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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ (Grece)

Βορείοδυτικα από το χωριο Ευπάλιο τής επαρχίας Δωρίδος στο νομο

Φωκίδοςl, βρίσκεται μικρος ναος που τιμαται σήμερα στη μνήμη του Άγίου

'Ιωάννου του Θεολόγου. ΤΟ μνημείο παρουσίασεγια πρώτη φορά, στα 1922, ό
καθηγητης Άν. Κ. 'Ορλάνδος σε παράρτημα τής μελέτης του για τη μονη

Βαρνάκοβ ας2 ••

Στη σύντομη διαπραγμάτευσήτου ό καθηγητης 'Ορλάνδοςχρονολόγησε

τότε τό μνημείο στόν 160 αΙ 3 την αποψη αυτη δέχτηκαν και οΙ μελετητες που

αναφέρθηκαν αργότερα στο ναό4 . ΟΙ τοιχογραφίες θεωρήθηκαν ώς εργο του

τέλους του 170υ η των αρχων του 180υ αΙ 5

Άπό τό 1966 αρχισα να επισκέπτομαι συχνότερα και να μελετω από κοντα

τό μνημείο, δόθηκε δε ή ευκαιρία να συζητηθουν τα προβλήματά του στα

πλαίσια ένός Φροντιστηρίου Βυζαντινής Άρχαιολογίας και Τέχνης στη

Φιλοσοφικη Σχολη του Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων με την εποπτεία του

καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη. 'Έτσι ανακινήθηκε τό θέμα των χρονολογικων

Ι. Βλ. Άργ. Πετρονώτη, «Άρχιτεκτονικα και οικιστικα μνημεία καΙ Ιστορικες θέσεις του

νομου Φωκίδος», ΈπετηρΙς ΈταιρεΙας Στερεοελλαδιι-:ώ)' Μελετώ)' Δ' (Άθηναι, 1973), σ. 101 και

χάρτης εναντι σ. 132. Άριθμος θέσης: 104.
2, Άν, Κ. Όρλάνδου, Ή Mol'Ij ΒαΡΙ'άιωβας, εκδοσις της εν Άθήναις Δωρικης Άδελφοτητος,

Άθηναι, 1922. Παράρτημα: Ό παρά το EίJπάλιoν ναος του Άγίου Ίωάνου του Θεολόγου, σ.

37-42. Βιβλιοκρισία: J. ΕbeΓsοlt, στο περιοδικο REG 37 (1924), σ. 238-239.
3. Άν. Κ. Όρλάνδου, Ή Mol'Ij ΒαΡΙ'άιωβας, σ. 42. Tou ϊδιου, «Eine unbeachtete Kuppel

form»,8.Z. 30 (1929 - 1930), σ. 577-578.
4. Δ. Εύαγγελίδου, «Βυζαντινά μνημεία της Ήπείρου», Ήπειρωτιι-:ά XPOI'lI,ri -6 (193 Ι), σ.

271-272. Γ. Α. Σωτηρίου,Χριστιαl'II"lί la,ι! 8υζαl'τH'ή 'Αρχαιολογία, τόμο Α', ,Αθηναι, 1942, σ. 500.
5. Άν. Κ. Όρλάνδου, Ή Μο)'ή Βαρ)'άι.;οβας, σ. 42.



6. Μέ τόν καθηγηηΊ Ν. Β. Δρανδάκη επισκεφτήκαμε τό μνημείο τόν 'Ιούλιο τού 1971. Ό Ν.

Δρανδάκης πρωτος ύπαινίσσεται γραπτως τήν ενταξή του στή Βυζαντινή εποχη (βλ. Ν. Β.

Δρανδάκη, «Ό ναός τού 'Άι-ΛέουεΙς τό Μπρίκι τής Μάνης»,Δελτ.Χριστ. Άρχ. Έτ. περ. Δ', τόμο

ΣΤ (Άθηναι, 1972), σ. 159 και σημ. 55). την αποψη ακολουθεί τελευταία, σε μια ύποσημείωση

της διατριβής του, ό Π. Βοκοτοπο λος (βλ. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, Ή i:Κλ·;JισιασrΙλΊjάfJχιτι:κτοl·ι, ..,j
εΙ::; τήι' δυτικιί Ι' Στερεάι' 'Ελλάδα καΙ τι;ι' -ι-τπι:ιροι, από τού rέλους τού Ζ'μέχρι τού rcλQu; rtιύ Ι' αΙώl·ο;.

Θεσσαλονίκη, 1975, σ. ]07 σημ. 6). Στον Ν. Δρανδάκη πο' έθεσε στή διάθεσή μο τόπροσωπικό

φωτογραφικό του αρχείο. παρέ;ι.οντας Kαi τό δικαίωμα της δημ σιείισεως, έ"φράζω τις εύχαρι

στίες μου.

7. Άν. Κ. Όρλάνδου, Ή ΜΟΙ'ιί Βαρι·άιωβας. σ. 39. Πρβλ. ΑΒΜΕ Α' (1935), σ. 51.

ζητημάτων και Εκφράστηκαν οί απόψεις για ηΊν αναχρονολόγηση του ναου

και τών τ ιχ Υραφιων('.

Τό άρχικό κτίριο τού ναόυ, μικρών διαστάσεων (6.70 χ 4.10 μ.), εχει σέ

κάτοψη τό σχήμα τού έλεύθερου σταυρού. >Αργότερα προσκολλήθηκαν

σ α 'τό δύο διαμερίσματα στό βόρειο και στό δυτικό σκέλος τού σταυρού. τα

δύο σκέλη, άνατολικό και δυτικό, καλύπτονται μέ καμάρες, ενώ τό βόρειο και

τό νότιο μέ αβαθή τόξα. ΣηΊ συμβολή τών τεσσάρων σκελών έδράζεται

τρουλλοκαμάρα7 • Ή αρχιτεκτονικη αυτη λύση αντικατέστησε εδώ τόν

τρουλλο. Με καμάρες επίσης καλύπτονται τό βόρειο και τό δυτικό διαμέρι-

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΞΙ,,'. Ι. Ε,ίπ,iι.,ο. 'Άί'lΟ; Ίωάl'I'η:; Θεοi.άγος. ΝοτιοδυΤΙ''''l αποψη τού ναού,
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8. Γ. Α. Σωτηρίου, Χριστιαl'/I,'ιί λ-αί Βυζα1'Τ/I'ή Άρχαιοί.οl'ία, σ. 500.
9. Για η'1ν τρίπλευρη αψίδα βλ. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Περί τήν χρονολόγησιν τού έν

Κερκύριι- ναού τών άγίων Ίασωνος καί Σωσιπάτρου»,Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έτ. περ. Δ', τόμο Ε' (1966

1969), σ. 159.
10. Ό Βοκοτόπουλος παρατηρεί δτι το πώρινο λοξοτμητο γείσο αντικαθιστά κατά τον 120

αΙώνα τά "έκ πλινθίνων όδοντωτων ταινιων γεισα" (Ο.π. σ. 164-165 καΙ σημ. 71).
11. Η. Megaw, «The ChΓOnology of some Middle Byzantine Churches», B.S .Α. 32 (193] 

]932), σ. 123.

