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Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό

Μανόλης  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου
Βέη (1883-1958)• Σελ. 87-107
ΑΘΗΝΑ  1960



ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ 

ι 

Ή μικρή εκκλησία τοϋ Αγίου Γεωργίου περιλαμβάνεται στα βυζαν
τινά μνημεία τοΰ μεσαιωνικού Ώρωποΰ πού μελέτησε πριν από τριάντα πε
ρίπου έ'τη δ ακαδημαϊκός κ. Α. 'Ορλάνδος*•. Χάρη στην εργασία αύτη γνωρί
ζομε τώρα ακριβέστερα την αρχιτεκτονική μορφή της μικρής αυτής τρίκλιτης 
βασιλικής, πού ήταν τότε ήδη ερειπωμένη, αλλά με τους μεταγενέστερους 
σεισμούς έχασε τον δυτικό τοίχο με τήν θύρα τής εισόδου, τους διαχωριστι
κούς κιονίσκους τοϋ τρίλοβου παράθυρου τοΰ Ίεροΰ καί κυρίως τήν νότια 
τοξοστοιχία πού έμενε ακόμη ό'ρθια. Το Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής τοξο-
στοιχίας αυτής ήταν δτι σε δυο λεπτές κολόνες στηρίζονταν τρία τόξα άνισα 
καί ανόμοια από τα οποία τα δυο πλάγια ήταν ημικυκλικά, ενώ το μεσαίο 
και μεγαλύτερο ήταν οξυκόρυφο. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με 
το είδος τής τοιχοδομίας, οδήγησαν τότε τον κ. 'Ορλάνδο να χρονολογήσει 
τό κτίσμα στον 15° καί 16° αιώνα. 

Οί τοιχογραφίες πού στόλιζαν τό ναό βρίσκονταν σε δύο στρώματα. 
Στους πλάγιους τοίχους τοϋ μεσαίου κλίτους, πού σώζονται ακόμη, διακρί
νονται τα ίχνη μεγάλων συνθέσεων τοΰ παλαιοτέρου στρώματος. Στον Ν. 
τοίχο υπάρχουν καθαρώτερες ενδείξεις οτι ήταν ζωγραφισμένες τέσσερες 
σκηνές από τον βίο τοΰ 'Αγ. Γεωργίου (πίν. 38), ενώ στον βόρειο μένουν 
μόνον ίχνη από τό κόκκινο σχέδιο συνθέσεων άδιάγνωστων. Καλύτερα δια
τηρημένες είναι οί τοιχογραφίες τής Α. πλευράς. Στή Ν. παραστάδα τής 
αψίδας Ινας ολόσωμος διάκονος, σχεδόν ακέραιος ( πίν. 38 ), και στην 
κόγχη τής αψίδας εξη μορφές ιεραρχών. Μερικά τμήματα τοΰ μεταγενέστε
ρου στρώματος τοιχογραφίας εκάλυπταν ορισμένα σημεία τής κόγχης, δπως 
είχεν ήδη παρατηρήσει ό εκδότης, καθώς και μικρό μέρος τής κάτω 
παρυφής τής Πλατυτέρας, πού είναι στο μεγαλύτερο μέρος της πεσμένη ( πίν. 
33 και 38 ). Οί τοιχογραφίες τοΰ ναοϋ τοϋ 'Αγ. Γεωργίου έστεκαν από πολ
λές δεκαετίες στο ύπαιθρο χωρίς καμιά προφύλαξη, ό κίνδυνος τής οριστι
κής καταστροφής τους ήταν άμεσος, καθώς τό ερείπιο άρχιζε να εξαρθρώνε
ται για να χρησιμοποιηθή ως οικοδομήσιμο υλικό ( πίν. 33). Γι* αυτό 

1. Α. " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μεσαιωνικά μνημεία Ώρωποΰ καί Συκάμινου, ΔΧΑΕ, 
τ. Δ', 1927, σ. 25-45. 
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κρίθηκε απαραίτητο και αποφασίστηκε από το 'Υπουργείο Παιδείας να 

μεταφερθούν οι τοιχογραφίες αυτές στο Βυζαντινό Μουσείο, δπου καΐ έχουν 

τώρα εκτεθή1. 

Το τρίλοβο παράθυρο με την αφαίρεση τών διαχωριστικών κιονίσκων 

καταστράφηκε παρασύροντας ένα μέρος τοΰ τεταρτοσφαιρίου της κόγχης καΐ 

έτσι οί δυο ομάδες τών τριών ιεραρχών στις δυο μεριές τοΰ παράθυρου 

χωρίστηκαν σέ δυο εντελώς ασύνδετα τμήματα. Αυτά θα περιγράψομε χωρι

στά, καθώς έ'χουν άποκολληθή σέ δυο κομμάτια, στο βόρειο καΐ στο νότιο 

τμήμα τής κόγχης. 

II 

Α. Το βόρειο τμήμα ΐής κόγχης (πίν. 34). 
Διαστ. 2.25X2.15 μ. Ύψος κάθε μορφής 1.68-1.70 μ. 

Τρεις ιεράρχες είναι ζωγραφισμένοι σέ κάμπο βαθυγάλαζο — σχεδόν 

μαϋρο — πού έχει χαμηλά ζώνη σέ χρώμα λαδοπράσινο. Ό κάμπος περιορί

ζεται από κόκκινη ταινία μέ λευκά περιγράμματα, πλάτους 6 - 9 εκατοστών. 

Το παράθυρο περιέβαλλε ταινία πλ. 8 εκ., μέ κόσμημα από κόκκινους ρόδα

κες, πού εναλλάσσονται μέ διπλό άνθέμιο στακτί, σέ κάμπο μαϋρο, πλαισιω

μένη από δύο κόκκινες ταινίες, πλάτους 6 εκ. 

Οι τρεις ιεράρχες παριστάνονται ολόσωμοι, κατά μέτωπον, μέ το βλέμμα 

γυρισμένο προς τα πλάγια. Φορούν δλοι μακρύ στιχάριο ανοιχτόχρωμο, φαι-

λόνιο χωρίς μανίκια και πλατύ ώμοφόριο μέ τρεις μεγάλους σταυρούς. Οί 

δύο δεξιά ιεράρχες φορούν και επιγονάτιο στη μορφή τοΰ « εγχειρίου ». *Από 

αριστερά προς τα δεξιά : 

α'. "Αγιος 'Ιγνάτιος δ Θεοφόρος, κρατεί μέ τα δύο χέρια, σκεπασμένα 

μέ το φαιλόνιο, όρθιο ευαγγέλιο μεγάλο, μπροστά στο στήθος. Το πρόσωπο 

είναι πολύ φθαρμένο, μένει μόνο ό θερμός ρόδινος προπλασμός. Διατηρεί

ται καλά ή κόμη καΐ το οξύ γένι, πού δηλώνονται μέ λευκά φώτα, σέ πυκνές 

πηκτές πινελιές πάνω σέ στακτί ανοικτό χρώμα. Ό φωτοστέφανος είναι λευ

κός. Τό πλατύ ώμοφόριο είναι λευκό καΐ διατηρεί ακόμη καλά τον έ'να 

σταυρό καΐ ίχνη από τους δύο άλλους. Τό φαιλόνιο διατηρείται καλύτερα : 

ό προπλασμός πού δηλώνει τό τοπικό χρώμα τοΰ υφάσματος είναι βαθυκά-

στανος καί οί φωτεινές ακμές τών πτυχών δηλώνονται μέ ανοικτό ψυχρό 

στακτί. Τό στιχάριο κάτω είναι ρόδινο-κεραμιδί, οί πτυχές δηλώνονται μέ 

λίγες γραμμές πλατιές, ελεύθερα σχεδιασμένες, σέ χρώμα βαθυκόκκινο, ενώ 

1. Μέ πρόταση τής 'Εφορείας Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων καί γνωμάτευση τοϋ 
'Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ή αποκόλληση, στερέωση καί μεταφορά 
τών τοιχογραφιών, ή οποία έγινε μέ πιστώσεις πού διέθεσε ή Διεύθυνσις 'Αναστη
λώσεως, άπο τον εξαίρετο καλλιτέχνη καί συντηρητή κ. Φώτη Ζαχαρίου, σύμφωνα 
μέ τις σύγχρονες μεθόδους ( μεταφορά τοΰ χρωματικού φλοιού σέ ύφασμα ). 
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οι φωτεινές ακμές των πτυχών δηλώνονται μέ λευκή γραμμή. Δεξιά από τον 

φωτοστέφανο σώζονται τα γράμματα ΥΓΝΑ 

[Τ] ΙΟΣ 

β'. "Αγιος Γρηγόριος, μέ το δεξί χέρι ευλογεί ενώ μέ το αριστερό σκεπα

σμένο κρατεί όρθιο ευαγγέλιο. Το κεφάλι διατηρείται καλά ( πίν. 37). Πλα

τιά φωτεινά επίπεδα στακτιά, αφήνουν να φαίνεται ό προπλασμός, πού 

είναι καστανός θερμός, για να δηλωθή ή σκιά και οί ρυτίδες καΐ για να 

διαγράφουν τα χαρακτηριστικά. Στα μαλλιά, στα φρύδια και στο πλατύ γένι 

πυκνές πινελιές από λευκό πηκτό χρώμα πάνω στον ανοικτό στακτι κάμπο. 

Τό καστανό τοϋ προπλασμού, δπου φαίνεται, δηλώνει τους βοστρύχους. Ό 

φωτοστέφανος είναι σε ώχρα. Στα άμφια τα περισσότερα χρώματα έχουν 

πέσει και μένει μόνο τό πρώτο σχέδιο. Τό ώμοφόριο θα ήταν ρόδινο και τό 

φαιλόνιο φαίνεται λευκό, μέ λίγες πλατιά ελευθέρα σχεδιασμένες γραμμές 

πράσινες. Τό φαιλόνιο ήταν πολυσταύριο καθώς αφήνουν να φανή τα ίχνη 

μαύρων σταυρών πού διακρίνονται στην πτύχωση, κάτω από τό αριστερό 

χέρι. Κάτω από τό δεξί χέρι, διατηρείται τό «εγχείριον» (επιγονάτιο), σέ 

χρώμα ώχρας μέ κοσμήματα σέ βαθύτερο χρώμα. Τό στιχάριο είναι λευκό 

μέ πτυχές - γραμμές κόκκινες. 

'Αριστερά από τό φωτοστέφανο, στηλιδόν ΓΡΗ 

ΓΟ 

PI 

ΟΣ 

γ'. "Αγιος 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος, δ τρίτος ιεράρχης : λείπει μέρος 

τοϋ στήθους καί της μέσης. Μέ τό αριστερό χέρι κρατεί ό'ρθιο ευαγγέλιο, 

τό δεξί λείπει. Φωτοστέφανος ωχρός μέ σκοτεινό καί λευκό περίγραμμα. Τό 

κεφάλι πλάθεται δπως καί τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου, μέ την διαφορά δτι στην 

τριχοφυΐα δεν υπάρχουν οί φωτεινοί τόνοι καί έ'τσι παραμένουν ή κόμη καί 

τό λίγο γένι καστανά. Τό τμήμα τοϋ ώμοφορίου, πού σώζεται, είναι λευκό 

μέ κόκκινες γραμμικές πτυχές. Τό φαιλόνιο είναι λευκό μέ πολυσταύριο. 

Κάτω από τό δεξί χέρι, στο άνοιγμα, φαίνεται τό « εγχείριον », πού έ'χει 

καστανό κάμπο μέ κοσμήματα φθαρμένα ώχρας, ενώ τό στιχάριο είναι λευκό 

μέ γραμμικές πτυχές πράσινες. Κάτω από τό γόνατο ελαφρή σκιά πράσινη. 

