 'Αποστόλων περιορίζεται 

αυστηρά στο κύριο σώμα τοΰ οικοδομήματος. 

Τ ά στοιχεία, πού περιέχονται στο πρώτο μέρος τής περιγραφής τών 'Αγίων 

'Αποστόλων άπο τον Προκόπιο, μποροΰν νά συνοψιστούν ώς εξής: 

1. Ό ναός είχε σχήμα ελεύθερου σταυροΰ. Ή ανατολική, ή βόρεια καί ή 

νότια κεραία είχαν το ίδιο μήκος, ενώ ή δυτική ήταν μακρύτερη όσον απεργά-

σασθαι το τον στανροϋ σχήμα4'. 

2. Στην τομή τών κεραιών διαμορφώθηκε το θυσιαστήριο (ιερατεΐον). 

3. Παράλληλα μέ τους εξωτερικούς τοίχους, κιονοστοιχία σέ δύο στάθμες, 

ξεχωρίζοντας δηλαδή τά υπερώα άπο τον κ ά τ ω χώρο, διέτρεχε δλο το ναό. 

4. Σ τ ή στάθμη τής στέγης, πάνω άπο το θυσιαστήριο, κατασκευάστηκε ό 

κεντρικός θόλος, στηριγμένος σέ τέσσερα τόξα, σύμφωνα μέ το σύστημα στή-

1. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοϋ Προκόπιου (δ.π.) πριν άπο τήν άνακαίνηση τής εκ

κλησίας άπο τον 'Τουστιανιανό, οί τάφοι βρίσκονταν μέσα στο χώρο πού ονομάζει νεών. 

Στον ΐδιο χώρο υπήρχαν καί οί τάφοι τών αποστόλων, χωρίς κανένα διακριτικό σημείο νά 

προσδιορίζει τή θέση τους. Ό G r a b a r {Martyrium, σελ. 60 καί 62) επισημαίνει δτι 

στους 'Αγίους 'Αποστόλους διαπιστώνεται επιβίωση παλαιότερης χρήσης όμοτάφων ηρώων 

καθώς καί ή παλαιοχριστιανική συνήθεια τής πλήρους κάλυψης τών σαρκοφάγων τών μαρ

τύρων μέ χώμα. 

2. Φιλοστόργιος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, III. 2. Ό Φιλοστόργιος χρησιμοποιεί γιά 

τήν καθαυτό εκκλησία τους δρους εκκλησία, ναός, οίκος, τέμενος' γιά το μαυσωλείο τοΰ 

Κωνσταντίνου χρησιμοποιεί τον όρο τάφος. 

3. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Βασιλείου Τάξεως, τόμος A' (J.Reiske), σελ. 

77: εξέρχονται αμφότεροι ο τε βασιλεύς καί ό πατριάρχης δια τής αριστεράς πλαγίας τοΰ 

θυσιαστηρίου, καί απέρχονται εν τή σορώ τοΰ αγίου Κωνσταντίνου, κάκεϊσε αύξάμενοι καί 

Άφαντες κηρούς εξέρχονται καί απέρχονται εν τοις τάφοις τών αγιοτάτων πατριαρχών. . . 

άψας δέ κάκεϊσε κηρούς ό βασιλεύς καί εύξάμενος, εΙσέρχεται εν τοϊς τάφοις τών 

βασιλέων. 

4. Προκόπιος, δ.π., σελ. 24, στίχοι 13 - 14. 
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ριξης πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν 'Αγία Σοφία. Στο κάτω μέρος αύτοΰ τοΰ 

θόλου ανοίγονταν παράθυρα (θυρίδες). 

5. Στην 'ίδια στάθμη, τέσσερεις θόλοι χωρίς ανοίγματα κάλυπταν αντίστοιχα 

τίς τέσσερεις κεραίες τοΰ ναοΰ 1. 

Συγκρίνοντας τήν περιγραφή τοΰ Προκόπιου μέ τήν περιγραφή τοΰ Εύσέ

βιου, παρατηροΰμε δτι οί αρχιτέκτονες τοΰ 'Ιουστινιανού διατήρησαν στή γε

νική του μορφή το παλαιότερο σχήμα τής εκκλησίας μέ τέσσερεις ισάξιους 

χώρους, διαμορφωμένους στις κεραίες, πού συγκλίνουν καί εξαίρουν το κεν

τρικό θυσιαστήριο2. Ή ουσιώδης διαφορά μεταξύ τοΰ κωνσταντινιάνειου καί 

τοΰ μεταγενέστερου κτίσματος βρίσκεται στις νεωτερικές λύσεις πού υιοθε

τούνται γιά ορισμένα προβλήματα στή στάθμη τής στέγης. 

Μέ βάση αυτή τήν περιγραφή καθώς καί ορισμένα στοιχεία άπο το «Περί 

Βασιλείου Τάξεως», ό Hübsch κατέληξε στά 1863 σέ μιά πρόταση αποκατά

στασης τοΰ μνημείου3. Το σχέδιο τοΰ Hübsch χαρακτηρίζεται άπο τήν κατά 

το δυνατόν πιστότερη μεταφορά τών πληροφοριών τοΰ Προκόπιου. Διακρί

νουμε έ'τσι τήν αυστηρή συμμετρία τών μερών ως προς το κέντρο, τή θέση τοΰ 

νάρθηκα στο άκρο τής δυτικής κεραίας, σέ τρόπο ώστε νά εξασφαλίζεται ή 

επιμήκυνση της σέ σχέση μέ τίς υπόλοιπες τρεις, τήν κιονοστοιχία παράλληλη 

μέ τους εξωτερικούς τοίχους (άλλα διακοπτόμενη στά άκρα τών τεσσάρων 

κεραιών). Γιά τή στήριξη τοΰ κεντρικού καί υπερυψωμένου θόλου, ό Hübsch 
προτείνει σύστημα άπο τέσσερεις κυλίνδρους, πού χωρίς χρήση τύμπανου μπο

ρούν νά στερεώσουν θόλο σέ ικανό υψος. Δεύτερο στοιχείο πού πρέπει νά επι

σημάνουμε στην αποκατάσταση Hübsch είναι ό αριθμός τών πεσσών τοΰ οι

κοδομήματος. Ό Hübsch θεωρεί προφανώς ισοδύναμα τά πέντε μέρη τοΰ ναοΰ, 

δηλαδή τίς κεραίες καί το κεντρικό τετράγωνο, καί προτείνει τέσσερεις πεσ-

1. ' O K r a u t h e i m e r {A Note, σελ. 267 - 269) συγκρίνοντας τήν περιγραφή τοΰ 

Προκόπιου μέ τίς μεταγενέστερες παραστάσεις τοΰ μνημείου σέ μικρογραφίες, συμπεραίνει 

δτι μεταξύ 6ου καί 10ου αι. οί θόλοι τών 'Αγίων 'Αποστόλων ανοικοδομήθηκαν πάνω σέ 

τύμπανα πού έφεραν ανοίγματα. 

2. Μεγάλος αριθμός μαρτυρίων εξαιρετικής σημασίας οικοδομήθηκε μεταξύ τοΰ 4ου 

καί τοΰ 7ου αϊ. τόσο στή Συρία (Kal 'at S im'an καί Kaoussie) δσο καί στή Μικρασία καί τή 

Βαλκανική, σέ σχήμα ελεύθερου σταυροΰ. Αυτό, σύμφωνα μέ το G r a b a r (Martyrium, 

σελ. 1 5 4 - 1 5 7 ) σημαίνει δτι το σχήμα αύτο θεωρήθηκε δτι προσιδίαζε στην κατασκευή 

ναών δπου υπήρχαν λείψανα μαρτύρων καί αγίων. Ή επιμήκυνση τής δυτικής κεραίας 

αποδίδεται άπο τον G. Ε g g e r {Bemerkungen zu den Grundrissslöungen im Byzanti

nischen Kirchenbau, JÖBG 4 (1955), σελ. 8 8 - 8 9 ) σέ συνδυασμό τής επιμήκους κωνσταν-

τίνειας βασιλικής μέ τά ισομερή περίκεντρα κτίσματα. "Ετσι στους 'Αγίους 'Αποστόλους 

δίνεται έ'μφαση στον άξονα άνατολή-δύση, άλλα παραμένει σταθερό το κεντρικό σημείο, δπου 

συγκλίνουν δλα τά μέρη τοΰ ναοΰ. 

3. Η . H ü b s c h , Die Altchristlichen Kirchen, Καρλσρούη 1863. Tò πλάνο τοΰ 

Hübsch αναπαράγουν ό R e i n a c h (δ.π., σελ. 97 ) καί ό W u 1 z i n g e r, Apostelkirche, 

πίνακας 8 (βλ. καί παρακάτω, σελ. 103, πίν. Α, άρ. 1) . 



102 Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Σ Γ. Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η 

σους γιά τή στήριξη κάθε θόλου. Ό συνολικός αριθμός τών πεσσών είναι 20. 

Τέλος, σχετικά μέ αυτή τήν περιγραφή τοΰ μνημείου παρατηρούμε δτι: 

α. ό Προκόπιος τοποθετείται στο κέντρο τής εκκλησίας, άπο οπού ή αί

σθηση τής απόλυτης συμμετρίας τοΰ σταυρικού ναοΰ ως προς τους δύο άξονες 

είναι πλήρης. 

β. τά στοιχεία πού απαρτίζουν το ναό είναι αναγνώσιμα άπο τον Προκό

πιο μόνο σέ Ινα αρχιτεκτονικό επίπεδο. 

γ. è Προκόπιος δέν περιγράφει σύνολα οικοδομικών στοιχείων* αντίθετα 

το επίπεδο τοΰ εδάφους, οί δύο άξονες τοΰ κτηρίου δηλαδή, τά τόξα καί οί θόλοι 

θεωροΰνται μεμονωμένα καί χωρίς μεταξύ τους σύνδεσμο. 

Τή βάση γιά τίς νεότερες, μετά τον Hübsch, προτάσεις αποκατάστασης 

τών 'Αγίων 'Αποστόλων προσφέρουν κατά κύριο λόγο οί περιγραφές τοΰ Ρό

διου καί τοΰ Μεσαρίτη. Στις μαρτυρίες τών δύο κειμένων προστέθηκαν καί οί 

κατόψεις τοΰ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας 1 καί τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννη τής Ε φ έ 

σου, μετά άπο τήν πρώτη ήδη αποτύπωση τών αρχαιολογικών ευρημάτων 2, 

ναών πού είναι γνωστό δτι οικοδομήθηκαν σύμφωνα μέ το πρότυπο πού χρη

σιμοποιήθηκε καί γιά τους 'Αγίους 'Αποστόλους. Αυτά τά στοιχεία χρησι

μοποίησαν ό Reinach 3 , ό Wulff4, è Heisenberg5 καί ό Σωτηρίου8, ενώ ό 

Wulzinger στηρίζει τίς λύσεις πού προτείνει στην κάτοψη τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννη 

τής 'Εφέσου καί στις διαστάσεις καί τήν κάτοψη τοΰ τζαμιοΰ τοΰ Πορθητή 

πού χτίστηκε μετά το 1461 πάνω στά θεμέλια τών 'Αγίων 'Αποστόλων7. 

1. Πριν άπο τίς μεταγενέστερες προσθήκες στο αρχικό οικοδόμημα τοΰ 11ου αι. Ό 

S. Β e 11 i n i (L'architettura di san Marco, Ρώμη 1946, σελ. 53 - 84 καί πίνακας VIII) 

στηρίζει τήν πρόταση του γιά αποκατάσταση τών Α γ ί ω ν 'Αποστόλων κατά κύριο λόγο 

στις ομοιότητες αύτοΰ τοΰ μνημείου μέ τον "Αγιο Μάρκο. 