12. Ό Μπούρας παρατηρεί δτι το κρηπίδωμα αποτελεί χαρακτηρισηκο γνώρισμα τών κο

μνηνείων ελλαδικών ναών (βλ. Χαρ. Μπούρα, «Ή Παλαιοπαναγιά σηΊν Μανωλάδα», ΕΕΠ

ΣΠΘ, Δ', 1969 - 1970, σ. 254).
13. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, «Περί τήν χρονολόγησιν», σ. 164 καΙ σημ. 68.
14. Ν. Β. Δρανδάκη, «Ό ναός του 'Άι-Λέου», σ. 159, δπου καΙ ή βιβλιογραφία γιά τό θέμα.

15. 'Αν. Κ. Όρλάνδου, Ή Μονιί Βαρνάιωβα:;, σ. 7-9. Βλ. καί Σπ. Λάμπρου, «'Η Μονή

Βαρνάκοβας καΙ ΟΙ έν αύτή ύποτιθέμενοι τάφοι των αύΤOKρ~τόρων 'Αλεξίου καί Μανουήλ τών
Κομνηνών», Νέο:; Έί.ί,ψομl·ι;μωι· 6 (1909), σ. 386 καί σημ. Ι.

16. 'Αν. Κ. Όρλάνδου, Ή Μοι'ή Βαρl'άλ'οfJα:;, σ. 37.

σμα, ενώ ή στέγη εξωτερικα παρουσιάζει, μέ κάποια ιδιορρυθμία 8 , ηΊ διάταξη

των σταυρεπιστέγων ναων (ΕΙκ. 1).
Στό αρχικό κτίσμα ή τοιχοδομία εΙναι πλινθοπερίβλητη μέ λείο ύπέρυθρο

ασβεστοκονίαμα, ή αψίδα τρίπλευρη 9 μέ λοξότμητο γείσο στό ϋψος της

ποδιας του παραθύρου Ι(]. Ή ελλειψη αλλου κεραμοπλαστικου διακόσμου μας

όδηγεί στό πνευμα λιτότητος που εφαρμόζει ή έλλαδικη cφχιτεκτονικη από

τό τέλος του 11ου αιώνα". Τό γεγονός δτι ό ναός στηρίζεται σέ κρηπίδωμα

ενισχύει την αποψη δτι ή πρώτη οικοδομική του φάση πρέπει να τοποθετηθη

στόν 120 αΙ '2 Ή ελλειψη οδοντωτωνταινιων προσιδιάζειστό τρίτο τέταρτο

του 120υ αιώνα13.

Οί παρατηρήσειςαυτές μας όδηγουν στό συμπέρασμαδτι ό αρχικός ναός

πρέπει να θεωρηθηώς κτίσματου β' μισου του 120υ αιώνα. Ή αρχιτεκτονικη

μορφή της τρουλλοκαμάραςμας είναι γνωστη πια καί στη μεσοβυζαντινη

εποχη Ι4 καί συνεπώςδέν αντιβαίνεισέ μια τέτοιαχρονολόγησητου ναου που

ενισχύεταικαί από τίς ενδείξειςναοδομικηςδραστηριότηταςστην περιοχή,

στα χρόνια του Μανουήλ του Α' ΚομνηνουΙ5 .

Στα προσκτίσματατό πλινθοπερίβλητοσύστημα διαφέρει από εκείνο του

αρχικου κτίσματοςστόν τρόπο δομης 11 την ποιότητα τών ύλικών. Ή τοιχο

δομία είναι αμελής οί πλίνθοι παχύτεροι. Τό ασβεστοκονίαμα δέν είναι

σκληρό. Σπάζει ή αυστηρότητα σηΊν τοιχοποιία μέ την παρεμβολη συμπλη

ρωματικών λίθων καί χαλαρώνει γενικα τό δλο σύστημα δομης.

Ό καθηγητης Όρλάνδος παρατήρησε τίς βασικές διαφορές καί χαρακτή

ρισε τα δύο προσκτίσματα ώς μεταγενέστερες προσθηκες, χωρίς δμως προσ

διορισμό του χρόνου κατασκευης τους L (,.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ . ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ 239



ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Ή κατάσταση διατηρήσεως καί ή αμαυρότητα των τοιχογραφιων του εσω

τερικου αν&γκασαν τόν Όρλάνδο ν' ι'φκεστη σε μια επιγραμματικη αναφορα

για. τό γραπτό διάκοσμο 19.

Στό εσωτερικό ό ναός ήταν κατάγραφος. Τό εικονογραφικόπρόγραμμα

αναπτύσσεταισύμφωναμε τό συνηθισμένοστη μεσοβυζαντινηεποχη δογμα

τικό 11 λειτουργικό σύστημα 2Ο . Κυριαρχουν δύο εικονογραφικοί κύκλοι:

α) Ό Χριστολογικός, που επιμένει στην απεικόνιση των Παθων καί της

'Αναστάσεως του Χριστου.

17. Ό.π. σ.41.

18. Βλ. Π. Λ. Βοκοτοπούλου, ΆΡ1.lτεnΟI'lκή. σ. 173 καί σημ. 4.
19. Άν. Κ. Όρλάνδου, Ή MOI'Ii ΒαΡΙ'άιωβας, σ. 41-42.
20. Βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, «.Η Άγία τριας Κρανιδίου», ΕΕΒΣ Γ' (1926), σ. 197. του ϊδιου, «. Η

έν Σαλαμινι μονη της Φανερωμένης», ΕΕΒΣ Α' (1924), σ. 123 κέ. καί σημ. Ι της σ. 123.

Για. ηΊ χρονολόγηση της β' αρχιτεκτονικης φα.σης του μνημείου, εκτός

από τη μορφη της τοιχοδομίας, ή αποδοχη των φραγκικων στοιχείων Ι? στα

πλαίσια των παραθύρων μας όδηγεί πρός τα. μέσα του 130υ αιώνα. Ό κεραμο

πλαστικός διάκοσμος, με την εφαρμογή του στόν 130 - 140 αιώνα 18 , συνηγο

ρεί για μια. χρονολόγr'1ση των προσκτισμάτων από τό β' μισό του 130υ αιώνα.

Είι,·. 2. Εύπά/ιο, 'Άγιο;; Ίωάι'l'η;; Θεολόγο;;. Α' όμιiδα 'τοιχο)'ραφιώl': αρχιστράτηγο;;

Μιχαήλ
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Είl<'. 3. Εύπάλιο, Άγιο; Ίωάνι'ης θεολόγο;. Α' όμάδα τοιχογραφιώι': αγιο; Γεώργιο;.

f. Χώρος του ίερου Βήματος:

Ι) Πλατυτέρα, 2) Ιεράρχες της άψίδας2 Ι, 3) όλόσωμες μορφες Ιεραρχών (;)
βόρειου και νότιου τοίχου, 4) Γέννηση του Χριστου, 5) Ύπαπαντή22.

241ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ

21. ΟΙ τέσσερις Ιεράρχες (Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος (;), 'Αθανάσιος) στήν κόγχη

παριστάνονται μετωπικοί. 'Από αποψη εΙκονογραφική, σύμφωνα μέ τίς απόψεις του Μ. Χατζη

δάκη (<<Βυζαντινές τοιχογραφίες στόν Ώρωπό»,Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έτ. περ. Δ', τόμο Α', 'Αθήναι,

1960, σ. 93 κέ.), οΙ ίεράρχες του Ευπαλίου ανήκουν στόν β' τύπο καί συγγενεύουν μέ τίς

άντίστοιχες τοιχογραφΙες του 'Ωρωπου 1(1 ένά; ΣUνόλ μνημείων της Βα.λκανικης πο' χρ \10

λογοΎται στά τέλη του J20υ αΙώνα φ.π. σ. 93-94 καί 99). ΟΙ Ιεράρχεζ του Εύπαλί επηρεάζ ν

ται άπό τΙς εΙκονογραφικές έξελίξεις τού θέματος στήν έπιλογή τιi)ν προσώπων «(ί.π. σ.98). i:v
ε!ναι δυνατό, έξαιτίας της κατασψοφη τους. να διαιφίνουμε τόν τύπο τών άμφίων.

