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Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν
των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πίν. 16-19)

Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Anatole Frolow (1906-1972)• Σελ. 61-77
ΑΘΗΝΑ 1974

ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΠΑΝΑΠΑΝ

ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΠΙΝ. 16- 19)

Ή δια τοιχογραφιών διακόσμησις της δυτικής πλευράς και του κάτω
μέρους του βορείου και νοτίου τοίχου του κυρίως ναοϋ εις τήν Παναγίαν
των Χαλκέων Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι άνενεώθη κατά τους χρόνους τών
Παλαιολόγων κατόπιν ίσως φθοράς, άγνωστον από ποίον λόγον, των αρχι
κών ζωγραφιών του 11ου αιώνος.
'Από τάς τοιχογραφίας τάς τότε γενομένας σώζονται έλάχισται σήμε
ρον και αύται λίαν κατεστραμμένοι. Έκτος άπό ολίγας μεμονωμένας μορφάς
αγίων, διακρίνεται ή μεγάλη σύνθεσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, άπό
τήν οποίαν ελάχιστα λείψανα διασώζονται1, καθώς και τρεις οίκοι του
'Ακάθιστου ύμνου2. Οί περισωθέντες οίκοι είναι ό 11ος «Λάμψας εν rfj Αίγυ
πτο»), ό 12ος «Μέλλοντος Σνμεώνος» και ό 13ος «Νέαν έδειξε κτίσινη*.
Α π ό τήν θέσιν, εις τήν οποίαν ευρίσκονται αί παραστάσεις αύταί, δυνάμεθα
να συμπεράνωμεν ότι ή σειρά τών σκηνών ήρχιζεν άπό το προ του Ίεροϋ
άκρον του νοτίου τοίχου, συνεχίζετο εις τήν δυτικήν πλευράν και έληγε
εις το προ τοϋ Ίεροϋ άκρον του βορείου τοίχου.
Αί τοιχογραφίαι πού εδώ πρόκειται να μας απασχολήσουν είναι πολύ
έφθαρμέναι, όπως δεικνύουν καί αί δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι. Ά π ό τήν
πρώτην μάλιστα σύνθεσιν «Λάμψας εν rfj Αίγύπτω», αμυδρά μόνον λείψανα
σώζονται τώρα. Παλαιότερον όμως πού αί τοιχογραφίαι αύται έσώζοντο εις
καλλιτέραν κάπως διατήρησιν, τάς εΐχον, κατά τό έτος 1927, πιστότατα σχε
διάσει καί φωτογραφήσει. Τα σχέδια ταύτα καί αί οχι πολύ επιτυχείς τότε
γενόμεναι φωτογραφίαι, καθώς καί ή σήμερον γενομένη φωτογράφησις,

1. Μικρόν τμήμα έδημοσιεύθη ύπο Δ. Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η , Ή Παναγία τών Χαλ
κέων, Θεσσαλονίκη 1954, πίν. 24. Παραδόξως ή Κ. P a p a d o p o u l o u , Die Wandmale
reien des XI. Jahrhunderts in der Kirche Παναγία τών Χαλκέων in Thessaloniki, GrazKöln 1966, 53 κ. έξ. φαίνεται να θεωρή τήν Κοίμησιν σύγχρονον μέ τήν δλην διακόσμησιν του 1 Ιου αιώνος. Τάς σκηνάς τοϋ 'Ακάθιστου, ώς μεταγενέστερος, παραλείπει (σ. 11).
2. Βλ. Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η ν, ενθ' αν., πίν. 29,30 καί σ. 63 κ. έξ.
3. Ό Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , ενθ' αν. σ. 64 αναφέρει καί ελάχιστα λείψανα του 14ου
οίκου ((Ξένον τόκον Ιδόντες».
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βοηθούν εις τήν λεπτομερεστέραν μελέτην τών σκηνών, ιδίως της πρώτης,
πού όπως ανωτέρω ειπομεν, σήμερον έχει σχεδόν εντελώς εξαφανισθή.
Τήν λεπτομερή μελέτην τών ολίγων αυτών τοιχογραφιών έθεώρησα
πολύ χρήσιμον, διότι από εικονογραφικής απόψεως παρέχουν πολύτιμον,
όπως τουλάχιστον νομίζω, συμβολήν εις τήν ίστορίαν τής δι' εικόνων απο
δόσεως του περίφημου 'Ακάθιστου ύμνου. Τα εκ τής μελέτης δέ αυτής
προκύπτοντα πορίσματα έχουν, όπως θα ϊδωμεν, γενικωτέραν σημασίαν.
Έρχόμεθα τώρα εις τήν έξέτασιν μιας έκαστης τών τριών τούτων
συνθέσεων.
Οίκος 11. »Λάμψας εν rfj Αίγνπτφ».Ή

Φυγή εις Αΐγυπτον. (Είκ. Ι,πίν. 16.1)

Ευρίσκεται εις το νότιον ακρον τοϋ δυτικού τοίχου τοΰ κυρίως ναού.
Το άριστερόν, ώς προς τον θεατήν, μέρος τής παραστάσεως ήτο προ
πολλού κατεστραμμένον.
Εις το μέσον περίπου τής συνθέσεως είκονίζετο ή Θεοτόκος επί τοΰ
προς δεξιά διευθυνομένου υποζυγίου κρατούσα τό Βρέφος εις τά γόνατα της
και στρέφουσα τήν κεφαλήν προς αριστερά. Τό δεξιόν μέρος τής τοιχογρα
φίας έσώζετο εις κάπως καλλιτέραν κατάστασιν. 'Εκεί είκονίζετο γυναικεία
μορφή, ή προσωποποίησις τής Αιγύπτου 4 , μέ κάλυμμα εις τήν κεφαλήν
στέμμα (;) εύρυνόμενον προς τά άνω 5 και φέρουσα βασιλικήν στολήν.
"Οπισθεν τής μορφής αυτής, πού προσκλίνει ελαφρώς υποδεχόμενη τήν
άγίαν οίκογένειαν, εύρίσκετο άνήρ προσκλίνων και αυτός. Ούτος θά ήδύνατο να ταυτισθή μέ τον Άφροδίσιον, τον διοικητήν τής πόλεως Σοτίνης

4. Ό ταυτισμος είναι απολύτως βέβαιος, όπως δεικνύει ή επιγραφή ή συνοδεύου
σα τήν μορφήν εις τάς τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας : G. d e J e r p h a n i o n , Les
églises rupestres deCappadoce, Κείμενον, I. 1, σ. 79, 117, 160, 188 κ.ά. Βλ. και τον πίνακα
αυτόθι, II. 2. σ. 488. Εις μίαν μάλιστα καππαδοκικήν τοιχογραφίαν ή προσωποποίησις
τής Αιγύπτου φέρει τήν έπιγραφήν «Ήβασίλισσα τής Αιγύπτου» Ν. et Μ. T h i e r r y ,
Nouvelles églises rupestres deCappadoce, Paris 1963, 56. Ή επιγραφή αυτή δύναται να
έξηγήση τήν βασιλικήν στολήν και το στέμμα πού φέρει ή μορφή εις τήν έξεταζομένην
τοιχογραφίαν, όπως και εις τάς περισσότερος παραστάσεις τής Φυγής εις Αΐγυπτον.
5. Τό σχήμα αυτό του στέμματος εύρίσκομεν τό 1321 εις τήν προσωπογραφίαν
τής βασιλίσσης Σιμωνίδος, συζύγου τοΰ κράλη Μιλούτιν, μεταξύ τών τοιχογραφιών τής
Γκρατσάνιτσας εις τήν Σερβίαν : V. P e t k o v i e , La peinture serbe du moyen âge, I,
Beograd 1930, πίν. 44b. Κατόπιν συνεχίζεται καθ' όλον σχεδόν τον 14ον αιώνα, περί τά
τέλη τοϋ οποίου γίνεται χαμηλότερον. Βλ. S. M a n d i c, Les portraits sur les fresques,
Beograd 1966, πίν. 12,15,21,26. Τό ύψηλόν τοϋτο κάλυμμα φέρουν και άγιαι : Λέσνοβο
(1341 - 1348), S. R a d ο j ί i ό, Lesnovo, Beograd 1971, πίν. 20. "Αγ. Νικόλαος 'Ορφανός
Θεσσαλονίκης, Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Οι τοιχογραφίες του 'Αγίου Νικολάου 'Ορφα
νού Θεσσαλονίκης, 'Αθήνα 1964, πίν. 72.
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Είκ. Ι. Άπε'.κόνισις 11ου οίκου του 'Ακάθιστου. (Φυγή εϊς Αϊγυπτον).

