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Τανεα
.IQ.V p.Q.V.utIOV .

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

1. Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου εγκαι

νιάζει το Μουσείο.

1. The Prime Minister, Mr Andreαs PαpαnCireou,

opening the Museum.

1. Le Premier Ministre Mr Andreαs Pαpαndreou

inαugure le Musee.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

εγκαινιάστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου

1994 από τον Πρωθυπουργόκ. Ανδρέα

Παπανδρέου. Την τελετή των εγκαι

νίων στο κεντρικό αίθριοτου Μουσείου

τίμησαν με την παρουσία τους πολλά

μέλη της κυβέρνησης, οι τοπικές πολι

τικές, εκκλησιαστικέςκαι στρατιωτικές

αρχές, οι πρόξενοι των χωρών της Ευ

ρωπαϊκήςΈνωσης,οι πρυτάνειςκαι εκ

πρόσωποιτων πνευματικώνιδρυμάτων

και πολλοί κάτοικοι της πόλης που με

ενθουσιασμόκατέκλυσαντην αυλή και

το προαύλιοτου Μουσείου.

Για τη σημασίακαιτους στόχουςτου νέ

ου Μουσείου,για τα πολιτικά πρόσωπα

που συνέβαλαν αποφασιστικά στη δη

μιουργίατου, για το μελετητήτου κτιρί

ου και τους επιστήμονεςτων αρμόδιων

Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτι

σμού που προώθησανκαι επέβλεψαντο

έργο, για τους δωρητές και χορηγούς

του Μουσείουμίλησανο ΥπουργόςΠο

λιτισμού κ. Θ. Μικρούτσικος, ο Υφυ

πουργός Πολιτισμούκ. Ν. Σηφουνάκης

και η Διευθύντρια του Μουσείου κ. Ε.

Κουρκουτίδου-ΝικολαΙδου. Η τελετή

πλαισιώθηκε από μουσική εκδήλωση

που οργάνωσε η Μακεδονική Καλλιτε

χνική Εταιρεία «Τέχνψ. Παρουσιά

σθηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση

το έργο του ΜιχάληΑδάμηΩς θησαvρόν

πάνω στο στιχηρό ιδιόμελο Εvφραίνοv

πόλΖς Θεσσαλονίκητου βυζαντινούυμνο

γράφου και μελωδού του 90υ αι. Γεωρ

γίου Σικελιώτου.



----_._-



ΕΚΘΕΣΗ «ΒγΙΑΝΤΙΝΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ ΙΚΗΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ»

Μετά την τελετή των εγκαινίων η Διευ

θύντρια του Μουσείου ξενάγησε τον

Πρωθυπουργό και τους επισήμους στο

χώρο της Έκθεσης «Βυζαντινοί θη

σαυροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι

της επιστροφής», η οποία οργανώθηκε

στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου ει

δικά για τα εγκαίνια. Στην Έκθεση αυ

τή παρουσιάζονται επιλεκτικά μερικές

από τις πιο σημαντικές βυζαντινές και

μεταβυζαντινές αρχαιότητες της Θεσ

σαλονίκης που είχαν μεταφερθεί από

το 1916 στο Χριστιανικό και Βυζαντι

νό Μουσείο Αθηνών και επεστράφη

σαν τον Ιούνιοτου 1994 στη Θεσσαλο

νίκη μετά την αποπεράτωσητου κτιρί-

ου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι

σμού. Η Έκθεση περιλαμβάνειβυζα

ντινές και μεταβυζαντινές εικόνες,

πρωτοβυζαντινάκαι βυζαντινάγλυπτά

και επιγραφές, καθώς και εκκλησια

στικά υφάσματα.

Ο χαρακτήρας που έχει δοθεί στην

προσωρινή αυτή έκθεση υποβάλλει

μια θεατρικότητα για να τονισθεί η

πανηγυρική υποδοχή, ύστερα από 80

σχεδόν χρόνια,των σημαντικώναυτών

έργων τέχνης και κειμηλίων και η εορ

ταστική ατμόσφαιρα των εγκαινίων.

Παράλληλα, οι μεγάλες φωτογραφίες

της πόλης και των ναών της (από φω

τογραφίες του Fr. Boissonnas, 1913

1919), που λειτουργούνως πλαίσιοτων

εκθεμάτων, δηλώνουν υπαινικτικά τη

χωρική και χρονική σχέση των αρχαι

οτήτων με την πόλη.



Τανεα

...................................................................................................................................................J.Q.1).pQ~.q~.Q'

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΚΕ ΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «Απο ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ
ΒΥΖΑΝTl ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΙΣTlΑ ΙΚΟ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ»

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του Μου

σείου Βυζαντινού Πολιτισμού, το Υπουρ

γείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την ίδρυση

στη Θεσσαλονίκη, με έδρα το Μουσείο,

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας του

Βυζαντινού Πολιτισμού, που χρηματο

δοτείται από την Unesco και έχει στόχο

την εξειδίκευση επιστημόνων και τεχνι

κών για τη συντήρηση, αποκατάσταση

και μελέτη βυζαντινών και μεταβυζαντι

νών χώρων και μνημείων, και για την

έρευνα στον τομέα της μουσειολογίας

και μουσειογραφίας.

2. Ο YΨVπoυργός Πολιτισμού κ. Ν. ΣηφουνάΚΙΖς και ο

Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Γ. Θω

μάς ξεναγούνται σιην έκθεσΙΖ από τη Διευθύντρια του

Μουσείου κ. Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου.

3. Η ηθοποιός Ειρήνη Παπά επισκέπτεται την έκθεση.

Στα πλαίσια του προγράμματος της Eu

IΌpean Science Foundation «The ΤΓans

fΟΓmatiοnofthe Roman WΟΓΙd - 4th-9th

centuΓΥAD» σχεδιάζεται για το 1997 ένα

δίκτυο εκθέσεων σε έξι ευρωπαϊκά μου

σεία με διάφορεςθεματικές ενότητεςπου

αφορούν γενικά τη μετάβαση από το ρω

μαϊκό στο μεσαιωνικόκόσμο.

2. The Deputy Minister/ΟΤ CultuTe, Μτ Ν. SijΌunαkίs,'

and tlze GeneTαI SeCTeIary ο/ tlze Ministry ο/ CultuTe,
Μτ G. Thomαs, being shown aTO'und the exhibition by
Ilze DiTector ο/ Ihe Museum, Ms Ε. KOZtTkoutidozt
Nikolaidou.
3. The actress ITene Papas visiting the exhibition.

2. Le Secnftaire dΈΙαt α lα CultltTe Μτ Ν. SijΌΖιnαkίs

et le SecnftaiTe GeneI'al du MinisIeTe de lα CultuTe Μτ
G. Tlzol1ΙΑS sont guidιfs (ι l'expositiolz ρατ lα DiTectl'ice
du Musee Ml1le Ε. KouTkoutidou-Nikolaidou.
3. L'actτice M11le ITeIze Pαpαs en vί.sίte α l'exposition.
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Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ζήτησαν

τη συμμετοχή του Μουσείου Βυζαντινού

Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό η Διευ

θύντρια του Μουσείου συμμετείχε, από

16-18 Δεκεμβρίου, στη συνάντησητων Δι

ευθυντών των Μουσείων στο Στρασβούρ

γο για το σχεδιασμό του προγράμματος.

Το Μουσείο Bυζαyrινoύ Πολιτισμού θα

συμμετέχει στο πρόγραμμα με την έκθε

ση «Από τα Ηλύσια Πεδία στο Χριστιανι

κό Παράδεισο» που εντάσσεταιστη θεμα

τική ενότητα «Death and Burial».

4. Το αμψιθέατρο «Μελίνα ΜεΡκούρη-.

5. Το πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης.

4. The "Melinα Merkouri" αmphitheαtre.

5. The progταmme ο/ the ρΙαΥ.

4. L'αmphitlzιfdtre "Melinα Mercouri".
5. Le progταmme de Ια representαtion thιfdtrαle.

Α ΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
«ΜΕΛΙ Α ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Τιμώντας τη μνήμη της Μελίνας Μερ

κούρη που θεμελίωσε το 1989 ως Υπουρ

γός Πολιτισμούτο Μουσείο,το αμφιθέα

τρο όπου θα παρουσιάζονται οπτικοα

κουστικά θεάματα ονομάστηκε αμφιθέ

ατρο «Μελίνα Μερκούρψ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Στο πλαίσιοτων «Δημητρίων»του Δήμου

Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε στο αμφι

θέατρο «Μελίνα Μερκούρψ,από 28 0

εμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου 1994, η

ΘεατρικήΛέσχη Βόλου που παρουσίασε

τα Οράματατου στρατηγούΜακρυγιάννη

σε σκηνοθεσίαΣπύρου Βραχωρίτη.



καν σrα μνημεία της πόλης και παρακο

λούθησαν σειρά διαλέξεων από αρχαιο

λόγους, ισrOΡΙKOύς, αρχιτέκτονες και άλ

λους επισrήμoνες, σε θέματα της ειδικό

τητάς τους. Η ομάδα του ΡΓίπcetoπ επι

σκέφθηκε επίσης το Μουσείο Βυζαντι

νού Πολιτισμού και ξεναγήθηκε σrην

προσωρινή έκθεση «Βυζαντινοί Θησαυ

ροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι της

επισrρoφής». Στο αμφιθέατρο «Μελίνα

Μερκούρη» του Μουσείου φιλοξενήθηκε

αριθμός ομιλιών με ισrOρΙKά και αρχαιο

λογικά θέματα. Η φιλοξενία του προ

γράμματος αυτού σroυς χώρους του Μου

σείου δικαιώνει τις προσδοκίες για το ρό

λο που το Μουσείο φιλοδοξεί να παίξει

ως κέντρο μελέτης του βυζαντινού πολιτι

σμού σε διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Τέχνης και Αρχαιολογίας του

Πανεπισrημίoυ του ΡΓiπcetoπ Ηνωμέ

νων Πολιτειών Αμερικής και το Πρό

γραμμα Ελληνικών Σπουδών (ΡrοgΓam

[ΟΓ Hellenic Studies) του ίδιου Πανεπι

σrημίoυ οργάνωσαν κατά τη διάρκεια

του χειμερινού εξαμήνου του 1994 σεμι

νάριο με θέμα «Θεσσαλονίκη:μια μεσο

γειακή πόλη ανάμεσα σrην Ανατολή και

τη Δύση». Στα πλαίσια του σεμιναρίου

που υλοποιήθηκε υπό τον καθηγητή

Slobodan CUΓi':ic, 16 φοιτητές επισκέ

φθηκαν τη Θεσσαλονίκη από τις 22 έως

τις 30 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους

σrη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές ξεναγήθη-

Τα νεα

..................................................................................................................................................ΙQ~.μQ."tJ~ο..v.