22..Ο τύπος καΙ ί] όργάνωση της παραστάσεωςΏ)ς' Μπαντήςβρίσκονταιπολό κοντάστ1'ν

β) Ό κύκλος της ζωης καί τών θαυμάτων του άγίου Νικολάου, που εκτυ

λίσσεται στο νάρθηκα.

ΟΙ σκηνες περιέχονταισε πλαίσια που όρίζονται μέ τίς γνωστές ερυθρές

ταινίες με λευκά περιγράμματα. Παρέχουμε εδώ μια συγκεντρωτικη απαρί

θμηση τών θεμάτων.

μνημείο , εκτος
ι 7 '

στοιχείων στα

ώνα. Ό κεραμο

αΙώνα \8, συνηγο

του 130υ αίώνα.

ριιφικό πρόγραμμα

VtIVl'} εποχη δογμα

ραφικοί κύκλοι:

των Παθών καί της

926) σ. 197. Τού ιδιαυ, «Ή
αΙ σημ. 1 της σ. 123.
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Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ή τοποθέτηση των προσώπων, οι στάσεις, οι κινήσεις, διατηρουν την

εξάρτησή τους από τη μεσοβυζαντινη εΙκονογραφία23 . Έπί πλέον ή αντί

ληψη που επικρατεί για τό τοίο, ή διάταξη των μορφων, ή συμμετρία ώς πρός

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

αlτίστοιχη παράσταση τής Παναγίας Άμασγου τής Κύπρου (βλ. Sus,In BoyιJ, "The IJ,lIl,igi<1

AIll<lsgou, i\'IOl1<1gl'i. CypI'LIS", υορ 28, 1974, σ, 294-295, εlκ. 23), πού χρονολογειται στην

τελευταία δεκ:αετία του 120u αΙ η ΤΙ1ν πρώτη του 130lJ αΙώνα (δ.π. σ. 295). Ή θέση κ:αί 1'1 στάση
των προσώπων εΙναι τι Ιδια, τι ρυΘμολογία των κ:ινιlσεων επίσης τι εκ:φραση των προσώπων πολύ

σuγγενικ:ιΙ· Ή μορφΙ1 η;ς Παναγίας οα μπορουσε κ:ανείς να lσΧUΡισθή στι αποτελει αντίγrαφο

του κυπριακ:ου iiryou. Μ lα τάση μανιερισμου που διακρίνεται εντονα στην τοιχογραφία η;ς

Κύπρου δέν λείπει κ:αί από τό έργο του Ευπαλίου που εΙναι βέβαια λιγότερο τoνισμ~:I'η.

23. Ή διάταξη του εΙκ:ονογραφικ:ου προγράμματος ακολουθεί την αντίστοιχη των μεσοβυ

ζανηνων ε""λησιων. Βλ. σΧΕτι"ά, Άγάπης Βασιλάκ:η-Καρακ:ατσάνη, Οί ΤΟΙΙ0;'Ρl1φίι;; τιί;

-Oιι()μφιι~ ΈΙ,ϊ,ί.ησιιi; στιί" Ί10ιίι'α. Άθήναι, 1971, σ. 13-14 κ:αί σημ. 8.

V, Koσμιίιιuτu:

Ι) Κόσμημα τής καμάρας του ιερου, 2) κόσμημα τοε μετώπου του τόξου τής

άψίδας, 3) κόσμημα του τρούλλου, 4) κόσμημα τής καμάρας τής δυτικής

κεραίας, 5) κοσμήματα παραστάδων.

242

ιν. Χώρο:; ΤΟΙ) l'r1ρθηl,ν:

Ι) Βαϊοφόρος (σήμερα καταστραμμένη), 2) Άνάσταση του Λαζάρου, 3) οι

Μυροφόρες πρό του Τάφου, 5) Μεταμόρφωση, 6) σκηνες από τό βίο καί τα

θαύματα του άγίου Νικολάου: α) ό 'Άγιος «ενυπνιάζων» τόν επαρχο, β) ό

'Άγιος «ενυπνιάζων» τό βασιλέα, γ) οι τρείς στρατηγοί στη φυλακή, δ) ό

'Άγιος «σώζων» τους τρείς στρατηγούς, ε) σκηνές άπό 11)ν παιδικη ήλικία του

Άγίου, στ) αδιάγνωστη σκηνή (ό 'Άγιος επιστρέφει στους γονείς τό παιδί

τους που αρπαξαν οι Σαρακηνοί;), 7) ύπολείμματα τοιχογραφιων.

ΙΙ. Χωρο:; τι;:; i~'MipG,o.:; l\ι:Ρο.ίο.:;:

Ι) Παντοκράτορας (καταστραμμένος), 2) προφήτες, 3) ευαγγελιστες (κατα

στραμμένοι), 4) απόστολοι, 5) εις "Αδου Κάθοδος, 6) όλόσωμες μορφες άγίων.

πι. χωρο:; τι!:; δυΤII\Ίί:; ',Γ-ραία:;:

Ι) Προδοσία (και Έλκόμενος), 2) Σταύρωση, 3) αδιάγνωστη καταστραμ

μένη σκηνή, 4)Άποκαθήλωση, 5) αδιάγνωστη σκηνή (Ένταφιασμός η Θρή

νος), 6) όλόσωμες μορφές: α) αγιος Δημήτριος, β) αγιος Γεώργιος, γ) άγία

Αικατερίνη, δ) άγία Άναστασία, ε) άγία Μαρίνα, στ) δσιος Άρσένιος, ζ)

αρχάγγελος Μιχαήλ, η) αρχάγγελος Γαβριήλ, θ) αδιάγνωστος αγιος (μορφη

με επιζωγράφηση;),



Η ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

24. Ή διάκριση αύτη είναι συμβατική. Έξυπηρετεί κυρίως τη μεθοδολογική εξέταση τών
τοιχογραφιών.
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Είl\. 4. Εύπάλιο, 'Aγιcι:; 'Ιωάννης Θεολόγος. S' όμάδα τoιχoγραφιώ~':λεπτομέρειαάπό τη\'

παράσταση τή:; 'Υπαπαντής.

Στη ζωγραφικη διακόσμηση του εσωτερικου μπορουμε να διακρίνουμε

τρείς όμάδες τοιχογραφιων24. Ή πρώτη αντιπροσωπεύεταιαπό τις τοιχο

γραφίες των όλόσωμων μορφων της κάτω ζώνης και τη διακόσμηση της

κόγχης του ίερου.