2. Τήν ομοιότητα μεταξύ τών 'Αγίων 'Αποστόλων καί τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Ιωάννου 

στην "Εφεσο επισημαίνει ό Προκόπιος (ίίερί Κτισμάτων, Βιβλίο Ε' , παράγραφος α', σελ. 

150), πρβλ. καί Πάτρια, σελ. 287: Τά δε σκάριφα καί το σχήμα άπήρε τοΰ άγιου 'Ιωάννου 

τοϋ ΘεολΑγον άπο 'Εφέσου. "Ο Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ (Άνασκαφαί τοΰ βυζαντινού ναοΰ 

'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου εν Έφέσω, 'Αρχαιολογικού Δελτίον 7 (1921 - 1922), σελ. 217 -

218) θεωρεί προγενέστερο κτίσμα το ναό τής 'Εφέσου, δπου καί δοκιμάστηκε γιά πρώτη 

φορά άπο τους αρχιτέκτονες τοΰ 'Ιουστινιανού ή στέγαση ναοΰ μέ πέντε θόλους μεγάλων 

διαστάσεων. Στους 'Αγίους 'Αποστόλους, παρατηρεί ό ϊδιος, τελειοποιούνται τά δοκιμασμένα 

οικοδομικά στοιχεία, δπως ή συμμετρική στέγαση τών γωνιών μέ σταυροθόλια καί τά ανοί

γματα προς τους άξονες τοΰ ναοΰ μέ τή χρήση ζυγοΰ άριθμοϋ κιόνων μεταξύ τών πεσσών. 

3. Βλ. παραπάνω, σημ. 98, ύποσ. 6 καί πίν. Α, άρ. 2. 

4. Βλ. παραπάνω, σελ. 98, ύποσ. 3 καί πίν. Λ, άρ. 3. 

5. H e i s e n b e r g . Die Apostelkirche, καί κυρίως σελ. 1 2 0 - 1 3 4 καί πίν. Α, άρ. 4. 

6. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άνασκαφαί, σελ. 205 - 226 καί πίν. Γ. 

7. W u l z i n g e r , Apostelkirche, σελ. 25 - 39 καί πίν. Δ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A: 'Αποκαταστάσεις τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων: 1. αποκατάσταση 
Hübsch (1863), 2. αποκατάσταση Reinacli (1896), 3. αποκατάσταση Wulff (1897), 

4. αποκατάσταση Heisenberg (1908). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β': Σχήματα 1, 2, 3: φάσεις τής οικοδόμησης τών 'Αγίων 'Αποστόλων 
σύμφωνα μέ τους στίχους 548 - 573 τής Έκφρασης τοΰ Κωνσταντίνου Ρόδιου. Σχήμα 4: 

προτεινόμενη διατομή σκέλους πεσσοΰ. 
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Τά αρχαιολογικά δμως παράλληλα δέν ταυτίζονται πάντα μέ τίς πληροφο

ρίες τών φιλολογικών πηγών, πού είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά αξιόπιστες καί 

άλλωστε αλληλοσυμπληρώνονται. 'Αλλά καί άπό τά δύο κείμενα, ή "Εκφραση 

τοΰ Ρόδιου ισόρροπα μοιρασμένη ανάμεσα στην περιγραφή τής αρχιτεκτονικής 

καί τών μωσαϊκών τοΰ κυρίως ναοΰ 1 , είναι αναλυτικότερη στις λεπτομέρειες 

τής οίκοδομίας τοΰ κτηρίου καί επομένως ουσιαστικότερης σημασίας γιά τήν 

αποκατάσταση του. 

Ή Περιγραφή τών'Αγίων'Αποστόλων άπο τον Κωνσταντίνο Ρόδιο καλύπτει 

102 στίχους τής Έκφρασης καί ακολουθεί τίς αναφορές στην τοπογραφική 

θέση τής εκκλησίας καί μιά σύντομη αναδρομή στις δύο μεγάλες περιόδους τής 

ιστορίας τοΰ μνημείου. 

Στους τριάντα πρώτους στίχους τής αρχιτεκτονικής περιγραφής ό Ρόδιος 

επιχειρεί μιά συστηματική ανάλυση τών σταδίων πού ακολούθησε ό αρχιτέ

κτονας στην κατασκευή τοΰ ναοΰ. 

α. Χαράσσεται στή γή Ινα τετράγωνο 2 (στίχοι 548 - 558). 

β. Στις τέσσερεις κορυφές τοΰ τετραγώνου χαράσσονται τέσσερεις κατά 

κορυφήν γωνίες πού άποτελοΰν καί τίς βάσεις γιά τίς γενέσεις τών κεραιών 3 

(πίν. Β, σχ. 1, στίχοι 559 - 561). 

γ. 'Ανεγείρονται τέσσερεις πεσσοί αντίστοιχοι μέ κάθε μία άπό τίς παρα

πάνω γωνίες (πίν. Β, σχ. 2, στίχοι 562 - 564). 

δ. Οί πεσσοί αυτοί πρόκειται νά στηρίξουν τά τόξα (αψίδες) καί το θόλο. 

1. Ή περιγραφή τών μωσαϊκών καλύπτει τους στίχους 751 - 9 8 1 . Περιλαμβάνονται: 

1. Ευαγγελισμός, 2. Γέννηση, 3. Προσκύνηση τών μάγων, 4. "Γπαπαντή, 5. Βάπτιση, 0. 

Μεταμόρφωση, 7. Θαϋμα εν Ναΐν, 8. 'Ανάσταση τοΰ Λαζάρου, 9 Είσοδος στα Ιεροσόλυμα, 

10. Προδοσία τοϋ 'Ιούδα, 11. Σταύρωση. Πληρέστερη είναι ή περιγραφή τοϋ Μεσαρίτη, 

H e i s e n b e r g , Die Apostelkirche, σελ. 172 - 268. Γιά τή σχέση τών περιγραφών τοϋ 

Ρόδιου μέ ορισμένα επιγράμματα τής Παλατινής 'Ανθολογίας, βλ. Λ. S a 1 a c, Quelques 

épigrammes de l'Anthologie Palatine et l'iconographie byzantine, Bsl 12 (1951), 

σελ. 1 2 - 2 5 . Τελευταία χρονολογικά ή μελέτη τής A n n W a r t o n E p s t e i n , 

The Rebuilding and Redecoration of the Holy Apostles in Constantinople. A Reconsi

deration, Greek R o m a n and Byzant ine Studies 23/1 (1982), σελ. 79 - 92. Βλ. ακόμη 

καί Η. M a g u i r e, Art and Eloquence in Byzantium, Pr inceton - New Jersey 1981, 

σελ. 101. 

2. Γιά τον όρισμα πού περιέχεται στους στίχους 554 - 556, βλ. παρακάτω, σελ. 119. 

Σημειώνουμε έδώ δτι μέ τον δρο κύβο ό Ρόδιος εννοεί το «τετράγωνο», πρβλ. καί H e i s e n 

b e r g , Die Apostelkirche, σελ. 121 ύποσ. 1. Βλ. στο Παράρτημα (σελ. 1 2 3 - 1 2 5 ) τήν 

ανατύπωση τοΰ κειμένου τοΰ Ρόδιου άπο τήν έκδοση Legrand. 

3. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άνασκαφαί, σελ. 207. Αντίθετα, ό H e i s e n b e r g (δ.π., σελ. 

124) θεωρεί δτι ο'ι γο^νίες αναφέρονται στους πεσσούς. Ό W u l f f (Die Sieben Wunder, 

σελ. 322) αντιστρέφει τη σύνταξη καί υποθέτει ως αντικείμενο τοΰ ρήματος πήσσει τήν 

αιτιατική εμβόλονς. Σύμφωνα μέ τον ϊδιο (δ.π.), ή λέξη εμβολος είναι θηλυκοΰ γένους καί 

σ' αυτήν αναφέρεται το δίπλας άπάσας τοΰ στίχου 561. 
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Κάθε τόξο αντιστοιχεί σέ μιά πλευρά τοΰ τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ 1 (στίχοι 565 - 5 6 9 ) . 

ε. Αυτή ή μονάδα (τετράγωνη βάση, τέσσερεις πεσσοί πού ενώνονται μέ 

τόξα καί στηρίζουν ημισφαιρικό θόλο, πίν. Β, σχ. 3 ) , επαναλαμβάνεται προς 

τίς κατευθύνσεις τών τεσσάρων σημείων τοΰ ορίζοντα. Τ ά σημεία καθορίζοντα1· 

καί άπο τίς πλευρές τοΰ αρχικού τετραγώνου (στίχοι 570 - 573) . 

ζ. Η μ ι σ φ α ι ρ ι κ ο ί θόλοι καλύπτουν κ α ί τ ά πέντε τετράγωνα, ισάριθμοι μέ τίς 

στεφάνες πού δημιουργοΰνται άπό τή σύνδεση τών λ ο φ ί ω ν 2 (στίχοι 5 7 4 - 5 7 5 ) . 

ζ. Το δλο οικοδόμημα αποκτά σχήμα σταυροΰ (στίχος 576) . 

Σ τ ή συνέχεια ό Ρόδιος εξαίρει τήν ομαλή διαδοχή τών οικοδομικών στοι

χείου κατά είδος, δηλαδή τήν ένωση τών τόξων, τών κυλίνδρων 3 , τών πεσ

σών καί τών λοφίων (στίχοι 577 - 581) , αναφέρεται στή στήριξη τών πεσσών 

μέ κ ρ η π ί δ ε ς 4 (στίχοι 5 8 2 - 5 8 8 ) καί αριθμεί τους πεσσούς πού έχουν ανε

γερθεί στο επίπεδο τοΰ εδάφους - μέτρα συνολικά 16 τετρασκελεϊς πεσσούς 

καί ισάριθμα τόξα, δέν συγκαταλέγει δμως πεσσούς πού έχουν τοποθετηθεί 

στις άκρες τών κεραιών, ανατολικά, δυτικά, βόρεια καί νότια (στίχοι 589 -

6 0 1 ) . Μετά άπό μιά τελευταία διαπίστωση (στίχοι 602 - 604) οτι ό αρχιτέ

κτονας, σύμφωνα μέ τ ά δσα προηγούνται, πέτυχε νά δώσει στο οικοδόμημα του 

το ποθούμενο κυβικό σ χ ή μ α 5 , ό Ρόδιος εγκαταλείπει το επίπεδο τοΰ εδάφους 

καί αρχίζει τήν περιγραφή τών υπερώων. 

Σ τ ά υπερώα, τετρασκελεΐς πεσσοί αντίστοιχοι μέ εκείνους πού βρίσκονται 

στην πρώτη στάθμη στηρίζουν τά τόξα πού φέρουν τον ημισφαιρικό κεντρικό 

θόλο (στίχοι 603 - 6 1 0 ) . "Υστερα, ακολουθώντας πάντα τή διάταξη τών κ ά τ ω 

1. Για τήν ερμηνεία τής λέξης μεσύμφαλος —•• τετράγωνο, βλ. Κ e i n a e 11, Com

mentaire, σελ. 95 καί ύποσ. 5. 

2. Μεταφράζω τή λέξη σφενδόνη ώς «στεφάνη», σύμφωνα με το νόημα τοΰ κειμένου, 

πρβλ. καί H e i s e n b e r g , δ.π., σελ. 125. Ό li e i n a e h (δ.π., σελ. 96) καί ό W u 1 f f 

(δ.π., σελ. 323) ερμηνεύουν τή σφενδόνη ώς Zwieckelgewölbe. Γιά μιαν άλλη ερμηνεία τής 

λέξης ώς are doublcau βασισμένη στο Χρονικό τών Κυθήρων τοΰ Χειλά (15ος αι.), βλ. 

Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ, Σφενδόνιον, ΕΕΒΣ 28( 1958), σελ. 401 - 402. Μεταφράζω ώς «λοφία» 

τήν έ'κφραση τοΰ Ρόδιου, στ. 580: σφαϊοαν ήμίτμητον οιαπερ λόφον, σημειώνοντας δτι β 

ημισφαιρικός θόλος ονομάζεται άπό το Ρόδιο πάντοτε «σφαίρα» (στ. 565, 574, 610, 625). 