Δέν σώζεται επιγραφή, άλλα ή μορφή ταυτίζεται εύκολα από τα προσωπο

γραφικά χαρακτηριστικά. 

Β. Το νόΐΐο τμήμα της κόγχης ( πίν. 35 ). 
Διαστ. 2.10X1.48 μ. 

Οί αρχικά ολόσωμες μορφές σώζονται περίπου ώς τα γόνατα μέ περισ

σότερες φθορές από τό βόρειο τμήμα. 'Από αριστερά προς τα δεξιά : 
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δ'. "Αγιος Βασίλειος, μέ το δεξί χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό 
κρατεί ευαγγέλιο. "Από το κεφάλι σώζονται μόνο τα μάτια καΐ το ψηλό μέ
τωπο, συνοφρυωμένο, μέ λίγα καστανά μαλλιά. Στο πολυσταΰριο φαιλόνιο 
μέ τις πράσινες πτυχές διαγράφονται οι σταυροί καθαρώτερα, καθώς και οι 
τρεις μεγάλοι σταυροί στο φαιό ώμοφόριο. Το χέρι καί το βιβλίο διατηρούν 
μόνο τον προπλασμό σε χρώμα ώχρας, μέ κόκκινα περιγράμματα. Ψηλά 
δεξιά, σώζονται τα λευκά γράμματα ΒΑ[ΣΙΛΕΙΟΣ]. 

ε'. Ό δεύτερος ιεράρχης κρατεί μέ τα δυο χέρια σκεπασμένα όρθιο 
ευαγγέλιο, διατηρεί την κόμη πού είναι « οΰλη » καί δπου επικρατεί ό ανοι
κτός στακτίς τόνος. Τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου έχουν σβήσει. Το 
φαιλόνιο, χωρίς πολυσταΰρια, διατηρείται καλά : σε κάμπο ρόδινο κεραμιδί 
( προπλασμός ) οί πτυχές δηλώνονται μέ γραμμές κοκκινοκάστανες στη σκιά 
καί μέ λευκές (ελεφαντοστού) γραμμές στις ακμές των πτυχών. Το στιχάριο 
θα ήταν βαθΰχρωμο. Δέν διατηρείται κανένα γράμμα από το όνομα. 

ς-'. Ό "Αγιος Κλήμης. Ί ο πρόσωπο είναι κατεστραμμένο, άλλα στην 
κόμη επικρατεί το λευκό πηκτό χρώμα σέ ήρεμες παράλληλες γραμμές. Στο 
λευκό ώμοφόριο σώζεται δ ένας από τους τρεις μεγάλους σταυρούς, ενώ το 
φαιλόνιο, πού δέν είναι πολυσταΰριο, έχει φωτεινή επιφάνεια στακτιά, 
επάνω σέ ρόδινο κεραμιδί προπλασμό. Οί πτυχές δηλώνονται μέ κοκκινοκά-
στανες γραμμές. Στο βιβλίο δηλώνονται τα μαργαριτάρια στή στάχωση μέ 
λευκό πηκτό χρώμα. Το στιχάριο είναι δμοιο μέ το φαιλόνιο τοΰ προηγου
μένου ιεράρχη. Δεξιά ψηλά διαβάζονται τα γράμματα ΚΛ[Η] 

Μ ΗΣ 
"Οπως το βόρειο τμήμα, περιέβαλλε καί το νότιο κόκκινη ταινία πού σώζεται 
επάνω καί δεξιά. 

Γ. Ή νότια παραστάδα της κεντρικής κόγχης ( πίν. 38 ). 

"Αγιος Διάκονος ( Εΰπλους ; ). Στή νότια παραστάδα τής κεντρικής αψί
δας παριστάνεται νέος "Αγιος μέ τα διακριτικά τοΰ Διακόνου, ολόσωμος 
(ΰψος 1,74), πού κρατεί μέ το αριστερό χέρι σκεπασμένο μέ βαθύ κοκκινο-
κάστανο ύφασμα — « εγχείριον » ή « μανδήλιον » — υψηλή λιβανοθήκη, χρώ
ματος ώχρας (δηλ. χρυσή), ενώ έχει το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος. Δια
τηρείται καλά, μόνο λείπει ή κορυφή τοΰ κεφαλιού και τμήμα στα πόδια. 
Στο κεφάλι τα μαλλιά, τα περιγράμματα καί τα χαρακτηριστικά είναι καστα-
νοκόκκινα. Το πρόσωπο καλύπτει πλατιά επιφάνεια φωτεινή σέ χρώμα στα-
κτί ψυχρό, μέ πρασινωπές αποχρώσεις. Φώτα λευκά, από πηκτό χρώμα, 
πλάθουν τήν σάρκα. Ή έξαρση τής μΰτης προβάλλει έντονα μέ σκιά καστα-
νοκόκκινη αριστερά, καί πράσινη δεξιά (πίν. 39). Το στιχάριο είναι λευκό μέ 
πλατιές γραμμές - πτυχές πράσινες. Όράριο δέν υπήρχε. Γύρω στο λαιμό καί 
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στο χέρι προβάλλει εσωτερικό ένδυμα, σε χρώμα δμοιο με το « εγχείριον ». 

Ή διατήρηση. Χρήσιμες είναι οί ακόλουθες παρατηρήσεις για την 

σωστότερη γνώση τών τοιχογραφιών αυτών. Στα κεφάλια διατηρούν πλήρη 

την αρχική χρωματική σύσταση ό "Αγιος Γρηγόριος και ό Χρυσόστομος στο 

βόρειο τμήμα και ό "Αγιος Διάκονος. Στα άμφια διατηρεί πλήρη σχεδόν την 

αρχική χρωματική σύσταση τοϋ φαιλονίου ό "Αγιος 'Ιγνάτιος στο βόρειο 

τμήμα καΐ στο νότιο τμήμα ό μεσαίος ιεράρχης και ό τρίτος, δηλ. ό "Αγιος 

Κλήμης. Το στιχάριο παρέχει περισσότερη ομοιομορφία ώς προς τήν διατή

ρηση : είναι παντοΰ λευκό και οί πτυχές δηλώνονται με πλατιές ελεύθερες 

σχεδιασμένες γραμμές πράσινες ή κόκκινες χωρίς κανένα ενδιάμεσο τόνο. 

Πιστεύω δ'τι αρχικά θα υπήρχε πλαστικώτερη δήλωση της πτυχολογίας καΐ 

στο στιχάριο, δπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στον α' ιεράρχη τοϋ αρι

στερού τμήματος, καθώς και στα καλύτερα διατηρημένα φαιλόνια. Χαρα

κτηριστικό είναι δτι τα μέρη πού έμειναν περισσότερο καιρό προστατευμένα 

από το νεώτερο στρώμα τοιχογραφίας διατηρούνται καλύτερα και αυτό μπο

ρεί να εξηγήσει τις διαφορές στην διατήρηση τών διαφόρων μορφών, άλλα 

πάντως δείχνουν δτι δταν έ'γινε το δεύτερο στρώμα — από τα τμήματα πού 

σώζονταν μπορούσε κανείς να το χρονολογήσει στον 17° αιώνα — ήδη οί 

παλαιές τοιχογραφίες είχαν μείνει αρκετό καιρό εκτεθειμένες στο ύπαιθρο 

και είχαν ύποστή φθορές. 

Για τήν εκτίμηση τών τοιχογραφιών τοϋ 'Ωρωπού από χρονολογική καί 

καλλιτεχνική άποψη θα εξετάσομε τα εικονογραφικά ζητήματα πού συνδέον

ται μέ τήν παράσταση τών ιεραρχών τοΰ ιερού, καθώς καί τα τεχνικά καί 

τεχνοτροπικά προβλήματα πού θέτουν οί τοιχογραφίες. 

I I I 

Ή εντελώς μετωπική στάση τών έ'ξη ιεραρχών της αψίδας συνδέει τις 

τοιχογραφίες μας μέ μια σειρά μνημείων τού 1 1 ο υ καί 12 ο υ αιώνα, δπου 

τέσσερες ή καί περισσότεροι ιεράρχες παριστάνονται κατά μέτωπον, στον 

δρθιο τοίχο της ήμικυλινδρικής κόγχης τοϋ Βήματος, κάτω από τό τεταρτο-

σφαίριο της αψίδας. 'Αξίζει μέ τήν ευκαιρία αυτή να ερευνηθή — δχι για 

πρώτη φορά ' — ή θέση τών κυριωτέρων ιεραρχών μέσα στην εκκλησία, 

καθώς καί ή στάση τους, για να καθορισθούν κατά τό δυνατόν ακριβέστερα, 

χρονικά καί τοπικά, οί σχετικές διακυμάνσεις στην παράδοση της ορθόδοξης 

εικονογραφίας τών ιεραρχών. 

1. Βλ. πιο κάτω. Πρβλ. S t e f a n e s c u , L'illustration des liturgies dans 
l'art de Byzance et de l'Orient, έν Annuaire de l'Institut de Philologie et 
d'Histoire Orientales, Βρυξέλλες, τ. Ill (1935), σ. 451-455. 
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Μπορούμε να διακρίνομε τρεις τουλάχιστον τύπους, πού ανταποκρίνον

ται σε τρεις φάσεις στην μετά την Εικονομαχία εξέλιξη της εικονογραφίας 

των ιεραρχών σε σχέση με το Ιερό. Οι τύποι αυτοί δχι μόνο δεν χωρίζον

ται με χρονολογικά δρια αυστηρά καθορισμένα, άλλα βαδίζουν σχεδόν παράλ

ληλα, με την έννοια δτι δ εκάστοτε νεώτερος δεν επικρατεί αμέσως, άλλα 

συνυπάρχει επί έ'να σημαντικό χρονικό διάστημα με τον παλαιότερο. Μπο

ρούν δμως να θεωρηθοΰν οί τύποι αυτοί ώς διαδοχικά στάδια μιας σταθε

ρής πορείας προς την στενότερη σύνδεση τών εικόνων τών ιεραρχών με τον 

χώρο τοΰ Ίεροϋ Βήματος και τελικά την συμμετοχή τους στην συμβολική 

παράσταση της λειτουργίας. 

Ή πρώτη φάση χαρακτηρίζεται με την αδιαφορία για τή θέση τών 

εικόνων τών ιεραρχών στον κυρίως ναό ή στο Ιερό, δεν γίνεται, δηλαδή, 

σ' αυτήν διάκριση ανάμεσα στους ιεράρχες και τους άλλους 'Αγίους. Π.χ. 

στην 'Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη τον 10° αιώνα, οί ιεράρχες 

παριστάνονται μόνο στον ναό, στο βόρειο τοίχο, ψηλά, κάτω από τα παρά

θυρα, σε ωραίες ψηλές μνημειακές ολόσωμες και μετωπικές μορφές1. Στον 

"Οσιο Λουκά, στις αρχές τοΰ 11 ο υ , παριστάνονται μέσα στο 'Ιερό μόνο οΐ 

"Αγιοι Γρηγόριος ό Θεολόγος και δ 'Αθανάσιος, ενώ άλλοι δεκαπέντε ιεράρ

χες είναι σκορπισμένοι και σχεδόν κρυμμένοι, στα σταυροθόλια κ α! στα τόξα 

της Προθέσεως και τοΰ Διακονικού. Μέσα δμως στο ναό, σέ περίοπτες 

θέσεις και σέ μεγαλύτερες διαστάσεις παριστάνονται οί "Αγ. Βασίλειος, Γρη

γόριος ό Θαυματουργός καί Νικόλαος, στηθαΐοι *. Στη Νέα Μονή Χίου, δέν 

σώζονται εικόνες ιεραρχών καί στο Δαφνί, στο τέλος τοΰ 11 ο υ , στο Βήμα 

δέν εικονίζονται ιεράρχες' δ "Αγ. Νικόλαος είναι στην κόγχη τοΰ Διακονι

κού, ενώ μόνον έ'ξη άλλοι ιεράρχες στολίζουν τους τοίχους καί τα τόξα τοΰ 

Διακονικού καί τής Προθέσεως' ανάμεσα σ' αυτούς δ Γρηγόριος δ Θαυμα

τουργός καί δ Γρηγόριος δ Άκραγαντΐνος3. Ανάλογη θα ήταν ή διάταξη 

τών ιεραρχών — ίσως ακόμη περισσότερο ελεύθερη — στο πρώτο στρώμα 

τών τοιχογραφιών τών 'Αγίων 'Αναργύρων Καστοριάς (11°?;), οπού οί 

μόνοι ιεράρχες πού μένουν ακάλυπτοι από το νεώτερο στρώμα (τοΰ 12 ο υ ), 

οί "Αγιοι Βασίλειος καί Νικόλαος — από τους πιο σημαντικούς — έχουν εξο-

ρισθή στο έσωράχιο ενός τόξου τοΰ νάρθηκα 4. 