ΤΟ PRINCETO ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤ

~ Ύροιφ'οα XlXp&:Ct~ δπωι; )(<<Ι ό 'tCO\lpιXet, δ ,o:μonoupιXtt,
δ μποιrΑcxμ.&:ι; Τι 'tO μποuζοuχι' δπως 'to '/nvί.λο ~ δΠω( ή

χ!νηση στCι πηδήματα το& 'tO"ι:X[J.Ixou. ''OπλιJ. ποιχlλOt ivιX\''tIOt σ-::ον

~ιo, πάvτοτι, άνt(π«λo: την ήμιμάθιια., Πι'" 6πο",ί).&I«, τtιv ΠCΙΡΙX

χάρcιεη. Ό Μocχρu"{ιά:ννης ΙΎρά:φιι. δπωι; μιλdιιι, ouvOl.ov't'oιo;

'tιx\l'toxp6vwc;. Όρ&:μ.οιτιχ, θοιόμ.ιχτιχ χοιΙ προοιι,ιχΙι; Q:no'tIAoi;iv
«'t'cιχτιχί(» «πΙ\ιcινtι αtOν ILo..,cκoL>W 0'0 'του, πα\, ,1\10(\ δ (νοιρό,)

l1\J\ιομ.ιλητήι;. .
«ΠΙΧΡΙδtάνtι» :tO... Ινοιάθιtο λ6Ύ~ του, nob δΙ.....Τ..ο:ι .χλλοι; &πό

τCι πάcης φΥαιως χcιΙ μoρφfιι; «ΑΚΟΎΣΜΑΤΑ. )(.Ο(Τ« τ/ διά:ρχιιOt 'tfι(

πιχριπλ6:vηaήι; 'tOIl a'tTjv Ιλληvιχη γλώααcι. ΔΙv Lχφρ&:ζι't'cιι «lv
oιιxλlχτφ τιν! &γvώατψ η ατιvώς ώριαμΙvrι:ι, ώατόαο, Τι

+:λcιλoυμΙν'I'j» ~ +:χοιvήJl τ/ς Ιπoχ~ι; 'tou ('tTjv 6πoίcιv cιuθιν't'ιχως

&νcιπαρ&:γιι) .Τ\ιCιιι «ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ •. Έχφρ&:ζιι χa.ί &φορ& μ6vον

~aotJ( ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ(μΙ τ6 ... ι...ο: η 'tb... ιϊλλο 'tp6Tto).
Τοuς&:ποxaλώ «ΑΤΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ •.
Σήμι.ρcι, ti<f't'tpcι &πό τ6αοι Υι.Υονό'tιχ χor.Ι ΙΟνιχΙς χοι't<Χστροφίς,

Ιχοιιμι (ι;νά.γχ'l'j «πό ίοιοφιι'ίς «&ποχρuπ't'ογρ&:φοuς:ι<Χό'tηι; 'tYjI;
«οιοιλίχ'tοu:ι, tft, xιιλλιτΙχν~ι Ιπια'τ/μονιι; η xtι:ί _&πλοί. πολΙτε.ς

)"iyo\>'tcιI οιότοί. .
Σ'tόν, Ι... τίλε.ι, «CιvopOόyρafo» φΜοιΡο ).,6"1'0 'τ/ς «ξινόyλωσaηι;»

νιο-οθωνιχΤΚ πιρι6δοιι (των Media) &πο:ιτ,ί-:οι\ Τι «φυχιχη δρθο·

γροιφίοι:ι 'to!j «axo'tttyoU. σιιγτραφΙοι των ΟΡΑΜΑΤΩΝ για: νΟ;

ίπι,,:,.Jχοuμ.ι 'tb «ΘΑΥ'ΜΑ. μιiiι; άλληι; λαλι&ι;. .
'Η &νοιχομιδη των λιuJι&\lων (= χιιρογρ&:φων) 'toG 4Ι&γίοιι:ι 'τ/ι;

νιo~ιλληνιχης &φτ,γηαης αήμο:νl χοι! τη\! _ωροι) της Έλλ&δας:

Boιλxά:νιcι. 1994, XιX't&:oτΦΠI ΙχτάΧΤοιι lΣγ&γχης, τίλοι; 'tou cΔιcι.φω

'ttαfLou», ARTE PO'VERA.
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6. Η Μονιί ΤΖμίου Προδρό

μου Σερρών. Χαλκογραφία

του 1761.
6. The Monαslery oj 5Ι jolln
t/ze Baplisl, 5eTTes. ErzgTαv

ing (1761).
6. Le rnonαsleTe de 5aini

jean-PTodTor7!e α 5eπes.

GTavuTe (1761).

7. Η Παναγία του Κύκκου.

Χαλκογραφία του 1778.
7. The Virgin oj Kykkos. Επ

graving (1778).
7. Lα VieTge de Kyltkos. GTCl
vuTe (1778).

Δ ΩΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

Στις 11 οεμβρίου 1994 έγινε η μεταφο

ρά από την Αθήνα στο Μουσείο Βυζαντι

νού Πολιτισμού των χάρτινων εικόνων

της Συλλογής Ντόρης Παπαστράτου,

την οποία δώρησαν οι θυγατέρες της



Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

εμπλουτίστηκε πρόσφατα με δύο νέα

σημαντικά εκθέματα χάρη σε δύο νέες

δωρεές.

Το Ίδρυμα Γιάννη Φ. Κωστοπούλου

της Τράπεζας Πίστεως δώρησε μία

χάλκινη ενεπίγραφη κανδήλα παλαιο

χριστιανικής περιόδου, ενώ ο κ. Γιάν

νης Μπουτάρης δώρησε ένα χάλκινο

ενεπίγραφο σταυρό.

Τα δύο νέα αποκτήματα, που διατηρού

νται σε πολύ καλή κατάσταση, θα αποτε

λέσουν μέρος της μόνιμης έκθεσης του

Μουσείου, ενταγμένα στις ανάλογες χρο

νολογικές και θεματικές ενότητες.

Η κ. Άννα Χριστοφορίδη δώρησε στη βι

βλιοθήκη του Μουσείου πανομοιότυπη

έκδοση του εικονογραφημένου ελληνι

κού χειρογράφου MS Griego R.I. 19 με

τον Ακάθιστο Ύμνο, που φυλάσσεται

στη βιβλιοθήκητου Escorial.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με γενναία χο

ρηγία συνέβαλε στη δαπάνη μεταφοράς

των αρχαιοτήτων που επεστράφησαν

απ6 το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου

σείο Αθηνών στη Θεσσαλονίκητον Ιού

νιο του 1994.

Με χορηγία στη μνήμη της Μελίνας

Μερκούρηεκ μέρουςτης ΤράπεζαςΜα

κεδονίας-Θράκης εξοπλίστηκε με οπτι

κοακουστικ6 σύστημα το αμφιθέατρο

«Μελίνα Μερκούρη» του Μουσείου. Ο

Κωνσταντίνος Φυλακτός, ο οποίος δια

τηρεί εργαστήριο επεξεργασίαςμαρμά

ρου, προσέφερε για τις ανάγκες της έκ

θεσης των εγκαινίων του Μουσείου δύο

μαρμάρινεςβάσεις για γλυπτά.

πρότυπα.

Στο μεταξύ, για το φθινόπωροτου 1995,

προγραμμαΤίζεταιμια πρώτηπαρουσία

ση ολόκληρηςτης Συλλογήςστην αίθου

σα περιοδικώνεκθέσεωντου Μουσείου.

Τανεα

..................................................................................................................................................T.Q..,.pQ~.q~~.QJ!.

ΝΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣσυλλέκτριας, κυρίες Μαρίνα Ηλιάδη και

Δάφνη Παπαπαναγιώτου. Η Συλλογή

περιλαμβάνει 198 ορθόδοξα θρησκευτι

κά χαρακτικά,τυπωμένατο 180 και 190

αι. κυρίως στο Άγιον Όρος, και 8 ξύλινες

και χάλκινες χαραγμένες πλάκες. Δωρή

θηκε επίσης η βιβλιοθήκη της συλλέ

κτριας, με βιβλία σχετικά με τη χαρακτι

κή και τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή

τέχνη. Πρόκειται για το βιβλιογραφικό

υλικό το οποίο χρησιμοποίησε η Ντόρη

Παπαστράτου κατά την εκπόνηση του

μνημειώδους δίτομου έργου της που, με

τον τίτλο Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρη

σκευτικά χαρακτικά, 1665-1899, τυπώθη

κε στηνΑθήνατο 1986. Το έργο αυτό κυ

κλοφόρησεκαι στην αγγλική γλώσσα.

Μέρος της Συλλογήςτης Ντόρης Παπα

στράτου πρόκειται να εκτεθεί μόνιμα

στο Μουσείο ΒυζαντινούΠολιτισμού,σε

δικό της χώρο, ο οποίος βρίσκεταιμετα

ξύ της αίθουσας για την παλαιολόγεια

τέχνη και αυτής με τη Συλλογή Δ. Οικο

νομοπούλου.

Ένας αριθμόςχαρακτικώντης Συλλογής

θα χρησιμοποιηθείεπίσης στην αίθουσα

του Μουσείου την αφιερωμένη στην τέ

χνη της μεταβυζαντινής περιόδου, προ

κειμένου να «εικονογραφήσει» τη θεμα

τική ενότητα που αναφέρεται στην πα

ραγωγήτων εικόνων το 190 αι. στη Μα

κεδονία που, καθώς φαίνεται, επηρεά

στηκε άμεσα από τα αγιορείτικα χαρα

κτικά, τα οποία είχαν οι ζωγράφοι ως

11



M.Sf••
.......................................................I~m$ .