Ή δεUτερη από τίς τοιχογραφίεςπου βρίσκονταιστην καμάρα του ίερου,

στα τόξακαι στα τύμπανατης εγκάρσιαςκεραίαςτου σταυρουκαι ή τρίτη από

την όργάνωση των θεμάτων χαρακτηρίζουντην εικονογραφίατου μνημείου

που γενικαπ;αραμένειπισηΊ στα καθιερωμέναπρότυπα. 'Από εικονογραφικη

αποψη τα θέματα, προσαρμοσμένα στό χωρο τόν όποίο διακοσμουν, εχουν

μεγαλύτερη εξάρτηση από την εικονογραφία του 130υ αιώνα με διάφορες

λεπτομέρειες που χαρακτηρίζονται άρχαϊκες η όρισμένα στοιχεία που προ

αναγγέλουν την εικονογραφία του 140υ αι. στις παραστάσεις της καμάρας

της δυτικης κεραίας η εκείνες του νάρθηκα.

• «The Panagia

λΟΥεΤται στην

"κα! ή στάση

1tροσώπωνπολυ

ελεί ό.ντίγραφο

ιχoγραφίcι η;ς

rtονισμένη.

ιχη των μεσοβυ

ΤΟΙΧΟί'ραφίε:; τη;
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Εlι,. 5. Εύπάl.lO. Άί'ΙΟ; 'Ιωάι'ι'Ι7; Θεσι.όί'Ο;. Β' ομάδα τοιχογραφιών: ι,εφαι.ή Μάγου απσ

ΤΙ}1' παράσταση τη; Γε\'l'ήσεω;.

εκεινες πού διασώθηκαν στις καμάρες του «τρούλλου», της δυτικης κεραίας

και στούς τοίχους του νάρθηκα.

Ή πρώτη ()μάδα (Εικ. 2-3). ΣηΊν πρώτη όμάδα των τοιχογραφιων τό πλά

σιμο του προσώπου γίνεται σ' ενα γενικό ωχροκίτρινο τόνο και τα χαρακτη

ριστικα αποδίδονται σχηματικι1 με καστανόφαιο χρώμα25 • Πλατιες καστανες

σκιες βοηθουν στην πλαστικη απόδοση και στην ωχρη σάρκα, ή λάμψη των

25. Ή ϊδια τεχνικη εφαρμόζεται σέ μνημεία τού ελλαδικού χώρου άπό τα τέλη τού 120υ καΙ

στό α' μισό τού 130υ αΙώνα. Πρβλ. Βασιλικη τής Καλαμπάκας (Γ. Α. Σωτηρίου, «Βυζαντινά

μνημεία Θεσσαλίας ΙΓ - ΙΔ' αιωνος», ΕΕΒΣ ΣΤ, 1929, σ. 304-305) ii τις τοιχογραφίες τού ναού

τής Άγίας Τριάδας στό Κρανίδι (ΕΕΒΣ Γ. 1926, σ. 200) Κ.α



λευκών φώτων με τήν τεχνική τών λεπτών γραμμών θυμίζει τήν τεχνοτροπική

απόδοση που εφαρμόζει ή ζωγραφική του α' μισου του 130υ αυι; ακολουθών

τας τήν τεχνική τών φορητών εΙκόνων27 ,

τα πρόσωπα είναι ωοειδή, τα μάτια αμυγδαλωτα με ελλειψοειδεις κόρες, τα

φρύδια τοξωτά, ή μύτη κοντυλένια με τονισμένες λίγο τις γραμμες τών πτερυ

γίων, Τό στόμα παραμένει κλειστό, τα χείλη διαγράφονται λεπτα ενώ στό

κάτω χειλος παρατηρείται ή γνωστή τραπεζιόσχημη σκιά28 , Ή κόμη, πλού

σια βοστρυχωτή, σε ωχροκίτρινο προπλασμό με καστανες πινελιες στεφανώ

νει τό κεφάλι29αφήνοντας ακάλυπτο ελάχιστο μέρος από τό λοβό του αυτιου

και διαμορφώνει, χαμηλώνοντας, μικρα μέτωπα3Ο . 'Όλα τούτα αντιπροσω

πεύουν χαρακτήρες τής τέχνης τού 120υ αΙώνα,

Ή εντονη γραμμικότητα και ό φροντισμένος διακοσμητικός χαρακτήρας

στις αυτοκρατορικες στολες τής άγίας ΑΙκατερίνης και τού αρχαγγέλου

Μιχαήλ θυμίζει ανάλογους τρόπους βυζαντινών εργων που επιβιώνουν και

στόν 130 αΙώνα3 Ι,

Ή απόδοση τών φτερών τού αρχαγγέλου Μιχαηλ32 ενισχύει την αποψη για

τη σχέση τών τοιχογραφιών με την παλιότερη βυζαντινη παράδοση και τα

26. Μ. Χατζηδάκη, «Βυζαντινες.τοιχογραφίες στόν Ώρωπό», σ. 103-106.
27-. "Ο. π. σ. 105 καί σημ. 1.
28. Βλ. πρόχειρα, Victor Lazarev, Sιοι-ία della ρίιιαΙ'α bizanril1a, Τοτίπο, 1967, πίν. 304, 349.
29. Ή παλαιότερη παράδοση ώς προς τη απόδοση της κόμης (βλ. Α. Grabar, Β)'Ζιιιιιίαιιι,

ΒΥΖΟl1ιίl1εαl'l ίη Ihe Middle Ages, London, 1966, σ. 51, πίν. 19. VictoI' Lazarev, Sιοι-ία, πίν. 344)
επιβιώνει στο 130 αιώνα, δπως παρατηρούμε Π.χ. στόν αγγελο της Άναστάσεως στίς τοιχογρα

φίες της Mileseva. (Βλ. GΓabar- Skira, La ρείηιαι-ε byzαιιIine, Geneve, 1953, σ. 146) κ.α.

30. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη,Βυζαl'Τιι'αί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης, Άθηναι, 1964, σ. 54 καίσημ.

6,7.
31. Γ. Α. Σωτηρίου, «Ή 'Όμορφη Έκκλησιά Αιγίνης»,ΕΕΒΣ Β' (1925), σ. 25 Ι καί σημ. 1,2.
32. Ή απόδοση τών φτερών τού αγγέλου Μιχαηλ, πού μιμουνται φτερό. παγωνιού, απαντά

στην Καππαδοκία (βλ. Marcel Restle, Die byzGl1ril1ische WGl1dmaleΓei inKleinasien, τόμο 11,
1967, πίν. 187, 188), στην Καστοριά (βλ. Στ. Πελεκανίδου, Καστοριά, Ι, Βυζαl'Τιι'αί τοιχογραφίαι.

Πίι'αλ'ες, Θεσσαλονίκη, 1953, πίν. 81α. Πρβλ. Νικ. MoυτσoπoίJλoυ, Καστοριά, Πω'αγία ή Μαυρι

ώτισσα, Άθήνα, 1967, πίν. 46) η στην Bojana (βλ. Krustyv Miyatev, The BojaIIlI Mul,Ils, Sofia,
1961, πίν. 4). Διαφορετικη εΙναι Τι απόδοση τών φτερών του αγγέλου στο ψηφιδωτό της Παναγίας

της.'Αγγελόκτιστης στην Κύπρο (Α. Papageorghiou, Μαsιeφίece5' ΟΙ rhe ΒγΖαηιίl1ε Αι-ι ΟΙ

CΥΡΙ-US, Dep<Jrtment of Antiquities, Ρίcιu'Γe Book Νο. 2, Nicosia, 1965, πίν. 111) η στό Εύαγγέλιο