1. Βλ. Α. G r a b a r , La peinture byzantine, Γενεύη ( Skira ) 1953, σ. 96. 
Βλ. καί ΔΧΑΕ, Νέα Σειρά, τ. Α', 1959, σ. 18, είκ. 11. 

2. Βλ. D i e z - D e m u s , Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge, Mass. 
1930, είκ. 14-17, 26-31. 

3. G. M i l l e t , Daphni, σ. 77 καί 87. 
4. G. M i l l e t , L'école grecque dans l'architecture byzantine, Παρίσι 

1916, είκ. 5. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Βυζ. μν. Καστοριάς, 'Αθήναι 1938, σ. 29, είκ. 20. 
Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, Ι Θεσσαλονίκη 1953, π. 38, α. 
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Στον πρώτον αυτό τύπο, πού διαρκεί κυρίως τον 11° αιώνα και 

εξαφανίζεται τον 12° , ή σύνδεση τών εικόνων τών ιεραρχών με το Ιερό 

Βήμα η δέν υπάρχει ή, δπου διαπιστώνεται, είναι χαλαρή. Πάντως οι 

εικόνες αυτές δέν σχετίζονται μέ την κυρία αξονική θέση της κόγχης τοϋ 

ιερού. 

Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει δτι, σύμφωνα μέ τήν αντίληψη 

πού εκφράζει ό τύπος αυτός, πού αντιπροσωπεύεται στα σημαντικώτερα 

μνημεία της εποχής, οι ΐεράρχες φαίνεται να συχνάζουν στους χώρους 

τού 'Ιερού μόνο για τήν ιερατική τους Ιδιότητα, χωρίς διάκριση ως προς 

τή σπουδαιότητα τους. Οι θεωρούμενοι ως σημαντικώτεροι, και αυτοί είναι 

συχνότατα, δπως είδαμε, οι θαυματουργοί "Αγιοι, τοποθετούνται μέσα 

στο ναό. 

Τήν ϊδια δμως εποχή αρχίζει να επικρατεί παράλληλα μια νεώτερη 

αντίληψη για τήν σημασία τών ιεραρχών, πού εμφανίζεται στην εικο

νογραφία μέ τήν εξέχουσα θέση πού παίρνουν οι εικόνες τους στο Βήμα: 

οΐ σπουδαιότεροι ιεράρχες συγκεντρώνονται στην ήμικυλινδρική κόγχη τοϋ 

Βήματος, κάτω από τήν Πλατυτέρα καΐ συχνά τήν Κοινωνία τών 'Απο

στόλων, στην τιμητικώτερη θέση από δλους τους 'Αγίους, εκεί δπου οι 

Βυζαντινοί ψηφιδογράφοι τής 'Ιταλίας τού 12 ο υ αιώνα αγαπούσαν να 

τοποθετούν τους 'Αποστόλους ( Cefalù, Torcello, Τεργέστη ). Στή θέση 

αύτη, σέ αυστηρή μετωπική στάση, κρατώντας μέ το ένα ή μέ τα δύο 

χέρια κλειστό ευαγγέλιο, τους βρίσκομε ήδη γύρω στα 1030 στην Πανα

γία τών Χαλκέων Θεσσαλονίκης, δπου παριστάνονται οί τέσσερες Γρη-

γόριοι1. Τήν ίδια περίπου εποχή βρίσκομε τον τύπο διατυπωμένο σέ 

πληρέστερη μορφή στην κόγχη τής 'Αγίας Σοφίας τοϋ Κιέβου, δπου δίπλα 

στους ιεράρχες Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο παριστάνονται άλλοι 

ασήμαντοι ενώ τήν τιμητική θέση κατέχει ό "Αγιος Νικόλαος*. Ό β' 

αυτός τύπος πρέπει να είχε μεγάλη διάδοση ήδη στον 11° αιώνα, γιατί 

τον συναντούμε στην Καππαδοκία3, στην'Αττική (στην ανέκδοτη τοι

χογραφία τής Σωτήρας στο Κορωπί), στην Κρήτη ( στον "Αγιο Ευτύ

χιο στο Ρέθυμνο) 4 καί συνεχίζεται στον 12° αιώνα στην Μονή Άσί-

1. Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , "Η Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 53, 
π. 14 και 15. 

2. Βλ. πρόχειρα, Β. Λ ά ζ α ρ ε φ, 'Ιστορία τής Βυζ. ξωγραφ. ( ρωσ. ), Μόσχα 
1947, τ. II, π. 116. 

3. J e r p h a n i o n , l,es églises rupestres de Cappadoce, Album, x. II, 
Qaranleq, π. 97. 1, Elmale, π. 114. 2. Tsareqle, π. 125. 1, τ. I l l , "Αγ. 'Απόστο
λοι Σινασοϋ, π. 150.2, Τρίκογχος Tagar π. 167.2, Ά γ . Βαρβάρα Sognatile, π. 
187.1, Qarabach, π. 196.2. 

4. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Κρητ. Χρον., τ. Ι, 1956, σ. 215-236. 
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νου της Κύπρου (1106) 1 , στη Vodoòa της Σερβίας2, στο Νερέδιτση της 

Ρωσίας3. 

Στην 'Αγία Σοφία της Άχρίδας το ευρύχωρο 'Ιερό Βήμα στολίζεται 

στην επάνω ζώνη με πολλές συνθέσεις ευχαριστιακής - συμβολικής σημασίας 

(Θυσία τοΰ 'Αβραάμ, Φιλοξενία, Κοινωνία Αποστόλων κ.λ.π. ), άλλα στην 

κάτω ζώνη παριστάνονται γύρω περί τους δεκαέξη ιεράρχες — δλοι πατριάρ

χες στην Κωνσταντινούπολη καί ανάμεσα σ' αυτούς την τιμητικώτερη θέση 

κατέχουν οι "Αγιοι Βασίλειος καί Χρυσόστομος, στην κόγχη τοΰ Ίεροΰ, μαζί 

με άλλους τέσσερες ιεράρχες άδιάγνωστους. Στο Διακονικό καί στην Πρό

θεση στα τόξα πού συνδέουν τους τρεις χώρους, καθώς καί στους πεσσούς 

τοΰ ναοΰ εικονίζεται μεγάλος αριθμός ιεραρχών, κυρίως των άλλων τριών 

πατριαρχείων4. "Ηδη στην επιβλητική διακόσμηση τοΰ ίεροΰ τής Αγίας 

Σοφίας μποροΰμε να διακρίνουμε την ιδέα τής ιδιαίτερης έξαρσης των δυο 

αυτών σπουδαίων ιεραρχών, πού θεωρούνται καί συγγραφείς λειτουργίας. 

Ή θέση τους δ'μως αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται με τή συμβολική παρά

σταση τής λειτουργίας, γιατί σ' αυτήν αφιερώνεται ιδιαίτερη σύνθεση : 

στον Β. τοίχο τοΰ Ίεροΰ παριστάνεται δ "Αγ. Βασίλειος να λειτουργεί μό

νος, με δύο διάκους, μπροστά στην 'Αγία Τράπεζα με κουβούκλιο5. Μένει 

δμως να μελετηθή ή ακριβέστερη χρονολόγηση των σημαντικών αυτών τοι

χογραφιών στα διάφορα τμήματα τους, πού τοποθετούνται συνήθως γύρω 

στα 1040, για να εκτιμηθούν με βεβαιότητα ως προς την εικονογραφική 

εξέλιξη 6. 

'Από τα παραδείγματα πού σημειώθηκαν συνάγεται δτι ή αντίληψη 

αυτή για την τιμητική θέση τών ιεραρχών ( β ' τύπος), συναντάται 

σ' δλο τον 11° αιώνα, παράλληλα με τήν άλλη αντίληψη ( α ' τύπος) πού 

1. Φωτογρ. Γ. Σωτηρίου. Στην ασκητική εκκλησία τής Έγκλείστρας τοΰ Ά γ . 
Νικολάου, στην Κύπρο, τοΰ τέλους τοΰ 12ο·" αιώνα, στην ίδια θέση, αντί για Ιεράρ
χες βρίσκομε σειρά ασκητικών αγίων, δλων κατά μέτωπο. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Βυζ. μν. Κύπρου, τ. Α', π. 72. 

2. M i l l e t - F r o l o w , t. Ι, σ. VIII, π. 14.2 καί 4. Για τή χρονολογία τοΰ 
μνημείου υπάρχουν οι γνώμες δτι είναι τοΰ 11<"> ( Okunev ) ή τοΰ 13°υ ( Miatev ). 

3. Βλ. Β. Λ ά ζ α ρ ε φ, Τέχνη τοΰ Νόβγοροδ ( ρωσ. ), Μόσχα 1947, π. 15 καί 21. 
4. P. M i l i k o v i é - P e p e k , Matériaux sur l 'art macédonien du Moyen -

Age. Les fresques du sanctuaire de Sainte Sophie d'Ochride. Publication du 
Musée Archéol. de Skopje, I tome, Recueil des Travaux 1955-1956, σ. 37-70 
(περίλ. γαλλ. ), σχ. 3, πίν. 31. 

5. Στο ίδιο π. VI. G r a b a r , ε.ά., σ. 140-141. 
6. M i l l e t - F r o l o w , t. Ι, σ. VIII. Βλ. καί J. M y s 1 i ν e e στα Byzan-

tinoslavica, τ. Χ, 1949, σ. 210-211, όπου αντικρούει τήν άποψη τοΰ μακαρίτη Ν. 
M a v r o d i n o v ( Ή αρχαία Βουλγαρική ζωγραφική, Σόφια 1945, σ. 55) ότι το 
πρώτο στρώμα ανήκει στή σύντομη βουλγαρική κατοχή τής Άχρίδας (996-1014). 
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αδιαφορεί για την θέση των ιεραρχών, αλλά τον 12° αιώνα επικρατεί, 

δταν έχει εντελώς ατονήσει ο παλιότερος τύπος. Πρέπει να διευκρινισθή δτι 

ή θέση αύτη τών μετωπικών ιεραρχών μέσα στην κόγχη δεν φαίνεται να 

συνδέεται ακόμη κατά κανένα τρόπο με την ιδέα ή την συμβολική παρά

σταση της λειτουργίας (βλ. Ά γ . Σοφία Άχρίδας). Πρόκειται για «εικόνες» 

'Αγίων και αυτές απαιτούν τήν ακίνητη μετωπική παράσταση. 