Είκ. 2. Άπεικόνισις 12ου οίκου του 'Ακάθιστου. (Υπαπαντή).
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της αιγυπτιακής Έρμουπόλεως, περί του οποίου γίνεται λόγος εις το λατι6
νιστί διασωθέν άπόκρυφον Ευαγγέλιον του Ψευδοματθαίου . Μίαν τοιαύτην
ύπόθεσιν ενισχύει ή μικρογραφία του κωδ. 429 τοΰ Ιστορικού Μουσείου
της Μόσχας, ή οποία αποδίδει τον llov οίκον τοΰ 'Ακάθιστου αντί της
Φυγής εις Αϊγυπτον μέ την παράστασιν του 'Αφροδισίου και ενός ακολού
7
θου του έμπροσθεν τής Θεοτόκου όρθιας άνευ τοΰ Βρέφους . "Οπισθεν τοΰ
'Αφροδισίου εις τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν έσώζοντο τα λείψανα μιας
τρίτης μορφής αναλόγου μέ έκείνην πού εικονίζεται εις τον κώδικα τής
Μόσχας τον ανωτέρω μνημονευθέντα. Εις το βάθος δεξιά είκονίζετο εις τήν
ήμετέραν τοιχογραφίαν όπισθεν χαμηλού λόφου πόλις περιβαλλόμενη άπό
8
τείχος μέ πύργους, ή Αίγυπτος ή πιθανώτερον ή Σοτίνη . Εις το λίαν ενωρίς,
ως ανωτέρω εϊπομεν, καταστραφέν άριστερόν μέρος τής τοιχογραφίας δύ
ναται να θεωρηθή απολύτως βέβαιον ότι θα είκονίζετο ό 'Ιωσήφ, όπως δει
κνύει και ή προς τό μέρος αυτό στροφή τής κεφαλής τής Παναγίας.
Ή διάταξις των μορφών πού αποτελούν τήν σύνθεσιν τής Φυγής εις
Αϊγυπτον παρουσιάζει κατά τους προπαλαιολογείους χρόνους δύο σχήματα :
α) Ιωσήφ - Παναγία μέ τό Βρέφος επί του υποζυγίου — 'Ιάκωβος 9 , β) 'Ιά
κωβος - Παναγία μέ τό Βρέφος επί τοΰ υποζυγίου — 'Ιωσήφ 1 0 . 'Υπάρχουν
όμως και μερικαί παραλλαγαί, όπως π.χ. εις τον Βατικανόν κωδ. 1156, όπου
εικονίζεται ή Παναγία μέ τό Βρέφος επί τοΰ υποζυγίου και προηγείται ό

6. C. T i s c h e n d o r f , Evangelia apocrypha, 2α έκδ., Lipsiae 1876, σ. 91 κ. έξ.,
κεφ. XXIV.
7. Είκών έν Κ. W e i t z m a n n, The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio,
Princeton 1951, πίν. XXX. 70 και σ. 78. 'Επίσης παρά J. M y s 1 i ν e e έν Sem. Kond. 5,
1932, πίν. XI. 4.
8. ΕΙς αρχαϊκός τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας παρά τήν επιγραφή ν «Ή Α ϊγνπτος» υπάρχει και δευτέρα <(ή πόλις» : J e r p h a n i o n , ενθ' αν., Κείμενον, Ι. 1, 188,
216. Είναι πολύ πιθανόν ότι Η πόλις ύποδηλοϊ τήν Σοτίνη ν πού αναφέρει τό Ευαγγέλιον
τοϋ Ψευδό - Ματθαίου (Βλ. ανωτέρω σημ. 6).
9. Καππαδοκία : J e r p h a n i o n , ενθ' αν. Ιον Λεύκωμα, πίν. 38.4, 66.2. Παρίσιοι, Έθν. Βιβλιοθήκη, Κωδ. 74 : Η. Ο m ο n t, Evangiles avec peintures byzantines du
Xle siècle, Paris 1908,1, πίν. 7α. "Αθως, M. Διονυσίου, κωδ. 587 : Οι θησαυροί τοϋ 'Αγίου
"Ορους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, Α', 'Αθήναι 1973, είκ. 251.
10. Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' εις τήν Βιβλιοθήκη ν τοϋ Βατικανού : Il Menologio di Basilio II (Cod. Vatic, gr. 1613), Torino 1907, πίν. 305. Προχείρως και έν Β.
Λ ά ζ α ρ ε φ , 'Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής (ρωσ.), Μόσχα 1947/8 II, πίν. 72β.
(Δέν υπάρχει εις τήν ίταλικήν εκδοσιν). Λένινγκραδ, Δημοσία Βιβλιοθήκη, κωδ. 334:
Λ ά ζ α ρ ε φ , ενθ' άν. II, πίν. 130. ('Ιταλικής εκδόσεως, πίν. 203). Γκρατσάνιτσα Σερ
βίας: G. M i 11 e t - Α. F r o l o w , La peinture du moyen âge en Yougoslavie, II, Paris
1957, πίν. 54. 3. Βρεταννικόν Μουσεΐον, Ψαλτήριον τοϋ 1066: S. D e r N e r s e s s i a n, L' illustration des Psautiers grecs du moyen âge, II. Londres Add. 19352, Paris
1970, πίν. 72, είκ. 200.
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'Ιωσήφ, λείπει δέ ό 'Ιάκωβος . 'Επίσης άλλαχοΰ το Βρέφος φέρει επί των
12
ώμων ό 'Ιωσήφ . Το σχήμα ούτω πού εδιδεν ή έδω εξεταζόμενη τοιχογρα
φία : [Ιωσήφ] - Παναγία με το Βρέφος έπί του υποζυγίου είναι αρκετά σπάνιον, άλλ' όχι και μοναδικόν, διότι το έπανευρίσκομεν τον 17ον αιώνα είς
το έλληνικόν χειρόγραφον 113 τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας, το όποιον
13
ασφαλώς αντιγράφει παλαιότερον πρότυπον .
Ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων, πού έδώ μας απασχολεί,
διατηρεί ούτω τον λιτόν καί άρχαϊκόν τύπον τής προπαλαιολογείου εικονο
γραφίας. Ευρίσκεται μακράν τής πολυσυνθέτου μορφής, τήν οποίαν εδωκεν
είς τήν παράστασιν ή τέχνη τών Παλαιολόγων, όπως δύναται τις να δια
πίστωση αν παραβάλη τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν προς ανάλογους πα
ραστάσεις χρονολογουμένας από τών μέσων περίπου του 14ου αιώνος καί
14
έξης . Ό τεχνίτης τής τοιχογραφίας δέν φαίνεται νά είχεν έπηρεασθή από
τους νεωτερισμούς καί τάς ρεαλιστικός λεπτομέρειας πού προσέθεσαν είς τό
άρχικόν θέμα οί ζωγράφοι τών χρόνων τών Παλαιολόγων.
Οίκος 12. «Μέλλοντος Συμεώνος».

Ή Υπαπαντή.