'Επιπλέον στους στίχους 577-581 ό Ρόδιος αναφέρεται σέ μιαν ενδιάμεση ζώνη, ανάμεσα 

στην κάτω (βάσεις τών πεσσών) καί τήν ανώτερη (θόλοι). 'Αντίθετα, ό R e i n a c h (δ.π. ) 

καί ό W u 1 f f (δ.π.. σελ. 324 ) θεωρούν οτι οί ήμίτμητοι σφαίρες είναι ακριβώς οί ημισφαι

ρικοί θόλοι. Ούτε 'όμως καί ώς ήμιχώνια μπορούμε νά μεταφράσουμε τίς ήμίτμητους σφαί

ρας. άφοΰ άπο τον Ιΐροκόπιο δηλώνεται ρητά δτι ή στήριξη τοϋ κεντρικοΰ θόλου τών 

'Αγίων 'Αποστόλων ήταν δμοια μέ εκείνη τής Άγιας Σοφίας. 

3. Ό W u l f f (Die Sieben Wunder, σελ. 324) δίνει στον κύλινδρο τήν τρέχουσα 

έννοια. 'Αντίθετα, ό Σ co τ η ρ ί ο υ (Άνασκαφαί. σελ. 208 ύποσ. 3 ) θεωρεί δτι οί δροι 

αψίδες καί κύλινδροι εναλλάσσονται αδιάκριτα, δηλώνοντας πάντα τά τόξα. 

4. Σχόλια στο σύστημα κρηπίδων κάνει ό Σ ω τ η ρ ί ο υ (Άνασκαφαί, σελ. 209). 

5. Γιά τήν ερμηνεία αυτών τών στίχων, βλ. παρακάτω, σελ. 114-115, 119. 
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" . ι " Γ . ι " 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ; Αποκατάσταση ναοΰ τών Άγιων Αποστόλων: Σωτηρίου (1922) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 'Αποκατάσταση ναοϋ τών 'Αγίων Αποστόλων Wulzinger (1932). 
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τετρασκελών πεσσών, άλλοι πεσσοί παράλληλοι μέ τους εξωτερικούς τοίχους 

περιτρέχουν το ναό καί, συνδεόμενοι μεταξύ τους, σχηματίζουν τόξα. ΙΙάνω 

σ' αυτά τά τόξα καί στην κυκλική στεφάνη πού δημιουργούν ό αρχιτέκτονας 

στήριξε τους θόλους (στίχοι 611 - 625), άπο τους οποίους ό κεντρικός, δπου 

πρόκειται νά απεικονιστεί ό Παντοκράτορας, είναι υψηλότερος (στίχοι 626 -

630). 

Τέλος, ό Ρόδιος περιγράφει τήν κιονοστοιχία, πού διαχωρίζει τά κλίτη τών 

κεραιών καί οριοθετεί τή στοά (έμβολο) τοΰ ναοΰ. Ή κιονοστοιχία αριθμεί 

48 κίονες, διαμοιρασμένους ισάριθμα στις τέσσερεις κεραίες. "Ισος αριθμός 

κιόνων σχηματίζει αντίστοιχη στοά στά υπερώα (στίχοι 703 - 724). 

Παρ' δλο δτι ή προσπάθεια τοΰ Ρόδιου νά διαρθρούσει ορθολογιστικά τήν 

περιγραφή καί νά ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα είναι φανερή, ή διάθεση 

του προδίδεται συχνά άπό τήν επιλογή τοΰ λεξιλογίου πού χρησιμοποιεί καθώς 

καί άπό τήν αδέξια πολλές φορές διατύπωση του. Δύο τουλάχιστον σημεία τής 

περιγραφής θέτουν πάντοτε προβλήματα σέ δσους θέλησαν νά αποκαταστήσουν 

τό μνημείο. 

Το πρώτο άφορα τή θέση καί τή μορφή τών τεσσάρων πεσσών τοΰ αρχικού 

τετραγώνου. ' Η διατύπωση τοΰ Ρόδιου (στίχοι 562 - 563 ) : 

πήσσει δε πινσονς τετραρίθμονς εξίσης 

τών ώνπερ εϊπον γωνιών κατ εμβόλους 

δέν βοηθεϊ τον ακριβή προσδιορισμό τής θέσης τών πεσσών. Ί Ι λύση πού 

προτείνεται άπο το Σωτηρίου καί πού βασίζεται στις ομοιότητες τών 'Αγίων 

'Αποστόλων μέ τον "Αγιο 'Ιωάννη τής 'Εφέσου φαίνεται ή πιο πιθανή: οί πεσ

σοί δέν συνδέονταν μέ τον εξωτερικό τοίχο, άλλα βρίσκονταν σέ κάποια από

σταση άπό αυτόν Χ. 

Ή μορφή τών πεσσών προσδιορίζεται άπό τό στίχο 564: 

τετρασκελεΐς τε τετραπλούς τή συνθέσει 

Ό Σωτηρίου υποθέτει δτι, ενώ στο ναό τής 'Εφέσου οί πεσσοί είναι συμπα

γείς, στό μεταγενέστερο οικοδόμημα τών 'Αγίων 'Αποστόλων ό αρχιτέκτονας 

διέλυσε τους πεσσούς σέ τέσσερα σκέλη γιά νά επιτύχει έτσι αρτιότερο αισθη

τικά αποτέλεσμα2. *Av δμως ή αντοχή στήριξης τοΰ πεσσοΰ εϊτε διαλελυμέ-

νου εϊτε συμπαγοΰς μένει αναλλοίωτη, το οπτικό αποτέλεσμα διαφέρει πολύ 

ανάμεσα στις δύο λύσεις. Ή μέτρια ικανότητα τοΰ Ρόδιου νά διακρίνει τό τε-

1. Σ ω τ η ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 208. 
2. Σ ω τ η ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 208 καί 217 - 218. 
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χνικό άπό τό καλλιτεχνικό, δέν είναι βέβαιο δτι θά τοΰ επέτρεπε νά αντιληφθεί 

πλήρως καί νά περιγράψει μέ ακρίβεια ώς ενιαίο σώμα τό διαλελυμένο πεσσό. 

Είναι, λοιπόν, νομίζω εύλογο νά υποθέσουμε δτι, καί αν ακόμη οί πεσσοί τών 

'Αγίων 'Αποστόλων ήταν διαλελυμένοι σέ τέσσερα σκέλη, δπως εκείνοι τοΰ 

'Αγίου Μάρκου, ό Ρόδιος αριθμεί κάθε σκέλος χωριστά ώς ενιαίο πεσσό. Ή 

έκφραση τετρασννΟετος αναφέρεται στην κατασκευή κάθε σκέλους, πού έδινε, 

φαίνεται, τήν εντύπωση έ'νωσης τεσσάρων ανεξάρτητων, άλλα ί'σων κάθετων 

στοιχείων. Γ ιά νά δικαιολογήσουμε, τέλος, τήν έκφραση τετρασκελής πρέπει 

νά υποθέσουμε δτι ή διατομή κάθε σκέλους εΐχε τή μορφή τοΰ πίν. Β, σχ. 4. 

Τό δεύτερο δύσκολο σημείο τής περιγραφής άφορα τήν αρίθμηση τών πεσ

σών, δπως διατυπώνεται στους στίχους 594 - 6 0 1 . Γιά να ερμηνεύσει τον 

αριθμό 16, πού αναφέρεται ρητά άπό τό Ρόδιο, ό Σωτηρίου, πού καταλήγει 

άλλωστε σέ μιά κάτοψη δπου οί τέσσερεις κεραίες φέρουν δύο μόνο πεσσούς 

ενώ γιά τή στήριξη τών παράπλευρων θόλων χρησιμοποιούνται καί ο'ι πεσσοί 

τοΰ κεντρικού τμήματος (πίν. Γ ) , υποθέτει δτι ό συγγραφέας συγκαταλέγει 

στην αρίθμηση του δύο φορές τους κεντρικούς πεσσούς 1 . 'Εννοεί δηλαδή 

δτι άφοΰ καταμετρήθηκαν οί 22 πεσσοί δλ.ου τοΰ οικοδομήματος (σύμφωνα μέ 

τήν προτεινόμενη άπό τον ϊδιο κάτοψη), πού γιά τό Ρόδιο αντιστοιχούσαν στις 

τέσσερεις κεραίες, προστέθηκαν ξεχωριστά οί τέσσερεις κεντρικοί πεσσοί. 

'Αντίθετα, ό R e i n a c h , ό Wulff καί ό H e i s e n b e r g θεωρούν τους πεσσούς συμ

παγε ίς , τοποθετοΰν τέσσερεις γιά τή στήριξη κάθε θόλου (πίν. Α, άρ. 2, 3, 4 ) 

καί υποθέτουν δτι στο στίχο 594 ό Ρόδιος καταμετρά μόνο τους πεσσούς τών 

τεσσάρων κεραιών πού είναι πράγματι 16. Σ ' αυτήν τήν υπόθεση οδηγούνται, 

θεωρούντας δτι ό Ρόδιος αναφέρεται εδώ αποκλειστικά στις τέσσερεις κεραίες, 

άφοΰ παραπάνω (στίχοι 562 κέξ. ) έχει εξαντλήσει τήν περιγραφή τοΰ κεντρι

κού τετραγώνου 2 . 

Ά π ό τήν πρόταση Σωτηρίου συγκρατούμε τήν έμμεση παρατήρηση του, δτι 

ό Ρόδιος δέν αριθμεί βασισμένος σέ αυτοψία, άλλα σέ κάποιο θεωρητικό, ιδεα

τό σχήμα. Οί προτάσεις τοΰ R e i n a c h , τοΰ Wulff καί τοΰ H e i s e n b e r g δίνουν 

μεγάλη σημασία στή λογική τοΰ κειμένου, παραβλέπουν δμως τό γεγονός δτι 

μόνον οί 30 πρώτοι στίχοι τής περιγραφής διαρθρώνονται συστηματικά, ενώ 

στο υπόλοιπο μέρος ό Ρόδιος συγχέει τους χώρους 3 . Τό πρόβλημα δμως σχε

τίζεται άμεσα μέ κάθε προσπάθεια αναπαράστασης τοΰ μνημείου. Οί δώδεκα 

1. Σ ω τ η ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 210. 

2. R e i n a c h, Commentaire, σελ. 48. — W u 1 f f, Die Sieben Wunder, σελ. 324, 
H e i s e n b e r g , Die Apostelkirche, σελ. 122. 

3. Δέν είναι πάντα σαφές αν οί διαχωρισμοί σέ ενότητες πού επιχειρούνται άπο το Ρά
διο αναφέρονται σέ σύνολα διαφορετικών στοιχείων, δπως στους πρώτους τριάντα στίχους, 
ή σέ ομοειδή στοιχεία κατά ζώνες. "Ετσι, π.χ. ή μετάβαση άπο τους πεσσούς στά τόξα, 
στις στεφάνες, στους θόλους (στίχοι 605 κέξ. ) δηλώνει ικανότητα γενίκευσης. Κατόπιν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 1. Οί "Αγιοι 'Απόστολοι 'Ομιλίες'Ιωάννη Κοκκ.νόβαφου, 12ος αι. (Vaù-
canus graecus, 1162, fol. 2). 2. Ναοί μορφολογικά καί οικοδομικά όμοιοι μέ τους 'Ayiouc 
'Αποστόλους α. "Αγιος 'Ιωάννης Θεολόγος στην "Εφεσο (Keil, 1930), β "Αγιος Μάρκος 

στή Βενετία (Demus, 1960) 
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πεσσοί πού προτείνει ό Σωτηρίου, ακολουθώντας τή διάταξη τών πεσσών τής 

'Εφέσου, ύποδηλούνουν αρίθμηση τών τεσσάρων σκελών ώς ενιαίων πεσσών, 

πράγμα πού όπως είδαμε περαπάνω πρέπει μάλλον νά αποκλειστεί. 'Επί πλέον 

ό Σωτηρίου δέν προτείνει καμιά λύση στό πρόβλημα τής ύψωσης τοΰ κεντρι

κού θόλου περισσότερο άπό δ,τι τών παράπλευρων1. 'Αντίθετα, οί 20 πεσσοί 

πού προτείνονται άπό τους υπόλοιπους ερευνητές, εφόσον θεωρηθεί δτι με

ταξύ τοϋ κεντρικού τμήματος καί τών κεραιών δημιουργούνται τέσσερεις κύ

λινδροι, επιτρέπουν τή στήριξη υψηλότερου κεντρικού θόλου2. Σημειώνουμε 

ακόμη οτι τον 6ο αί. ή χρήση τύμπανου σέ ημισφαιρικό θόλο εϊναι άγνωστη. 