12

ΤΗΕ OFFICIAL OPENING

OF ΤΗΕ MUSEUM

The Museum ofByzantine Culture was

opened οη 11 st September 1994 by the

Prime Minister, Mr Andreas Papan

dreou. The ceremony was held ίη the

main atrium and attended by many

members of the government, local civ

ic, ecclesiastical and military author

ities, the consuls of the European υη

ίοη countries, the rectors and other

representatives oflocal educational es

tablishments, and many ordinary citi

zens, who enthusiastically crowded the

courtyard and forecourt.

The Minister for Culture Mr Thanos

Mikroutsikos, the Deputy Minister for

Culture Mr Nikos Sifounakis, and the

Director of the Museum Ms Eutychia

Κοurkοutίdοu-Νίkοlaϊdοuspoke about

the significance and the aims of the new

Μuseum, the political figures who played

a major part ίη its birth, the designer of

the building, and the members of the

relevant departments of the Ministry of

Culture who promoted and supervised

the construction 01' the Museum. The

ceremony also included a musical event

organized by the "Tehnj" Macedonian

ArtisticAssociation: the first ever per1'or

mance of Mihalis Adamis' 0.5 Thisαvron

(Like a Treasure), based οη the hymn

Efrαinoupolis Thessαloniki (Rejoice, City

of Thessaloniki) by the ninth-century

Byzantine hymnographer and melodist

Georgios Sikeliotes.

ΤΗΕ INAUGURAL ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ
"ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ TREASURES

OF THESSALONIKI

ΤΗΕ JOURNEY ΗΟΜΕ"

After the opening ceremony the Direc

tor of the Museum showed the Prime

Minister and other dignitaries round

the inaugural exhibition ίη the first

room. The exhibition, titled ''Byzan

tine Treasures 01' Thessaloniki. The

Journey Home" , presents a selection of

some ofThessaloniki's most important

Byzantine and post-Byzantine antiqui

ties, which were transferred to the

Christian and Byzantine Museum ίη

Athens ίη 1916 and came "back home"

to Thessaloniki ίηJune 1994 as soon as

the Μuseum of Βyzantine Culture was

ready to receive them. lt includes ΒΥΖ

antine and post-Byzantine icons, proto

Byzantine and Byzantine sculptures, ίη

scriptions, and church vestments.

The grand nature of this temporary

exhibition demanded a certain theatri

cality ίη its organization to emphasize

the festive welcome extended to these

major works ofart and local heirlooms

after their eighty-year absence, and the

celebratory atmosphere of the open

ing ceremony. The enormous enlarge

ments 01' F. Boissonnas' photographs

of the city and its churches (taken

between 1913 and 1919) set the exhib

its ίη their natural context and affirm

their spatial and temporal relationship

with Thessaloniki.



ΤΗΕ EUROPEAN CENTRE

FOR ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ CULTURAL
RESEARCH

ΤΗΕ "MELINA MERCOURI"

AMPHITHEATRE

ΤΗEATRICAL PERFORMANCE

The amΡhίtheatΓeίη which audio-visual

events will be held has been named ίη ho

nour ofthe late Melina Mercouri, who, as

MinisteΓ [ΟΓ Culture, laίd the foundation

stone ίη 1989.

As paΓt of the Municipality's "Demetria"

festival, the Volos Drama Society, direeted

by Spyros VrahΟΓίtis,ΡeΓfΟΓmed GeηeΓal

ΜakΓίΥanηίs' Orαmαtα (Visions) ίη the

"Melina ΜeΓCOUΓί"amphitheatre between

28 November and 5 DecembeΓ 1994.

DUΓing the last ,"vinter seιιιesteΓ, the De

ΡaΓtιιιeηt of Art and Archaeology and

the ΡΓΟgΓaιιι [ΟΓ Hellenic Studies of the

University οfΡΓίncetoη,USA, organized a

selllinaΓ οη the subject of "Thessaloniki:

Α Meditenanean City between East and

West". PΓOfessor Slobodan CUΓCicwas ίη

chaΓge of tlιe semίnaΓ, part of which ίη

volved a visit to Thessaloniki by sixteen stu

dents fΓOlll 22 to 30 October 1994. During

theiΓ stay, they were given a guided tour

ofthe city's monuments and attended a se

ries of lectures by aΓchaeοlοgίsts, histo

Γίans, architects and otheΓscientistsοη sub

jeets conneeted with theil' specialities. The

Prin-ceton gΓOup also visited the Museulll

ofByzantine CuΙtuΓeand was shown round

ΑΤ ΤΗΕ MUSEUMΡRINCETO

Οη the occasion of the opening of tl1e

Μuseum ofByzantine Culture, the Minis

tΓΥ of Culture also announced the open

ing ofthe European CentΓe[ΟΓ Βyzantine

CuΙtuΓal ReseaΓch. The CeηtΓe, located

ίη the Museum, isfunded by Unesco, and

its ΡUΓΡοse is to tΓaίη specialists ίη the

conservation, Γestoration and study of

Byzantine and post-Byzantine sites and

monuments, and ίη museological and

museοgΓaΡhίcalreseaΓch.

As partofthe European Science Founda

tion's programme "The ΤΓaηsfΟΓmatίοη

of the Roman World - 4th-9th ceηtuΓΥ

AD", a network of exhibitions is sched

uled [ΟΓ 1997 ίη six European museums.

The various themes will all have a geηeΓ

al bearing οη the transition from the Ro

man to the mediaeval world.

The people ίη charge ofthe ΡrοgΓammeίη

vited the Museum of Byzantine Culture to

take paΓt, and so, οη 16-18 December, the

Director attended a meeting ίη StΓasbΟUΓg

with the dίΓectoΓSofthe other participating

museums ίη ΟΓdeΓ to plan the ΡrogΓamme.

The Museum of Byzantine CultuΓe will

mount an exhibition titled "From the ΕΙΥ

sian Fields to the Christian Paradise" illus
tΓating the tlιemeof "Death and Burial".

"FROM ΤΗΕ ELYSIAN FIELDS
ΤΟ ΤΗΕ CHRISTIAN PARADISE"

13



the inauguralexhibition "ByzantineTreas

uresof Thessaloniki. TheJ ourney Home".

Anumber oftalks οη historical and archae

ological subjects were given ίη the "Melina

Mercourj" amphitheatre. The faet that the

Museum was able to receive the members

of the pΓOgrammeοη its premises justifies

ουΓ expectations that it will be able to play

its part as a centre for the study ofByzan

tine culture at an internationallevel.

ΤΗΕ DORI PAPASTRATOU

COLLECTIO

Οη llst November 1994 the collection of

paper icons assembled by Dori Papastra

toυ was transferred from Athens to the

Museum ofByzantine Culture. The collec

tion was donated to the Museum by Ms Pa

pastratou's daughters, Marina Iliadi and

Daphne Papapanayotou. It consists of 198

Orthodox religious engravings printed ίη

the eighteenth and nineteenth centuries,

chiefly οη Mount Athos, and eight engrav

ed wood and copper plaques. Ms Papastra

tou's Iibrary, a collection ofbooks about

engravingand Byzantineand post-Byzan

tine an, has also been donated. It com

prises the lίterature Dori Papastratou Γe

ferred to when she was writing her monu

mental two-volume work Pαper lcons: Or

thodox Religίous Engrαvings, 1665-1899

(Greekand English versions,Athens, 1986).

Part of the DΟΓί Papastratou colleetion

will be οη ΡeΓmaηentdisplay ίη a ΓOom of

its ο"γη between the room ofPalaeologan

aΓt and the room containing the Ikonom

opoulos Collection. Α number of the en

gravings will also be hung ίη the room de-

voted to post-Byzantine art ίη order to ίΙ

lustrate the theme of icon pΓOduction ίη

Macedonia ίη the nineteenth century,

which was apparently directly influenced

by Athonite engravings. (The painters ίη

fact used them as their models.)

Meanwhile, we plan to display the whole

collection ίη autumn 1995 ίη the ΓOom re

served for temporary exhibitions.

ΝEW DONATIONS Α D BEQUESTS

The Museum has recently received two

important donations: an inscribed copper

suspended oil-lamp ofthe early Christian

period from the Yannis F. Kostopoulos

Foundation, which belongs to the Credit

Bank; and an inscribed copper cross fΓOm

Mr Yannis Boutaris. Both are ίη excellent

condition and ",ιίll take their allotted places

ίη the Museum's permanentexhibition.

Ms Anna Christoforidis has also ΡΓeseηt

ed the museum library with a facsimile

edition of the illuminated Greek manu

script MS Griego R.I. 19, the ΟΓίgίηal of

which is ίη the Escorial LίbΓaΓΥ and con

tains theAcαthistosHymn. The Municipal

ity of Thessaloniki geneΓOuslycontribut

ed to the cost οftΓaηSΡΟΓtίηg the antiqui

ties retuΓned by the Byzantine Museum of

Athens to Thessaloniki inJune 1994. The

Bank ofMacedonia and ΤhΓacemade a fi

nancial donation ίη memΟΓΥ of Melina

ΜeΓcourί,which has been used to equip

the "Melina ΜeΓCOUΓί"amphitheatre with

an audio-visual system. And [ΟΓ the inau

gural exhibition Mr Konstandinos Fylak

tos, who has a maΓbΙe WΟΓkshοΡ, donated

two marble bases for sculptures.
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Ι' INAUGURATION DU MUSEE

Le Musee de 1a Civi1isation Byzantine

fut inaugure 1e 11 septembre 1994 par

1e Premier Ministre Mr Andreas Papan

dreou. La ceremonie d' inauguration

dans 1a cour centra1e du Musee a ete

honoree de 1a presence de p1usieurs

membres du gouvernement, ainsi que

de celle des autorites po1itiques, ecc1e

siastiques et mi1itaires 10ca1es, d' am

bassadeurs des pays de l' υηίοη Euro

peenne, des recteurs et des represen

tants des etab1issements cu1ture1s, ainsi

que d' υη grand nombre de Thessa10ni

ciens qui ont remp1i avec ravissement 1a

cour du Musee.