(Εϊκ. 2, πίν. 16.2)

Δεξιά τής προηγουμένης σκηνής, έπί τής νοτίας παραστάδος του
δυτικού τοίχου 1 5 .
Ό οίκος ούτος αποδίδεται είς πάντα, τα εις έμέ τουλάχιστον, γνωστά
μνημεία δια τής παραστάσεως τής Υπαπαντής τοΰ Χρίστου, ή οποία αποτε
λεί άλλωστε καί τό θέμα του. Δια τούτο δέ καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων,
προκειμένου περί τοΰ οίκου αύτοϋ, όπως καί του προηγουμένου «Λάμψας
11. Είκών έν Κ. W e i t z m a n n, Studies in Classical and Byzantine Manuscript
Illumination, Chicago - London 1971, σελ. 252, εϊκ. 235.
12. Παραδείγματα έν G. M i 11 e t, Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile,
Paris 1916, σελ. 156, εϊκ. 108, 109, 111.
13. Ο. T a f r a l i , Iconografia Imnului Acatist, Βουκουρέστι 1915, σ. 40, εϊκ. 22.
Τό σχήμα ευρίσκεται καί είς τοιχογραφίαν τής Κρήτης τοϋ 14ου αιώνος, πάντως παλαιότέραν τοϋ 1379. Ή μόνη διαφορά από τήν ήμετέραν παράστασιν είναι ότι τό Βρέφος δέν
κρατεί ή Παναγία, αλλά φέρει τοϋτο έπί τών ώμων του ό όπισθεν ερχόμενος 'Ιωσήφ. Εί
κών καί περιγραφή ύπό Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η εϊςτά Κρητ. Χρον. 23, 1, 1971, σ. 95 κ.
έξ. καί πίν. IH' 392.
14. Βλ. π.χ. Ματέϊτσα : G. Μ ί 11 e t - T. V el m a n s, La peinture du moyen
âge en Yougoslavie, IV, Paris 1969, πίν. 34, εϊκ. 69. Μονή τοϋ Μάρκου είς τήν Σερβίαν :
Λ. Μ ί ρ κ ο β ι τ ς - Ζ . Τ ά τ ι τ ς , Μάρκοβ Μαναστίρ (σερβ.), Νόβι Σαδ 1925, σ. 41,
εϊκ. 44. Ντέτσανη : Ρ e t k ο ν i c, La peinture serbe, II Beograd 1934, πίν. CXCIX. 2.
Σερβικόν Ψαλτήριον τοϋ Μονάχου : J. S t r z y g o w s k i , Die Miniaturen des serbischen
Psalters.... in München, Wien 1906, πίν. LIV, 134.
15. Άπεικόνισις έ ν Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η , ένθ' άν., πίν. 29. Βλ. καί σ. 63.
5
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έν τη Αίγύπτω», παραπέμπει εις τάς σχετικάς απεικονίσεις εκ τοΰ Ευαγ
16
γελίου .
Ή έδώ εξεταζόμενη τοιχογραφία, παρά τήν φθοράν της, σώζει αρ
κετά εύδιάκριτον το θέμα. Έ ξ αριστερών προς τά δεξιά εικονίζονται ό
Ιωσήφ, ό όποιος έκράτει εις τάς υπό τοΰ ιματίου καλυπτομένας χείρας του
δύο «νεοσσούς περιστερών» (Λουκ. 2.24), και μετ' αυτόν ή προφήτις "Αννα
ή θυγάτηρ τοΰ Φανουήλ (Λουκ. 2.36 κ. έ.). Είς το μέσον της συνθέσεως ευ
ρίσκεται ή Παναγία διευθυνομένη προς δεξιά και κρατούσα είς τάς άγκάλας
της το Βρέφος. Τούτο στρέφει το σώμα του προς τήν Θεοτόκον μέ κίνησιν
φόβου και μόνον τήν κεφαλήν έχει έστραμμένην προς τον Συμεών. Ούτος
εικονίζεται είς τό δεξιόν άκρον προσκλίνων ελαφρώς και έτοιμος νά δεχθή
εις τάς ύπό τοΰ ιματίου καλυπτομένας χείρας του τό θείον Βρέφος. Είς το
βάθος της συνθέσεως εικονίζεται κιβώριον στεγάζον άγίαν τράπεζαν και παρ'
αυτό οικοδόμημα μέ άμφικλινή στέγην.
Ή παράστασις, όπως τήν βλέπομεν είς τήν απασχολούσαν ημάς
τοιχογραφίαν, είναι εντελώς τυπική και ουδέν το ίδιαίτερον παρουσιάζει.
Ή λεπτομέρεια όμως της απεικονίσεως τοΰ έμφόβου Βρέφους είς τάς άγκά
λας της Θεοτόκου πρέπει νά μας απασχόληση.
Εις παλαιοτέραν μελέτη ν μου 1 7 είχον καταλήξει, μέ βάσιν σειράν
ολην μνημείων, είς τό συμπέρασμα ότι τον 14ον αιώνα επέρχεται ουσιώδης
μεταβολή είς τήν παράστασιν της 'Υπαπαντής, εϊτε αύτη αποτελεί μέρος τοΰ
Δωδεκαόρτου, εϊτε εικονογραφεί τον 12ον οίκον τοΰ 'Ακάθιστου, όπως εις
τήν προκειμένην περίπτωσιν.
Λήγοντος δηλαδή τοΰ Που και αρχομένου τοΰ Μου αιώνος συναντών
ται είς τά μνημεία και οί δύο τύποι και εκείνος μέ τό Βρέφος είς τάς άγκάλας
της Παναγίας 1 8 και εκείνος μέ τό Βρέφος είς τάς χείρας τοΰ Συμεών. Τον
τελευταΐον τοΰτον εύρίσκομεν τό 1312 εις τό Καθολικόν της αγιορείτικης
16. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ έκ Φούρνο, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. "Εκδ. Α.
Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, 149.
17. Βλ. Ε.Ε.Β.Σ., 6, 1929, 398 κ. έξ. Το άρθρον τής Dorothy C. Shorr έν The Art
Bull. 28, 1946, 17 κ. έξ. περί τής εικονογραφικής εξελίξεως τής 'Υπαπαντής εις ουδέν δύ
ναται νά μας βοηθήση, καθ' όσον αναφέρεται κυρίως είς τήν δυτικήν είκονογραφίαν.
18. Π.χ. "Αθως, Πρωτάτον : G. Μ ί 11 e t, Monuments de Γ Athos. I. Les pein
tures, Paris 1927, πίν. 10.3. Καθολικόν Μονής Χιλανταρίου : αυτόθι, πίν. 66. 2. Πριλέπ
Σερβίας, "Αγιος Νικόλαος (1298/9) : M i l l e t - F r o l o w , ένθ' άν. III, πίν. 21. 3. "Αγιος
Νικήτας παρά τό Τσούτσερ Σερβίας (1307) : αυτόθι, πίν. 30. Στουντένιτσα, Εκκλησία τοο
κράλη (1313/14) : αυτόθι, πίν. 58. 1. Ναγκορίτσινο (1317/18) : αυτόθι, πίν. 82. 1. Βέροια,
'Εκκλησία του Χρίστου (1315): Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Καλλιέργης. "Ολης Θετταλίας
άριστος ζωγράφος, 'Αθήναι 1973, πίν. Δ' και 17. Φορητή ψηφιδωτή εΐκών τοϋ Δωδεκαόρ
του είς τό Museo del' Opera del' Duomo τής Φλωρεντίας : D . T a l b o t R i c e - M .
H i r m e r, Kunst aus Byzanz, München 1959, πίν. XXXVI Βλ. και σ. 86.
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Μονής Βατοπεδίου 19 , επίσης αρχομένου του 14ου αιώνος είς τήν Μητρόπολιν τοΰ Μυστρδ 2 0 και ολίγον παλαιότερον (1296) είς το Άρίλγιε της