Στά παραπάνω στοιχεία πρέπει νά προσθέσουμε καί τρεις μικρογραφίες τοΰ 

Μηνολογίου τοΰ Βασιλείου Β', δπου απεικονίζεται αντίστοιχα ή μετακομιδή 

στους 'Αγίους 'Αποστόλους τών οστών τών αποστόλων Τιμόθεου καί Λουκά 

καί τοΰ πατριάρχη 'Ιωάννη Χρυσόστομου3. Καί στις τρεις μικρογραφίες εικο

νίζονται τέσσερεις (ή πέντε) θόλοι, άπό τους οποίους ό κεντρικός είναι εμφα

νώς υψηλότερος καί φέρει ανοίγματα στό κάτω μέρος του. Μεταξύ δμως τών 

παράπλευρων καί τοΰ κεντρικού θόλου παρατηροΰμε δτι δέν παρεμβάλλεται 

κανένα οικοδομικό στοιχείο. Μέ δλες τίς επιφυλάξεις, πού επιβάλλει ή σχέση 

πρωτότυπου καί αναπαράστασης του στή μεσαιωνική εικονογραφία, μπορούμε, 

νομίζω, να αποκλείσουμε τή χρήση κυλίνδρων μεγάλων διαστάσεων γιά τή 

στήριξη τοΰ κεντρικοΰ θόλου. Ί Ι ανύψωση μπορεί νά επιτευχθεί αν δεχθοΰμε 

οτι τά τέσσερα κεντρικά σκέλη τών πεσσών υψώνονται περισσότερο άπό δ,τι 

τά παράπλευρα καί δίνουν έτσι δυνατότητα μεγαλύτερης ώθησης τοΰ κεντρι

κοΰ θόλου4. Τό κενό πού δημιουργείται μεταξύ τών πραγματικών σκελών 

(πεσσών) καί τών 16 τής αρίθμησης τοΰ συγγραφέα καλύπτεται, αν δεχθοΰμε 

δτι ή αριθμητική τοΰ Ρόδιου σχετίζεται άμεσα μέ τίς θεωρητικές καί συμβο

λικές ιδιότητες τών αριθμών. 

δμως, στους στίχους 646 - 702, πού άφοροΰν τά υλικά οικοδομής, κίονες καί μαρμαροθετή

ματα, ό Ρόδιος επανέρχεται στην περιγραφή μεμονωμένων στοιχείων, χωρίς μεθοδική το

ποθέτηση τους στο χώρο. 

1. "Οτι ό κεντρικός θόλος ήταν υψηλότερος άπο τους άλλους τέσσερεις, διατυπώνεται 

σαφώς στο στίχο 626: πλην τήν μέσην προΰχειν τε δεσπόζειν θ' δλων. 

2. Γιά τή στήριξη ύψηλοΰ θόλου αυτή τήν εποχή γίνεται επιλογή κυρίως μεταξύ τεσ

σάρων κυλίνδρων καί ήμιθολίων. Σύμφωνα μέ το κείμενο τοΰ Προκόπιου (βλ. παραπάνω, 

σελ. 98) θα μπορούσαμε νά υποθέσουμε δτι καί στους Άγιους 'Αποστόλους, δποις στην Ά γ ι α 

Σοφία, χρησιμοποιήθηκαν ήμιθόλια. Νομίζω δμως δτι οί ομοιότητες τών δύο μνημείων, πού 

υπαινίσσεται ό Προκόπιος, περιορίζονται στή στήριξη θόλων μεγάλων διαστάσεων σέ ελεύ

θερα τόξα. 

3. K r a u t h e i m e r, A Note, σελ. 267 καί πίνακες Ι, I I , I I I . 

4. Μεταξύ μεσαίου κλίτους κάθε κεραίας καί εξωτερικών τοίχων παρεμβάλλεται στοά, 

στεγασμένη μέ κυλίνδρους, στίχος 722: τήν τής στοάς φέροντας ενγυρον στέγην. Αυτοί οί 

κύλινδροι ενώνονταν μέ απαράμιλλη τέχνη (στίχος 578), προφανώς μέ σταυροθόλια πού 

αποτελούν καί μορφολογικό νεωτερισμό. 
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'Υποθέτω, επομένως, δτι ό Ρόδιος αναλύει τόν αριθμό 16 στον πολλαπλα

σιασμό τοΰ 4 χ 4, δπως άλλωστε αναφέρεται στό στίχο 591, ή στον πρώτο 

κυβικό αριθμό 2 2 . Τόσο δμως τό 2 οσο καί τό 4 αποτελούν άπό παλαιότατη 

εποχή αντικείμενα θεωρητικών αναζητήσεων, σέ γεωμετρικό καί σέ συμβο

λικό επίπεδο. 

Ή γεωμετρική 'ιδιότητα τοΰ 2, ώς άριθμ,οΰ πού ορίζει τό πρώτο διαστατύ, 

δηλαδή, τή γραμμή, διατυπώνεται μέ σαφήνεια άπό τόν Ευκλείδη Χ. "Οσο γ ι ά 

τίς συμβολικές ιδιότητες τοΰ 'ίδιου άριθμοΰ, αυτές άποτελοΰν έναν ευρύτατα 

διαδεδομένο κοινό τόπο μέ πανάρχαια κ α τ α γ ω γ ή . Περισσότερο δμως άπό τίς 

ιδιότητες τοΰ δύο, σημασία φαίνεται ότι έχουν γ ιά τό Ρόδιο οί ιδιότητες 

τοΰ άριθμοΰ 4. Τις διατυπωμένες αξιωματικά ιδιότητες άπό τή σχολή τοΰ 

Πυθαγόρα επαναλαμβάνουν καί διευρύνουν οί νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, πού 

μέ τή σειρά τους επηρεάζουν τους πρώιμους καί μεταγενέστερους χριστιανούς 

συγγραφείς. Σημειώνουμε ακόμα τήν άρρηκτη σχέση μεταξύ τοΰ άριθμοΰ καί 

τής γεωμετρικής ή στερεομετρικής απεικόνισης του, πού επανέρχεται σταθερά 

σέ κείμενα μαθηματικά ή καί ποικίλου ενδιαφέροντος. Βασική ιδιότητα τοΰ 

τέσσερα είναι δτι προέρχεται, συντίθεται καί «φέρει εν έαυτω» τόν πολλαπλα

σιασμό ή τήν πρόσθεση μέ τόν εαυτό του, τοΰ πρώτου άρτιου άριθμοΰ, δηλαδή 

τοΰ δύο (2 Χ 2 = 4 καί 2 + 2 = 4 ) 2 . Ή αρχή αυτή περιπλέκεται αργότερα, 

όταν γ ιά νά θεμελιωθεί χρησιμοποιείται μιά παράδοξη αριθμητική διαδικασία. 

"Ετσι, π.χ. στά Σχόλια τοΰ Πρόκλ,ου καί τοΰ Φιλόπονου στην 'Αριθμητική 

τοΰ Νικόμαχου Γεράσων ό αριθμός 4 ονομάζεται ενεργεία πρώτος τετράγωνος 

καί γίνεται βάση γιά τήν αναγωγή στό τετράγωνο κάθε άριθμοΰ 3 . Ά λ λ α καί 

ή δεκάδα, αρχή τής αριθμητικής συνέχειας ως τό άπειρο, βασίζεται στον αριθ

μό 4, άφοΰ, αν στό 4 προστεθούν οί αριθμοί άπό τή μονάδα ώς τό τρία, κατα

λήγουμε στό 10 ( 4 + 1 + 2 + 3 = 1 0 ) 4 . Ό τέσσερα είναι ακόμα ό αριθμός πού 

ενυπάρχει στό 30 (άθροισμα τών τετραγώνων τών πρώτων τεσσάρων αριθ

μών: 1 2 + 2 2 + 3 3 + 4 2 = 3 0 ) , πού αποτελεί τόν κύκλο τοΰ μήνα*'. Ά π ό τόν 

'ίδιο αριθμό απορρέει κάθε μορφή τοΰ επιστητού 6 . Αυτή ή τελευταία ιδιότητα, 

1. Ευκλείδη, Στοιχεία, Βιβλίο Α', όρος β' (εκδ. E. S. Htamalis, (Teulmer), Στουτ
γάρδη 1969, σελ. 1 ). Πρβλ. καί Πρόκλου Διαδόχου, Primum Euclidi Elemonlorum Libroni 
Commentarli (έκδ. G. Friedlein, Λιψία 1873), σελ. 78. 

2. Φίλο>νος 'Αλεξανδρείας, Περί τής κατά Μωυσέα κοσμοποιίας (έκδ. Υ'. Π. Colson -
G. II. Whitakor, τόμος Α', Λονδίνο — Cambridge Mass. 1971), XVI. 51.— Ιωάννη 
Αυδοΰ, Περί Μηνών (έκδ. R. Wünsch, Λιψία 1898, ανατύπωση Στουτγάρδη 1967), 
σελ. 30. 

3. Πρόκλου - Φιλόπονου, Σχόλια στην αριθμητική Εισαγωγή τοΰ Νικόμαχου Γεράσων 
(ε'κδ. Α. D θ 1 a t t e, Anecdota Atheniensia, τόμος Β', Λιέγη — Παρίσι 1939) σελ. 145. 

4. Φίλων Αλεξανδρείας, δ.π., XV. 45. —'Ιωάννης Λυδός, δ.π., σελ. 8 - 9 . 
5. 'Ιωάννης Λυδός, δ.π., σελ. 55. 
6. Φίλων 'Αλεξανδρείας, δ.π., XVI. 52. Πρβλ. καί τους στίχους 444 - 445, δπου άπα-
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τοΰ τέσσερα ώς αρχής τοΰ παντός, καθώς καί ή γραμμική του παράσταση, τό 

τετράγωνο *, προσδίδουν στον αριθμό τήν ιδιαίτερη σήμανση του μέσα στό 

κείμενο τοΰ Ρόδιου. Σημειώνουμε επίσης δτι τό τετράγωνο, αρχή κάθε αρμο

νίας 2, συμβολίζει τή σταθερότητα καί τήν αλήθεια, σέ αντίθεση μέ τους πολύ

γωνους αριθμούς πού δηλώνουν τήν άπατη καί τό ψέμα3. 

"Οτι ό Ρόδιος δίνει στό τετράγωνο εξέχουσα σημασία φαίνεται άπό τό γε

γονός δτι αυτό τό σχήμα στηρίζει Ολη τήν οικοδόμηση τών 'Αγίων 'Αποστό

λων: άπό τό αρχικό τετράγωνο τών στίχων 553 - 557 απορρέει ή αρχιτεκτο

νική μονάδα - βάση γιά τή συγκρότηση τοΰ κτηρίου. 