τού Etzmiadtzin (SiraΓpie deL' Nersessian, «La ΡeίnΙUΓe armenienne <ιυ Vlle siecle et les miniat
UΓes de l'Evangile dΈtchmίadίπ»,Acres du ΧIlε CongI'es 1I1ΙeΓI1ιlιίoπαl ll'EIlIdes Β)'Ζαl1ιίnε:>"

ΙΙΙ, ΒeοgΓad, 1964, σ. 49-57, πίν. 1). Τό γεγονός δτι τό θέμα συναντάται στΙς τοιχογραφίες της

Αιγύπτου (βλ. πρόχειρα, Α. GΓabar, L'iΊge dΌι' ιΙε JIJsril1ien, ΡaΓίs, Ι966,.πίν. 193) μαρτυρεί δτι

αύτό, δια μέσου της Καππαδοκίας, μεταδόθηκε στη Βαλκανικη Χερσόνησο (Καστοριά, Bojana)
ακόμη καΙ στη Ρωσία (Spasa NeL·editsa). 'Αργότερα απαντά καΙ στη Δύση (βλ. Κ. Α. Καλοκύρη,

Ή Θεοτόλ"Ο; εΙ; τη1' εΙιωι'ο;οραφία1' Ά ι'ατοί.η; ι.-σ.ί Δύσεως. Θεσσαλονίκη, 1972, πίν. 163).
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Ή δεύτερη όμάδα (ΕΙκ. 4-5). ΤΟ σύνολο των τοιχογραφιων της β' όμάδας

ακολουθει την τεχνικη εκτέλεση της α' όμάδας σε δ,τι αφορα τη σύνθεση των

χρωμάτων. Ή αντίληψη Όμως για ηΊν τεχνοτροπικη απόδοση εΙναι διαφορε

τική.

Στα ωοειδη πρόσωπα επικρατε'ί η σχεδιαστικη απόδοση των χαρακτηρι

στικων, τά μάτια εΙναι μικρά, αμυγδαλωτά, τα φρύδια σπαθωτά μ' ένα σπάσιμο

που αποδίδει τη συνοφρύωση στις ηλικιωμένες ιδίως μορφές35. Λεπτες

αραιες γραμμες αποδίδουν τις ρυτίδες φωτίζοντας άπλως τη σάρκα36 . Ή

33. τα θέματα αύτα αποδίδονται μέ λεπτές πινελιές καστανου χρώματος σΙ: κιτρινωπό βάθος,

στα γνωστα μοτίβα τών ελικοειδών μικρών βλαστών, ρόμβων και κύκλων.

34. Πρέπει να παρατηρήσουμε δτι τό πρόβλημα τών δυτικών επιδράσεων, μΙ: αναφορα στό

θέμα τής μορφης τών ασπίδων, απασχόλησε καί παλιότερα τήν ερευνα. Διατυπώθηκαν όρισμένες

απόψεις, κάποτε αλληλοσυγκρουόμενες, καί τό πρόβλημα παραμένει. (Βλ. Jovanka Maksimo
vic, «La sculpture byzantine du XIlle siecle», L'a,-t b)'zantin dl/ XIJIe s-iecIe. S)'InposiuIn cle
SopocaIIi 1965, Beogl'ad, ]967, σ. 32. Πρβλ. Α. Xyngopoulos, lcoIIes du XlJIe ~'iecJe en GI'eC'e,
Ο.Π. σ. 79 καί σημ. 24. 'Αγάπης Βασιλάκη-Καρακατσάνη,Οί τοιχογραφίες τής 'Όμορφης Έκκλησι

ας, σ. 29 σημ. 40. Μ. Σωτηρίου, «ΑΙ τοιχογραφίαι τού βυζαντινου ναϋδρίου τών Ταξιαρχών

Δεσφίνης»,Δελτ.Χρ. Άρχ. Έταιρ. περ. Δ', τόμο Γ' (1962 - ]963), 'Αθήναι 1964, σ. 192. Στό ναό του

Εύπαλίου παρατηρουμε επίσης φραγκικές επιδράσεις στα τοξωτα πλαίσια τών παραθύρων,

γεγονός τό όποίο τονίζει την παρουσία τεχνιτών που επηρεάζονται από ενα πε,ηβάλλον μέσα στό

όποίο εΙναι αναγκασμένοι ν' ασκουν τήν τέχνη τους.

35. Πρβλ. Μ. Ch,1tzidakis - Α. GI'abal', ByzaIIIiIIe ιιηι! Εa'-ΙΥ MedievaI Painting, Amstel'dam,
1965, πίν. 15.

36, Πρβλ. τό πρόσωπο του Συμεών στην παράσταση τής 'Υπαπαντής.

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

λεπτα διαKoσμηΤΙKιJ. θέματα στις παραστάσεις είναι χαρακτηριστικα προσ

ηλωμF.να στα. πολυ διαδεδομένα μοτίβα τού 120υ - 130u αΙώνα33 .

'Όλα αυτα τα στοιχε'ία δείχνουν τις εξαρτήσεις των τοιχογραφιων από την

τέχνη του τέλους του 120υ αιώνα. Παράλληλα Όμως αναγνωρίζονται οί συγ

γένειες με τα μνημε'ία τού α' μισού τού 130υ αιώνα, Όπου επικρατούν οί ιδιες

τεχνοτροπικες προτιμήσεις και απαντούν παρόμοιες μορφές. 'Έτσι ένα γενι

κότερο χρονολογικό πλαίσιο για την ενταξη των τοιχογραφιων μπορε'ί

ν' αποτελέση η περίοδος από τίς αρχες έως τα μέσα περίπου τού 130u αιώνα.

Ή σπουδη των επί μέρους κινήσεων, που δυναμώνουν ένα πνεύμα ανησυχίας

διαταράσσοντας την ακινησία της μετωπικης παραστάσεως των μορφων,

αλΜ καί η συγκρατημένη κίνηση που παρατηρούμε στην απόδοση τού

αρχαγγέλου Μιχαηλ -εικονίζεται σε στάση 3/4- μας όδηγούν πρός το. β'

τέταρτο τού 130υ αιώνα.

Προβληματικηπαραμένειμια λεπτομέρεια,η μορφη της ασπίδαςτού άγίου

Δημητρίουμε τό τριγωνικό σχημα της πού, αν θεωρηθη δτι αποτελε'ί δυτικό

στοιχειο, επισημαίνειτό πρόβληματων φραγκικωνεπιδράσεωνστο μνημε'ίο

τού Ευπαλίου34 .
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ΕΙ/(. 6. ΕύπάλlO, 'Άι/ος 'Ιωάννης Θεολόγος, Γ όμάδα τοιχογραφιώl': ή Άπο/.:αθήλωση.

37. Για ηΊ σχηματοποίηση του αυτιού βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, «ΑΙ τοιχογραφίαι των αγίων

Τεσσαράκοντα εΙς ηΊν Άχειροποίητον τής Θεσσαλονίκης», ΑΕ 1957 (1960), σ. 21-23.
38. Π.χ. σηΊν παράσταση της Μαίας στη Γέννηση η του' Αδάμ στη σκηνη τής 'Αναστάσεως.

39. Στ. Πελεκανίδου, Καστοριά, πίν. 75β, Πα, β.

40. Χαρακτηριστικη όμοιότητα παρουσιάζει καΙ ή μορφη του Συμεών της Ύπαπαντης με τό

πρόσωπο τού αποστόλου Άνδρεα στην εΙκόνα της ΌχρΙδας (βλ. Miljkovic-Pepek, «Une icone
de la Communion des ApotJ'es», Χαριστήριο)' είς Άι'. Κ. Όρί.άl'δοl', τόμο Γ, σ. 395-409, πΙν.