Με μια τέτια -θεωρία πρέπει να συνδέεται ή περιγραφή τών « θεοφό-

ρων πατέρων» πού μας δίδει ενα περίεργο κείμενο τοϋ 9 ο υ - 1 0 ο υ αΙώνα, 

γνωστό με τον τίτλο : Έκ τών Έλπίου τοϋ Ρωμαίου. Το κείμενο αυτό, 

πού στάθηκε πηγή τών σχετικών χωρίων τών συναξαριών, περιέχει περι

γραφή τοϋ « σωματικού χαρακτήρος » αγίων προσώπων και μεταξύ αυτών 

δέκα ιεραρχών. Άλλα ή περιγραφή ειδικά τών ιεραρχών με τΙς λεπτομέρειες 

στα χαρακτηριστικά και στα χρώματα, καθώς καΐ με τήν ψυχογραφική ανα

ζήτηση στην ανάλυση κάθε μορφής, πλησιάζει στο φιλολογικό είδος τών 

« εκφράσεων » έργων τέχνης καί μπορούμε να ύποθέσομε βάσιμα δτι ό άγνω

στος συντάκτης τοΰ κειμένου πού κρύβεται με το ψευδώνυμο «Έλπιος» 

χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τις περιγραφές του μνημείο με συγκεντρω

μένες τις μορφές τών ιεραρχών σ' ενα χώρο, πιθανώτατα στην κόγχη τοϋ 

'Ιερού. Το κείμενο τοϋ Έλπίου δέν μας αφήνει καμιά αμφιβολία δτι περι

γράφει ολόσωμες εικόνες, κατά μέτωπο- Άλλωστε ή ίδια ή φύση τοΰ κει

μένου οδηγεί στή σκέψη αυτή γιατί, δπως έδειξα αλλού, τούτο είχε κυρίως 

σκοπό να βοηθήσει να σταθεροποιηθούν οί τύποι τών εικονιζόμενων προ

σώπων, ώστε να εξασφαλίζεται ή όμοιότης, πού ήταν θεωρητικός δρος θεμε

λιώδης για τήν ύπαρξη τής εικόνας '. Έ ξ άλλου το σύντομο αυτό κείμενο 

καθώς παρέχει τις περιγραφές περιορισμένου αριθμού προσώπων : τοϋ Αδάμ, 

τών δεκαέξ προφητών, τοϋ Χριστού, μόνο τών δύο κορυφαίων Αποστόλων 

καί τέλος τών δέκα θεοφόρων πατέρων, φανερώνει δτι ήδη στα χρόνια ανά

μεσα στα μέσα τοϋ 9 ο υ καί το τέλος τοϋ 10ο υ αΐώνα οί πατέρες ανεβαίνουν 

στην ιεραρχία καί έρχονται αμέσως μετά τους δύο κορυφαίους Αποστόλους. 

Ανάλογη άντίληφη εκφράζουν καί θεωρητικοί τής 'Ορθοδοξίας δ'πως ό 

(ψευδό) Γερμανός, δταν γράφει: «'Εκκλησία εστίν επίγειος ουρανός... εν 

πατριάρχαις προτυπωθεΐσα, εν άποστόλοις θεμελιωθεΐσα, εν προφήταις προ-

κηρυχθεΐσα, εν ίεράρχαις κατακοσμηθεΐσα... » '. 

'Εάν ή υπόθεση για το μνημειακό πρότυπο τοϋ Έλπίου είναι σωστή, 

τότε ό β' αυτός τύπος εμφανίζεται ήδη αμέσως μετά τον θρίαμβο τών εικό-

1. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Έ κ τών Έλπίου τοϋ Ρωμαίου, Έπετ. Έ ι . Βυζ. Σπ., 
τ. ΙΔ', 1939, σ. 393 - 414. 

2. Μ i g n e , PG, τ. 98, στ. 384. Βλ. καί G. M i l l e t , La dalmatique du 
Vatican, Παρίσι 1945, a. 86 κ.εξ. 
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νων, διαδίδεται κυρίως τον 1 1 ο ν και 12 0 ν αίώνα καΐ ασφαλώς προχωρεί ώς 
τις αρχές τοΰ 13 ο υ αιώνα (Ωρωπός). Το μεγάλο νεκρικό παρεκκλήσι της 
Μονής τής Χώρας, με τους έ'ξη μετωπικούς ιεράρχες στην κόγχη, αποτε
λεί χαρακτηριστική επιβίωση, δν δχι επιστροφή, στις αρχές τοΰ 14 ο υ αιώνα, 
στο παλαιό θέμα 1 . 

Διότι ήδη μέσα στον 12° αίώνα έ'χει παρουσιασθή μία νέα ουσιαστική 
εξέλιξη στην εικονογραφία των ιεραρχών : αλλάζουν τή μετωπική στάση και 
στρέφονται κατά τα τρία τέταρτα με ελαφρό σκύψιμο προς το κέντρο τής 
κόγχης τοΰ ιερού, κρατώντας ανοικτά ειλητάρια στα χέρια. 'Αρχίζει δηλαδή 
να εκφράζεται μία εντελώς νέα αντίληψη για το ρόλο των ιεραρχών μέσα 
στο 'Ιερό : δεν παριστάνονται ως μονωμένα πρόσωπα - εικόνες, άλλα να 
συλλειτουργούν γΰρω από την Αγία Τράπεζα ( γ' τΰπος ). 

Ά π ' δσο ξέρομε δ νέος αυτός τΰπος, πού πλουτίζει με πνευματική και 
δογματική σημασία τήν εικονογράφηση τοΰ Ίεροϋ, δεν εμφανίζεται αμέσως 
ολοκληρωμένος, άλλα περνά κάποιο μεταβατικό στάδιο. Μια από τις παλιό
τερες ασφαλώς σχετικές παραστάσεις βρίσκεται στην εκκλησία τής Veljusa 
( Ν. Σερβία ), τής οποίας οι ωραίες ελληνικές τοιχογραφίες χρονολογούνται 
από τον εκδότη τους στον 11°. Έκεΐ από τους τέσσερες ιεράρχες πού 
παριστάνονται στην κόγχη, οι δυο μεσαίοι, δ Χρυσόστομος και δ Βασίλειος, 
στρέφονται προς το κέντρο κρατώντας ανοικτά ειλητάρια - λειτουργούν, ενώ 
οι δύο ακραίοι, δ 'Αθανάσιος και δ Γρηγόριος δ Θεολόγος, διατηρούν τήν 
καθαρά μετωπική στάση, μένοντας αδιάφοροι στην λειτουργική πράξη των 
δύο παρακειμένων πατέρων *. 

Μέσα στον 12° όμως ολοκληρώνεται ή παράσταση : στο πρώτο στρώμα 
τών τοιχογραφιών τής βουλγαρικής Μπογιάνας, πού πρέπει να έγιναν στή 
βυζαντινή εποχή τής περιοχής ( 1018-1186) καί μάλλον τον 12° παρά τον 
11° αιώνα, στην αψίδα παριστάνονται καί οι τέσσερες ιεράρχες γυρισμέ
νοι προς τήν 'Αγία Τράπεζα '. Σέ πολλές άλλες εκκλησίες τής β' πενηνταε-

1. U n d e r w o o d , Second p r e l i m i n a r y R e p o r t , 1955, D u m b . O a k s P. , 

t. X I (1957) , σ. 212-217, είκ. 4 5 - 4 9 . 

2. Βλ. Ν . J o v a n o v i d , Zbornik του 'Efrv. Μουσείου τοΰ S t i p , I, 1958-

1959, σ. γαλλ. περ. 135. 'Ανάλογη έλλειψη οργανικής σχέσης παρουσιάζεται στην 

παράσταση τής κόγχης τής βασιλικής τοΰ 'Αγ. Νικολάου στο Μελένικο ( 13°s ; ), δπου 

ένας Ιεράρχης στέκεται μετωπικός καί άσχετος μέ τήν σκηνή τής χειροτονίας τοΰ 

Ά γ . 'Ιακώβου, πού εκτυλίσσεται δίπλα του. Βλ. Α. S t r a n s k y , έν Att i del V 

Congr . I n t e r n , di S t u d i Bizantini , t . I I , 1940, π. C X X X V I I , 1. Τή σωστή ερμη

νεία τής παράστασης εδωσεν δ Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Έ π ε τ . Φιλ. Σχ. Θεσσαλονί

κης, τ. 6, 1947, σ. 3-16 τοΰ ανατύπου. Πρβλ. άλλη ένδειξη μεταβατικού τύπου, 

πιο κάτω, στή σ. 99, σημ. 1. 

3. Α. G r a b a r , L a p e i n t u r e re l ig ieuse en Bulgar ie , σ. 8 8 - 8 9 : I I ο υ a l . 
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Ωρωπός. Τα ερείπια τοΰ Άγ. Γεωργίου. Ή αψίδα μέ το διπλό στρώμα τοιχογραφιών. 

(Φωτογρ. Μ. Χατζηδάκη) 
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Ό "Αγιος 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος. ( Λεπτομέρεια Πίν. 34 ). 

(Φωτογρ. Φ. Ζαχαρίον) 
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Ό "Αγιος Γρηγόριος. (Λεπτομέρεια Πίν. 34). 

(Φωτογρ. Φ. Ζαχαρϊον) 
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Ή Ν. παραστάδα του Βήματος. "Αγιος διάκονος. 

(Φωτογρ. Φ. Ζαχαρίον) 
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"Αγιος διάκονος. ( Λεπτομέρεια Πίν. 38 ). 

(Φωιογρ, Φ. Ζαχαρίον) 
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τίας τοϋ 12<™, σ τ ο Νέρεζ ( 1164) ι , στη βασιλική των Σερβίων', στους Άγ . 

'Ανάργυρους καί στη Μαυριώτισσα της Καστοριάς8, στο Κουρμπίνοβο4, στο 

βουλγαρικό Μπάτσκοβο6, στην Παναγία τοϋ "Αρακος στην Κΰπρο ( 1192 ) β , 

στη Μονή Χρυσοστόμου τοϋ Κουτσοβέντη καί στή Μονή Άχειροποιήτου 

Λαμπούσης Κύπρου7, στην εκκλησία της Παναγίας στή σερβική Στουντέ-

νιτσα, τοϋ 12098, δλοι οί πατέρες της κόγχης συλλειτουργούν. Δεν ξέρω σε 

δλα αυτά τα μνημεία σε τί στάσεις παριστάνονται οί ιεράρχες στους πλά

γιους τοίχους τοϋ Βήματος, άλλα στους 'Αγίους 'Ανάργυρους της Καστο

ριάς καί στα Σέρβια, οί ιεράρχες πού παριστάνονται στους πλάγιους τοί

χους, πού συνέχονται με τήν αψίδα, διατηροΰν τον μετωπικό τΰπο της εικό

νας καθώς καί στις ελληνικές τοιχογραφίες 'Αγίου Νικολάου τοϋ Chicheva, 

στην Κλεισούρα της σερβικής Τρέσκας, 1 2 ο υ - 1 3 ο υ αΙώνα9. 'Αξιοσημείωτος 

είναι ακόμη καί ένας άλλος μεικτός τύπος, πού φανερώνει επιβίωση της 

παλαιότερης παράδοσης των ιεραρχών -εικόνων: στο Μπάτσκοβο (12°?) 1 0, 

στην Παναγία τοϋ "Αρακος 11, στή Ζίτσα 1S, των αρχών τοϋ 14ο υ, στον ίδιο 

τοίχο με τους λειτουργούντες ίεράρχες παριστάνονται μέσα σε πλαίσια, πού 

μιμούνται κρεμασμένες από τα καρφιά φορητές εΙκόνες, στηθαΐοι ίεράρχες, 

σε μετωπική στάση, κρατώντας ευαγγέλιο στα χέρια1 8. 