Le Ministre de 1a Cu1ture Mr Th. Μί

kroutsikos, 1e Secretaire d' Etat a1a Cu1

ture Mr Ν. Sifounakis et 1a Directrice du

Musee Mme Ε. Κοurkοutίdοu-Νίkο1aϊ

dou se sont prononces sur l' importance

et 1es objectifs du nouveau Musee, et ont

rappe1e l' action des hommes po1itiques

ayant contribue efficacement a sa crea

tion, du concepteur du batiment et des

ingenieurs des Directions competentes

du Ministere de 1a Cu1ture qui ont pro

mu et supervise 1e travail, des donateurs

et fournisseurs du Musee.

La ceremonie comportait une represen

tation musica1e donnee par 1a Compa

gnie Artistique Macedonienne "Techni".

Υ fut presentee en premiere mondia1e l'

oeuvre de Micha1is Adamis Comme un

tri.50r, basee sur l' idiome1e en vers de l'

hymnographe byzantin et melodiste du
ge siec1e Georgios Sike1iotis, Rιfjouis-toi,

Ο Ville de Thessαlonique.

Ι'EXPOSITION "TRESORS

BYZANTINS DE THESSALONIQUE

LE VOYAGE DE RETOUR"

Apres 1a ceremonie d' inauguration, 1a

Direetrice du Μusee a fait visiter au Pre

mier Ministre et aux officie1s l' espace

de l' exposition "Tresors Byzantins de

Thessa10nique. Le voyage de retour",

qui fut organisee, specia1ement a l' oc

casion de l' inauguration, dans 1a pre

miere salle du Musee. Cette exposition

presente que1ques unes des antiquites

byzantines et postbyzantines parmi 1es

p1us importantes de Thessa10nique, re

servees depuis 1916 aux visiteurs du

Musee Chretien et Byzantin d' Athenes

et de retour a Thessa10nique en juin

1994, al' achevement des batiments du

Musee de 1a Civi1isation Byzantine. L'

exposition propose des icones byzanti

nes et postbyzantines, des scu1ptures

protobyzantines et byzantines, des ίη

scriptions et des etoffes ecc1esiastiques.

Le caractere theatra1 donne acette ex

position temporaire sou1igne l' accuei1

panegyrique, pres de 80 ans p1us tard,

de ces oeuvres d' art et re1iques majeu

res, ainsi que l' ambiance de fete de l'

inauguration. Paralle1ement, 1es gran

des photos de 1a ville et de ses eg1ises

(photographies de Fr. Boissonnas,

1913-1919) qui servent de cadre aux

objets exposes, sous-tendent 1a re1a

tion territoria1e et temporelle entre 1es

antiquites et 1a ville.
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L Ε CE TRE EUROPEE DE
RECHERCHE SUR LA
CIVILISATION ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ

avec Ι' exposition ''Des Champs Elysees au

ΡaΓadίs ChΓetieη", qui s' ίηtegΓe dans Ι'

unite thematique "Dearh and Burial".

L ΆΜΡΗΙΤΗΕΑΤRΕ
"MELINA MERCOURI"

C' est en Ι' honneuI' de Melina ΜeΓCOU

Γί, qui en 1989, alΟΓS ΜίηίstΓede la Cul

ture, avait {'onde Ι' amphitheatre ου se

raient presentes des speetacles audiovi

suels, que ce dernieI' {'ut appele Amphi

theatre "Melina Mercourj".

ΑΙ' occasion de Ι' ίnaugUΓatίοndu Musee

de la Civilisation Byzantine, le ΜίnίsteΓe

de la CultuΓe a annonce la fondation a
Thessalonique du CentΓe EUΓOpeen de

Recheγche sul' la Civilisation Byzantine,

. qui sίegeΓa au Musee et qui seΓa finance

pal' Ι' U ESCG. Son Γοle seΓa de fΟΓmeΓ

des ίngeηίeUΓSet des techniciens specia

lίstes de la cοηseΓvatίοη, de ΓenοveΓ et

etudieI' les sites et monuments byzantins

et postbyzantins, ainsi que de faίΓe de la

ΓecheΓche dans les domaines de la mu

seologie et de la museοgΓaΡhίe. REPRESE ΤΑΤΙΟ THEATRALE

"DES CHAMPS ELYSEES Αυ
PARADIS CHRETIEN"

Dans le cadΓe du pIΌgrammede la Fonda

tion Europeenne des Sciences "The tΓans

formation οΓ the Roman World - 4th-9th

Dans le cadre des "DίmίtΓίa" de la ville

de Thessalonique, le Club de Theatre

de Volos s' est pΓOduitdu 28 novembre

au 5 decembΓe 1994 dans Ι' amphithea

tΓe "Melina ΜeΓcourί" en Υ ΡΓesentaηt

les Visions du General Makriyannis,

mise en scene pal' Spyros Vrachoritis.

Le Departement d' ΑΓι et d' AΓcheologie

de Ι' Universite de Princeton aux Etats

Unis et le PΓOgramme d' Etudes Helleni

ques (Program for Hellenic Studies) de

cette meme unίveΓsίteοηΙ organise, pen

dant le ΡΓemίeΓ semestΓe de 1994, υη se

minaire intitule "Thessalonique: une ville

mediterraneenne entre Ι' Orient et Ι' Occi

dent". Dans le carde de ce seminaire, Γeaιi

se pal' le ProfesseuI' Slobodan CurCic, 16

centuΓΥ AD", υη ensemble d' expositions

est planifie ρουΓ 1997 dans six musees eu

IΌpeens aνec des unites thematiques diver

ses qui cοnceΓnentgeneΓaΙementla tΓaηsί

ιίοη du Monde Romain au MoyenAge.

Les responsables du ΡrοgΓammeοηΙ solli

cite la participation du Musee de la Civili

sation Byzantine, et c' est acette occasion

que la DίrectΓίce du Musee a assiste, du 16

au 18 decembΓe, a la reunion des direc

teUΓS des Musees aStrasbΟUΓg, dont Ι' 01'

dΓe dujour portait sur la planification du

programme. Ainsi, le Musee de la Civilisa

tion Byzantine ΡaΓtίcίΡeΓaau programme

PRI CETO Α MUSEE



Les "ouveUes
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etudiants ont visite Thessalonique du

22 au 30 octobre dernier.

Durant leur sejour, les etudiants ont effec

tue des visites guidees des monuments de la

ville et ont suivi une serie de conferences d'

archeologues, historiens, architectes et au

tres scientifiques, sur des sujets de leur spe

cialite. L' equipe de Princeton a egalement

visite le Musee de la Civilisation Byzantine

etl' exposition temporaire 'Tresors Byzan

tins de Thessalonique. Le voyage de re

tour". Quelques conferences sur des sujets

historiques et archeologiques ont eu lίeu

dans Ι' amphitheatre "Melina Mercourj".

L' accueil de ce programme dans Ι' encein

te du Musee justifie les espoirs nourris

quant au rδle que ce dernier entend jouer

en tant que centre d' etudes de la civilisa

tion byzantine sur υη plan international.

DΟΝΑΤΙΟΝ DE LA COLLECTION
DE DORI PAPASTRATOU

Le 11 novembre 1994 sont parvenues

au Musee de la Civilisation Byzantine, en

provenance d' Athenes, les icones en

papier de la Collection de Dori Papas

tratou, leguees par les filles de la collec

tionneuse, Mesdames Marina Eliadi et

Daphne Papapanagiotou. La collection

comporte 198 gravures religieuses or

thodoxes imprimees aux 18e et 1ge sie

cles, surtoutau MontAthos, et 8 tablettes

gravees en bois et cuivre. La bibliotheque

de la collectionneuse contenant des lί

vres sur l' art de 1a gravure byzantine et

postbyzantine fut egalement leguee au

Musee. Il s' agit de la bibliographie utili-

see par Dori Papastratou lors de Ι' elabo

ration de son oeuvre monumentale, qui

fut imprimee aAthenes en 1986 sous le

titre Ic6nes en papier, Gravures religieuses

orthodoxes, 1665-1899. Cette oeuvre a

egalement ete traduite en anglais.

Une partie de la collection de Dori Papas

tratou sera exposee en permanence au

Musee de la Civilisation Byzantine dans

υη espace reserve, situe entre la salle de Ι'

Art des Paleologues et celle de la Collec

tion D. Ikonomopoulos. Par ailleurs,

quelques gravures de la Collection se

ront exposees dans la salle du Musee

consacree a Ι' art de la periode postby

zantine, afin d' illustrer Ι' unite themati

que qui concerne la production des ico

nes au 1ge siecle en Macedoine. Ces ico

nes furent apparemment directement

influencees par les gravures du Mont

Athos servant de modeles aux peintres.

Εη attendant, une premiere presenta

tion de la collection dans son ensemble

est programmee pour Ι' automne 1995,

dans la salle des expositions periodiques

du Musee.

ΝOUVELLES DONATIONS ΕΤ
SUBVENTIONS

Le Musee de la Civilisation Byzantine

fut recemment enrichi de deux oeuvres

d' art majeures, exposees grace a deux

nouvelles donations.

La Fondation Yannis F. Kostopoulos de

1a Banque de Credit a offert une 1ampe a
huile (cαndela)en cuivre portant une ίn

scription d' epoque paleochretienne,

J(



alors que Mr Yannis Boutaris a offert

une croix en cuivre portant egalement

une inscription.

Ces deux nouvelles acquisitions parfaite

ment conservees feront partie de Ι' expo

sition permanente du Musee, et seront

integrees dans les unites chronologiques

et thematiques correspondantes.

Mme Anne Christoforides a offert a la

bibliotheque du Musee une edition fac

similee du manuscrit illustreen grec MS

Griego R.I. 19 avec Ι' Hymne Akathistos

garcle ala bibliotheque d' Escorial.

La municipalite de Thessalonique, grace

a une genereuse donation, a contribue

aux depenses de transport des antiquites

qui, se trouvant jusqu' alors au Musee

Byzantin d' Athenes, sont rendues a
Thessalonique enjuin 1994.