Σερβίας 21 . Το μνημεΐον δέ τούτο έχει ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι ή εκεί
υπάρχουσα επιγραφή ΜΑΡΠΟΥ δεικνύει, ως έχει ήδη παρατηρηθή, οτι ό
ζωγράφος τών τοιχογραφιών σχετίζεται στενώς με τήν Θεσσαλονίκην 22 .
Θά πρέπη δέ να κατέλθωμεν είς τά μέσα περίπου του 14ου αιώνος και έξης
δια να εύ'ρωμεν οριστικώς πλέον επικρατούν το δεύτερον σχήμα, μέ το Βρέ
φος δηλαδή βασταζόμενον ύπό του Συμεών 2 3 .
Είς μνημεία όμως τής Σερβίας ιδίως παρατηρείται μία περίεργος έμ
μονη είς τον παλαιόν τύπον, μέ το Βρέφος δηλαδή είς τάς άγκάλας τής Πα
ναγίας, αν καί ταύτα χρονολογούνται από τών μέσων περίπου του 14ου αιώ
νος και έξης 2 4 .
Ή διαπίστωσις αυτή τής διατηρήσεως του παλαιού τύπου καί είς τά
μέσα ακόμη του Μου αιώνος θά ήδύνατο να όδηγήση είς τήν σκέψιν οτι
καί ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων πού έδώ μας απασχολεί
είναι σύγχρονος μέ τά σερβικά μνημεία, τά όποια ευθύς ανωτέρω άνεφέραμεν,
οτι δηλαδή ανήκει είς τον προχωρημένον 14ον αιώνα. Μία τοιαύτη όμως
εικασία είναι εντελώς αβάσιμος.
19. Mi 11 e t, Athos, πίν. 84. 1 - 2. Παραδείγματα έκ Καστοριάς αναφέρει ή Χ ρ.
Μ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ - Τ σ ι ο ύ μ η , Οι τοιχογραφίες τοΰ 13ου αιώνα στην Κουμπελίδικη
τής Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1973, 51.
20. G. Μ ί 11 e t. Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 66.1.
21. M i l l e t - F r o l o w , ενθ' αν. II, πίν. 73.1.
22. Σ. Ρ α ν τ ό ϊ τ σ ι τ ς , Ή επιγραφή ΜΑΡΠΟΥ είς τοιχογραφίαν τοΟ Άρίλγιε
(σερβ.) έν GLAS, CCXXXIV. 7, Βελιγράδι 1959, 40 κ.έξ.
23. "Οτι όμως το δεύτερον αυτό σχήμα μέ το Βρέφος εις τάς χείρας τοΰ Συμεών
είναι επίσης παλαιόν μαρτυρούν, αν καί ολιγάριθμοι, απεικονίσεις από τοΰ 11ου καί 12ου
αιώνος. Βλ. π. χ. Κώδ. theol. gr. 154 τής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης: Η. G e rs t i n g e r , Die griechische Buchmalerei, Wien 1926, πίν. Xllld. Τοιχογραφία σπηλαίου
τοΰ Λάτμου: Th. W i e g a n d , Milet, III. 1, Der Latmos, Berlin 1913, σ. 210, είκ. 125
καί πίν. IV. 2. Ψαλτήριον τής βασιλίσσης Μελισάνδης (κώδ. Eggerton 1139) τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου : Η . B u c h t h a l , Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jeru
salem, Oxford 1957, πίν. 3α. 'Ακόμη δέ το εύρίσκομεν καί είς συριακός, όπως καί εις αρ
μενικός μικρογραφίας τών ιδίων χρόνων. Βλ. J. L e r ο y. Les manuscrits syriaques à
peintures conservés dans les Bibliothèques d' Europe et d' Orient, Paris 1964, Λεύκωμα,
πίν. 67. 2,81. 2,4,127. 2, 140. 1,143, 148. 1. J W. H. P a i n e H a t c h , Greek and Syrian
Miniatures in Jerusalem, Cambridge Massachusetts 1931, πίν. LXIV. Δια τά αρμενικά
βλ. S. D e r N e r s e s s i a n . The Chester Beatty Library, Dublin 1958, Λεύκωμα,
πίν. 28. Τής ιδίας άρθρον έν The Boston Public Library Quarterly, 'Ιανουάριος 1950,
είκ. 2, έναντι σ. 6.
24. Βλ. π.χ. Ντέτσανη (περί τό 1340): P e t k o vi e, La peinture serbe, II, πίν.
CXXXV. Μονή τοΰ Μάρκου (1370) : Μ ί ρ κ ο β ι τ ς - Τ ά τ ι τ ς , ενθ' άν., σ. 42, είκ. 45
(είς τήν είκονογράφησιν τοΰ 'Ακάθιστου).
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Ή εμμονή αυτή εις τον παλαιον τύπον, μέ το Βρέφος βασταζόμενον
υπό της Θεοτόκου, όπως τον βλέπομεν είς τά μνημεία της Σερβίας τά ανή
κοντα εις τον προχωρημένον 14ον αιώνα, οδηγεί και εϊς άλλην πτθανωτέραν,
όπως νομίζω, είκασίαν. Ό εντοπισμός δηλαδή του παλαιού τύπου εις μνη
μεία της Μακεδονίας και της Σερβίας θα ήδύνατο να θεωρηθή ως χαρακτηριστικόν Ιδιάζον είς τήν είκονογραφικήν παράδοσιν της Θεσσαλονίκης.
Είς τήν πιθανήν αυτήν σκέψιν οδηγεί το γεγονός, οτι, εκτός του Πρωτάτου
και του Χιλανταρίου πού έζωγραφήθησαν άπό Θεσσαλονικείς αγιογράφους,
τον παλαιόν αυτόν τύπον συναντώμεν δίς, μέχρι τοϋδε τουλάχιστον, είς τήν
Θεσσαλονίκην, είς τήν Παναγίαν των Χαλκέων δηλαδή και είς τον Ά γ ι ο ν
Νικόλαον Όρφανόν 2 5 , άλλα και εις τήν γειτονικήν Βέροιαν μεταξύ των
τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ του Χριστού 26 , τάς οποίας έξετέλεσε τό 1315 ό
Καλλιέργης, Θεσσαλονικεύς πιθανώτατα ή πάντως είς τήν Θεσσαλονίκην
ζων, όπως προκύπτει άπό άρχειακόν εγγραφον 27 . Και είς τά τρία αυτά μνη
μεία ή άπεικόνισις του Βρέφους είς τάς άγκάλας της Θεοτόκου είναι πανο
μοιότυπος. Τούτο αποδεικνύει, κατά τήν γνώμην μου, οτι πρόκειται περί
εικονογραφικής λεπτομέρειας πού εϊχεν επικρατήσει είς τήν Θεσσαλονίκην
κατά τάς πρώτας δεκάδας του 14ου αιώνος, αν μή και παλαιότερον.
Ούτω, συμφώνως προς τάς ανωτέρω γενομένας διαπιστώσεις, καταλήγομεν εις το βέβαιον, όπως νομίζω, συμπέρασμα, ότι ή τοιχογραφία της
'Υπαπαντής είς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων πού μας απασχολεί είναι σύγ
χρονος μέ τάς παραστάσεις του Πρωτάτου, του Χιλανταρίου, τοΰ Χριστού
της Βέροιας και του 'Αγίου Νικολάου Όρφανοϋ της Θεσσαλονίκης. "Εγι
νε δηλαδή κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ 14ου αιώνος. Τό βέβαιον, κατά τήν
γνώμην μου, συμπέρασμα τούτο θα μας βοηθήση και κατά τήν έξέτασιν
ενός άλλου ζητήματος, τό όποιον κατωτέρω θα μας απασχόληση.
Οίκος 13. «Νέαν έδειξε κτίσιν».
28