Ή καταμέτρηση επομένως τών πεσσών παραπέμπει συγχρόνως σέ δύο επί

πεδα: στην ιερότητα τοΰ άριθμοΰ 4 καί στην αυτονόητη εξαίρεση τοΰ κεντρικοΰ 

τετραγώνου άφοΰ σ' αυτό καί μόνο οφείλεται ή συμμετρία τοΰ οικοδομήματος. 

"Αλλωστε, εκτός άπό αυτή τήν έμμεση αναφορά τοΰ Ρόδιου στό 4, καί σε άλλα 

σημεία τοΰ κειμένου ό 'ίδιος αριθμός φορτίζεται μέ ιδιαίτερη σημασία. Στό 

στίχο 451 ό λόφος πάνω στον όποιο οικοδομήθηκαν οί "Αγιοι 'Απόστολοι 

χαρακτηρίζεται μέ Ιμφαση τέταρτος, στους στίχους 554 - 556 δίνεται ό ορι

σμός τοΰ τετραγώνου 4. Στό "ίδιο πλέγμα ιδεών οφείλεται ή επιμονή στην περι

γραφή τών πεσσών ώς τετρασκελών καί τετρασυνθετων (στίχοι 564, 595), 

καθώς καί ή αδέξια έκφραση (στίχοι 623 - 625): αϊς τέτταρας τείνοντες κύ

κλους. . . σφαίρας δέχονται πενταρίθμους εξίσης. 

'Εκτός άπό τους «δεκαέξ πεσσούς», ό Ρόδιος αριθμεί καί άλλους (στίχοι 

597-601 ), πού βρίσκονται στις «άκρες», προς τά τέσσερα σημεία τοΰ ορί

ζοντα. Ό Reinach υποθέτει δτι πρόκειται γιά τους κίονες πού παρεμβάλλον

ται μεταξύ τών πεσσών καί δτι οί «δεκαέξ αψίδες» αναφέρονται ακριβώς στά 

τόξα πού συνδέουν τους κίονες καί τους πεσσούς μεταξύ τους 5. Ή υπόθεση 

αυτή είναι, νομίζω, αβάσιμη γιά δύο λόγους: α. Ό Ρόδιος διακρίνει σαφώς τους 

πεσσούς άπό τους κίονες, καί β. Δέν περιλαμβάνει καμιά πρόταση ερμηνείας 

τής εκφρασ-ης άκρων. *Αν συνδυάσουμε τά άκρα μέ τά σημεία τοΰ ορίζοντα, 

πού αναφέρει ό Ρόδιος, οδηγούμαστε στό συμπέρασμα δτι έννοοΰνται εδώ ο'ι 

ριθμοΰνται γη, ουρανός, πϋρ καί ϋδωρ, πού σύμφωνα μέ το Ρόδιο, άποτελοΰν το «σύστημα 

τοΰ κόσμου». 

1. Πρόκλος Διαδόχου, δ.π., σελ. 145.— Πρόκλος - Φιλόπονος, δ.π., σελ. 144 κέξ.— 

'Ιωάννης Λυδός, δ.π., σελ. 129 - 130. 

2. Σύμφωνα μέ ρήση τοΰ Πυθαγόρα. Γιά το Φιλόλαο, το τετράγωνο συμβολίζει τή 

γή (πρβλ. Πρόκλος Διαδόχου, δ.π., σελ. 173). Ό Λυδος (δ.π., σελ. 29) αναφέρει δτι, 

σύμφωνα μέ τον Πυθαγόρα, το τετράγωνο συμβολίζει τήν ψυχή. Γιά μνείες καί συμβολι

σμούς τοΰ τετράγωνου σέ αιγυπτιακές, ανατολικές καί ιουδαϊκές πηγές, βλ. Γ. Α. Π ρ ο 

κ ο π ί ο υ , Ό κοσμολογικός συμβολισμός τον βυζαντινού ναοΰ, 'Αθήνα 1981, σελ. 100 - 102. 

3. "Ιωάννης Λυδός, δ.π., σελ. 129 - 130. 

4. Γιά τον όρισμα αότο βλ. καί παρακάτω, σελ. 119. 

5. R e i n a c h, Commentaire, σελ. 96 καί ειδικά ύποσ. 2. 
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εξωτερικοί τοίχοι τών κεραιών, πού προσανατολίζονται προς τήν ανατολή, 

τό βορρά, τή δύση καί τό νότο αντίστοιχα. 'Επομένως ή θέση αυτών τών πεσ

σών, πού έχουν τήν νστάτην τάξιν προς τά άκρα πρέπει νά βρίσκεται πέραν 

τών τεσσάρων κεντρικών πεσσών καί κοντά στους εξωτερικούς τοίχους. Πρό

κειται 'ίσως γιά εντοιχισμένους κατά ενα μεγάλο μέρος τους πεσσούς καί τέ

τοιοι πεσσοί μποροΰν νά θεωρηθούν εκείνοι πού άνά δύο, μαζί μέ τους ακραίους 

σέ κάθε παράπλευρο τετράγωνο πεσσούς ορίζουν τίς αρχές τών εξωτερικών, 

στωικών κυλίνδρων καί τά αντίστοιχα σταυροθόλια. Ή μή καταμέτρηση τών 

τεσσάρων γωνιακών πεσσών πού ορίζουν τά κεντρικά σταυροθόλια οφείλεται, 

νομίζω, στό γεγονός δτι αυτοί οί πεσσοί συγχέονται μέ τίς διπλές γωνίες, δπως 

αναφέρονται στους στίχους 559 - 561. 

Τό ζήτημα τής κιονοστοιχίας στην κάτω ζώνη τών 'Αγίων 'Αποστόλων τίθε

ται σέ συνδυασμό δύο σημείων τοΰ κειμένου: τών στίχων 703 - 707 καί 717 - 721. 

Στό στίχο 721 δηλώνεται ρητά δτι οί δύο παράλληλες σέ ΰψος κιονοστοιχίες 

αριθμούσαν ή κάθε μία 48 κίονες, μοιρασμένους εξίσου στις τέσσερεις κεραίες. 

'Ενώ δμως ό Reinach, ό Wulff καί ό Heisenberg τοποθετούν τους 12 κίονες 

κάθε κεραίας μεταξύ τών πεσσών πού στηρίζουν τους ημισφαιρικούς θόλους 

(πίν. Α', άρ. 2, 3, 4), ό Σωτηρίου δέχεται μεταξύ τών πεσσών δύο μόνο κίο

νες, ενώ άλλους δύο τοποθετεί, αντίστοιχα μέ τους πρώτους, κοντά στους εξω

τερικούς τοίχους (πίν. Β', άρ. 1). Τήν υπόθεση του θεμελιώνει στις ομοιό

τητες τών 'Αγίων 'Αποστόλων μέ τό ναό τής 'Εφέσου καί οσα διατυπώνονται 

στους στίχους 708 - 713, δπου κατά τή γνώμη του υπονοείται, παράλληλη μέ 

τήν πρώτη, μιά δεύτερη κιονοστοιχία κατά μήκος τών τοίχων. Ουσιαστικής 

σημασίας γιά τήν ερμηνεία αυτή είναι ό στίχος 710: εκ δεξιών τε και κλίτους 

τοϋ δευτέρου, καί κυρίως ή θέση τοΰ έπιρρηματικοΰ προσδιορισμού, πού σύμ

φωνα μέ τόν Σωτηρίου αναφέρεται στή δεξιά πλευρά τοΰ δευτέρου κλίτους 1. 

"*Λν δμως δεχθοΰμε αυτή τήν υπόθεση, τότε θα πρέπει νά συμπεράνουμε δτι 

καί οί 48 κίονες πού αναφέρονται παρακάτω βρίσκονταν κατά μήκος τοΰ εξω

τερικού τοίχου. Αυτή ή λύση εϊναι βέβαια κατασκευαστικά αδύνατη. Νομίζω, 

επομένως, δτι οί άριθμούμενοι 48 κίονες πρέπει νά τοποθετηθούν μεταξύ τών 

πεσσών καί δτι è διατυπωμένος μέ ασάφεια στίχος 710 απλώς επισημαίνει τή 

δημιουργία μεταξύ κιονοστοιχίας καί τοίχου ενός χώρου πού ισοδυναμεί μέ 

ανεξάρτητο κλίτος. 

Ή σύγκριση τής περιγραφής τοΰ Ρόδιου μέ τήν περιγραφή τοΰ Προκόπιου 

περιορίζεται, άπό τό ϊδιο τό φιλολογικό είδος τοΰ κάθε κειμένου, στό επίπεδο 

τών γενικών πληροφοριών. Παρατηρούμε οτι στά περισσότερα σημεία τά δύο 

1. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άνασκαφαί, σελ. 213 - 214. 
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κείμενα συμπίπτουν: πρόκειται πάντα γιά σταυροειδή εκκλησία μέ πέντε θό

λους πού στεγάζουν ισάριθμα μέρη καί, στον εσωτερικό χώρο, μέ παράλληλη 

προς τους τοίχους κιονοστοιχία πού διαχωρίζει δύο σέ δψος ζώνες. 'Από τά 

επιμέρους δμως στοιχεία πού αναφέρει ό Προκόπιος, ό Ρόδιος παραλείπει δύο: 

τήν επιμήκυνση τής δυτικής κεραίας καί τήν κεντρική θέση τοΰ θυσιαστήριου. 

Σχετικά μέ τήν πρώτη παράλειψη, παρατηρούμε δτι ό Ρόδιος περιγράφει μέ 

λεπτομέρειες μόνο τόν εσωτερικό χώρο τής εκκλησίας καί κυρίως τά μέρη 

εκείνα πού στεγάζονται μέ ημισφαιρικούς θόλους. Ά ν δεχθοΰμε δτι ή ενιαία 

εξωτερικά δυτική κεραία Οφειλε τό επί πλέον μήκος της σέ αντίστοιχη εσωτε

ρικά διαμόρφωση νάρθηκα μέ κυλινδροειδή στέγαση, τότε μπορούμε νά υπο

θέσουμε δτι ό Ρόδιος θεώρησε τό τμήμα αυτό τοΰ οικοδομήματος ανεξάρτητο 

οικοδομικά καί γιά τό λόγο αυτό δέν τό συμπεριέλαβε στην περιγραφή του 1 . 

Ή παράλειψη, εξάλλου, τής περιγραφής τοΰ θυσιαστήριου είναι δυνατό νά 

αποδοθεί στην αποσπασματικότητα καί τήν προχειρότητα τοΰ κειμένου. "Ισως 

ό Ρόδιος σκόπευε νά προσθέσει αργότερα τίς περιγραφές τοΰ θυσιαστήριου, 

τοΰ άμβωνα καί τών μαυσωλείων, στοιχείων σημαντικών λειτουργικά καί αρ

χιτεκτονικά 2 . 

Παρατηροΰμε, τέλος, δτι σέ αντίθεση μέ τόν Προκόπιο, ό Ρόδιος αντιλαμ

βάνεται καί περιγράφει τόσο μεμονωμένα στοιχεία, οσο καί συνθέσεις ποικί

λων οικοδομικών στοιχείων καί δτι οί περιγραφές του αυτές, παραπέμποντας 

σέ πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, δέν εξαντλούνται μέ τήν απλή παράθεση τους. 