Grace ala subvention allouee ala memoi

re de Melina Mercouri par la Banque de

Macedoine-Thrace, Ι' amphitheatre du

Musee fut equipe d' υη systeme audiovi

suel. Pour les besoins de Ι' exposition

inaugurale, Mr Konstantinos Fylaktos qui

a υη atelier de travail du marbre a offert

au Musee deux socles de marbre, destines

aΥ recevoir des sculptures.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ- ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS

ACIAC

ΑΔ

ASA

BCH

BIFAO

CA

DACL

ΕΕΘΣ

MonPiot

ΠΑΕ

RACr

Actes du Congres !ntemαtionαl dΆrchiοlοgie Chretienne

ΑρχαΖολογικόν Δελτίον

Americαn School ΟΙArchαeology

Bulletin de Correspondαnce HelleniqUe

Bulletin de l'Institut Frαnfais de lΆntiquίtέ Orientαle

Cahiers Archiologiques

Dictionnαire dΆrchiοlοgie Chretienne et de Liturgie

Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής

Monuments et Memoires, publiesρατ lΆcαdemίe des !nscriptions

etBelles-Lettres, FondαtionE. Piot

Πρακτικά της εν Αθήναις ΑρχαΖολογικής Εταψείας

Rivistα di Archeologiα Cristiαnα
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«ΜΗΤΕΡΑ ΗΛΙΟΣ» ΚΑΙ Ο
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ

ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το λατρευτικό ειδώλιο που προστέθηκε

τελευταία στη συλλογή των ταφικών ευ

ρημάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πο

λιτισμού στη Θεσσαλονίκη είναι ένα μι

κρό ομοίωμα ψαριού από ορεία κρύ

σταλλο, το οποίο συνοδεύεται από ένα

σφαιρίδιο από το ίδιο υλικό (εικ. 1).

Το ειδώλιο αυτό αποκαλύφθηκε στο

λακκοειδή τάφο Τ 122, προσανατολι

σμού Α-Δ, που έχει μήκος 2 μ., πλάτος

0,47 μ. και βάθος 0,50 μ. Ανήκει σε γυ

ναικεία ταφή, κτερισμένημε ένα πήλι

νο αγγείο,4 γυάλινα μυροδοχεία, 1 χρυ

σό ενώτιο, 1 χάλκινο ενώτιο, ψηφίδες

από ήλεκτρο και 2 οστέινες περόνες. Ο

τάφος αυτός βρίσκεται στο νεκροτα

φείο που ανασκάφηκε έξω από τα ανα

τολικά τείχη της πόλης και σε μικρή

απόσταση από αυτά, μέσα στο χώρο

του Κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας.

Στο αρχαίο αυτό νεκροταφείο ερευνή

θηκαν 240 τάφοι διαφόρωντύπων που

χρονολογούνταιαπό το 20 ως και τον

70 μ.Χ. αιώνα.

Το γυάλινο ειδώλιο της συλλογής του

Μουσείου έχει σχήμα ατρακτοειδές,

μήκος 0,058 μ., πλάτος 0,026 μ. και πά

χος 0,014 μ. Σώζεταισχεδόνακέραιομε

μερικές αποτμήσεις στην ουρά, στο

στόμα, καθώς και στα ραχιαία και κοι

λιακά πτερύγια. Οι λεπτομέρειες που

καθορίζουντο όριοτου σώματοςκαιτου

κεφαλιού, καθώς και τα πλάγια πτερύ

για αποδίδονταιεγχάρακτα.Το σφαιρί-

2

διο που συνοδεύει το ειδώλιο έχει διάμε

τρο 0,016 μ. (εικ. 2).

Πρόκειται για ένα λατρευτικό ειδώλιο

που ταυτίζεται με το ψάρι ΤίΙαρία ΝίΙο

ticα, αφορά ταφικές λατρευτικές συνή

θειες και σχετίζεται με αιγυπτιακές θεό

τητες. Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα Ι

έχουν αποκαλυφθεί ιερά αφιερωμένα

στους αιγυπτιακούς θεούς, όπως το Σε

ραπείον Θεσσαλονίκης2, το Ισείον Δίου3 ,

και το Ιερό αιγυπτιακών θεοτήτων στους

Φιλίππους4, τα οποία χρονολογούνται

μέχρι και τις αρχές του 40υ αιώνα και σε

πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει η χρι

στιανική θρησκεία με τη λατρεία αιγυ

πτιακών θεοτήτων.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν πάντα την

αγωνία της μεταθανάτιας ύπαρξης.
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Ήλπιζαν ότι θα επιστρέψουν στην επί

γεια ζωή, αφού ακολουθήσουν την πο

ρεία που καθημερινά ακολουθεί ο ήλιος

-ανώτατη αιγυπτιακή θεότητα- ο οποίος

αέναα ανατέλλει και δύει. Ο ήλιος, που

ταυτί~εται με το νεαρό θεό Ώρο-Ρα, εί

ναι ένας ζεστός κίτρινος δίσκος που κο

λυμπά στα νερά του Νείλου, ο οποίος

αντιπροσωπεύει την κύρια πηγή ζωής

στην Αίγυπτο και είναι θεός.

Μέσα στον υγρό κόσμο του θεού Νείλου

βρίσκουν προστασία ζώα και φυτά, τα

οποία έχουν ταυτιστεί με τη θεϊκή πα

ρουσία του ηλιακού δίσκου.

Το λευκό νούφαρο -naneferet στα αρ

χαία αιγυπτιακά- με τους κίτρινους

στήμονες, παίζει ένα πολύ σημαντικό

ρόλο στη θρησκευτική μυθολογία των

Αιγυπτίων5 . Ο κύκλος της ζωής του

υδρόβιου αυτού φυτού έχει ταυτιστείμε

τη «μητέρα ήλιο», γιατί την ώρα που ο

ήλιος δύει τα πέταλα κλείνουν ερμητι

κά γύρω από τον κίτρινο δίσκο και βυ

θίζεται το νούφαρο στο Νείλο. Με το

πρώτο φως της μέρας αναδύεται, ανοί

γει τα πέταλα αφήνοντας να φανούν οι

χρυσοί στήμονες, σκορπώντας παράλ

ληλα το μεθυστικό άρωμα, που θα βοη

θήσει ώστε οι νεκροί εισπνέοντάςτο να

έρθουν ξανά στη ζωή.

Μέσα στους τάφους απεικονίζονται

συχνά μαζί με το νούφαρο-λωτός- και

το ψάρι ΤίΙαρία Niloticα. Και τα δύο εί

ναι <<μητέρα ήλιος» και έχουν την ίδια

έννοια ως προςτην ταφικήλατρείατων

νεκρών. Το ψάρι αυτό, που ζει στα νε

ρά του Νeίλου, όταν γeννούσe τα αυγά

του, τα περιέκλειεσε μια σφαιρικήμεμ

βράνη. Όταν παρουσιαζόταν κίνδυ-

&κ. 1. Ομοίωμα ψαριού από ορεία κρύσταλλο.

Εικ. 2. Σχεδιαστική αποτύπωση του ψαριού της εικ. 1.
Εικ. 3: Ξύλινο αγγείο ψιμυθίων.

Fig. 1. Fish mαde ofTOCk-C1"ystal.
Fig. 2. DTawingoftllefi~h offig. 1.
Fig·. 3. Wooden co.smetic.s box.

Fig. 1. L'ex-voto enfOTme de pois.son en c'ry.stal de Toche.
Fig. 2. Re/YΓoclllction des.sinie dupoisson cle lα fig. 1.
Fig. 3. Godet en boi~ αfaTd.s.
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νος, έκλεινε στο στόμα του το σφαιρί

διο και το ελευθέρωνε όταν απομακρυ

νόταν ο κίνδυνος.

Επομένως, οποιοσδήποτε ζων οργανι

σμός έφερε στον κόσμο ή περιέκλειε μέ

σα του ως κύημα το σφαιρικό σχήμα θε

ωρείται από τους αρχαίους Αιγυπτίους

ως <<μητέρα ήλιος».

Στην αιγυπτιακή εικονογραφία συνα

ντάται συχνά το ψάρι ΤίΙαρία, το οποίο

ονομάζεται και Ouadj Nefer, Ouαdj

Decher, Decher, Inet και Abdjou. Έχουν

καταγραφείπολλά παραδείγματακινη

τών ευρημάτων που προέρχονται από

τάφους και απεικονίζουντο ψάρι αυτό,

όπωςτα κοχλιάριαψιμυθίων,με μορφή

ψαριού που κρατά στο στόμα του άνθη

λωτού6 (εικ. 4), ο σκύφος Thoutii7 , το

ξύλινο αγγείο ψιμυθίων8 (εικ. 3), μια

σειρά από χρυσά περίαπτα9 , των οποί

ων η αλυσίδα κοσμείται με μικρά ψα

ράκια του τύπου ΤίΙαρία κ.ά., ευρήματα

που ανήκουν στη συλλογή του Μουσεί

ου του Λούβρου.

Η τόσο συχνή χρήση της ΤίΙαρία ΝίΙο

ticα ως διακοσμητικού θέματος σημαί

νει ότι έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη

θρησκευτική μυθολογία των Αιγυπτίων

και είχε χαρακτήρα προστατευτικό και

ευεργετικό. Στο εσωτερικό των αιγυ

πτιακώντάφων έχουν αποκαλυφθείτοι

χογραφίες που μπορούν να δώσουν ερ

μηνεία ως προς το συμβολισμότους.

Στον τάφο 2b (τάφος του Khabekhent)

στο Deil" el Medinet ΙO (εικ. 5) διατηρεί

ται μια τοιχογραφία, όπου πάνω στο νε

κρικό κρεββάτι και στη θέση του οσι

ριακού νεκρού εικονίζεται ένα μεγάλο

ψάρι του τύπου ΤίΙαρία, το οποίο πρό

κειται να μομιοποιηθεί από το θεό

Άνουβι που παριστάνεται με τη μορφή

τσακαλιού. Σε μια άλλη παράσταση,

που προέρχεται από μια σαρκοφάγο

από το Gamhόud 11, παριστάνεται πά

νω από τη νεκρική κλίνη και τη μούμια

ένα ψάρι, το οποίο θεωρείται ως απει

κόνισητης ψυχής12 (εικ. 6).