Ευρίσκεται δεξιά τής 'Υπαπαντής .

(Είκ. 3, πίν. 17, 18, 19)

Εις τό μέσον ό 'Ιησούς κάθηται επί θρόνου χωρίς έρεισίνωτον. Δια τής
δεξιάς ευλογεί, είς δε τήν άριστεράν κρατεί είλητάριον κλειστόν, τό όποιον
στηρίζει επί τοΰ μηρού. 'Αριστερά, ώς προς τον θεατήν, όμιλος όρθιων
μορφών, εις τήν πρώτην σειράν τών οποίων διακρίνονται δύο στρατιωτικοί
25.
πίν. 8. 15.
26.
27.
28.

Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ,

Οί τοιχογραφίες

τοΟ Άγ.

Νικολάου

Όρφανοϋ,

Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, 6νθ' άν. (βλ. σημ. 18).
Βλ. Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η ν είς τό περιοδ. Μακεδόνικα, 4, 1955 - 60, 541 κ. έξ.
Εΐκών έ ν Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η , ενθ' αν. πίν. 30. Βλ. και σ. 63.
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αγνοί, ασφαλώς δ Δημήτριος καί ό Γεώργιος. 'Αντιστοίχως δεξιά αλλος
όμιλος μέ επί κεφαλής τους αποστόλους Πέτρον καί Παϋλον.
Ή σύνθεσις αυτή δέν ανήκει εις τήν εύαγγελικήν ίστορίαν, όπως
τοϋτο συμβαίνει μέ τους δύο προηγουμένους οίκους πού έξητάσαμεν. Ό π ω ς
είναι γνωστόν, μέ τον 13ον οίκον αρχίζει το δεύτερον μέρος τοΰ 'Ακάθιστου,
το «δογματικόν» το όποιον διαδέχεται το «ιστορικόν».Ή διαίρεσις αυτή του
'Ακάθιστου εις δύο μέρη, τό «ιστορικόν» (οίκοι Α - Μ) και τό «δογματικόν»
(οίκοι Ν - Ω) έχει προ πολλού παρατηρηθή. Εις τό δεύτερον δέ μέρος, καθ'
29
ημάς «δογματικόν», εδόθησαν διάφορα ονόματα .
Επειδή οί οίκοι οί αποτελούντες τό δεύτερον μέρος του 'Ακάθιστου
περιέχουν οχι συγκεκριμένα γεγονότα αναφερόμενα εις τήν γέννησιν καί
τήν παιδικήν ήλικίαν του 'Ιησού, αλλ' άφηρημένας δογματικάς ιδέας, έπόμενον ήτο ή είκονογράφησις τών είς τό δεύτερον τούτο μέρος ανηκόντων
οϊκων νά διαφέρη άπό μνημείου είς μνημεΐον, αναλόγως μέ τήν εμπνευσιν
του ζωγράφου ή του προτύπου του.
Κατά τον 14ον αιώνα ό 13ος οίκος αποδίδεται, όπως τουλάχιστον
δεικνύουν τα είς έμέ γνωστά μνημεία, κατά τρεις τρόπους : μέ τον Ίησουν
ορθιον εύλογοΰντα δι' αμφοτέρων τών χειρών μεταξύ δύο ομάδων δεομένων30,
μέ τον Ίησουν καθήμενον μεταξύ δύο ομάδων 3 1 , όπως είς τήν απασχολού
σαν ημάς τοιχογραφίαν, καί τέλος μέ τήν Θεοτόκον βρεφοκρατοΰσαν επί
θρόνου καί προ αυτής ή εκατέρωθεν της ομάδες δεομένων 32 . Ό τελευταίος
ούτος τύπος είναι καί ό συνηθέστερος, διότι είς τον οίκον γίνεται περισσό
τερος λόγος δια τήν Παναγίαν.

29. T a fr ali, ενθ'av., 65 (το δεύτερον ονομάζει «μυστικόν». M y s l i v e c ,
ενθ'άν. σ. 129 το δεύτερον «άτομικόν»). Βλ. καί Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν εις τήν
Ε.Ε.Β.Σ. 10, 1933, σ. 322.
30. Μονή του Μάρκου: P e t k o v i é , La peinture serbe, 1, πίν. 144α (Είς τήν
άριστεράν ομάδα ό Παύλος καί ό Πέτρος) Δέν είναι άπίθανον ώς πρότυπον τοΰ ζωγράφου
νά έχρησίμευσεν ή έκ του Ευαγγελίου σκηνή του Ίησοϋ άποστέλλοντος τους Μαθητάς
να κηρύξουν τό Εύαγγέλιον. Πρβ. τόν Λαυρεντιανόν κωδ. VI. 23 : Τ. V e 1 m a n s, Le
tétraévangile de la Laurentienne, Paris 1971, πίν. 30. 125. Άγιοι'Απόστολοι τοΰ Πέτς :
P e t k o v i é , La peinture serbe, II, πίν. XXVI. Ντέτσανη, αυτόθι, πίν. CXXVIII. "Αθως,
Μονή Διονυσίου. Κώδ. 587: W e i t z m a n n , Studies, σ. 263, είκ. 251. Πάτμος : Α.
' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή αρχιτεκτονική καί αϊ βυζαντινοί τοιχογραφίαι της Μονής Θεολόγου
Πάτμου, 'Αθήναι 1970, πίν. 86.
31. Ντέτσανη : P e t k o v i é , ενθ' άν. II, πίν. CXXXV. Ό Ίησοϋς ώς 'Εμμανουήλ.
32. Μόσχα, 'Ιστορικόν Μουσεϊον, κώδ. 429, Λ ά ζ α ρ ε φ, ενθ' άν. (ρωσ. εκδ.),
II, πίν. 330 (Ή είκών δέν υπάρχει είς τήν ίταλικήν εκδοσιν). Σερβικόν Ψαλτήριον του
Μονάχου : S t r z y g o w s k i , ενθ' αν. πίν. LV. 136. Μόσχα, 'Ιστορικόν Μουσεϊον,
Ψαλτήριον Τόμιτς : Μ. Τ σ ε π κ ί ν α , Βουλγαρικαί μικρογραφίαι του 14ου αιώνος
(ρωσ.), Μόσχα 1963, πίν. LVIII. 94.
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Ό ζωγράφος της Παναγίας τών Χαλκέων έχρησιμοποίησεν ασφαλώς
δια την είκονογράφησιν τοϋ οίκου παλαιον σχήμα συνηθέστατον είς τα
εικονογραφημένα Ευαγγέλια, είς τα όποια ό Ίησοΰς παριστάνεται καθή
33
μενος και διδάσκων μεταξύ δύο ομάδων ακροατών . Το σχήμα δέ τοΰτο
έχρησιμοποίησε το 1312 και ό ζωγράφος του Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου δια την σκηνήν τοϋ Ιησού έξηγοΰντος είς τους αποστόλους την
34
σημασίαν τοΰ Νιπτήρος , δπως άπαράλλακτον σχεδόν την εύρίσκομεν
εις το Καθολικόν τής Μονής τοΰ Προδρόμου παρά τάς Σέρρας εικονογρα
φούσαν το ίδιον Εύαγγελικόν θέμα35. Τήν εκ τ ής είκονογραφήσεως τοΰ
Ευαγγελίου προέλευσιν τής συνθέσεως επιβεβαιώνει καί το γεγονός ότι είς
τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας τών Χαλκέων, όπως καί άλλαχοΰ, είς τήν
δεξιάν ομάδα εικονίζονται, ώς εϊδομεν, οί κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος
καί Παΰλος, τον πρώτον τών οποίων εύρίσκομεν πολύ συχνά μεταξύ τών
ακροατών τοΰ είς το μέσον καθήμενου καί διδάσκοντος Ίησοΰ είς τα ει
κονογραφημένα Ευαγγέλια πού άναφέραμεν.
Ά π ό τήν γενομένην έξέτασιν τών οίκων τοΰ 'Ακάθιστου πού διεσώ
θησαν είς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων προέκυψαν ώρισμένα συμπεράσματα
λίαν, όπως νομίζω, χρήσιμα. Έγένετο ούτω φανερόν ότι ό ζωγράφος τών
τοιχογραφιών αυτών συνεχίζει παλαιοτέραν είκονογραφικήν παράδοσιν,
όχι μόνον είς τάς Εύαγγελικάς σκηνάς — Φυγή ν είς Αϊγυπτον καί Ύπαπαντήν — άλλα καί είς τον 13ον οίκον «Νέαν έδειξε κτίσιν», δια τήν άπόδοσίν
του έχρησιμοποίησε σχήμα συχνάκις, ώς εϊδομεν, έπαναλαμβανόμενον είς τα
εικονογραφημένα Ευαγγέλια.
Ή προσκόλλησις αυτή είς παλαιότερα πρότυπα είναι χαρακτηριστί"
κή δια τήν είκονογραφίαν τών αρχών τοΰ Μου αιώνος είς τα μνημεία του
λάχιστον τής Μακεδονίας τα οπωσδήποτε σχετιζόμενα μέ τήν τέχνην τής
Θεσσαλονίκης. Τήν προσκόλλησιν πράγματι αυτήν εύρίσκομεν είς μερικάς
σκηνάς τοΰ Πρωτάτου είς το "Αγιον "Ορος, εις το Καθολικόν τής αγιορείτι
κης Μονής Χιλανταρίου καί είς τον Χριστόν τής Βέροιας, αλλά καί είς
αυτήν τήν Θεσσαλονίκην, είς τον "Αγιον Νικόλαον Όρφανόν. Τοΰτο ση
μαίνει ότι καί ό 'Ακάθιστος τής Παναγίας τών Χαλκέων πού αποτελεί το
θέμα τής παρούσης μελέτης, πρέπει να ένταχθή ασφαλώς εις τήν ομάδα τών
μνημείων αυτών, να χρονολογηθή δηλαδή άπό τών αρχών τοΰ 14ου αιώνος.