Λίγο αργότερα, π.χ. στίς τοιχογραφίες της Σοπότσανης, τοϋ 1265 -1270, 

εκτός από τους δέκα ίεράρχες τοϋ ημικυκλίου καί οί τέσσερες ίεράρχες τών 

πλαγίων τοίχων μετέχουν στην λειτουργία τών άλλων u . Ά π ο τότε καθιερώ

νεται καί γενικεύεται το θέμα τών συλλειτουργούντων ιεραρχών, εως το 

1. Μ i l l e t - F r o l o w, τ. Ι, π. 15.1 καί 3-4. 
2. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τα μνημεία τών Σερβίων,'Αθήναι 1957, σ. 41, π. 9.2. 
3. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , ε.ά., π. 9 καί 67. 
4. M i l l e t - F r ο l o w , π. 84.2. 
5. Α. G r a b a r , ε.ά., σ. 57 καί 90 κ.εξ. όπου ή λειτουργική σημασία τοΰ τύπου. 
6. Α. Σ τ υ λ ι α ν ο ύ , Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου 

Θεσσαλονίκης, τ. Α', 1955, σ. 463, 1, π. 143. 
7. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ε.ά., π. 63. 
8. M i l l e t - F r o l o w , ε.ά., π. 33.3-4. 
9. R. L j u b i n k o v i é , Σερβικά έκκλ. μνημεία στην Κλεισούρα τής Τρέσκας, 

Σκόπια 1940 ( σέρβ. ), σ. 7, είκ. 3. 
10. Α. G r a b a r , ε.ά., σ. 57 καί 64. 
11. Βλ. σημ. 6. 
12. M i l l e t - F r o l o w , π. 50.1. 
13. Το συνδυασμένο αυτό θέμα άπαντα στο τέλος τοΰ 13»« στή Χρυσαφίτισσα 

Λακωνίας, τον 14° στο Nagoricino (V. P e t k o v i c , La peinture serbe du Moyen 
Age, Ι, Βελιγράδι 1930, 40 ) σε στηθάρια, άλλα όχι σέ απομίμηση εικόνας. Χαρα
κτηριστική επιβίωση του συνδυασμού στον 16°ν αιώνα βλέπομε στο παρεκκλήσιο τής 
Μαυριώτισσας τοΰ 1552. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , ε.ά., π. 204. 

14. M i l l e t - F r o l o w , τ. II, 1. 
Δελτϊον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Α' 7 
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τέλος. Δεν θα tò παρακολουθήσομε στίς αποχρώσεις του, πού σχετίζονται 
με την παρουσία και με τή μορφή τοϋ 'Αμνού στην εικονιζόμενη Αγία 
Τράπεζα ', γιατί θα πηγαίναμε μακριά από τους μετωπικούς πατέρες τοϋ 
Ωρωπού. 

'Αρκεί να διαπιστώσομε από την μικρή έρευνα τού θέματος, ότι οί 
τοιχογραφίες πού εξετάζομε αποτελούν, από άποψη εικονογραφική, μία από 
τις τελευταίες εκδηλώσεις τού δεύτερου τύπου, δταν ό τρίτος τύπος εΐχεν ήδη 
επικρατήσει στα κυριώτερα καλλιτεχνικά κέντρα της βυζαντινής περιοχής, 
χωρίς να έχει όμως ακόμη λησμονηθή εντελώς ό παλαιότερος. 

Έ ν τούτοις ή παλαιική παράσταση των ιεραρχών τού 'Ωρωπού έχει 
επηρεασθή από τήν νεώτερη εικονογραφική εξέλιξη σε δύο σημεία : στην 
επιλογή των παριστανομένων προσώπων καΐ στον τύπο των αμφίων. Πρα
γματικά, από εξέταση των πιο αντιπροσωπευτικών μνημείων, μπορεί να 
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα δτι οί τρεις ιεράρχες Βασίλειος, Χρυσό
στομος και Γρηγόριος ό Θεολόγος παίρνουν τήν κεντρική θέση πού τους 
αρμόζει, μόνο με τήν εμφάνιση και διάδοση τού τύπου των συλλειτουργούν-
των, δταν ταίριαζε να τιμηθούν ιδιαίτερα οί θεωρούμενοι συγγραφείς λει
τουργίας καί συνάμα έξοχοι ρήτορες. Στον πρώτο τύπο οί τρεις ιεράρχες, 
δταν παριστάνονται — στο Δαφνί δεν εικονίζονται καθόλου — είναι σκόρ
πιοι καί δχι απαραίτητοι στο 'Ιερό ( βλ. πιο πάνω ). Στον επόμενο τύπο ή 
παρουσία καί τών τριών δεν είναι απαραίτητη, επικρατούν οί προτιμήσεις, 
για λόγους τοπικούς ή άλλους, διαφόρο^ν ιεραρχών καί μάλιστα τών θαυμα
τουργών (βλ. 'Αγ. Σοφία Κιέβου, Χαλκέων, κ.λ.π. ). Μόνο ή εμφάνιση τού 
τύπου των συλλειτουργούντων συγκεντρώνει αμέσως καί απαραιτήτως γύρω 
από τήν Τράπεζα καί οπωσδήποτε στίς κεντρικώτερες θέσεις τους τρεις ιεράρ
χες (Βελιούσα, Μπάτσκοβο κ.λ.π.). 

"Οπως εδίδασκεν ό αείμνηστος G. Millet, ή προτίμηση αυτή δεν αντα
ποκρίνεται μόνο στή συμβολική λειτουργική σημασία πού αποκτά ή παρά
σταση, άλλα καί στην αποκατάσταση τού κύρους καί τής ισοτιμίας τών 
τριών ιεραρχών, ως συγγραφέων λειτουργιών, ως σοφών « μεγίστων φωστή
ρων » καί ως υποδειγματικών ρητόρων τής 'Εκκλησίας, πηγής σχεδόν μονα
δικής τής βυζαντινής θεολογίας. Ή άνοδος αυτή στην ιεραρχία τών τριών 
πατέρων πρέπει να σχετισθή καί με τήν καθιέρωση της κοινής εορτής τών 
Τριών 'Ιεραρχών στον 11° αιώνα2. Καί στον 'Ωρωπό ή παρουσία καί οί 
κεντρικές θέσεις πού κατέχουν οί τρεις ανάμεσα στους μετωπικούς ιεράρχες 
πρέπει να οφείλονται στην επίδραση τού νέου τύπου τών συλλειτουργούντων. 

Έ ξ άλλου στην τοιχογραφία τού 'Ωρωπού από τους εξη ιεράρχες πού πα-

1. S t e f a n e s c u , ε.ά., σ. 435-439. 
2. Βλ. Diet, de théol. catholique, art. Mauropous Jean (Jugie). 
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ριστάνονται στην κόγχη μόνον αυτοί οι τρεις φοροΰν φαιλόνιο πολυσταΰριο, 
ενώ οι άλλοι τρεις φοροΰν φαιλόνιο μονόχρωμο, δπως φοροΰν δλοι οί μετω
πικοί ιεράρχες τοΰ β' τΰπου στα μνημεία τοΰ 1 1 ο υ και 12 ο υ αιώνα. Το 
πολυσταΰριο όμως εμφανίζεται μόνο με τον τΰπο τών συλλειτουργοΰντων και 
στον τΰπον αυτό το φοροΰν δλοι οί συλλειτουργοΰντες ιεράρχες εκτός ελαχί
στων εξαιρέσεων' στον πρώιμο δμως μεταβατικό τΰπο οΰτε οί λειτουργοΰντες 
δεν φοροΰν πολυσταΰριο ( Βελιοΰσα ) καΐ σε μεταγενέστερο το πολυσταΰριο 
το φοροΰν μόνο οί τέσσερες ιεράρχες '. Στα μνημεία δπου δίπλα στους 
συλλειτουργοΰντες παριστάνονταν μετωπικοί ιεράρχες ( "Αγ. 'Ανάργυροι 
Καστοριάς, Σέρβια ) οί μετωπικοί δεν φοροΰν πολυσταΰριο. Θα μποροΰ-
σαμε από τις διαπιστώσεις αυτές να ύποθέσομε δτι το πολυσταΰριο εισά
γεται γΰρω στα μέσα τοΰ 12ο υ at. ως καθαρά λειτουργικό ά'μφιο. Στην επί
δραση λοιπόν τοΰ τρίτου τΰπου θ ' άποδοθή ή παρουσία τοΰ πολυσταυρίου 
στον 'Ωρωπό, μόνο στους κατ' εξοχήν λειτουργικούς ιεράρχες. 

IV 

Ή εικονογραφική έρευνα οδήγησε στή διαπίστωση συγγένειας ανάμεσα 
στον 'Ωρωπό καί σε κΰκλο μνημείων, κυρίως Βαλκανικών, τοΰ τέλους τοΰ 
12 ο υ αιώνα. Σε ανάλογα άλλα ακριβέστερα συμπεράσματα θα μας οδηγήσει 
ή εξέταση τής τεχνικής και της τεχνοτροπίας τών τοιχογραφιών τοΰ 
Ώρωποΰ. 

'Από την περιγραφή τών τοιχογραφιών συνάγεται δτι ή κακή κατά
σταση των μπορεί τουλάχιστον να χρησιμεύσει για τήν γνώση τής τεχνικής 
των. Το ελεύθερο αρχικό σχέδιο τής μορφής, δπως φαίνεται ακόμη σε δλα 
σχεδόν τα στιχάρια καί στα περισσότερα φαιλόνια, έχει γίνει πιθανώτατα σε 
νωπογραφία ( φρέσκο ) πάνω σε κάμπο λευκό, σε απόχρωση ελεφαντοστού, 
ενώ τα άλλα χρώματα απλώνονται από πάνω αργότερα, στεγνά, σε τέμπερα. 
Οί αρχικές γραμμές, που στα στιχάρια δηλώνουν τις πτυχές, είναι κόκκινες 
ή κοκκινοκάστανες, όπως είναι δλες οί γραμμές πού ορίζουν τα περιγράμ
ματα καί τα χαρακτηριστικά, ή πράσινες, ανάλογα με το τοπικό χρώμα τοΰ 
υφάσματος. Π.χ. στον "Αγ. Ιγνάτιο το Θεοφόρο ( α' αριστερά, πίν. 34 ) 
μόνη μορφή δπου διατηροΰνται στο στιχάριο καί άλλα χρώματα, οί κόκκι-

1. Στους λειτουργούντες Ιεράρχες τής Μαυριώτισσας Καστοριάς ( Π ε λ ε κ α ν ί -

δ η ς, ε.ά., π. 67) μόνο οί τέσσερες πατέρες, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος 

καί 'Αθανάσιος φοροΰν πολυσταΰριο. Οί άλλοι, ό "Ιωάννης ό 'Ελεήμων, ό Γρηγόριος 

ό Θαυματουργός, ένας τρίτος Γρηγόριος ( ό Άκραγαντΐνος ; ) καί ό Πολύκαρπος, 

φοροΰν άδιακόσμητο φαιλόνιο. Μπορούσε κανείς να θεωρήσει τή διάκριση αυτή ως 

ένδειξη μεταβατικού τύπου, μεταγενέστερου όμως άπα τους "Αγ. "Αναργύρους. 
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νες γραμμές τοΰ στιχαρίου δηλώνουν τις πτυχές ενός υφάσματος ρόδινου. 
Στο φαιλόνιο τοΰ ίδιου ιεράρχη, θερμός βαθυκάστανος προπλασμός χρησι
μεύει για σκιά καί τοπικό χρώμα τοΰ υφάσματος, στο σημείο πού το αφήνει 
ακάλυπτο (en reserve) το ανοικτό ψυχρό στακτΐ χρώμα πού δηλώνει το 
φωτισμένο μέρος των πτυχώσεων. "Ετσι πλάθεται εδώ ή πτυχολογία χωρίς 
ενδιάμεσες αποχρώσεις, μέ την παράθεση διαφόρων τόνων τοΰ ίδιου χρώμα
τος. 'Επίσης στον β' ιεράρχη δεξιά, το φαιλόνιο είναι ρόδινο - κεραμιδί στον 
προπλασμό, μέ γραμμική δήλωση των πτυχών μέ κοκκινοκάστανο, άλλα οι 
φωτεινές ακμές των πτυχών δηλώνονται μέ λευκό χρώμα. Είτε δμως μέ δια
φόρους τόνους τοΰ ϊδιου χρώματος, είτε μέ παράθεση ψυχρών και θερμών 
χρωμάτων, ή πτυχολογία εκφράζεται μέ πλαστικότητα, ενώ διατηρεί αυστηρή 
και πλατιά ρυθμικότητα, χωρίς πολλές τεθλασμένες. 