Η παρουσία του ψαριού στη νεκρική

κλίνη, πάνω από τη μούμια του νεκρού ή

ακόμη μπροστά από την ηλιακή βάρ

κα l3 , θα πρέπει να παραλληλισθεί με το

νεκρό που ταυτίζεται με τον Όσιρι. Ο νε

κρός θα ξαναγεννηθεί και θα ζει αιω

νίως, σαν τον ανατέλλοντα ήλιο, τον
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Ώρο, γιο του Όσιρι και της Ίσιδας, που

ξαναγεννιέται για να αντικαταστήσει το

νεκρό πατέρα του. Τα αιγυπτιακά κεί

μενα συνδέουν πολλές φορές τη γέννηση

του Ώρου με ένα αυγό που επωάζεται

σΤο στήθος της Ίσιδας l4.

.. .είμαι η Ίσις... που θρηνεί τον ΌσΖΡΙ ... ο

σπόρος του βρίσκεται στο στήθος μου. Δημι

ούργησα το σώμα ενός θεού σε σχήμα αυ

γού... Ω Θεοί, ελάτε, προστατέψτε το στο

εσωτερικό του στήθους μου ... ώστε ο εχθρός

ο οποίος μεταμορφώνεται και επανέρ

χεται στην αιώνια ζωή. Το ψάρι είναι με

σολαβητής, που επιβεβαιώνει την ανα

γέννηση στην αιωνιότητα με τη μετα

μόρφωση: νεκρός-μούμια-ψάρι-ψυχή

αναγέννηση .

Ξαναβρίσκουμε λοιπόν το αιώνιο θέμα

της μεταφυσικής ανησυχίας των αρχαί

ων ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν πως,

όπως ο νεαρός ήλιος, ο Ώρος, θα ξανα

γεννηθεί αφού περάσει από τον κόσμο

{('fI ί#,l~;ί Ι ~ '~P.~,ι ~_Υr.1;/;r;ilfOf
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που θανάτωσε τον πατέρα του δεν θα έρθει να

θρυμματίσει το νεαρό αυγό...

Είμαι ο Ώρος που η Ίσιδα επώασε και προ

στάτευσε μέσα στο αυγό... 15.

Το ψάρι ΤίΙαρία, που τα αυγά του προ

στατεύονται μέσα στη σφαιρική μεμ

βράνη, κολυμπά μέσα στο υγρό στοι

χείο της ζωής του Νείλου και μπορεί να

ταυτιστεί με τον Ώρο και το νεαρό ήλιο,

Εtκ. 4. Κοχλtάρω ψψυθίων.

Εtκ. 5. ΤωΧΟΥραψία του τάφου 2b στο Deir el Medinet.

Fig. 4. Cosmetics spoon.
Fig. 5. Wall-paintingin t01nb 2b at DeiT el Medinet.

Fig. 4. CuilliiTeαfαrds.

Fig. 5. FTesques en pTovenance du. t01nbeαu 2b de
DeiT el Medinet.
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των νεκρών, έτσι και αυτοί θα μεταμορ

φωθούν και θα ξαναγεννηθούν χάρη στη

φροντίδα και την προστασία των θεών

Άνουβι, Ίσιδας, Θωτ Κ.ά. ή των θεϊκών

συμβολικών παραστάσεων, όπως άνθη

λωτού, ψάρι Tilαpiα και φυτό μανδραγό

ρας, που θεωρείται από τους αρχαίους

Αιγυπτίους μαγικό και ταυτίζεται με τη

μεταθανάτια ύπαρξη.

Πώς θα μπορούσε όμως να ταυτισθεί το

εύρημα της ανασκαφής του κοιμητηρίου

της Ευαγγελίστριας μ' αυτή τη γοητευτι

κή θεολογική αντίληψη των αρχαίων Αι

γυπτίων; Είναι βέβαιο ότι η παρουσία

ενός ειδωλίου σε σχήμα ψαριού σ' ένα

Εικ. 6. Απεικόνιση ψαριού σηι σαρκοφάγο του

Gαmlιoud.

τάφο της ύστερης αρχαιότητας θα ήταν

δυνατόν να παραπέμψει σε μια εικονο

γραφική απεικόνιση συμβόλου χριστια

νικήςλατρεί ας l6. Η συνύπαρξη όμως του

ιχθύος με το σφαιρίδιο από το ίδιο υλικό,

που χρονολογείται στον 30 αιώνα μ.Χ.,

επέβαλετηνταύτισητου ψαριούμε ειδώ

λιο αιγυπτιακήςλατρείας που χρησιμο

ποιήθηκε στον τάφο της νεκρής για να

δηλώσει την προστασίατης και να επι

σφραγίσειμε την παρουσίατου την ανα

γέννησηκαι τη μετά θάνατονανάσταση,

όπως ακριβώς πίστευαν ότι συνέβαινε

στην αρχαίαΑίγυπτο.

Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ- Β. ΜΠΟΥΛ1ΩΝΗ

Fig. 6. Representαtion of α fisll on the Gαmhoud

sαrcopltαgus.

Fig. 6. Repnfsentαtion de POisSOl1 sur le sαrcophαge de
GαιιιΙιοud.
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"ΜOTHER SUN" AND ΤΗΕ
SYMBOLISM OF ΤΗΕ SOUL

Ι THESSALONIKIIN
ιΑΤΕ ANTIQUITY

The cult figurine that has recentlyjoined

the collection of grave finds ίη the Mu

seum ofByzantine Culture is a small crys

tal fish accompanied by a little sphere of

the same material (fig. 1).

lt was found ίη a pit-grave, Νο Τ 122,

which is 2 m long, 0.47 m wide, and

0.50 m deep and has an East-West or

ientation. The occupant was a woman

and the grave goods consisted of one

earthenware vessel, four glass unguen

taria, one gold earring, one bronze ear

ring, some amber tesserae, two bone

fιbulae, and the cult figurine ofthe fιsh

and the sphere. This grave is situated

ίη a cemetery which has been excavated

just outside the city's east ""all ίη what is

now the Evangelistria cemetery. Two

hundred and forty graves of various

types, dating from the second to the

seventh century AD, have been ex

plored ίη this ancient cemetery.

The spindle-shaped glass figurine is

0.058 m high, 0.026 m wide, and 0.014 m

deep. lt is almost intact, with οηlΥ some

tiny fragments missing from tl1e tail, the

mouth, and the dorsal and abdominal

fins. The details defining the dividing

line between body and head, as also the

lateral fins, are engraved. The sphere has

a diameter ofO.016 m (fιg. 2).

This is a cult figurine identified as the

fish ΤίΙαρία NίloΙίcα and associated with

funerary customs of Egyptian deities.
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Sanctuaries ofthe Egyptian gods dating

from up to the early fourth century

have been discovered ίη Greece Ι, such

as the Sarapium ίη Thessaloniki2 , the

Temple of Isiac Zeus ίη Dion3 , and the

Sanctuary of the Egyptian Gods at Phi

lίρρί4 • Ιη many cases their cults co

existed with Christianity.

The ancient Egyptians were always

deeply concerned about life after

death. They hoped they would return

to earthly life after following the course

of the perpetually rising and setting

sun, their supreme deity. The sun,

identified with the young god Horus

Ra, was a hot golden disc floating ίη the

waters of the Nile, which latter repre

sented the principal source of life ίη

Egypt and was also a god. This watery

world sheltered creatures and plants

that were associated with the divine

presence ofthe solar disc.

The white water-lily -nαneferet lη an

cient Egyptian- with its yellow stamens

played a major part ίη the Egyptians' re

ligious mythology5. The life-cycle ofthis

aquatic plant 1vas associated with the

"mother sun", because at sunset its pet

als close tightly round the central yellow

disc and the flower sinks into the Nile.

At daybreak it emerges and opens its

petals, revealing the golden stamens

and releasing the intoxicating perfίIme

that helped the dead to return to life

when they inhaled it.

ΤίΖαρία NίZoΙίcα and the water-lily, ΟΓ

lotus, were frequently depieted together

ίη tombs. Both represented the "mother

sun" and had the same significance ίη

the cult ofthe dead. When this Nile fish

laid its eggs it would enclose them ίη a

spherical membrane, and when danger

threatened it would conceal the ball of

eggs ίη its mouth, releasing it when the

danger was past.

Consequently, the ancient Egyptians re

garded any living thing that brought

forth ΟΓ internally incubated a spherical

embryo as "mother sun".

ΤίΖαρία M:ZoΙίcα, also known as Ouαdy' Ne

fer, Ouαdj Decher, Decher, Inet, and Abd

JΌu, is frequently seen ίη Egyptian icono

graphy. It is depicted οη numerous re

corded movable finds from tombs, ίη

cluding cosmetics spoons ίη the shape of

a fish holding lotus flowers ίη ί ts jaws (fig.

4)6, the Thoutii scyphus7, a wooden cos

metics box (fig. 3)8, a number of gold

amulets9 whose chains were decorated

with tiny ΤI:Ιαρία NίZoΙίcα, and various

other finds now ίη the Louvre.

Such frequent use of ΤίΖαρία NίZoΙίcα

as a decorative motit' indicates that it

played a very important part ίη Egyptian

religious mythology and had a proteetive

and beneficial function. Wall-paintings

have been found inside Egyptian tombs

that may explain its symbolism.

Tomb 2b (the tomb of Khabekhent) at

Deir el Medinet (fig. 5)10 contains a wall

painting ίη which a large ΤίΖαρίαNίZoΙίcα

is lying οη the mortuary bench ίη the

place ofthe Osirian dead, and thejackal

headed god Anubis is about to mummify

it. Ιη another painting, οη a sarcophagus

from Gamhoud!!, a fish depieted above

the mummy οη the bed is believed to rep

resent the soul (fig. 6)12.
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Α parallel may be drawn between the

fish οη the mortuary bench, above the

mummy, ΟΓ ίη front of the solar boat l3

and the dead person, who is identified

with ΟsiΓίs.The dead will be Γebοrnand

live eteΓl1ally, just as the setting sun,

Horus, son of ΟsiΓis and Isis, is reborn

to take the place ofhis dead father. The

Egyptian texts fΓequeηtΙΥ associate the

birth of Hoγus with an egg hatching

within Isis' breast l4 .