CXXXl. Πρβλ. Kosta Balabanov, Jkol1e ίΖ M{lkedo/Iije, Beogntd, 1969. πίν. 2).
41. Βλ. παραπάνω σημ. 22.
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απόδοση τής κόμης και των γενιων ε{ναι γραμμωτή' τό τρίχωμα τεφροκύανο

η σε χρωμα ωχρας φέρει καστανες σκιές. Καστανα αποδίδονται τα χαρακτη

ριστικα και τ' αυτια σχηματικά 37 .

Στα ενδύματα οι πτυχες τονίζονται με σκοτεινες γραμμες και φωτίζονται με

ανοιχτότερους χρωματισμούς. Κυριαρχει ή γραμμικη απόδοση καί κάπου

κάπου ή σχηματοποίηση στούς μηρού ς38 θυμίζει γνώριμες αποδόσεις του

120υ αίώνα39 . ΤΟ πόσο κοντα στο πνευμα του 120υ - 130υ αί. βρίσκονται οί

τοιχογραφίες τής β' όμάδας διαφαίνεται εϊτε στα μεμονωμένα πρόσωπα όρι

σμένων μορφων4Ο εϊτε στην οργάνωση καί τό υψος των συνθέσεων41 •

Οί τοιχογραφίες τής β' όμάδας βρίσκονται σε αμεση σχέση με εκεινες τής

πρώτης τίς όποιες και ί1κολουθουν χρονολογικά.



ΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

42. Lydie H;ιιlernJann-Mi guich.KIII·biIlol'o, Les jι'esqHes de Sai/lI-Georges eI la peiIιII,//"e

b)'ZΙΙIlriIl (111 Xl1e siecle. Brιιxellε , 19Γ. 11, πίν. 14-16.
43. Στ. Πελεκανίδοl>, Καστοριά. πίν. 20α ('Άγιοι Άνάργυροι), 87 ('Άγιος Στέφανος). Για το

θέμα βλ. Lydie Η dermann-Μi.gιιίchJ(ιιι·bί"QVQ.Ι, σ. 296-298.
44. Γιά τί) μορφ11 τοί) πλέγματος cιότoϋ καί τΙς παραλλαγες του θέματος βλ. 'Αγάπης

BασιλάKη-KαΡCΙKατσάνη, άΙ ΤΟΙΧΟΥραφίει; ΤΙ];; ·Ομορφης Έκκλησιiiς. σ. 108, αριθ. θέματος 6.
45. Γιά τό θέμααύτό βλ. Ά. Ξυγγοπούλο ,«ΑΙ τοιχογραφίαι των άγίων Τεσσαράκοντα», σ. 17

καί σημ. 5-8, σ. Ι8 καΙ σημ. Ι.

46. Βλ. σχετικά, Γ. Α. Σωτηρίου, ΕΕΒΣ ΣΤ (1929), σ. 304. Πρβλ. 'Α. Ξυγγοπούλου, Ή

τα διακοσμητικα θέματα διατηρουν τις εξαρτήσεις τους απο τις προτιμή

σεις της εποχης. ΤΟ κόσμημα του μετώπου του τόξου της αψίδας, ώς προς τη

μορφη καί τη θέση του, θυμίζει το ιδιο παράδειγμα του Kurbinovo42 καί το

θέμα του, το διαδεδομένο μοτίβο zig zag σε ταινία, συναντουμε συχνα στίς

τοιχ γραφίες ναών της Καστοριας43.
•Αλλα καί τά διακοσμητικά θέματα τών πλατιων ταινιών στα κλειδια της

άνατολικής και δυτικής καμάρας άνήκουν στα πολυ διαδεδομένα θέματα της

μεσοβ ζαντινήςζωγραφικης.

Στήν ανατολική καμάρα το κόσμημα σχηματίζει φυτικο πλέγμα που δια

μορφώνει καρδιόμορφα σχήματα τα όποία περικλείουν ι'iνθη σαν ι'iKανθας44.

Στη δυτικη καμάρα «ση ρικοι τροχοί» περιέχουν τετράφυλλους ρόδακες45. Το

κόσμημα της ταινίας του ελλειπτικου σχήματος που περικλείει την παρά

σταση του Παντοκράτορα εΙναι τό γνωστο που μιμείται κεντήματα ύφαν

τών46 .
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Ή τρίτη όμάδα (ΕΙκ. 6-7). Ειναι όλοφάνερο ΟΤΙ οί τοιχογραφίες της τρίτης

όμάδας διακρίνονται από μια διαφορετικη αντίληψη ώς προς την απόδοση

τών θεμάτων. ΟΙ μορφές παριστάνονται σέ μικρότερη κλίμακα, μέσα σε

παραλληλόγραμμα πλαίσια πού αναγκάζουν τον καλλιτέχνη να προσαρμόζε

ται σΤΙς απαιτΊισεις του χώρο .τα πρόσωπα αποδίδονται σ' ενα γενικα ωχρο

προπλασμό μe γραμμικη απόδοση των χαρακτηριστικών. τα μάτια εΙναι

μικρά, τα φρύδια σπαθωτά, σπάζοντας χαρακτηριστικα. στην εκφραση της

σ νοφρ ώσεως. Κάτω άπό τούς δακρυγόνους άσκους παρατηρουμε τη γνω

σηΙ άπόδοση τριγωνικου σκιασμοϋ. Στη σκηνή της'Αποκαθηλώσεως δια

κρίνουμε τή δύναμη τής παραδ σεως σε μια στιγμη μεταβατική για την

τέχνη. τα ρεαλιστικά στοιχ.εία στή ν έκφραση τών μορφών δηλώνουν αύτη τή

μετάβαση. ΟΙ τοιχ. Ύραφίες της τρίτης δμάδας παρουσιάζουν ώς πρός τήν

τεχνική, εξάρτηση άπο τη β' δμάδα. Τά cφχαϊστικά τους στοιχεία δεν τις

άπ μακρύνουν άπό τό πνεύμα το\) 13 υ αΙ και πρεπει να τοποθετηθουν

χρονικα στο β' μισό, προς τα τέλη του 130υ αίώνα.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ε/,,:, 7. Εύπάλιο, "'Άγιος Ίωά~'\'ης Θεολόγος. Γ όμάδα τοιχογραφιών: "'Άγιος OιJρσoς,
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ψηφιδωτή διακόσμησις τού ναού τώι' Άγίων Άποστόλωι' Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1953, σ. 55
καΙ σημ. 3-5 (πίν. 41, 3).

47. Βλ. Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οί τοιχογραφίες τού 130υ αίώι'α στήι' Κουμπεί.ίδικη τιϊς

Καστοριάς, Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 107-108.