33. Βλ. π.χ. τόν Παρισινον κώδ. 74 : O m o n t , Evangiles, Ι, πίν. 12a, 13a, 19b, 24b,
27a κ.α.Επίσης τον Ααυρεντιανόν κώδ. VI. 23: V e 1 m a n s, ενθ'άν., πίν. 21.77,24,95 κ.ά·
34. M i l l e t , Athos, πίν. 86. 2.
35. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Αί τοιχογραφίαι του Καθολικού τής Μονής Προδρό
μου παρά τάς Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, πίν. 18 καί σελ. 20 κ. έξ.
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Άλλα και ή τεχνοτροπία των τοιχογραφιών πού μας απασχολούν,
αν και ή μεγάλη φθορά των δέν επιτρέπει λεπτομερεστέραν εξέτασιν, δει
κνύει και αυτή τήν ιδίαν προσκόλλησιν εις πρότυπα τοϋ Που αιώνος. Ή
κάπως καλλίτερα διατήρησις τοϋ Που οίκου «Νέαν έδειξε κτίσιν» μας οδη
γεί εις θετικά τινά συμπεράσματα. Οϋτω ή μορφή τοΰ Χρίστου εις τον οίκον
αυτόν παρουσιάζει εις το γενικον περίγραμμα, άλλα καί εις τήν άπόδοσιν
τών χαρακτηριστικών του προσώπου άναμφισβήτητον σχέσιν προς τον
γνωστότατον Ίησοΰν Εύεργέτην μεταξύ των από του 1259 τοιχογραφιών της
Μπογιάνας παρά τήν Σόφιαν 36 , όπως καί προς τον Χριστον του ψηφιδωτού
της Δεήσεως εις τον νότιον γυναικωνίτην της 'Αγίας Σοφίας Κωνσταντι
νουπόλεως 37 , δια τήν χρονολόγησιν του οποίου μεγάλη έχει γίνει συζήτησις μέ πιθανωτέραν εκδοχή ν, οτι τούτο έγένετο τον Πον αιώνα 3 8 .
Ή παράστασις εξ άλλου του Βρέφους Ίησοϋ βασταζομένου υπό της
Θεοτόκου εις τήν σκηνήν της Υπαπαντής της είκονογραφούσης τον 12ον
οίκον μας οδηγεί καί αυτή εις τάς αρχάς του 14ου αιώνος, οπότε ώς ανωτέρω
ελέχθη, οί ζωγράφοι της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τον πάλαιαν τύπον καί
όχι τό νέον σχήμα πού τείνει νά επικράτηση, μέ τό Βρέφος δηλαδή εις τάς
χείρας τοϋ Συμεών.
"Εν άλλο τέλος ση μείον δέν πρέπει νά μείνη άπαρατήρητον, ή παράστασις δηλαδή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπεράνω τών οϊκων τοΰ 'Ακά
θιστου εις τήν Παναγίαν τών Χαλκέων. Παρά τήν μεγίστην καταστροφήν της,
δυνάμεθα από τά ελάχιστα λείψανα πού διεσώθησαν νά διακρίνωμεν οτι
επρόκειτο περί μεγαλειώδους συνθέσεως, ή οποία έφθανε μέχρι τής κορυφής
της δυτικής καμάρας τοϋ ναοΰ. Ή μεγάλη αυτή είς ϋψος εκτασις τής Κοι
μήσεως μας φέρει καί πάλιν προς δύο σπουδαία μνημεία τοΰ Που αιώνος
εις τήν Σερβίαν, τήν Σοπότσανην (1265) καί τον "Αγιον Κλήμεντα τής
Άχρίδος (1295). Καί είς τά δύο αυτά μνημεία ή παράστασις ανέρχεται είς
ϋψος μέ τον Ίησοΰν κατερχόμενον έξ ούρανοϋ καί τους αποστόλους φθά
νοντας επί νεφών είς τήν Σοπότσανην 3 9 . καί μέ τά πυκνά πλήθη τών αγ
γέλων πού γεμίζουν εις τον Ά γ ι ο ν Κλήμεντα τό άνω μέρος τής συνθέσεως 4 0 .
36. Α. G r a b a r , La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, Λεύκωμα πίν.
IX. "Εγχρωμος είκών έν Κ. Μ i a t e ν, Les peintures murales de Boiana, Sofia 1961,
πίν. 3.
37. Τ h. W h i 11 e m ο r e. The Mosaics of Haghia Sophia at Istanbul. IV. The
Deesis Panel of the South Gallery, Oxford 1952, £γχρ. είκών είς τήν προμετωπίδα. 'Επί
σης καί έν T a l b o t R i c e - H i r m e r , Kunst aus Byzanz, πίν. XXVI. Βλ. καί σ. 79.
38. Βλ. D. Τ a 1 b ο t R i c e , Byzantine Art. The Last Phase, New York, 1968, 12
όπου όλαι αϊ διατυπωθεΐσαι γνωμαι.
39. R. H a m a n n M a c L e a n - Η . H a l l e n s l e b e n , Die Monumental
malerei in Serbien und Makedonien, Giessen 1963, πίν. 127.
40. Αυτόθι, πίν. 163.
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"Οτι δέ ή άνάπτυξις προς τα άνω της Κοιμήσεως, όπου βεβαίως το έπέτρεπεν ή αρχιτεκτονική τοΰ μνημείου, χαρακτηρίζει το δεύτερον ήμισυ τοΰ
13ου και τάς αρχάς τοΰ 14ου αιώνος αποδεικνύουν και άλλα ακόμη μνημεία,
41
οπως π.χ. ή Ζίτσα εις τήν Σερβίαν . Θα συνεχισθή δέ το σχήμα αυτό και
άργότερον με τήν προσθήκην τής Μεταστάσεως της Παναγίας.
Έξ όσων λοιπόν ελέχθησαν προκύπτει τό θετικόν, όπως νομίζω, συμ
πέρασμα, οτι ή άνανέωσις των τοιχογραφιών είς τήν δυτικήν πλευράν και
εις τα κατώτερα μέρη τής βόρειας καί τής νοτίας πλευράς του κυρίως ναοΰ
είς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων έγινε περί τά πρώτα ετη του 14ου αιώνος.
Οι τρεις συνεπώς οίκοι του 'Ακάθιστου πού περιεσώθησαν, τους οποίους
έδώ έξητάσαμεν, ανήκουν ασφαλώς είς τον κύκλον τών έργων πού έγιναν
κατά τήν έποχήν αυτήν καί πού συνεχίζουν, κατά τίνα τρόπον, τήν τέχνην
καί τήν είκονογραφίαν του δευτέρου περίπου ημίσεως τοΰ 13ου αιώνος.
Τά χρονολογικά συμπεράσματα, είς τά όποια κατελήξαμεν, ευρίσκονται
είς πλήρη αντίθεσιν προς τάς απόψεις πού έξέθεσεν ή T. Velmans περί τής
πρώτης χρονολογικώς εμφανίσεως του 'Ακάθιστου ύμνου 4 2 . Πράγματι, ή
Velmans εις τό μακρόν άρθρον της επεχείρησε να καταβιβάση τήν κατα
σκευήν τών τοιχογραφιών του 'Αγίου Νικολάου 'Ορφανού Θεσσαλονίκης
τάς οποίας έγώ εϊχον τοποθετήσει είς τήν δεκαετίαν 1310- 1320 43 , «εις
μίαν περίοδον πλησίον τών ετών 1340, είς μίαν έποχήν πού ό 'Ακάθιστος
ύμνος αρχίζει ν' άποτελή μέρος τών εικονογραφικών προγραμμάτων» 44 .
Προς τούτο έθεώρησε βασικήν ενδειξιν τήν μεταξύ τών τοιχογραφιών αυτών
παρουσίαν του 'Ακάθιστου καί επεχείρησε μίαν ερευναν περί τοΰ χρόνου,
κατά τον όποιον ό 'Ακάθιστος εμφανίζεται εις τήν διακόσμησιν τών εκκλη
σιών. Τό αποτέλεσμα τής έρεύνης ήτο οτι ό 'Ακάθιστος είς τάς τοιχογρα
φίας τών εκκλησιών δέν εμφανίζεται προ τών μέσων τοΰ Μου αιώνος 4 5 .
Είς τό σημεΐον δέ αυτό ή συγγραφεύς φαίνεται ακολουθούσα τήν παλαιοτέ-