...1αm Isis ... mourning Osiris ... his seed is

within my bTeαst. Ι hαve creαted the body

ο/α god in the shαpe ο/αn egg... Ο Gods,

come, protect it inside rιιy breαst. .. so thαt

the enemy thαt slew its fαtheT shαll not

come αnd smash the young egg...

Ι αm Horus, whom Isis incubαted αnd ΡΤΟ

tected inside the egg I5 ...

ΤίΙαρία Niloticα and its eggs, protected

ίη their spherical membrane and living

ίη the watery element of the Nile, may

be identified with Horus and the young

sun, who is metamorphosed and re

tuΓηs to eternal life. The fish is the

intermediary, which confirms rebirth

into eternity through metamΟΓΡhοsίs:

death-mummy-fish-soul-rebirth.

So we have here the age-old subjectofthe

metaphysical apprehensions of an an

cient people, who believed that, just as

the young sun, Horus, would be reborn

afteI" passing through the world of the

dead, so they too would be transformed

and bΟΓη again, through the ministra

tions and protection of the gods, such as

Anubis, Isis and Thot, ΟΓ of divine sym

bolic representations, such as lotus flow

ers, ΤίΙαρία Niloticα, and the mandrake,

which the ancient Egyptians believed to

have magical properties and associated

with life after death.

The question is, how can the find from

Evangelistria cemetery be linked υρ

with this beguiling ancient Egyptian

theological concept? Α fish-shaped fig

urine ίη a tomb of the Late Antiquity

could, certainly, reflect an iconographi

cal reΡΓeseηtatίοn of a Christian sym

bo1 16. However, the association οΕ fish

and sphere in the same mateΓίal,dating

from the third centuΓΥAD, means tl1at it

must be an Egyptian cult figUΓίηe that

was placed ίη the dead woman's tomb as

a token ofprotection and to confirm her

rebirth and Γesurrectίοη,justas was be

lieved ίη ancient Egypt.

E.l'ELEΚANIDO - V. Βουιιο Ι
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"MERE SOLEIL" ΕΤ ΙΕ SYMBOLISME

DE L' ΑΜΕ Α ΤHESSALONIQUE

DE L' ANTlQUITE ΤARDlVE

* PoUT les TlfjιfTences et les figuTes υοίτ le text gTec.

L' objet cultuel recemment ajoute a la

colleetion des tΓOuvailles funeraires du

Musee de la Civilisation Byzantine a
Τhessalonique est un petit poisson en

cristal de ΓOche accompagne d' une bou

le de la meme matiere (fιg. 1).

Cet ex-voto a ete decouvert dans Ie tom

beau en fosse Τ 122, qui est oriente Est

Ouest, long de 2 m, large de 0,47 m et

profond de 0,50 m. 11 appartient a une

sepulture de femme, ensevelie d'un vase

en terre cuite, 4 flacons a parfum en

verre, 1 boucle dΌreίΙΙe en or, 1 boucle

dΌΓeίΙΙe en cuivre, des cailloux de suc

cin, et 2 aΓdίΙΙοηs (agΓafes) en os. Ce

tombeau se situe au cίmetίeΓe antique

fouille hors le mur Est de la ville, pas tΓes

lοίη de ceux-ci, a I'jnterieur du cimetie

re dΈvaηgeΙίstrίa. Οη Υ a fouille 240

tombes de types dίveΓS datees du Ile au

VIle siecles aΡΓesJ.C.

Le poisson en cristal de la collection du

musee est fusίfΟΓme,d' une long'eur de

0,058 m, d' une largeuI' de 0,026 m et d'

une epaisseuI' de 0,014 m. Il est conser

νι' quasiment intacte, legeΓemeηt am

pute a la queue, a la bouche ainsi qu'

aux ηageοίΓesdorsales et abdominales.

Les details qui definissent la limite en

tre le corps et la tete, ainsi que les na

geοίΓes lateΓaΙes, sont incises. La petite

boule qui Ι' accompagne est d' un dia

metre de 0,016 m (fig. 2).

Cet objet cultuel s' identifie au poisson

ΤίΙαρία Niloticα, Ιίι' aux Γίtes funerai-



res des divinites egyptiennes. Il est

bien connu qu'en Grece' ont ete mis

au jour des sanctuaires dedies aux di

vinites egyptiennes a noter entre au

tres: le Serapeion aThessalonique2 , Ι'

Iseion aDion3, le sanctuaire des Dieux

Egyptiens a Philippes4 . Cenains fonc

tionnent, au moinsjusqu' au IVe sie

cle, en parallele avec des lίeux de culte

chretiens et dans certains cas la coexis

tence de la religion chretienne avec le

culte des divinites egyptiennes est

quasi certaine.

Les Egyptiens ont toujours eu Ι' angois

se de Ι' existence apres la mort. Ils espe

raient retourner ala vie terrestre apres

avoir suivi le meme parcours quotidien

que le soleil-divinite egyptienne supre

me- qui se leve et se coucl1e perpetuel

lemeηt. Le soleil, identifιe au jeune

dieu Horus-Ra, est un disque jaune et

chaud qui nage dans les eaux du Νίl,

qui est la source principale de la vie en

Egypte, luί meme divinise.

Or, dans le monde liquide du dieu Νίl,

s' abritent des animaux et des plantes

aquatiques qui sont lίes a la presence

divine du disque solaire.

Le l0tus blanc -nαneferet en egyptien

ancien- avec ses etamines jaunes, joue

un rQle tres impoΓtantdans la mytholo

gie religieuse des Egyptiens5 . Il est

considere comme "mere soleil" due a
son cycle de vie, car au couche du soleil

ses petales blanches se ferment hermeti

quement autour de son coeur jaune et

le l0tus sombre dans les eaux du Νίl. Α

la premiere lueur du jour, ίl emerge,

ΟUVΓe ses petales en deCΟUVΓaηtses eta-

mines jaunes et diffuse son parfum eni

VΓaηt. Les defunts ΓevίeηdΓΟηta la vie

apres Ι' avoil" respire.

Dans les tombeaux οη rencontre souvent

des representations du l0tus et du pois

son ΤίΖαρία Niloticα. Tous deux sont

"mere soleil" et leur signifιcation a υη

sens commun dans le culte funeraire. Le

poisson en question, qui vit dans les eaux

du Νίl, protegeait ses oeufs dans une

boule. Εη cas de danger ίl mettait la bou

le dans sa bouche pour la ressortir une

fois le danger eloigne.

Par consequent, tout etre vivant qui por

te ou qui enferme en soi tel υη germe,

soit la forme spherique, etait considere

par les Egyptiens comme "meΓe soleil".

Dans Ι' iconographie egyptienne οη

rencontre souvent le poisson ΤίΖαρία,

appele aussi OuαdjNefer, OuαdjDecher,

Decher, Inet etΑbdJΌu. 11 existe plusieurs

exemples d' objets rituels pΓOvenantde

tombes ου fιgure ce poisson: coιnme les

cuilleres a fards, en forme de poisson

tenant dans ses mandibules des fleurs

de lotus6 (fιg. 4), la coupe Thoutii 7, le

godet afards8 du Musee du Louvre (fιg.

3), une serie de colliers9 en or, dont la

chalne est decoree de petits poissons du

type ΤίΖαρία Niloticα, entre autres, qui

font egalement partie de la collection

du Musee du Louvre.

Cet usage frequent de la ΤίΖαρίαNiloticα

comme motif decoratif prouve que Ι'

animal tenait une place importante

dans la mythologie egyptienne et de

montre son caraetere protecteur et bien

faiteur. Aίnsi, les fresques decouvertes

a Ι' interieur des tombes egyptiennes
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peuvent egalement donneΓυη ηοmbΓed'

ίηteΓΡΓetatίοηsquant a son symbolisme.

Dans la tombe 2b (tombe de Khabe

khent) de DeiΓ el Medinet lO (fig. 5) se

tΓοuνe une fΓesque qui ΓeΡΓeseηte υη

gΓaηd poisson du type ΤίΙαρία etant en

tΓaίη d' etΓe momifιe paΓ le dieu Chacal

Anubis, sUΓ le lίt fuηeΓaίΓe a la place du

tΓeΡaηe. SUΓ une autΓe fΓesque ΡΓονe

nant d' υη saγcophage de Gamhoud I ι,

fιgUΓe au dessus du lίι funeΓaίΓe et de la

momie, υη poisson cοηsίdeΓecomme la

ΓeΡΓesentatίοηde Ι' ame I2 (fig. 6).

La ΡΓeseηcedu poisson sUΓ le lίt fuηeΓaί

Γe, au dessus de la momie ου eηCΟΓe de

vant la baΓquesοlaίΓeJ 3, doit etΓe assimi

lee au defunt qui s' identifιe a ΟsίΓίs. 11

ΓeηaίtΓa ρουΓ νίνΓe eteΓηeΙΙement, toυΙ

comme le soleillevant, ΗΟΓUS, fils d' Osi

Γίs et d' Isis, qui Γeηaίt ρουΓ ΓemΡlaceΓ

son defunt ΡeΓe.Aussi dans la lίtteΓatuΓe

egyptienne οη associe souvent la nais

sance d' Hoγus a υη oeuf qui s' incube

dans la ΡοίtΓiηed' ISiS 14.

.. y'e suis Isis ... qui pleure sur Osiris... sα se

mence se trouve dαnsmon sein... j' en αίΙοτ

me le corps d' un dieu en oeuf .. venez ο

Dieux, αssurez sα protection α Ι' interieur de

mon sein... que cet ennemi qui ωα son pere

ne vienne pαs briser le jeune oeuf ..

Je suis Horus qu' Isis α infαnte et αssure lα

protection dαns Ι' oeuf5...