"Ηδη παραπάνω σημειώσαμε, μέ αφορμή τήν επιλογή τοΰ άριθμοΰ 16, τήν 

ευρύτητα τοΰ πλέγματος ιδεών μέσα στό όποιο κινείται ό Ρόδιος. Καί σέ 

1. Βλ. δμως τίς προσπάθειες αποκατάστασης τοΰ σχήματος τοΰ νάρθηκα στις κατόψεις 
τοϋ πίνακα Β καί τοΰ πίνακα Γ. Παρατηρούμε δτι ό Hübsch, ό Reinach, ό Wulff, ό Σω
τηρίου (άλλα καί ό Wulzinger) προτείνουν νάρθηκα συνεχόμενο μέ το άκρο τής δυτικής κε
ραίας, ενώ ό Heisenberg προτείνει νάρθηκα παράλληλο μέ τό βόρειο, δυτικό καί νότιο τοίχο 
της δυτικής κεραίας. Ή διαφορά οφείλεται στο είδος τών πηγών άπ* δπου άντλοΰνται οί 
συμπληρωματικές πληροφορίες: ό Hübsch, ό Reinach καί ό Wulff επιλέγουν τήν κλασική 
λύση τοΰ νάρθηκα πού δέν ξεπερνά τίς διαστάσεις τοΰ δυτικοΰ τοίχου, λύση πού επιβεβαιώ
νεται κατά κάποιο τρόπο άπο τον Προκόπιο, ό Σωτηρίου καί ό Wulzinger έπιχειροΰν τήν 
ταύτιση τών 'Λγίων 'Αποστόλων μέ τήν κάτοψη τοΰ ναοΰ τής 'Εφέσου, δπως ήταν γνωστή 
μετά τήν πρώτη συστηματική ανασκαφή τοΰ χώρου, καί τέλος ό Heisenberg προσπαθεί νά 
αποδώσει στο σχήμα του τίς πληροφορίες τοΰ «Περί Βασιλείου Τάξεως». 

2. Είναι πιθανό οτι ό Ρόδιος είχε προβλέψει ξεχωριστή περιγραφή ορισμένων στοιχείων 
τοΰ ναοΰ ακολουθώντας τό διάγραμμα τής Περιγραφής της 'Αγίας Σοφίας άπο το Σιλεντιά-
ριο (πρβλ. R e i n a c h, Commentaire, σελ. 100). Γιά τή λειτουργική σημασία τοΰ νάρ
θηκα, βλ. Τ. Ε. M a t h e w s, The Early Churches of Constantinople. Architecture 
and Liturgy, University of Pennsylvania 1972, σελ. 125 - 134 καί 145 - 147. 
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άλλους δμως στίχους τοΰ ποιήματος διαπιστώνουμε τήν τάση τοΰ Ρόδιου νά 

ανάγεται άπό τό πραγματικό στό συμβολικό ή, αλλιώς, τήν προσπάθεια του 

νά δίνει ισχύ σημείου στά περιγραφικά στοιχεία. 

Στους στίχους 437, 440, 447 - 448, 450 - 454 ό Ρόδιος περιγράφει τό λόφο, 

πάνω στον όποιο χτίστηκε ή εκκλησία, ώς εξής: μεταξύ τών επτά λόφων τής 

Κωνσταντινούπολης, αυτός, τέταρτος στή σειρά, κεντρικός άπό τοπογραφική 

άποψη, καί προορισμένος, εσφραγισμένος άπό τήν εποχή τής δημιουργίας τοΰ 

κόσμου ώς τόπος κατάλληλος γιά νά τιμηθοΰν οί απόστολοι, είναι ό υψηλό

τερος καί φωτίζεται πρώτος άπό τίς πρωινές ακτίνες τοΰ ήλιου καί τίς ακτίνες 

τοΰ φεγγαριού. 

Ά π ό τά χαρακτηριστικά τοΰ λόφου, μόνο τά δύο ανταποκρίνονται, λίγο ώς 

πολύ, σέ πραγματικά γεωγραφικά δεδομένα: ό λόφος αναφέρεται ώς τέταρτος 

στή σειρά καταμέτρησης τών επτά λόφων τής Κωνσταντινούπολης * καί φαί

νεται δτι, αν δέν ταυτιζόταν, τουλάχιστον γειτνίαζε μέ τό συμβολικό κέντρο 

τής πόλης, τό Μεσόλοφο / Μεσόμφαλο 2 . Ή ταύτιση δμως τοΰ τέταρτου λόφου 

μέ τό συμβολικό κέντρο τής πόλης συνεπάγεται, σύμφωνα μέ τό κείμενο τοΰ 

Ρόδιου, τήν αποδοχή καί τοΰ ύψους, χαρακτηριστικού πού δέν ανταποκρίνεται 

στά π ρ ά γ μ α τ α 3 . Τό υψος τοΰ τέταρτου λόφου πού εξαίρεται στό στίχο 452 

δέν είναι αποτέλεσμα οπτικής παρατήρησης, άλλα επιβάλλεται άπό αναζή

τηση συνδυασμού τοΰ σημαίνοντος μέ τό σημαινόμενο. Ιΐρόκειται δηλαδή γιά 

μιαν έμμεση υπόμνηση τοΰ Κοσμικοΰ "Ορους, πού σχετίζεται καί μέ τόν "Α

ξονα τοΰ Κόσμου*. "Ενα πιθανό εικονογραφικό ερέθισμα καί συνάμα παράλ

ληλο τοΰ Κοσμικοΰ "Ορους παρέχεται άπό μιά σειρά μικρογραφιών τής Χρι

στιανικής Τοπογραφίας, δπου ή ανύψωση τής γής προς τό βορρά παίρνει τή 

μορφή "Ορους 5 . 

Στην κορυφή αύτοΰ τοΰ τέταρτου λόφου - Κοσμικοΰ "Ορους, οί αρχιτέκτο

νες τοΰ Ιουστινιανού χάραξαν Ινα τετράγωνο (στίχοι 553 - 556), πού περι

κλείοντας τό ίερό σημείο τομής τοΰ γήινου επιπέδου μέ τόν Κοσμικό "Αξονα, 

σημειώνει στό έδαφος τόν ' Ο μ φ α λ ό 6 , γύρω άπό τόν όποιο διαρθρώνεται τό 

δλο οικοδόμημα. 

1. J a n i n, Constantinople Byzantine, σελ. 11 καί χάρτης IV. 

2. J a n i il, δ.π., σελ. 13, 26, 362. Στο Μεσόλοφο αναφέρονται καί τά Πάτρια (σελ. 
219), χωρίς νά προσδιορίζουν τήν ακριβή θέση του. Έκτος άπο το Ρόδιο, καί ό Μεσαρίτης 
( H e i s e n b e r g , Die Apostelkirche, σελ. 11) εξαίρει τήν κεντρική θέση τοΰ ναοΰ 

τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Πρβλ. ακόμη G r a b a r, Martyrium, σελ. 239. 
3. Ό υψηλότερος λόφος τής Κωνσταντινούπολης εϊναι ό πέμπτος, δπου καί το οθοίμανικο 

τζαμί Sultan Selim (πρβλ. J a n i n, δ.π., υψομετρικός χάρτης άρ. IV). 
4. II ρ ο κ ο π ί ο υ, Ό Κοσμολογικός Συμβολισμός, σελ. 197 - 200. 

5. Κοσμά Ίνδικοπλεύστη, Χριστιανική Τοπογραφία (εκδ. Wanda Wolska-Conus), 
τόμος Ι, Παρίσι 1968 (-SC 141), σελ. 543 καί 549. 

6. Ό Ρόδιος (στίχος 567) ονομάζει το αρχικό τετράγωνο μεσόμφαλο· ό Μεσαρίτης 
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'Εκτός άπό τόν κοσμολογικό συμβολισμό του, τό αρχικό τετράγωνο έχει 

καί έσχατολογικές προεκτάσεις, καθώς είναι δυνατό νά θεωρηθεί καί μίμηση 

τοΰ σχήματος τής τετράγωνης πόλης τής 'Αποκάλυψης, τής επουράνιας 'Ιε

ρουσαλήμ. Ριά να δηλώσει τό αρχικό τετράγωνο ό Ρόδιος χρησιμοποιεί τόν 

δρο κύβος. Ή σύγχυση δμως αυτή μεταξύ σχήματος καί όγκου πηγάζει άπό 

παλαιότερες Ερμηνείες τής 'Αποκάλυψης, δπου επιχειρείται ή ανάλυση τοΰ 

εδαφίου 21.16: καί ή πόλις τετράγωνος κείται" καί το μήκος αυτής δσον το 

πλάτος. . . το μήκος αυτής και το πλάτος και το νψος ίσα εστί. Τό εδραΐον 

καί πάγιον τοΰ τετράγωνου σχήματος στό έδαφος ισχυροποιείται, σύμφωνα 

μέ τόν 'Ανδρέα Καισαρείας 1, μέσα στό χώρο, αν δεχτοΰμε δτι ολόκληρη ή πόλη 

έχει μορφή κύβου, πού θεωρείται τό ιδεώδες εδραίο σώμα 2 . 

Προχωρώντας άπό τά σχήματα στους δγκους, ό Ρόδιος περιγράφει τήν ανέ

γερση τών τεσσάρων πεσσών στις γωνίες τοΰ τετράγωνου 'Ομφαλού καί τή 

στέγαση τους μέ ημισφαιρικό θόλο (στίχοι 559 - 569). Τό σχήμα πού προκύ

πτει ταυτίζεται μέ μνημειακό κιβώριο, ομοίωμα τοΰ κόσμου σέ μικρογραφία, 

άφοΰ τά στοιχεία πού τό απαρτίζουν συμβολίζουν τή γή, τόν ουρανό καί τίς 

τέσσερεις κολώνες πού τόν συγκρατοΰν3. Κτίσμα μέ παλαιότατη καταγωγή 

καί πλήθος μορφολογικών παραλλαγών4, τό κιβώριο απέκτησε εξέχουσα κοι-

μητηριακή σημασία τήν παλαιοχριστιανική εποχή 5 καί κυρίως μετά τόν 4ο 

αιώνα, δταν χρησιμοποιήθηκε ώς κεντρικό στέλεχος στην οικοδόμηση μαρτυ

ρίων σέ σχήμα ελεύθερου σταυρού6. Ή κοιμητηριακή σημασία τοΰ πρώτου 

αύτοΰ κιβώριου, πού επαναλαμβάνεται προς τά τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντα, 

θεωρείται άπό τό Ρόδιο δεδομένη καθώς τό δλο οικοδόμημα έχει ταφικό χα

ρακτήρα. Παρομοιάζοντας όμως ό Ρόδιος τους ημισφαιρικούς θόλους μέ τόν 

(δ.π.) θεωρεί το σημείο, δπου κτίστηκαν οί "Αγιοι 'Απόστολοι, ομφαλό. Γιά το 'Ομφάλιο, 
τμήμα τοΰ δαπέδου τών εκκλησιών, καί τή σχέση του μέ τον κοσμολογικό 'Ομφαλό, βλ. 
Π ρ ο κ ο π ί ο υ , δ.π., σελ. 128-131. 

1. 'Ανδρέα Καισαρείας, 'Ερμηνεία τής 'Αποκάλυψης, PO 106, 433. 
2. Ό . π . καί Φιλόπονου, De opificio Mundi (έκδ. G. Reichardl, Λιψία 1897), σελ. 

140. Ό G. D o w n e y (Byzantine Architects. Their Training and their Methods, 
Byzantion 18 (1946-1948), σελ. 118 ύποσ. 1) θεωρεί δτι ό Ρόδιος αναφέρεται στους 
στίχους 553 - 558 στην τεχνική τοΰ τετραγωνισμού. 

3. Γερμανοΰ, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία 'Εκκλησιαστική καί Μυστική 
θεωρία, PG 98, 421. Βλ. ακόμη Α. K h a t c h a t r i a n , L'Architecture Arménienne 
du Ve au Vie siècle (=Bibliothèque des Cahiers Archéologiques VII) Παρίσι 1971, 
σελ. 76 κέξ. 

4. Ε. B a l d w i n S m i t h , The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton 
1950, σελ. 105 - 108.— K h a t c h a t r i a n , δ.π., σελ. 77 - 78.— 11 ρ ο κ ο π ί ο υ, 
Ό Κοσμολογικός Συμβολισμός, σελ. 127. 

5. G r a b a r, Martyrium, σελ. 77 - 83.— S m i t h , δ.π., σελ. 108 - 111.— K h a t 
c h a t r i a n , δ.π., σελ. 77, 79. 