Κατά τον ίδιο τρόπο πλάθονται και τα γυμνά. Σέ μερικά πρόσωπα τα 
ανοίγματα και οί ψιμμυθιές έχουν φΰγει καΐ μένει μόνο ό προπλασμός, 
καστανός ή ανοικτός κεραμιδίς. Στα πρόσωπα πού διατηρούνται καλύτερα, 
τοΰ Γρηγορίου και τοΰ Χρυσοστόμου ( πίν. 36 και 37 ), οί σκιές και οί ρυτί
δες δηλώνονται μέ τον καστανό προπλασμό πού μένει στα σημεία αυτά ακά
λυπτος από το φωτεινό στακτί χρώμα. Μέ γραμμή κοκκινωπή δηλώνεται το 
περίγραμμα καί σημειώνονται μερικά μόνον σημεία από τα χαρακτηριστικά. 
Λευκές πινελιές σέ πηκτό χρώμα χρησιμεύουν για « φώτα » καί όταν μπαί
νουν στα μαλλιά, στα φρύδια, στα γένια δηλώνουν τον «λευκότριχα» ή τον 
« μιξαιπόλιον », δπου οί βαθύτεροι διαχωριστικοί τόνοι είναι πάλι τοΰ προ
πλασμού. Μέ τον τρόπον αυτό το πλάσιμο τοΰ προσώπου γίνεται μαλακό 
μέ πλατιές φωτεινές επιφάνειες, χωρίς ξεκομένα επίπεδα, άλλα πάντα καθαρά 
καί έντονα δηλωμένο. Οί συνδυασμένοι τόνοι καστανό θερμό + στακτί ψυχρό, 
ταιριάζουν σέ γεροντικά πρόσωπα, ό'πως τών ιεραρχών, άλλα δχι σέ νεα
νικά. Γι" αυτό στο καλά διατηρημένο πρόσωπο τοΰ Διακόνου ( πίν. 39 ), ό 
προπλασμός δέν είναι ή δέν φαίνεται κοκκινοκάστανος, άλλα κυριαρχεί ψυχρή 
στακτιά πρασινωπή φωτεινή επιφάνεια πού περικλείνεται από πλατιά περι
γράμματα καστανοκόκκινα, πού παίζουν καί το ρόλο σκιάς, χαρακώνεται 
από ζωηρά χαρακτηριστικά στο ίδιο χρώμα καί στέφεται άπό τήν πλούσια 
κόμη, πάλι στο ίδιο θερμό χρώμα. Ή σταχτιά αυτή επιφάνεια χρησιμεύει 
εδώ ως προπλασμός καί πάνω σ' αυτήν αστράφτουν λευκά φώτα σέ μικρές 
πινελιές. Εϊδικώτερα τονίζεται εδώ ή έ'ξαρση της μύτης μέ τή δίχρωμη σκιά 
της, αριστερά καστανοκόκκινη καί δεξιά πρασινωπή. Μέ τα μέσα αυτά ή 
νεανική αυτή μορφή κερδίζει σέ ζωηρότητα, σέ αντίθεση προς τις γεροντικές 
μορφές τών ιεραρχών, πού έχουν το ήθος πιο πράο καί πιο στοχαστικό. 

"Η τεχνική τών τοιχογραφιών αυτών μας θυμίζει γνώριμους τρόπους 
τοΰ 12 ο υ αιώνα. Το απλό σχέδιο επάνω στον προπλασμό, πού συναντούμε σέ 
τοιχογραφίες τοΰ 1 1 ο υ αίώνα στή Σωτήρα στο Κορωπί, καί στον 12° αιώνα 
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(γύρω στα 1189) σε τοιχογραφίες πού αποκαλύφτηκαν πρόσφατα στη μητρό
πολη της Κοιμήσεως (Uspenie) τοϋ Βλαδίμηρ, οί όποιες βρίσκονται σε 
ανάλογο βαθμό διατήρησης ', είναι τρέχουσα συνήθεια. Έ ξ άλλου ή δήλωση 
της σκιάς με τον αφημένο ακάλυπτο προπλασμό, αποτελεί κανόνα, εφ* δ'σον 
τα φωτεινότερα χρώματα στρώνονται επάνω από τα σκοτεινότερα. Σημασία 
έχει εδώ δτι ή τεχνική αύτη χρησιμοποιείται για να πλασθή ή μορφή με 
φωτοσκιάσεις, άλλα χωρίς γραμμικότητα, γιατί αποφεύγεται ή έντονη περι
γραφή τών χαρακτηριστικών με συγκεκριμένα περιγράμματα. Καί τοΰτο 
διαφοροποιεί τΙς τοιχογραφίες μας από τΙς περισσότερες τοϋ 12 ο υ και ακόμη 
από μερικές τών αρχών τοϋ 13 ο υ , δπως βλέπομε αμέσως πιο κάτω. 

V 

Ό 12°? αιώνας κα! μάλιστα περί το τέλος του, χαρακτηρίζεται από 
αξιοσημείωτη ποικιλία στις τεχνοτροπικές εκδηλώσεις, πού καθρεφτίζουν 
τήν δραματικήν αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων, τήν ωριμότητα πα
λαιών μεθόδων, ή τήν εμμονή στην παράδοση. Για να μπορέσομε να συσχε-
τίσομε και να χρονολογήσομε τις τοιχογραφίες τοΰ Ώρωποϋ θα προχωρή-
σομε εξετάζοντας τή σχέση τους με τις κυριώτερες τεχνοτροπίες, αρχίζοντας 
από τις άκρες αντίθετες. 

α'. Δεν έχουν οί τοιχογραφίες τοΰ 'Ωρωπού συγγένεια με τήν ωραία 
τεχνοτροπία της Δευτέρας Παρουσίας τοϋ 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Βλαδίμηρ 
(Ρωσία, 1196)2, πού διακρίνεται με τήν αναζήτηση της φυσικής εμορφιας 
στα πρόσωπα, με τις απαλές μεταβάσεις από το φώς στή σκιά, με τήν ήρεμη 
σοβαρότητα στην έκφραση. Μέ κάποια ακαδημαϊκή ατονία εκφράζεται στις 
εξαίρετες αυτές βυζαντινές τοιχογραφίες διάθεση ιδεαλιστική, συνδυασμένη 
μέ ισχυρές ελληνίζουσες ροπές. 

β'. Θα άποκλείσομε έ'να κύκλο ζωγραφικών έργων επαρχιακών, λαϊ-
κώτερης προέλευσης, πού άποκαλοΰνται ακόμη, εντελώς συμβατικά, « μο
ναστικής» τεχνοτροπίας. Μνημεία τοΰ κύκλου αύτοΰ από τον 11°-12° 
αιώνα βρίσκονται στην Μικρά 'Ασία*, στην Κρήτη4, σέ άλλα νησιά 

1. Βλ. Geschichte des russischen Kunst, t. Ι, Μόσχα - Δρέσδη 1957 (εκδ. 
Άκαδ. Έπιστ. ΕΣΣΔ), εϊκ. 272, σ. 293-294. 

2. Βλ. πρόχειρα Λάζαρε φ, 'Ιστορία Βυζ. ζωγραφικής, τ. II, π. 190. Βλ. 
και L. Ré au, év Receuil Uspenskij, II, 1, π. V - VIII. Geschichte des russ. 
Kunst, σ. 288-293, είκ. 263-271 (Λάζαρεφ). 

3. Βλ. Wulff, Latmos, εν Th. Wie g a n d , Milet, III, 1, σ. 190-228, 
π. Ι-IX. 

4. "Αγ. Ευτύχιος στο Ρέθυμνο, βλ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Κρητ. Χρον., τ. Ι, 1956, 
σ. 215-236. 
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(Κύθηρα, Σαντορίνη, Κύπρος) χ καθώς καί στην Πελοπόννησο (Κυνου
ρία)* καί χαρακτηρίζονται από την μέγιστη απλοποίηση των τεχνικών μέσων 
και την κυριαρχία της γραμμής σε επιφάνειες λίγο - πολύ επίπεδες. 

Με τΙς επόμενες τεχνοτροπικές εκδηλώσεις διαπιστώνονται συγγένειες, 
αλλά δχι περισσότερες από όσες επιβάλλει ή ενότητα τοΰ ΰφους μιας εποχής. 

γ'. Μια από τίς τεχνοτροπίες πού είχαν την μεγαλύτερη διάδοση στο 
τέλος τοΰ 12 ο υ αιώνα είναι αύτη πού αντιπροσώπευαν οι τοιχογραφίες τοΰ 
χαμένου τώρα Νερέδιτση (1199) καί πού συναντούμε σε σειρά άλλων μνη
μείων περίπου σύγχρονων, στη Ρωσία ( "Αγιος Γεώργιος της παλαιάς Λά-
δογας, Miroj, Arkashy ) 8 , στη Σερβία ( "Αγιος Γεώργιος τού Djurdjevi 
Stupovi, 1180) 4, στον "Αθω ( σπαράγματα από τήν Τράπεζα στο Βατοπέδι 
και κελί Ραβδούχου ) δ, στην Μακεδονία ( Κουμπελίδικη ) 6, στα νησιά ( Τρά
πεζα Μονής Πάτμου ) 7 . Τήν τεχνοτροπία αυτή αναγγέλλουν ήδη ορισμένες 
μορφές τού Νέρεζι (1164) 8 και τούτο αποτελεί μια ένδειξη για τήν κατα
γωγή της από μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο9. Χαρακτηρίζεται από έντονη 
γραμμικότητα πού φθάνει σε διακοσμητική οργάνωση των γραμμών πού 
ορίζουν τα επίπεδα, ενώ οι χρωματικές αντιθέσεις αποκτούν δραματικήν 
οξύτητα, προσδίδοντας ταραγμένη καί αγωνιώδη έκφραση, τόσο στα πρό
σωπα δσο καί στην πτυχολογία. 

1. Α. X y n g o p o u l o s , F r e s q u e s de s ty le m o n a s t i q u e en Grèce , Πεπρα

γμένα Θ ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, τ. Α", 'Αθήναι 1955, 

σ. 510 κ.έξ. καί πίν. 178 - 183, Σπήλαιο 'Αγίας Σοφίας Κυθήρων, τέλος 11°" άρχων 

12ου. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ά ρ χ . Βυζ. Μν. Ε λ λ . , τ . 7, 1951, σ. 198-214, Πισκοπή 

Σαντορίνης, περί το 1100. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ε .ά., π. 6 8 - 7 1 , Έγκλείστρα Κύπρου 

( 12<>υ ). Στα νησιά συνεχίζεται καί τον 13° καί 14° αιώνα, στη Ρόδο, Κρήτη, Αίγινα, 

άλλα ή παρακολούθηση της τεχνοτροπίας αυτής δέν ενδιαφέρει εδώ. 

2. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Αί τοιχογραφίαι τοΰ "Ασκηταριοΰ παρά το χωρίον 

Βούρβουρα, Πελοποννησιακά, τ . 3, 1959, σ. 87-94, π. 4 - 6 . 