41. Αυτόθι, πίν. 220.
42. C. Arch., 16, 1966, 145 κ.έξ. Βλ. τήν λίαν επιτυχή άνασκευήν τών παρατηρή
σεων τής Velmans είς τήν βιβλιοκρισίαν τής Α. Τ σ ι τ ο υ ρ ί δ ο υ είς το περιοδ. «Βυ
ζαντινά» 2, Θεσσαλονίκη 1971, 442 κ.έξ. Πρβ. καί Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ν έν XlVe Con
grès International des Etudes Byzantines, Bucarest 1971. Rapports Ι, σελ. 106, σημ. 38.
43. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Οί τοιχογραφίες του Άγ. Νικολάου Όρφανοϋ, σ. 26.
44. C. Arch, ενθ' αν., σ. 171.
45. "Ενθ'όν., σ. 169. Αϊ τοιχογραφίαι τοΰ ισογείου είς τήν Παντάνασσαν τοϋ Μυστρά, μεταξύ τών οποίων καί ό 'Ακάθιστος, πού αναφέρει ή Velmans, είναι έργα όχι σύγ
χρονα μέ τήν αρχική ν διακόσμησιν τοϋ 1428, αλλά πολύ νεώτερα, τής προχωρημένης
εποχής τής Τουρκοκρατίας. Βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Μυστράς, 2α εκδ. 'Αθήναι
1956, σ. 90.
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ραν γνώμην του Myslivec, κατά την οποίαν το άρχαιότερον χρονολογημένον
46
μνημεΐον μέ τον Άκάθιστον είναι ή Ντέτσανη (1348) είς τήν Σερβίαν .
"Εξ ετη άργότερον, τό 1972, ή Velmans είς αρθρον της περί των μικρο
γραφιών του 'Ακάθιστου εις κώδικα του Escoriai επανέρχεται καί πάλιν είς
το ζήτημα της εικονογραφικής εμφανίσεως του ΰμνου τούτου καί επαναλαμ
βάνει τήν πάλαιαν γνώμην της, οτι «ολαι αί γνωσταί καί τώρα σωζόμεναι
εικόνες του 'Ακάθιστου ΰμνου ανέρχονται εις τα μέσα τοΰ Μου αιώνος»,
φαίνεται δέ θεωρούσα ώς παλαιότερον παράδειγμα τήν Ματέϊτσαν (1340 1350) τής Σερβίας 4 7 .
'Από το πρώτον όμως αρθρον (1966) τής Velmans μέχρι σήμερον τα
πράγματα έχουν πολύ αλλάξει. 'Εκτός δηλαδή από τάς τοιχογραφίας τής
Παναγίας των Χαλκέων τάς έδώ έξεταζομένας καί τών οποίων τα λείψανα
ή Velmans θεωρεί «actuellement disparus» (ενθ' άνωτ.) ήλθεν εις φώς καί
παλαιότερον χρονολογημένον μνημεΐον, αί τελευταίως δηλαδή καθαρισθεΐσαι τοιχογραφίαι τοϋ Καθολικού τής Μονής Όλυμπιωτίσσης είς τήν 'Ελασ
σόνα. Αί τοιχογραφίαι αύταί, αί όποΐαι, ώς παρετηρήθη, «αποτελούν τό
νοτιώτερον σύνορον τής μακεδόνικης σχολής» 4 8 , δύνανται να χρονολο
γηθούν μεταξύ τών ετών 1296 καί 1305, αναλόγως τοΰ τρόπου υπολογισμού
τοϋ από κτίσεως κόσμου έτους τοΰ χαραγμένου επί τής ξυλογλύπτου θύρας
τοΰ ναοΰ 4 9 . 'Αλλά καί αν ακόμη θεωρηθή, αν καί πολύ δυσκόλως πιθανή,
ή γνώμη τής G. Babic, πού θεωρεί τάς τοιχογραφίας αύτάς γενομένας άργό
τερον κάπως, ακολουθούσας όμως πρότυπα τών αρχών τοΰ Μου αιώνος 50
καταλήγομεν είς τό ίδιον περίπου συμπέρασμα.
'Εκ τών εκτεθέντων, χωρίς νά λάβωμεν ύπ' όψιν τήν λίαν τόλμηράν
καί περίεργον είκασίαν τοΰ Wulff, ό όποιος προκειμένου περί τοΰ 'Ακάθι
στου τής Μόσχας ένόμιζεν οτι ούτος αντιγράφει παλαιοχριστιανικόν πρό51
τυπον , προκύπτει τό λίαν, ώς νομίζω, πιθανόν συμπέρασμα, οτι ή είκονογράφησις τοΰ 'Ακάθιστου είχε συντελεσθή κατά τον 13ον αιώνα, αν μή 'ίσως
καί κατά τον 12ον. Κατά συνέπειαν καί ή παρουσία του μεταξύ τών τοιχο
γραφιών τοΰ Αγίου Νικολάου Όρφανοΰ δέν είναι στοιχεΐον δυνάμενον νά
46. M y s l i v e c , ένθ' άν., σ. 129.
47. C. Arch. 22, 1972, σ. 131 κ. έξ. σημ. 4.
48. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ είς το Δελτίον τής Χριστιανικής ΆρχαιολογικήςΈταιρείας.
περίοδος Δ', τόμ. Δ', 1964-65, 271.
49. Τάς διαφόρους αναγνώσεις τής χρονολογίας παραθέτει ό Ε. Σ κ ο υ β α ρ ά ς ,
Όλυμπιώτισσα, 'Αθήναι 1967, 28 κ. έξ. Βλ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ' αν.
50. G. Β a b i e έν Recueil des travaux de Γ Institut d'études byzantines, XIV - XV,
Beograd 1973, σ. 179, σημ. 23α.
51. O . W u l f f , Altchristliche und byzantinische Kunst, Berlin - Neubabelsberg
1914, II, 537. Βλ. καί V. D. L i e h a ò e ν a έν D.O.P. 26, 1972, 256.
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καταβιβάση εις τα μέσα περίπου τοϋ 14ου αιώνος τήν διακόσμησιν του μνη
μείου, όπως επεχείρησε λίαν άβασίμως, ως εϊδομεν, να το χρησιμοποίηση ή
Velmans.
Προτού όμως κλείσωμεν τάς παρατηρήσεις μας, είναι ανάγκη να
σταθωμεν εις τήν ύπόθεσιν της Velmans, δτι αί τοιχογραφίαι τοϋ 'Αγίου
Νικολάου Όρφανοΰ και τοϋ Χρίστου της Βέροιας (1315) έξετελέσθησαν
ύπό τοϋ εργαστηρίου τοϋ Καλλιέργη, τοϋ οποίου το όνομα αναφέρεται εις
τήν έπιγραφήν τοϋ Χρίστου, και ακόμη δτι το έργαστήριον αυτό εύρίσκετο
εις στενή ν έπαφήν με το έργαστήριον τοϋ Ευτυχίου και τοϋ Μιχαήλ Άστραπά 5 2 .Άνεξαρτήτως τοϋ αν και εις ποίαν εκτασιν ό Καλλιέργης 53 ή το έργα
στήριον του δύναται να ύποτεθή οτι είργάσθησαν εις τον Όρφανόν, πρά
γμα πού θεωρώ μάλλον άπίθανον, ή χρονολογία 1315 εις τον Χριστόν της
Βέροιας και ή μνεία τοϋ Καλλιέργη εϊς εγγραφον τοϋ 132254, όπως και αί
χρονολογίαι των υπογεγραμμένων τοιχογραφιών τοϋ Ευτυχίου και τοϋ Μι
χαήλ Άστραπά, ευρίσκονται εις πλήρη καί καταφανή αντίθεσιν μέ τήν
υπό της Velmans διατυπωθεΐσαν γνώμην, σχετικώς μέ τήν χρονολογίαν των
τοιχογραφιών τοϋ Όρφανοϋ. 'Αντιθέτως ταΰτα ενισχύουν τήν ίδικήν μου
χρονολόγησιν τοϋ Όρφανοϋ άπό τοϋ 1310- 1320, τήν οποίαν βοηθεί καί ό
υπό της Velmans συσχετισμός των τοιχογραφιών τούτων μέ τον Καλλιέργην καί το έργαστήριον του.
Ούτω νομίζω οτι δέν υπάρχει πλέον λόγος νά μας απασχολήσουν αί
απίθανοι γνώμαι της Velmans, ούτε ή χρονολόγησις τών τοιχογραφιών τοϋ
Όρφανοϋ, αλλ' ούτε καί ό χρόνος της πρώτης εμφανίσεως της είκονογραφήσεως τοϋ 'Ακάθιστου.
Α.