6. G r a b a r , δ.π..— K h a t c h a t r i a n , δ.π., σελ. 91. 
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ουρανό καί μνημονεύοντας τήν απεικόνιση τοΰ Παντοκράτορα - "Ηλιου στον 

υψηλότερο θόλο (στίχοι 457 - 458, 5 0 1 , 626 - 630, 737 - 739), επανέρχεται 

στον κοσμολογικό συμβολισμό τοΰ κιβώριου. Εϊναι επομένως θεμιτό νά υπο

θέσουμε δτι στό κείμενο τοΰ Ρόδιου τό κιβώριο αποκτά έννοια κοσμογράμμα-

τος ανεπτυγμένου στό χώρο 1 . 

Τό κιβώριο - μικρόκοσμος, κεντρικό στέλεχος τής έκκλ.ησίας τών 'Αγίων 

'Αποστόλων, περιβάλλεται άπό τίς κεραίες ενός σταυροΰ. Ό Ρόδιος τονίζει 

τή συμβολική τοΰ σταυρικοΰ σχήματος στά πλαίσια τοΰ χριστιανισμού (στί

χοι 462 - 471 ), παράλληλα δμως, προσανατολίζοντας μέ σαφήνεια τίς τέσσερεις 

κεραίες (στίχοι 571 - 5 7 6 ) , μνημονεύει έμμεσα καί τά κοσμολογικά χαρακτη

ριστικά τ ο υ 2 . "Ετσι, δπως οί πεσσοί τοΰ μνημειακού κιβωρίου, στό μείζον 

σταυρικό σχήμα οί τέσσερεις κεραίες ορίζουν τά πέρατα τοΰ κόσμου 3 . 

Θά πρέπει, επίσης, νά επισημάνουμε τή σύνδεση πού επιχειρείται σέ πολλά 

σημεία τοΰ κειμένου τοϋ Ρόδιου μεταξύ τετράγωνου καί κύκλου ή κύβου καί 

σφαίρας. Σ τ ι ς τετράγωνες βάσεις τών πέντε μερών τής εκκλησίας άντιστοιχοΰν 

οί κυκλικές στεφάνες καί στην κυβική μορφή τοΰ οικοδομήματος άντιστοιχοΰν 

οί θόλοι (στίχοι 602 - 604 καί 6 1 0 ) . *Αν όμως μποροΰμε ανεπιφύλακτα νά 

1. Οί αναπαραστάσεις τοΰ κιβώριου εικονίζουν τήν τομή ενός κύβου επιστεγασμένου 
άπο τήν τομή ενός ημισφαιρίου ( K h a t c h a t r i a n , δ.π., σελ. 82 - 84 ). Αυτό το σχήμα 
ταυτίζεται μέ μιά σειρά άπό μικρογραφίες της Χριστιανικής Τοπογραφίας, δπου εικονίζεται 
ή χωρισμένη σέ δύο ζώνες, στενή πλευρά τοΰ κόσμου (τόμος Ι, σελ. 535, τόμος ΤΙ (Παρίσι 
1970, SC 159), σελ. 361 καί τόμος III (Παρίσι 1973, SC 197), σελ. 53 καί 151). Ή κάτω 
ζώνη συμβολίζει τήν επίγεια ζωή καί αντιστοιχεί μέ τή στάθμη τών κιόνων ή επάνω συμ
βολίζει τήν αιώνια ζωή καί αντιστοιχεί μέ τή στάθμη τοΰ θόλου. Ό χαρακτήρας τής απει
κόνισης είναι αναμφισβήτητα κοσμολογικός (τόμος III, ύποσ. 247 καί κυρίως W a n d a 
W ο 1 s k a, La Topographie Chrétienne de Cosrnas Indicopleustès, Παρίσι 1962, σελ. 
121 - 122). Πρβλ. καί τή μικρογραφία (τόμος Ι, σελ. 186 και 543) δπου είκονίζετα 
κόσμος σέ σχήμα κιβωτοΰ της διαθήκης: οί τέσσερεις κάθετες ακμές τοΰ κοσμογράμματος 
ονομάζονται άπο τον άγνωστο καλλιτέχνη στύλοι τοΰ ουρανού. 

2. Τό σταυρικό σχήμα δχι μόνο ορίζει τά τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντα άλλα καί 
οσα τίμια εν πάση τή κτίσει στανροειδώς imo τοϋ δημιουργού. . . έγεννήθησαν. . . καί φω
στήρες αταυροειδώς τό φέγγος αυτών εξαατράπτουσι καί άνθρωπος δε σταυροειδώς διε-
πλάσθη, σύμφωνα μέ το μοναχό 'Αλέξανδρο (Λόγος εις τήν εδρεσιν τοΰ τιμίου καί ζωο
ποιού Σταύρου, PG 87/3, 4021). Γιά τά κοσμολογικά χαρακτηριστικά τοϋ σταυροΰ σέ 
ανατολικές, ιουδαϊκές καί χριστιανικές πηγές, βλ. Π ρ ο κ ο π ί ο υ , Ό Κοσμολογικός 
Συμβολισμός, σελ. 99 - 109. 

3. Ανδρέα Καισαρείας, 'Ερμηνεία τής 'Αποκάλυψης, PG 106, 432. Τίς αντιστοιχίες 
σταυρος=τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντα, σταυρος=άνθρωπος ακολουθεί ή αντιστοιχία άν-
θρωπος=πέρατα τοΰ κόσμου ή άνθρωπος—μικρόσκοσμος, πρβλ. Παλατινή 'Ανθολογία, 
Βιβλίο Α', άρ. 108 καί πλούσια σχετική βιβλιογραφία στο άρθρο τής Μ a r i e T h é r è s e 
d' A 1 ν e r n y, L'Homme comme symbole. Le Microcosme, «Simboli e Simbologia 
nell'Alto Medioevo», SCTAM XXIII, σελ. 123 - 183. Ειδικά γιά τή σχέση 'Αδάμ καί ση
μείων ορίζοντα M a r i a T e r e s a et P. C a n i ν e t, La Mosaïque d'Adam dans 
l'église syrienne de Huarte (Ve s.), Cahiers Archéologiques 24 (1975), σελ. 60. 
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θεωρήσουμε αυτά τά σχήματα καί τους όγκους αποτέλεσμα αρμονικής γεω

μετρικής αίσθησης, είναι δύσκολο νά τους προσδώσουμε κοσμολογικό συμβο

λισμό. Είναι, νομίζω, αρκετό νά υποθέσουμε δτι τό τετράγωνο/κύβος καί ό 

κύκλος/σφαίρα συμβολίζουν απλώς γιά τό Ρόδιο τόν επίγειο καί τόν ουράνιο 

κόσμο, χωρίς αυτό ταυτόχρονα νά σημαίνει καί τήν ταύτιση τους μέ τό σχήμα 

τής γής καί τοΰ ούρανοΰ 1. 

Ή ιδέα τής εκκλησίας ώς κοσμογράμματος, «τύπου» δηλαδή καί «εικόνας» 

τοΰ όρατοΰ καί αόρατου κόσμου 2, προέρχεται άπό τά δσα διατυπώνει σχετικά 

ό Ψευδο-Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης. ΟΊ αντιλήψεις τών Άρεοπαγιτικών επηρέα

σαν τό Μάξιμο Όμολογητή στή Μυσταγωγία του 3 καί αποκρυσταλλώνονται 

στά κείμενα τών «'Εκκλησιαστικών Ιστοριών», πού αποδίδονται στό Σωφρό

νιο 'Ιεροσολύμων καί τό Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως4, μεταξύ τοΰ 7ου 

καί τοΰ 8ου αι., εποχή πού διακρίνεται γιά τίς θεωρητικές αναζητήσεις σέ επί

πεδο συμβολισμών. Οί αντιστοιχίες κόσμου - εκκλησίας ερμηνεύονται καί 

κωδικοποιούνται μέ ειδική ορολογία, πού περιγράφει δλες τίς μορφές τοΰ ιε

ρού 5 . Χρήση αύτοΰ τοΰ είδικοΰ λεξιλογίου έγινε γιά πρώτη φορά σέ περι

γραφικό κείμενο, οσο τουλάχιστον μας είναι σήμερα γνωστό, άπό τόν ανώνυμο 

Σύρο ποιητή, πού συνέταξε μετά τό πρώτο μισό τοΰ 7ου αί. τόν ύμνο προς τήν 

Α γ ί α Σοφία τής Έδεσσας 6 . 

"Οπως ό Σύρος υμνογράφος, έτσι καί ό Ρόδιος τονίζει τόν κοσμολογικό χαρα

κτήρα τής εκκλησίας. Έ ν ώ δμως οί αντιστοιχίες, προκειμένου γιά τήν περι

γραφή τοΰ ναοΰ τής Έδεσσας, είναι προφανείς καί προδίδουν τή θέληση τοΰ 

1. Βασικό γιά τή μελέτη τοϋ ζητήματος τών συμβολισμών τοϋ ναοΰ καί τών σχέσεων 

του μέ τίς μεσαιωνικές κοσμολογικές θεωρίες είναι το άρθρο τοϋ Α. G r a b a Γ, Le té

moignage d'un hymne syriaque sur l'architecture de la cathédrale d'Edesse au Vie s. 

et sur la symbolique de l'édifice chrétien, Cahiers Archéologiques 2. (1947) σελ. 40 - 59, 

ανατύπωση L'Art de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, τόμος 1, Παρίσι 1968, 

σελ. 31 - 50. Βλ. όμως καί τίς παρατηρήσεις τής W ο 1 s k a, Topographie chrétienne, 

σελ. 2 9 5 - 2 9 6 . 

2. Μάξιμου Όμολογητή, Μυσταγωγία, P G 91, 668. 

3. Ό . π . , 657 - 717. 

4. Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων, Λόγος περιέχων τήν έκκλησιαστικήν άπασαν ίστορίαν 

καί λεπτομερή άφήγησιν πάντων τών εν τή θείςι λειτουργία τελουμένων, P G 97/3, 3981 -

3999.— Γερμανοΰ Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία 'Εκκλησιαστική, δ.π., 394 - 451. 

5. "Εντονη εϊναι ή παρουσία αύτοΰ τοΰ λεξιλογίου σέ κείμενα τοΰ 'Ιωάννη Δαμάσκηνου 

καί τοϋ Θεόδωρου Στουδίτη. Άλλα καί ό Ρόδιος χρησιμοποιεί παρεμφερές λεξιλόγιο, π.χ. 

τνπωσις σταυροΰ (στίχος 462), σταυροΰ πρόγραμμα καί είκών (στίχος 469), γράψας άέ-

Ολους καί σεβάσμιους τύπους (στίχος 748). 

6. Γαλλική μετάφραση τοΰ κειμένου άπο τόν Α. D u p o n t - S o m m e r, Un 

Hymne syriaque sur la cathédrale d'Edesse, Cahiers Archéologiques 2 (1947), σελ. 

29 - 39. Γιά τή χρονολόγηση τοΰ κειμένου, βλ. W ο 1 s k a, Topographie Chrétienne, 

σελ. 295. 



122 ΧΡΙΣΤΤΝΛΣ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

αρχιτέκτονα νά εφαρμόσει τεχνικά διατυπώνονται θεωρητικά1, στό κείμενο 

τοΰ Ρόδιου οί αντιστοιχίες υπολανθάνουν. 