Ή χρησιμοποίηση της ωχρας και του καστανου χρώματος σε ευρεία

κλίμακα στη ζωγραφικη του ναου του Ευπαλίου, που φαίνεται δτι αποτελει

χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός συνόλου μνημείων τών μέσων κυρίως του

130υ αιώνα47 , και οί συγγένειες με τα μνημεια του 120υ και εκείνων του α'

μισού του 130υ αιώνα συνηγορούν για τη χρονολόγηση τών τοιχογραφιών

της α' όμάδας πρός τό β' τέταρτο τού 130υ αι. Οί τοιχογραφίες της β' όμάδας,

με ευδιάκριτη εξάρτηση -ώς πρός την τεχνικη- από εκεινες της πρώτης,
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μεταφέρουν ρισμένο ς χαραιcτi'\ρες από τήν τέχνη του 120υ αΙ καί βρίσκον

ται πολύ κοντά στήν πρώτη όμάδα' μπορεί να θεωρηθούν 'τι δια έχονται

χρονολογικά τίς τοιχογραφίες αύτές στά μέσαπερίπο του 130υ αΙώνα. Τέλ ς

ακολουθο-ν οΙ τ ιχογραφίες τi'\ς τρίτης όμάδας πρός το. τέλη του 130 αΙώνα.

48. Ή διαπίστωση n)ς μερικης καταρρε' σεως τοΟ νιιού δημιουργεί τό ζήτημα της αλληλοδι'

αδοχής των εργασι&ν ατήν άρχιτεκτονική καΙ τή διακόσμηση τού μνημείου με τοιχογραφίες,

που εΙναι δύσκολο νά καθοριστή μέ άκρίβεια .. Η λύση τού προβλl;ματοςαυτούαπομένει,για την

ωρα, στην εκλογή των άκόλουθωνόποθέσεων.

α. Μετάτή μερική κατάρευσητων καμαρ&ν,πο διατάραξετα. σημείαστό ύψοςτων κεφαλων

των όλοσώμω"μορφωνόλόγυρα,χρειάστηκενά έπισl\ΕUαστ/τό μνημείο καΙ νά ξανατοιχογρα

φηθούνμόνο οΙ καμάρεςπο όπέστησανζημίες(κεντρική άνατολικη καΙ δυτική). ΟΙ τοιχογρα

φίες των κάθετων τοΙχων παρέμειναν, με τΙς φθορές ποι) προκάλεσανοι τρανταγμοΙ κατά τήν

κατάρρευση των καμαρό:>ν. Μετά τ~ν πρώτη έπισKΕUή τοΟ μνημείου κιιΙ τή διακόσμηση των

μερό:>ν που όπέστησαν την καταστροφή (καμάρες), νέα καταστροφη aτό δυτικό σκέλος της

τρουλλοκιιμάρας.της καμάραςτης δυτιl\ηςκεραιαι; καΙ τού τυμπάνουπάνω άπό τή δυτική θύριι

έπέβαλετήν ~'ΠισKευή καΙ τι) λύση τό:>ν προσκτισμάτων.τα προσκτίσμιιτααuτάέπινοήθηκανγια.

λόγουςστατικi'\ς,κυρίως,τού μνημείου.Χρειάστηκετότενά τοιχογραφιιθο\)ντά κατασφαμμένα

Πραγματιστι/(έ;πcι.ρατηρι7σει... Μία λεπτομερειακή έπιτόπου ερευνα είχνει

ότι στό ϋψος το - λαιμού τών όλόσωμων μορφών στόν κυρίως ναό καΙ τό Ιερό

κάποια διαταραχι; άπέκοψε τίς κεφαλες σ ένα σ' νολο σημείων πού καλ' πτε

ται σήμερα με σκληρό κονίαμα. Στό εξωτερικό επίσης, δπως διακρί εται

εϋκολα στό ϋψος των 1.35 μ. ό.πό τήν επιφάνεια του μεταγενέστερου θρανίο

στή νότια πλευρό: τού μνημείου, ή τοιχοδομία φαίνεται v ό:λλάζη μορφή άπό

τό ϋψος τών φωτιστικών θυρίδων τού νότο καΙ πρός τά πάνω, σάν ν' άποκό

πτεται από τό ύπόλοιπο σώμα του τοίχου. Ή διαπίστωση αύτή εμβάλλει,

νομίζω στήν ύποψία μήπως κατέρρε σαν κάποτε οΙ θολωτές κατασκε ες

στήν άνωδομή .
•Η σ στηματική έπιτόπου έξέταση του κτη ρίου ύπαγορεύει μ ιιl καταφατ ιKl;

άπάντηση στό ερώτηματής προηγούμενηςπαραγράφου.'Έτσι έρμηνεύονται

καΙ δρισμένεςμετατροπέςη επεμβάσειςστό αρχικό σχέδιο τού μνημείουπού

επέβαλαν τελικά σάν δριστική τή λύση τής προσθήκηςτ6:>ν προσκτισμάτων

για τήν εξυπηρέτηση μάλλον στατικών ό.ναγκ&ν,τήν έξουδετέρωσηδηλαδή

τών πιέσεων πού δημιουργούσε ή ϋπαρξη της τρουλλοκαμάρας.

Άλλα καί ή κατάσταση τών τοιχογραφιών μέ τΙς διαφορέςπο όπάρχουν

άνάμεσαστις δμάδες, συνηγορειστήν παραδοχή τi'jς άπόψεωςγιο. τΙς διάφο

ρες καταστροφέςπού ύπέστη τό μνημείο τουλάχιστοστό σημείο τής διαφο

ράς τό)ν τοιχογραφιών τής τρίτης δμάδας πού ό.νΤΙΠΡOσωπεύOVΤαςκάτι τό

διαφορετικό άπό άποψη ϋφους, ιακρίνονται σαφ6:>ς άπό τις ύπόλοιπες48.

ΈΠΙσκόπηση. ΟΙ τοιχογραφίεςτού ναού τού Ευπαλίου, με τή νέα θεώρηση

των πραγμάτων, αποτελούν, για τήν Ιστορία τής ζωγραφικής του 130υ αΙ
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στην περιοχη τής δυτικής Στερεας, ενα σταθμό στην εξέλιξη τής τέχνης πρός

την παλαιολόγεια εκφραση49. Στό μνημειο του Ευπαλίου μπορει να σπου

δάση κανείς, στό σύνολο του γραπτου διακόσμου, τους χαρακτήρες μιας

τέχνης προσηλωμένης στα παλια παραδομένα πρότυπα, άλλα καί τα στοιχεια

που άναγγέλλουν τους νέους τρόπουςSΟ.

Ό ζωγράφος η καλύτερα οί ζωγράφοι που επιμεληθηκαν την τοιχογρά

φηση τού ναού δεν πρέπει να ενταχθουν στους όμότεχνους κάποιου τοπικου

εργαστηρίου' πρέπει να. άναζητησουμε την προέλευσή τους άπό χώρους πιο

μακρινούς. τα προβλήματα όμως του μνημείου, πολυποίκιλα καθως εΙναι,

άπαιτουν ειδικη καί συστηματικότερη εξέταση. Ή παρουσία π.χ. ένος ση

μαντικού άριθμου σκηνων άπό τη ζωη καί τα θαύματα του άγίου Νικολάου,

στις σχετικα λίγες και μικρες επιφάνειες του εσωτερικου του μικρου vaOijS1,

παρέχει τη δυνατότητα για. να εκφραστη ή αποψη ότι άρχικα. ό ναός ηταν

άφιερωμένος στον αγιο Νικόλαο. Άπό τό σημειο αυτό άνοίγεται ενα ευρύ

τερο πεδίο ερευνας για την ίστορικη παρακολούθησήtouS2 . ΟΙ λόγοι που με

μέρη και οΙ εσωτερικές επιφάνειες τών προσκτισμάτων. 'Η πιθανη αύτη άποψη έρμηνεύει τις

τεχνοτροπικές διαφορές τής γ' όμάδας μέ τις ίiλλες δύο πού προηγουνται καθώς καΙ εκεινες πού

ύπάρχουν άνάμεσα στις δύο πρώτες όμάδες.