3. Λ ά ζ α ρ ε φ, Τέχνη στο Νόβγοροδ ( ρωσ. ), Μόσχα 1947, π. 15, 20 και 21 

( Νερέδιτση ), π. 10 - 12 ( Παλαιάς Λάδογας ), π . 7β ( A r k a s h y τοΰ 1189 ). Βλ. καί C h . 

A m i r a n a s c h v i l i , Q u e l q u e s r e m a r q u e s sur l 'o r ig ine des procédés dans 
les fresques de Ne red i cy , Recuei l Uspensk i j , I I , 1, a. 109 κ.έξ. 

4. S. R a d o j i i ó , έν Πεπραγμ. Θ' Διεθν. Βυζαντ. Συνεδρ. Θεσσαλονίκης, 

τ. Α', 1955, π. 102, 1-2. Τ ο υ ί δ ι ο υ , Les ma î t res de l ' anc ienne pe in ture serbe 
( σερβ. μέ γαλλ. περίληψη), Βελιγράδι 1955, σ. 9, είκ. 2. 

5. G. M i l l e t , Athos , π. 9 7 . 3 - 4 , 98.1. 

6. Α. X y n g o p o u l o s , T h e s s a l o n i q u e et la p e i n t u r e macédonienne , 'Αθή

ναι 1955, σ. 21 - 22, π. 6. 

7. Α. Μ α ρ α β ά - Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ , Πάτμος, 'Αθήνα 1957, είκ. 6 0 - 6 3 . 

8. M i l l e t - F r o l o w , Ι, π . 1 5 . 3 - 4 . 

9. Ό X y n g o p o u l o s , ε.ά., σ. 22 - 23, πιστεύει άτι τό κέντρο ήταν ή Θεσ

σαλονίκη. 
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δ'. Στο Νέρεζι dà βρούμε τΙς καταβολές καί για μιαν άλλη συγγενική 

αλλά πιο περίτεχνη τεχνοτροπία πού συναντούμε στην Καστοριά ("Αγιοι 

'Ανάργυροι και "Αγιος Νικόλαος Κασνίτζη ) \ στο Κουρμπίνοβο, κοντά στη 

λίμνη της Πρέσπας ( 1191 ) *, καθώς και στην Κΰπρο 3. OÎ πανύψηλες μορφές 

έχουν εξεζητημένη πτυχολογία, πού δημιουργεί κομψά και περίπλοκα δια

κοσμητικά θέματα, δπου κυριαρχεί ή γραμμή, καθώς καΐ σφικτή και κάπως 

στεγνή πλαστικότητα, πού αναδεικνύει τα ραδινά και χυτά μέλη. 'Ανταποκρί

νονται δηλ. σε έναν καλλιγραφημένο μανιερισμό, πού είναι ξένος στίς τοι

χογραφίες τοϋ Ώρωποϋ. Μ' αυτές μπορούν να σχετισθούν μόνον ως προς 

τις ψηλόστενες αναλογίες. 

'Από τις δυο αυτές τεχνοτροπίες 4 διαφέρει τοϋ 'Ωρωπού ή τέχνη κυρίως 

με τήν άμεση ζωγραφική αίσθηση της πλαστικότητας της μορφής, πού 

εκφράζεται ζωηρά, αλλά με μαλακότερες μεταβάσεις, χωρίς επιτήδευση, χωρίς 

τον φόρτο της γραμμικής πολύπλοκης πτυχολογίας. Ή ζωγραφική τοϋ Ώρω

ποϋ παρουσιάζεται απαλλαγμένη από κάθε έξπρεσσιονιστική και διακοσμη

τική τάση. "Ετσι οί μορφές, πάντα μνημειακές, είναι απλούστερες στή δια

τύπωση και ηρεμότερες, ενώ ή έκφραση τών προσώπων κερδίζει σε βάθος 

και σε πάθος. Σ ' αυτές έ'χει ξεπερασθή ό μανιερισμός της τελευταίας εποχής 

τών Κομνηνών και εμφανίζεται ένας πρώιμος κλασικισμός. 

ε'. Τοιχογραφίες τοΰ κυρίως Ελλαδικού χώρου, δπως είναι δσες μέ

νουν από τήν παληά τοιχογράφηση τής βασιλικής τής Καλαμπάκας στον 

12° αιώνα5, πλησιάζουν περισσότερο προς τους ιεράρχες τοΰ 'Ωρωπού. Οί 

μετωπικοί δμως ιεράρχες τοΰ Διακονικού τής Καλαμπάκας έχουν τήν πτυ-

1. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , ε.ά., π. 8, 14, 15, 17, 43, 45, 49β και 50. 
2. R. L j u b i n k ο ν i é, Die alte Kirche in Kurbinovo am Prespasee ( σερβ. 

με γερμ. περίληψη ), έν Sfarinar, t. XV, 1940 ( 1942 ), σ. 101 - 123, είκ. 3. Βλ. και 
M. R a j k o ν id, Les fresques de Kurbinovo et leur auteur, Zbornik Radova 
S.A.N. Viz. Inst., τ. 3, Βελιγράδι 1955, σ. 207-212. Βλ. και Ο. Β i h a 1 j i -
M e r i n, Fresques et Icônes, Μόναχο [ 1958 ], είκ. 13-15. M i 11 e t - F r ο 1 ο w, 
π. 84-85.1. Γιά τήν πρόσφατη αποκάλυψη τής χρονολογημένης ελληνικής επιγρα
φής, πού τοποθετεί τις σημαντικές αυτές τοιχογραφίες στο έτος 1191, βλ. Ξ υ γ γ ό -
π ο υ λ ο ν , 'Αρχ. Έ φ . 1957 (1960), σ. 20.5. 

3. Α. Σ τ υ λ ι α ν ο ύ , ε.ά., σ. 459-467, π. 142-157: Παναγία του "Αρακος, 
τοϋ 1192. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Αρχ. Έφημ., τόμος Γ. Οικονόμου, 1954, σ. 87-91, 
τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Βυζ. μν. Κύπρου, π. 65, Έγκλείστρα τοΰ Νεοφύτου τοΰ 1183-1193. 

4. Ό D e m u s , Die Entstehung des Palaeologenstils in der Malerei ( Be
richte zum XI. Internationalen Byz. Kongress, München 1958, IV, 2), σ. 25, 
υπάγει σέ μια spätkomnenische τεχνοτροπία τα μνημεία πού χωρίσαμε σέ δύο τεχνο
τροπίες. V. L a z a r e ν, The Mosaics of Cefalù. The Art Bulletin, 17, 2, 1935, 
σ. 184 κ.εξ. D e m u s, The Mosaics of Norman Sicily, Λονδίνο [ 1949 ], σ. 418 - 436. 

5. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , έν Έ π . "Ετ. Βυζ. Σπ., τ. 6, 1929, σ. 304-305 καν 
X y n g o p o u l o s , ε.ά., σ. 24, π. 8.2. 
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χολογία απλουστευμένη άλλα πιο δύσκαμπτη και την διάπλαση τοϋ προσώ
που πιο σχηματική. Π.χ. τα αυτιά στην Καλαμπάκα αποτελούν έ'να κόσμημα 
σαν φΰλλο, ενώ στον 'Ωρωπό είναι με πολλή ελευθερία σχεδιασμένα1. Τήν 
ίδια γραμμικότερη διάθεση διακρίνομε και στην πτυχολογία τών Ιεραρχών, 
πού αποκαλύφθηκαν τελευταία μαζί με άλλες τοιχογραφίες στα υπερώα τοΰ 
'Οσίου Λουκά , καθώς και σε εκείνους της Άχειροποιήτου της Θεσσαλονί
κης, πού χρονολογούνται γύρω στα 12303. 'Ακόμη πιο κοντά γεωγραφικά, 
στην Εύ'βοια, απέναντι στον 'Ωρωπό, δεν έχουν, δσο ξέρομε, σωθή τοιχο
γραφίες τού τέλους τοΰ 12 ο υ ή αρχών τοΰ 13 ο υ αιώνα. Έ ν τούτοις ένας 
"Αγιος Στέφανος τοΰ 1245, από τα ελάχιστα υπολείμματα τοιχογραφιών στο 
Διακονικό μιας εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Καλυβίτη, στα Ψαχνά 4, 
παρουσιάζει χτυπητές αναλογίες με τον Διάκονο τοΰ 'Ωρωπού, δχι μόνο 
στην τεχνική της εκτέλεσης πού είναι εντελώς ή ίδια, άλλα ακόμη στους 
πλατεΐς ώμους, στον στιβαρό άλλα πολύ -ψηλό λαιμό, στο πλάγιο βλέμμα και 
ακόμη στο ήθος, πού έχει τήν ίδια αξιοπρέπεια καί υπερηφάνεια. 

Ή διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στην εξέταση καί τον παραλληλι
σμό με μνημεία της πρώτης πενηνταετίας τοΰ 13 ο υ αιώνα. Ά π ό τα σημαν
τικότερα είναι το παρεκκλήσιο της Παναγίας στή σερβική Στουντένιτσα τού 
12095. Στην κόγχη οι συλλειτουργοΰντες Ιεράρχες είναι ψηλοί δπως στον 
'Ωρωπό, άλλα ή γενική εντύπωση πού παρέχεται είναι διαφορετική, γιατί 
στή σερβική εκκλησία ή πλάγια στάση, με τα διακοσμητικά αλλ' άκαμπτα 
πολυσταύρια, θελημένα ρυθμική καί ιερατική, έρχεται σε αντίθεση, με τις 
ζωηρά κινημένες μορφές της Κοινωνίας τών 'Αποστόλων, στην αμέσως υπερ
κείμενη ζώνη, ενώ στον 'Ωρωπό, εκκλησία μικρή, δεν διαταράσσεται ή 
ενιαία κατακόρυφη τάση τών μορφών από κινήσεις καί αντιθέσεις. Μέ τίς 
μορφές τών ιεραρχών τοΰ Ίεροΰ της σερβικής εκκλησίας καί άλλων μετω
πικών ηλικιωμένων 'Αγίων συγγενεύουν οι τοιχογραφίες μας κυρίως στην 
περιγραφή της κόμης γύρω στο μέτωπο, μέ μια ενιαία γραμμή πού διασπά
ται μόνο άπό λίγους καί οξείς βοστρύχους6. 'Αλλά ή διαγραφή τών χαρα-

1. Για τήν εξέλιξη τοϋ σχήματος τοΰ αύτιοϋ βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν, 'Αρχ. 
Έφημ. 1957 (1960), σ. 21-23. 

2. Βλ. Α. " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Τό έ'ργον της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 1958, 
σ. 184 - 185, είκ. 189 - 190. 

3. Βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν , ε.ά., π. 5. 
4. Βλ. Α. ' Ι ω ά ν ν ο υ , Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Ευβοίας, 'Αθήνα 1959, 

π. 7-8. 
5. M i 11 e t - F r ο 1 ο w, Ι, π. 32 - 42. S. R a d ο j ί i é, Πεπραγμένα Θ' Διε

θνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, σ. 434 - 435, είκ. 1 ( υπογραφή 
του "Ελληνα ζωγράφου ). 

6. Πρβλ. M i l l e t - F r o l o w , π. 34.3, 35.1, 40.4. 



— 105 — 

κτηριστικών τοΰ προσώπου στή σερβική εκκλησία είναι πολύ πιο γραμμικά 

δηλωμένη, με σχέδιο ευαίσθητο άλλα καθαρό, ενώ στο πλατύ φωτεινό πλύ

σιμο έ'χει γίνει λεπτή επεξεργασία, για τις ελαφρές ρυτίδες και τις πρασινω

πές σκιές, συμφωνά μέ τον προσεκτικό και λεπτολόγο τρόπο της ζωγραφι

κής τής φορητής εικόνας1. 