Ά π ό τά στοιχεία πού αναφέραμε παραπάνω, τόσο ή επιλογή τοΰ χώρου δσο 

καί τό σταυρικό σχήμα τής εκκλησίας, στοιχεία πού ερμηνεύονται μέ βάση τίς 

κοσμολογικές τους προεκτάσεις, άποτελοΰν επιβιώσεις άπό τήν εποχή τοΰ 

πρώτου, κωνσταντινιάνειου κτίσματος. Ή κύρια αρχιτεκτονική μονάδα, τό 

κιβώριο, εφαρμόζεται στους 'Αγίου 'Αποστόλους άπό τόν 'Ιουστινιανό. Τό γε

γονός δτι ό Προκόπιος δέν περιγράφει τό μνημειακό κιβώριο, πού καθορίζει 

άλλωστε τή μορφολογία τών 'Αγίων 'Αποστόλων, υποδηλώνει τό νεωτερικό 

του χαρακτήρα καί τήν αδυναμία τοΰ συγγραφέα νά αναχθεί άπό τό τεχνικό 

στό συμβολικό. Ό Ρόδιος, αντίθετα, έχει απόλυτη συνείδηση τοΰ σχήματος, 

ξεπερνά τήν πρώτη, ταφική σημασία του καί προχωρεί στις συμβολικές, κο

σμολογικές του ιδιότητες. 

Ή εμμονή στό τετράγωνο/κυβικό σχήμα οριοθετεί τό δεύτερο, έσχατολογικό 

περιεχόμενο τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Διαπιστώνουμε εδώ μιαν ακόμη, πιθα

νή, πτυχή τής αυτοκρατορικής ιδεολογίας, δπως διαμορφώθηκε τό 10ο αι. 'Από 

κείμενα τής ΐδιας περιόδου συμπεραίνουμε οτι Οχι μόνο ολόκληρη ή Κωνσταντι

νούπολη θεωρείται «μίμησις» καί «είκών» τής επουράνιας 'Ιερουσαλήμ, άλλα 

καί δτι ειδικά ό χώρος ταφής τών αυτοκρατόρων, κεντρικός καί κυβικός, έχει 

τό σχήμα τής ουράνιας πόλης καί παίρνει τή θέση τοΰ αποκαλυπτικού, κεντρι

κού θυσιαστηρίου, δπου θά τελεστεί ή Θεία Λειτουργία μετά τήν κρίση τών 

ψυχών κατά τή Δεύτερη Παρουσία2. Ή Περιγραφή τοΰ Ρόδιου, ακολουθών

τας αντίστροφη πορεία, αποβλέποντας δηλαδή στην ενίσχυση καί «εις τό διη

νεκές άνάμνησιν» τής συμβολικής τών 'Αγίων 'Αποστόλων καί, κατά συνέπεια, 

του δομημένου περίγυρου τής εκκλησίας, εγγράφεται στον ΐδιο χώρο ιδεών. 

ΟΊ τρεΤς συμβολικοί άξονες (αυτοκρατορικός, συμβολικός/κοσμολογικός 

καί θρησκευτικός), πάνω στους όποιους στηρίχτηκε ή αρχική οικοδόμηση τών 

'Αγίων 'Αποστόλων άπό τόν Κωνσταντίνο, άφοΰ περάσουν άπό μιαν εποχή 

κρίσεων κωδικοποιούνται πάλι ώς τρεις τό 10ο αί. Ή ουσιαστική διαφορά 

βρίσκεται στην αλλαγή τής έννοιας τοΰ θρησκευτικοΰ. Τό εκκλησιαστικό πρό

βλημα τής συνέχισης τής αποστολικής παράδοσης έχει άπό καιρό λυθεί* τό 10ο 

δμως αιώνα εξαπλώνεται, μέ έντονη επίδραση στά κείμενα, ό αποκαλυπτικός 

τρόμος καί ή αναμονή τής Δεύτερης Παρουσίας3, πού επιβάλλουν τήν αλλαγή 

τοΰ περιεχόμενου τοΰ θρησκευτικού άξονα, δπως φαίνεται καί άπό τό κείμενο 

τοΰ Ρόδιου, καί προσδιορίζουν τους έσχατολογικούς προσανατολισμούς του. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

1. G r a b a r, Un Hymne syriaque, σελ. 49. 

2. ' Α γ γ ε λ ί δ η , Remarques, δ.π. 

3. Χ ρ ι σ τ ί ν α ς ' Α γ γ ε λ ί δ η , Ό Βίος τοΰ όσιου Βασιλείου τοΰ Νέου, 'Ιωάννινα 
1980, σελ. 161 - 164 καί 188 - 204. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Κωνσταντίνου Ροδίου, Περιγραφή τών 'Αγίων 'Αποστόλων (εκδ. Ε. Leg

rand, REG 9 (1896), σελ. 5 2 - 5 5 , 57). 

'Απάρχεται δε κτίσματος τοϋ παγκλύτου 

ό τόνδε vaòv πανσόφως άπαρτίσας, 

550 είτ Άνθέμιος, είτ 'Ισίδωρος νέος, 

(τούτων γαρ είναι τούργον 'έκδηλον τάδε 

άπαντες είπον ϊστορες λογογράφοι) 

κύβου χαράξας γραμμικήν θεωρίαν 

(κύβος δε γραμμή τετρασύνθετος πέλει 

555 ϊσας έχουσα πάντοθεν διαστάσεις 

είτ' εξ αριθμών, εϊτε δ' οϋν και γραμμάτων)· 

τοϋτον χαράξας τον κύβον δ τεχνίτης 

καί σχήμα τοϋδε κυβικον προς γής πέδον, 

πήσσει μεν ορθώς γωνίας κατ' εμβόλους 

560 κάτω προς ούδας τέτταρας αντίστροφους, 

δίπλας άπάσας διπλομόρφους εύθετους· 

πήσσει δε πινσους τετραρίθμους εξίσης 

τών ωνπερ εΐπον γωνιών κατ' εμβόλους, 

τετρασκελεϊς τε τετραπλούς τή συνθέσει, 

565 τους τήν μέσην σφαΐραν τε και τάς αψίδας 

φέρειν λαχόντας ασφαλώς ήδρασμενας' 

τόσαις τε πλευραΐς εξ ενός μεσομφάλον 

αντιπροσώπους ταύτας εγκαταρτίσας, 

δίπλας άπάσας σταυρικώς τεταγμένας, 

570 επειτ αυτό τούτοι το σχήμα ξένον 

προς άνατολήν, δνσιν τε και μεσημβρίαν, 

αρκτον τε πήξας, πεντασύνθετον δόμον 

ήγειρεν, εξέτεινεν, ήπλωσε μέγαν, 

σφαίραις τοσαύταις εγκαλύψας τήν στέγην 

575 όσας περ εξήπλωσε κύκλω σφενδόνας, 

σταυρού φέροντα τον σεβασμών τύπον, 

πλέκων δι' άμφοΐν αψίδα προς αψίδα, 
κύλινδρον αύθις τω κύλινδρο) προσπλέκων, 

πινσώ τε πινσον άλλον ίίλλω προσδέο)ν, 

580 και σφαΐραν ήμίτμητον οιαπερ λόφον 

άλλη αυνάπ,τοίν σφαιρομόρφω συνθέσει. 

Κάτω δε πινσούς γειτνιάζειν εξίσης 
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εταξεν αμφω τεχνικώς καί πανσόφως, 

κρηπίδας αύτοις ασφαλείς εναομόσας, 

585 σκέλη τε βάσεις ίσχυράς ανένδοτους, 

μήπως διασπασθέντες άλλ,ήλων βάρει 

σφήλωσι κύκλους αψίδων υπέρτατους, 

σφαΐραν δ' ύποκλάσαίσι προς το γής πέδον. 

Οϋτως το πήγμα τοϋ νεώ συναρμόσας 

590 ώς άλλο μηδέν τών προ τοϋδε κτισμάτων, 

εν τέτρασι τεσσάρας έστησε βάσεις 

τών πινσοπύργων τετραρίθμους εξίσης, 

τής τετράδος το μέτρον πανταχού φέρων, 

ώς εκκαίδεκα πινσοπνργονς εύθετους, 

595 τετρασκελεϊς τε τετραπλούς τή συνθέσει, 

πάντας γενέσθαι και τοσαύτας αψίδας, 

χωρίς γ' εκείνων τών άκρας λελαχότων, 

οϊ τάξιν εσχήκασι τήν πανυστάτην 

οί μεν γαρ αυτών έλαχον μεσημβρίαν, 

600 οϊ δ' αρκτον αυτήν, άλλοι δ' αύ πάλιν δνσιν, 

οϊ δ' άντολήν τε τήν ροδόχρουν ες βάσιν 

οϋτως γάρ, οϋτως κυβικον σχήμα θέλει 

διαγράφεσθαι τετραρίθμω συνθέσει 

ϊσας τ' επίσης τών μερών βάσεις φέρειν. 

605 "Αλλοι δε πινσοί τετρασύνθετοι πάλιν, 

τετρασκελεϊς τε τετραπλοί τή συνθέσει, 

άνωθεν ώσπερ εκ κενώματος ξένου 

καθιδρυθέντες τοις κάτω τεταγμένοις 

τάς αψίδας αϊρουσι τάς υπέρτατους, 

610 αϊπερ δέχονται σφαιροσύνθετον στέγην, 

κάπειτ άνατρέχουσιν ώς προς εσπέραν, 

αυτήν όδόν τρέχοντες ήνπερ οι κάτω· 

είτα προς αρκτον εμπαλιν βεβηκότες 

έστησαν αύτοϋ τάξιν άσφαλεστάτην, 

615 ώσπερ στρατηγοί καί στρατάρχαι ταγμάτων 

σταυρού δίκην φάλαγγας εκτετακότες, 

εϊθ', ώς γίγαντες ϋψος εκβεβηκότες 

και χείρας εκτείνοντες εις τον αέρα 

καί δακτύλοις πλέξαντες άλλους δακτύλους 

620 αυτοί καθ' αυτούς δεξιάς προς το πέλας, 

δίκην κυλίνδρων εύγύροίν πολυστρόφων, 

αψίδας είργάσαντο κυκλοσυνθέτονς, 
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αϊς τέτταρας τείνοντες κύκλους εύθετους, 

ας σφενδόνας καλοϋσιν εργοσυνθέται, 

625 σφαίρας δέχονται πενταρίθμους εξίσης· 

πλην τήν μέσην προΰχειν τε δεσπόζειν θ' όλων 

6 τεχνίτης εταξεν εύσεβεϊ τρόπω 

μέλλουσαν είναι δεσπότου μέγαν θρόνον 

τής εικόνος τε τής ύπερτίμου σκέπην 

630 τής εγγραφείσης εν μέσω κλεινού δόμου-

Στοαΐς δε μακραΐς κίοσί τε παγκλύτοις 

όλον δι άμφοΐν τον vaòv συναρμόσας 

705 και συμπεράνας, οία παστάδα ξένην, 

απηκρίβωσεν άλλον ενδοθεν δόμον 

κύκλω περιτρέχοντα τον νεών δλον 

τους κίονας δε προς κατάστιχον θέσιν 

εταξεν αυτού τήν στοάν σνναρμόσας 

710 εκ δεξιών τε και κλίτους τοϋ δευτέρου 

κύκλω τε παντί τον νεών περιτρέχειν, 

ώς αν νεωκόρους τε τοϋ θείου δόμου 

καί μυσταγωγούς τών Θεοϋ τελεσμάτων 

εϊποις κατιδων ταξιάρχας ταγμάτων 

715 είναι μέγιστους ή τινάς στρατηγέτας 

δορυφόρους τ ε παντάνακτος δεσπότου, 

ώς είσϊ πάντες εύπρεπώς τεταγμένοι, 

καί τον τ' αριθμόν τών σοφών 'Αποστόλων 

πληροϋντες ορθώς εκ μερών τών τεττάρων, 

720 ώς πάντας είναι τους κάτω τεταγμένους 

τεσσαράκοντα κίονας προς οκτάδι 

τήν τής στοάς φέροντας εϋγυρον στέγην, 

καν τοις άνω δε ταντο μέτρον εύλόγα)ς 

εϋροις αριθμών, κίονας ροδοχρόους. 
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