52. Cah. Arch., 16, σ. 172.
53. Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Καλλιέργης, σ. 114κ.έξ.
54. Βλ. ανωτέρω, σημ. 27.
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R É S U M É

LES FRESQUES DE L'ACATHISTE DANS L'EGLISE DE LA VIERGE
TON CHALKEON A THESSALONIQUE
(PL.

16-19)

Les fresques sur la paroi occidentale du naos dans F église de la Vierge
ton Chalkeon à Thessalonique ont été renouvellées, à ce qu'il paraît, vers le
début du XlVe siècle. De ces nouvelles peintures, très mal conservées, ne
subsistent aujourd' hui que quelques restes de la Dormition de la Mère de Dieu
et les strophes lie, 12e et 13e de F Hymne Acathiste. Ces dernières font F
objet du piésent article. Les dessins très exactes que j ' ai fait, il y a déjà une
vingtaine d' années, quant ces peintures se trouvaient dans un état de conservation quelque peu meilleur, et les photographies dernièrement exécutées peuvent nous aider à F étude iconographique et stylistique de ces compositions.
L ' l i e strophe dont il ne reste aujourd' hui qu' un très petit fragment
représente la Fuite en Egypte d'après des modèles plus anciens dont elle a
conservé la sobriété.
La 12e strophe est rendue par la Présentation du Christ au temple. Quant
au détail de la place de 1' Enfant divin sur les bras de la Vierge comme c' est
le cas dans notie fresque, ou sur les bras de Symeon, les monuments nous
permettent de constater qu' au début du XIVe siècle les deux types coexistaient et que depuis le milieu à peu près de ce siècle le second schéma avec
1' Enfant sur les bras de Symeon devient plus courant.
La 13e strophe, la mieux conservée, est la première de la seconde partie
de F Acathiste, la partie «dogmatique» (strophes 13 - 24). L'iconographie
des strophes qui appartiennent à cette partie présente une grande variété,
car elles contiennent non pas des épisodes de F enfance de Jesus, comme
celles de la première partie de l'hymne, mais des idées dogmatiques et des
louanges de la Vierge, sujets que chaque peintre a rendu d' une manière différente. L'artiste de la fresque ici étudiée a utilisé une composition qu'on trouve
très souvent dans les évangiles à miniatures du Xle et du Xlle siècles : le
Christ enseignant, assis ou debout, entre deux groupes d' apôtres ou d'autres auditeurs.
Le peintre de F Acathiste qui nous occupe paraît ainsi assez conservateur. Il suit F iconographie d' époques antérieures du temps des Paléologues. Il en est de même pour le style, dans la mesure où F état de conser-
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vation de ces peintures, nous permet de le discerner, style qui se trouve très
près des oeuvres picturales du XHIe siècle. Cette persistance à Γ iconographie
et au style antérieurs des Paléologues est caractéristique de la plupart des
oeuvres macédoniennes du début du XlVe siècle.
Toutes ces constatations nous permettent de placer l'Acathiste que
nous étudions aux premières années du XlVe siècle.
Dans cette étude nous fumes obligés d'examiner la question de
l'époque à laquelle se présente dans la décoration des églises l'Acathiste et
cela parceque cette question se trouva d' une manière assez singulière et
inattendue en relation avec la date des fresques de Saint - Nicolas Orphanos de
Thessalonique fixée dans notre publication du monument dans la seconde
décennie du XlVe siècle à peu près.
En effet, Mme T. Velmans dans son effort de dater les fresques de Γ
Orphanos d' une époque très proche de l'année 1340 crut en trouver un argument très sûr dans la présence de Γ Acathiste à ce monument. Selon Γ opinion
de Mme Velmans, c'est aux environs de 1340 que l'Acathiste fait son appaiition dans les programmes iconographiques des églises. Mais cela est tout à
fait invraisemblable, car l'Acathiste figure déjà dans les églises de la fin du
XlIIe siècle ou des premières années du XlVe : Vierge ton Chalkeon à Thessalonique et Olymbiotissa à Elasson de Thessalie datée de 1296 - 1305 dont
les fresques ne sont pas encore publiées.
A. X Y N G O P O U L O S
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη. Παναγία τών Χαλκέων. Τοιχογραφίαι τοϋ 'Ακάθιστου.
1. «Λάμψας έν τη Αίγύπτφ». 2. «Μέλλοντος Συμεωνος».
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη. Παναγία τών Χαλκέων. Τοιχογραφία τοΟ 'Ακάθιστου. «Νέαν έδειξε
κτίσιν». Λεπτομέρεια.
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Θεσσαλονίκη. Παναγία των Χαλκέων. Τοιχογραφία τοΟ 'Ακάθιστου. «Νέαν
κτίσιν». Λεπτομέρεια.
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