Μια άλλη σημαντική τοιχογραφική παράσταση γύρω στα 1230, πού 

αποκαλύφθηκε τελευταία στην Άχειροποίητο τής Θεσσαλονίκης, παρουσιά

ζει συγγένεια μέ τις τοιχογραφίες μας ως προς το γενικό πνεύμα πού τις 

διαπνέει : οι καλοστημένες μορφές μέ τήν πλατιά μνημειακή πτυχολογία 

φανερώνουν δτι έχουν ξεπεράσει « τήν γραμμικότητα και τον διακοσμητικόν 

γενικώς χαρακτήρα τών έ'ργων τοΰ 12 ο υ αιώνος»*, δπως σωστά παρατηρεί 

ό εκδότης τους. Διαφέρουν όμως μέ τον 'Ωρωπό κατά τούτο: σέ ορισμένα 

χαρακτηριστικά δευτερεύοντα — κόκκινες κηλίδες στα μάγουλα, αυτιά σχη

ματοποιημένα σαν κόσμημα — είναι αρχαϊκότερες από τΙς τοιχογραφίες μας, 

ενώ ως προς τον ρεαλιστικότερο χαρακτήρα τών προσώπων, τήν εντο-

νώτερη διάπλαση και τήν σφοδρότητα τού εκφραστικού τόνου, βρίσκονται 

ήδη πολύ κοντά στο Πρωτάτο. Έξαλλου διαπιστώνονται στην Άχειρο

ποίητο σχέσεις πραγματικές ανάμεσα σέ πολλές από τις μορφές αυτές — παρι

στάνονται οι Άγιοι Σαράντα — και μορφές τών παλαιοχριστιανικών ψηφι

δωτών τής Θεσσαλονίκης3. 

Περισσότερες είναι οι συγγένειες μέ τήν διακόσμηση μιας σερβικής 

εκκλησίας, μέ το Μιλέσεβο, γύρω στα 1235. Έ ν α μέρος άπα τΙς τοιχογρα

φίες του είχε χαρακτηρισθή σωστά, πριν γίνουν γνωστές οι τοιχογραφίες 

τής Άχειροποιήτου : το κατ' εξοχήν έργο τοΰ 13 ο υ αιώνα πού ε'χει ως πρό

τυπα ψηφιδωτές διακοσμήσεις, και συγκεκριμένα τον Άγιο Δημήτριο Θεσ

σαλονίκης4. Άπλες μνημειακές μορφές, ήρεμες, καλοστημένες, μέ πλατειές 

πτυχώσεις, πού διαγράφουν μεγάλα σχήματα, χωρίς πολλή ευλυγισία, Ινώ 

τα πρόσωπα είναι εμψυχωμένα από εσώτερο πάθος. Έ ν α μέρος από τις τοι

χογραφίες του δμως, είναι πιο ελεύθερα εκτελεσμένο κα! μέ αυτό συγγενεύουν 

1. Βλ. στό ίδιο, π. 39.1-2. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα τής μετά τήν 
"Αλωσιν θρησκευτικής ζωγραφικής, 'Αθήναι 1958, σ. 17 κ.έξ. Πρβλ. W u l f f - A l 
p a t o ν, Denkmäler der Ikonenmalerei, 1925, σ. 67 και 262, είκ. 64. 

2. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Αρχ. Έ φ . 1957 (1960), σ. 24. 
3. Στο ίδιο, σ. 25 κ.έξ. 
4. O k u n e ν, Mileschevo, Byzantinoslavica, τ. 7, 1937, σ. 97-107 ( μέ 

γαλλ. περίληψη ). M i l l e t - F r o l o w , Ι, π. 63-83. Πρβλ. και Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν , 
ε.ά., σ. 24 κ.έξ. Οι προτεινόμενες υπό S. R a d ο j ò i 6, ε.ά., σ. 435 καί Les maîtres 
de l'ancienne peinture serbe, a. 13 κ.έξ. υπογραφές τριών ζωγράφων, πού βρίσκον
ται κοντά στους ομώνυμους αγίους, σέ μορφή βραχυγραφική, θα μπορούσαν να ερμη
νευθούν απλώς σαν ένδειξη τοΰ « μαΐστωρος » ποιοι άγιοι θά παριστάνονταν στις 
θέσεις αυτές. 'Υπογραφές στην μορφή αυτή είναι άγνωστες. 
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ειδικότερα οί τοιχογραφίες μας. Ή τεχνική στα πρόσωπα αυτά ( κυρίως 
στην Κοίμησι της Θεοτόκου ) είναι δμοια με του 'Ωρωπού, γίνεται μόνο 
συχνότερα καί στα γεροντικά πρόσωπα χρήση των λεπτών λευκών γραμμών, 
τών φώτων, πού βλέπομε στον 'Ωρωπό μόνο στον Διάκονο καί ελάχιστα 
τον Χρυσόστομο. 'Ενδεικτική είναι ή θέση καί ή φορά τών μικρών αυτών 
λευκών γραμμών, πού φωτίζουν εξέχοντα σημεία σε νεανική μορφή 'Αγίου ' : 
είναι εντελώς ίδια με τοΰ Διακόνου. Υπάρχουν δμως καί άλλες λεπτομέρειες 
πού συνδέουν τα δύο μνημεία : το αυτί π.χ. είναι και στίς μορφές της 
σερβικής εκκλησίας οχι μόνο εξ ίσου ελεύθερα σχεδιασμένο δπως στης ελλη
νικής, άλλα καί με το μέγεθος αποκτά ανάλογη σημασία ως προς τον δγκο 
τής κεφαλής. Το σχήμα τοΰ ματιού, με τή χαρακτηριστική διαμόρφωση τήν 
άμυγδαλωτή, με τις ελλειψοειδείς κόρες καί με το βαρύ βλέφαρο, ακόμη οί 
ρυτίδες τοΰ μετώπου καί ή χαρακτηριστική συνοφρύωση, δλα είναι εντελώς 
ίδια 8 . Ή σημασία τής γραμμής είναι καί εδώ ελαττωμένη, οί μεταβάσεις 
από το φώς στή σκιά γίνονται με τρόπο μαλακό, άλλα ή φωτισμένη επιφά
νεια δεν είναι μεγάλη. 

Σημαντική διαφορά παρουσιάζεται μόνον ως προς τις αναλογίες τών 
μορφών. Στην εκκλησία τοΰ Βλαδισλαύου οί μορφές είναι καμιά φορά κον
τές καί τα κεφάλια μάλλον μεγάλα ( Κοίμησις τής Θεοτόκου, αναλογία κεφα
λής 1 : 6 ) s ενώ σε άλλες ή αναλογία είναι μικρότερη ( Υπαπαντή, 1 : 7 ) 4 . 
Οί μορφές τών ιεραρχών στον 'Ωρωπό πού παριστάνονται σε φυσικό μέγε
θος (1,68 μ.) μπορούν να χαρακτηρισθούν ψηλές γιατί το κεφάλι είναι 
σχετικά μικρό : έχει σχέση πού κυμαίνεται ανάμεσα στο 1 : 8 καί 1:9 ως 
προς το σώμα. Ειδικότερα στον Διάκονο ό στενός χώρος τής παραστάδας 
οδήγησε τον ζωγράφο σε ακόμη ψηλότερη καί ραδινότερη μορφή. "Ο νεαρός 
"Αγιος έχει ΰψος 1,74 καί το κεφάλι του είναι μικρότερο από τών ιεραρ
χών. Ή τάση αυτή για ψηλόστενες μορφές χαρακτηρίζει, δπως είδαμε, 
κυρίως ορισμένες τεχνοτροπίες τοΰ τέλους τοΰ 12 ο υ αιώνα6, καί επιζεί στίς 
αρχές τοΰ 1 3 ο υ 6 . 

Συνοψίζοντας παρατηρούμε δτι οί τοιχογραφίες πού μας απασχόλησαν 
αποτελούν από εικονογραφική άποψη μια από τις τελευταίες εμφανίσεις 
τύπου πολύ παλαιότερου, ενώ από τεχνοτροπική άποψη αντιπροσωπεύουν 
λιγώτερο συντηρητική τεχνοτροπία ( αναλογίες, άλλα έλλειψη γραμμικότητας 

1. M i l l e t - F r o l o w , π. 79.1. 
2. Στο ίδιο, π. 73.4. 
3. Sto ίδιο, π. 72. 
4. Στο ίδιο, π. 66.4 - 5. 
δ. Βλ. πιό πάνω σ. 103. 
6. M i l l e t - F r o l o w , π. 33.3. 
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και ρυθμική πτυχολογία ) πού θα μπορούσε να σχετισθή με ελλαδικά έργα 
τοΰ τέλους τοϋ 12 ο υ αιώνα (Καλαμπάκα), δν δεν είχε σημάδια σαφή επαφών 
με έργα τής πρώτης πενηνταετίας τοΰ 13 ο υ αιώνα (Μιλέσεβο, "Αγιος 'Ιωάν
νης Καλυβίτης Ευβοίας, Άχειροποίητος Θεσσαλονίκης) πού έχουν λυτρωθή 
από τις φορμαλιστικές τάσεις τοΰ τέλους τοΰ 120ν αιώνα. 

Οι τοιχογραφίες μας επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν απλές καθυ
στερημένες επαρχιακές εκδηλώσεις. "Ο εικονογραφικός τους αρχαϊσμός θα 
πρέπει να προέρχεται από τήν θελημένη επιστροφή προς παλαιότερα έ'ργα 
τέχνης πού διαπιστώνεται σε σημαντικά μνημεία τής εποχής' οι τοιχογρα
φίες τοΰ Μιλέσεβο και τής Άχειροποιήτου μαρτυροΰν για τήν γενικότητα 
τοΰ κινήματος, στην δεύτερη εικοσαετία τοΰ 13 ο υ αιώνα1. Ό ζωγράφος τοΰ 
Ώρωποΰ, πού οπωσδήποτε μπορεί να στήνει άνετα τόσο αξιόλογες μορφές, 
μέ ψυχολογικό βάθος, συνδυασμένο μέ ισχυρό το αίσθημα τής μνημειακής 
ζωγραφικής και μέ κυριαρχία στα ζωγραφικά του μέσα, ανήκει στή σειρά 
των σημαντικών καλλιτεχνών, πού, και δν δέν τους δημιουργούν, ξέρουν 
τους νέους εκφραστικούς τρόπους τοΰ καιρού των. 

Ή τοποθέτηση των τοιχογραφιών τοΰ Ώρωποΰ στις πρώτες δεκαετίες 
τοΰ 13 ο υ αιώνα ταιριάζει μέ τα αρχιτεκτονικά στοιχεία τής εκκλησίας. Τα 
οξυκόρυφα τόξα τοΰ μεσαίου κλίτους, συνδυασμένα μέ κανονικά τόξα, φανε
ρώνουν τήν παρουσία φραγκικών επιδράσεων, πού δέν έ'χουν δμως κυριαρ
χήσει. Έξ άλλου ή οικοδόμηση και ή διακόσμηση ορθόδοξης ελληνικής 
εκκλησίας τα πρώτα χρόνια μετά τήν κατάληψη τής περιοχής από τους Φράγ
κους δέν αποτελεί μοναδικό φαινόμενο. Στην 'Αττική ό "Αγιος 'Ιωάννης δ 
Κυνηγός2, καθώς καΐ ή "Ομορφη 'Εκκλησιά στο Γαλάτσι3, οί τοιχογραφίες 
τοΰ °Αγ. Πέτρου στα Καλύβια Κουβαρα και τής Σπηλιάς τής Πεντέλης4, 
οί τοιχογραφίες τής Εύβοιας καΐ τής Κρήτης, μαρτυρούν δτι ή νέα πολιτική 
κατάσταση δέν δημιούργησε συνθήκες πού να αποκλείουν τήν καλλιτεχνική 
δραστηριότητα τών 'Ορθόδοξων κατοίκων τής κατακτημένης χώρας. 
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