β. Σύμφωνα μέ μια δεύτερη ίiπoψη τό μνημείο όπέστη άρχικα μια δοκιμασια κατα την όποία

κατέρρευσαν οΙ θολωτές κατασκευές. Μετα την επισκευή του διακοσμήθηκε ξανα μέ τοιχογρα

φίες τών α' καί β' όμάδων. Στό σημείο της επαφής τής παλιας μέ τη νέα κατασκευή, εξαιτίας τής

διαφορετικης συνθέσεως των ύλικων, τό κονίαμα εσωτερικα τινάχτηκε πρός τα εξω από μια νέα

δοκιμασία πού επέβαλε τη λύση τών προσκτισματων καΙ τη διακόσμηση τών μερών πού ύπέστη

σαν ξανα την καταστροφή (τρουλλοκαμάρα, καμάρα δυτικης κεραίας, τύμπανο δυτικης κεραίας

πάνω από ηΊ θύρα) και εκείνων πού δημιουργήθηκαν ώς νέοι χώροι. Ή ίiπoψη αύτη φέρνει, στην

ούσία, πιό κοντα τις τοιχογραφίες της α' και β' όμάδας και τοποθετεί τις τοιχογραφίες της γ'

όμάδας στή χρονική περίοδο πού ακολούθησε τήν κατασκευή τών προσκτισμάτων, από τα. μέσα

δηλαδή του 130υ αί. έως τό τέλος περίπου του ίδιου αίώνα. Ή δεύτερη ιiποψη ίσως βρίσκεται

περισσότερο κοντα στα πράγματα.

49. Για τήν κίνηση αύτη βλ. σχετικά, Μαρίας Γ. Σωτηρίου, «'Η πρώιμος Παλαιολόγειος

'Αναγέννησις είς τας χώρας και τας νήσους της Έλλάδος κατα τόν 130ν αΙώνα», Δελτ. Χριστ.

Άρχ. Έτ. περ. Δ', τόμο Δ' (1964 - 1965), 'Αθηναι, 1966, σ. 257-273, δπου και ή προηγούμενη

βιβλιογραφία. Πρβλ. Μ. Chatzidakis, «Aspects de la peinture murale du XIIle siecle en Grece»,
L 'αl'/ byzuntin du XIIle siecle, Symposium de Sopocαni 1965, Beograd, 1967, σ. 59-74. του ίδιου,

«Classicisme et tendances populaires au XIVe siecle»,Actes du XIVe CongI'es ΙnιeπιαtίοnαΙ de8
έtudes byzantines, Τ, Bucarest, 1974, σ, 153-155.

50. Ό ρεαλισμός Π.χ. ύπεισέρχεται στήν εκφραση των μορφων, δπως εκείνης του προφήτη

Μιχαία πού βρίσκεται στό ανατολικό μέρος του νότιου τυμπάνου της τρουλλοκαμάρας.

51. Για. τη συνήθεια να διακοσμουνται ναοι με σκηνές από τη ζωη και τα. θαύματα του 'Αγίου
στόν όποίο εΙναι αφιερωμένοι βλ. 'Α. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τού Άγίου Νι,,"ολάου 'Ορφα

"ού Θεσσαλονίκης, 'Αθήναι, 1964, σ. 18 καΙ σημ. 13. του ίδιου, ΑΙ τoιχoγραφίaι τού κα80).I,,"ού τής

Μο"ής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας. Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 28 και σημ. 1,2.
52. Σε ιiλλη, έτοιμη για δημοσίευση, εργασία διαπραγματεύομαι τό θέμα της Ιστορικης

ΤOlΧΟΓΡΑΦΙΕΣ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ 251



κάνουν να πιστεύω δτι ο{ καλλιτέχνες που εργάστηκαν εδώ προέρχονται από

τις περιοχές της ανατολικης Στερεας ενισχύονται και από τις σύγχρονες

γραπτες μαρτυρίες53. Φοβουμαι δμως μήπως το θέμα αυτο εγγίζει μεγάλα,

συνθετότερα προβλήματα και κάθε προσπάθεια για αναφορες η ακόμη και

λύσεις εξέρχεται από τα δρια της συνοπτικης αυτης ανακοινώσεως που εΙχε

σκοπο να διαγράψη μόνο τα πλαίσια για τήν τοποθέτηση τών χρονολογικών

προβλημάτων του ναου και τών τοιχογραφιών. Έλπίζω πολυ σύντομα να

όλοκληρωθη ή μονογραφικη μελέτη του μνημείου, δπου γίνεται διεξοδικό

τερη ερευνα τών επι μέρους θεμάτων η τών γενικότερων ζητημάτων ιστορίας

της ζωγραφικης του 130υ αΙ ση'] φραγκοκρατούμενη η μη Στερεα Έλλάδα*.

παρακολουθήσεως του μνημείου εξετάζοντας σύγχρονες η μεταγενέστερες μαρτυρίες. ΕΙναι

πολυ πιθανη ή αποψη δτι ό ναός, που χρησίμευσε ώς καθολικό μικρου μοναστηριου, μπορεί ϊσως

να ταυτιστη με καποιο "μονίδιον ... του άγίου Νικολάου" που παραδίδεται από μιά επιστολή του

Μιχαηλ Χωνιάτου, πρός τόν 'Ιωάννη 'Απόκαυκο (βλ. Μιχαηλ 'Ακομινάτου του Χωνιάτου, Τά

Σωζόμει'α, εκδ. Σπυρ. Λάμπρου, τόμο Β', εν 'Αθηναις, 1880, σ. 331-332).
53. Σημαντικη πληροφορία για την κατάσταση της ζωγραφικης στή δυτικη Στερεά αποτελουν

τα δσα μάς παραδίδονται από την επιστολογραφία τού 'Αποκαύκου σχετικα με τήν προέλευση

των καλλιτεχνων πού ό ϊδιος ζητά, για 'να διακοσμήσουν τό μητροπολιτικό ναό της Ναυπάκτου

(βλ. Ν. Α. Bees (Βέης), «Unedierte Schriftstϋckeaus der Kanzlei'des Johannes Apokaukos des
Metropoliten νοη Naupakιos (ίπ Αetοlίen)>>,ΒγΖanΙίlιίsclι-neιιg/'ίeclιίsclιeJah/'bUCllel'. 21 (1971 
1976), 'Αθηναι, 1976, σ. 115, αριθ. 58, στ. 8-24 ). Οί ειδήσεις αύτές αποτελουν επl πλέον αφορμές

για νέες θεωρήσεις της ζωγραφικης στη Στερεα Έλλάδα κατα τούς χρόνους εκείνους.

* 'Από τΙς εικόνες που συνοδεύουν τό κείμενο οΙ υπ' αριθ. Ι, 3 καΙ 7 προέρχονται από τό

φωτογραφικό αρχειο του καθηγητη κ. Ν. Β. Δρανδάκη καί οΙ υπόλοιποι από τό προσωπικό μου

αρχεΙο. Με τίς δύσκολες συνθηκες για τη φωτογράφηση του εσωτερικου ή απόδοση δεν εΙναι

Ικανοποιητική. Ευχαριστίες οφείλω στό φωτογράφο κ. Γ. Νικολερη που προσπαθησε ν' αξι

οποιήση παλιότερες φωτογραφίες.
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