Le poisson ΤίΙαρία NίloΙίcα et ses oeufs

pΓOteges dans la membΓane SΡheΓίque

nageant dans Ι' element liquide du ίl,

peut etΓe identifie a Hoγus et au jeune so

leil, qui se transforme et revient ala vie

eteΓηelΙe. Le poisson est Ι' ίηteΓmedίaίΓe

qui confιΓme la Γeηaissaηce a Ι' eteΓΠίte

paΓ une seΓie de tΓaηsfΟΓmatίοηs:mΟΓt

mοmίe-Ροissοη-ame-Γeηaίssance.

Ainsi donc, nous ΓetΓοuνοηs le sujet

eteΓΠel de Ι' inquietude metaphysi

que des hommes de Ι' Antiquite qui

cγoyaient que comme le jeune soleil

ΗΟΓUS Γenaίt aΡΓes avoiΓ passe dans le

monde des mΟΓts, eux aussi se tΓansfΟΓ

meΓOnt et ΓenaitΓοηt gΓace a la ΡΓονί

dence et ala pΓOtection des dieux Anu

bis, Isis, Thot entΓe autΓes, ου gΓace a

des ΓeΡΓesentatίοηsdivines et symboli

ques, comme les fleUΓS de lotus, le pois

son ΤίΙαρία NίloΙίcα et la plante de lnan

dΓagΟΓequi est coηsίdeΓeepar les Egyp

tiens anciens comme magique et s'iden

tifιe a Ι' existence posthume.

Toutefois, coιnInentΡοuπait-οηidenti

fιeΓ Ι' ex-voto decοuνeΓt pendant les

fouilles dans le cίmetίeΓe d' Evangelίs

tΓίa a cette chaΓmaηteconception theo

logique des anciens Egyptiens? 11 est

ceΓtaίn que la ΡΓeseηce d' υη objet cul

tuel sous fΟΓme de poisson dans une

tombe de Ι' antiquite taΓdίνe pounait

bien etΓe une ΓeΡΓeseηtatίοη ίcoηοgΓa

phique d' υη symbole du culte chΓe

tien 16. Neanmoins, la coexistence du

poisson avec la petite boule de la meme

matίeΓe,qui est date du IIIe siecle aΡΓes

J.C., nous a amene a suggeΓer que ceci

devait etΓe υη ex-voto lίe aux Γίtes fune

ΓaίΓesdu culte egyptien. 01', ίl accompa

gnait la defunte ρουΓ la ΡΓοtegeΓ au

monde de Ι' οutΓe-tombe,et aSSUΓaίtpaΓ

sa ΡΓeseηce la Γesuπectίοη et la Γeηaίs

sance ala vie eternelle.

Ε. J'ELEΚANIDOU - ν. BOULlONI
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Εικ. Ι. Γενικιί άποψη nις ανασκαψής. Στοβάθος διακρί

νεται το ταφικό συγκρότημα.

Εικ. 2. Ο ανατολικός τοίχος του τάφου. Σχέδιο.

Fig. Ι. Gener-αl view ΟΙ ιΜ excαvαtion with tlte buTίαl

complex in tIle bαckgr-ound.

Fig. 2. Πιe eαst ιυαll olthe tontb. DΤαιυίng.

Fig. Ι. Vue geneTαle de [αlouille. A'ufond οη. distingue
l'ensemhlefuner-αir-e.
Fig. 2. Le mllr- Est du torιtheαu.. Dessi1l.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΙΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα τελευταία χρόνια στη νεκρόπολη της

Θεσσαλονίκης αποκαλύπτονται αρκετοί

τάφοι που σώζουν αξιόλογο γραπτό διά

κοσμο. Αλληγορικές σκηνές με πτηνά

και άνθη, εικόνες ευχαριστιακών νεκρο

δείπνων, παραστάσεις από την Παλαιά

και Καινή Διαθήκη, αλλά και πίνακες

που μιμούνται ορθομαρμάρωση καλύ

πτουν τους τοίχους των τάφων, οι ιδιο

κτήτες των οποίων ήταν χωρίς αμφιβο

λία οι πιο εύποροι Θεσσαλονικείς.

Η γραπτή μίμηση ορθομαρμάρωσης,

που απαντά στους τοίχους αρκετώνταφι

κών μνημείων, επιδιώκει να αποδώσει με

χρώματα την πολυτέλεια των δημοσίων
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κτιρίων, το εσωτερικό των οποίων κάλυ

πταν πλάκες πολύχρωμων μαρμάρων ή

ένθετες διακοσμήσεις. Η διακόσμηση

αυτή, που κατάγεται από το δεύτερο πο

μπηιανό ρυθμό!, ανήκει στο γνωστό

Inkrustationssti12 της ύστερης αρχαιότη

τας και εκπροσωπείται στην ταφική ζω

γραφική της Θεσσαλονίκης από ένδεκα

τάφους, που καλύπτουν χρονικά μια πε

ρίοδο από τον 30 μέχριτον 50 αιώνα.

Ένα από τα καλύτερα δείγματα της

ομάδας αυτής ανασκάφηκετην άνοιξη

του 1994 σε οικόπεδο της οδού Δημο

σθένους 7 στο Δήμο Αμπελοκήπων, που

περιλαμβάνεται στο Δυτικό νεκροτα

φείο. Πρόκειται για το διαστάσεων

2,75ΧΙ,35ΧΙ,75 μ. νότιο τάφο διδύμου

κτιστού καμαρωτού συγκροτήματος,

που βρέθηκε μπαζωμένος και συλημέ

νος (εικ. 1). Ανήκει στον τύπο του καμα

ρωτού τάφου, που αποτελεί κατά τους

μετά το Διοκλητιαν6 χρόνους το πιο χα

ρακτηριστικό ταφικό μνημείο της αστι

κής τάξης3. Έχει οριζόντια είσοδο που

έκλεινε με μαρμάρινη πλάκα, πέτρα για

διευκόλυνση της καθόδου στον ανατολι

κ6 και το νότιο τοίχο και δάπεδο από

μαρμάρινες πλάκες που έχουν αφαιρε

θεί, στο δυτικό άκρο του οποίου διαμορ

φώνεται κτιστό προσκέφαλο. Μεγάλο

τμήμα της καμάρας και των δύο τάφων

του συγκροτήματος έχει καταστραφεί.

Η εξωτερική επιφάνεια του ταφικού συ

γκροτήματος παρουσιάζει επίπεδη δια

μόρφωση, που επιτυγχάνεται με την

επένδυση των τοιχωμάτων των καμα

ρών με τοιχοποιια, ενώ στρώση υδραυ

λικού κονιάματος εξασφαλίζει τη στε

γανοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό επι-

Ι
2

τυγχάνεται τόσο η προστασία τωντοιχο

γραφιών όσο και η απρόσκοπτη τέλεση

της νεκρικής λατρείας στην επιφάνεια

του συγκροτήματος.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του τάφου δια

τηρήθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση.

Για να προστατευθούν οι τοιχογραφίες

αποφασίσθηκε η αποκόλληση και η με

ταφορά τους στο Μουσείο Βυζαντινού

Πολιτισμού. Το έργο της αποκόλλησης

ανέλαβαν οι συντηρητές της Εφορείας

Γ. Κωνσταντινίδης και Γ. Γούσιας.

Μαύρη λεπτή γραμμή διατρέχει τη βάση

των τοίχων του τάφου και κόκκινη ταινία,

που πλαισιώνεται από μαύρη γραμμή,

ορίζει τη γένεση της καμάρας του. Δύο

πίνακες, που μιμούνται ένθετες διακο

σμήσεις, καλύπτουν τις μακριές πλευρές

και από ένας τις στενές. Τους πίνακες

ορίζει εσωτερικά λευκή ταινία που διχά-
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ζεται από κόκκινη λεπτή γραμμή, ενώ

πλατύτερη ταινία, που μιμείται ορθο

μαρμάρωση με πράσινες κυματιστές

γραμμές σε δύο αποχρώσεις, περιβάλλει

τους πίνακες εξωτερικά. Τα διακοσμητι

κά θέματα των πινάκων αποτελούν ρόμ

βοι εγγεγραμμένοι σε ορθογώνια που

εναλλάσσονται με ορθογώνια, εγγεγραμ

μένα σε άλλα μεγαλύτερα.

Στο άνω τμήμα του ανατολικού τοίχου,

ακριβώς κάτω από την είσοδο του τά

φου, μέσα σε πλαίσιο που ορίζεται από

κόκκινη ταινία με μαύρη λεπτή γραμμή

εσωτερικά, εικονίζεται κάμπος με άνθη

και ρόδα και γαλάζιο πτηνό με ανοιχτά

φτερά, που τσιμπά κάποιο χόρτο (εικ.

2). Η παράσταση αποτελεί μιαν αλληγο

ρία της παραδείσιας ευδαιμονίας και

βρίσκεται σε αντιστοιχία με εκείνη του

τόξου του δυτικού τοίχου. Κάτω από τη

ζώνη αυτή και μέσα σε κάμπο, που μι-

4
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μείται κόκκινο μάρμαρο, εγγράφεται με

κανόνα ορθογώνιο πλαίσιο πράσινου

χρώματος, κατά μήκος των στενών πλευ

ρών του οποίου κυματοειδείς μαύρες

γραμμές διαμορφώνουν φλογωτές απο

λήξεις (εικ. 4), όπως σε τοιχογραφίατης

Εφέσου4 . Στο παραπάνω πλαίσιο εγγρά

φεται άλλο ορθογώνιο, που σχηματίζει

εσωτερικά, με τη βοήθεια διαγώνιας

μαύρης γραμμής, δύο ορθογώνια τρίγω

να, το ένα σκούρου πράσινου χρώματος

και το άλλο ανοιχτότερου5.

Στο βόρειο τοίχο και μέσα σε κάμπο που

μιμείται κόκκινο μάρμαρο, γράφεται

ρόμβος πλαισιωμένος από λευκή ταινία,

που διχάζεται από κόκκινη λεπτή γραμ

μή (εικ. 3). Ο ρόμβος εξέχει του πλαισί

ου, όπως στην οικία κάτω από τη βασιλι

κή των Στόβων και στις τοιχογραφίες της

βασιλικής της Βραυρώνας6. Ακολουθεί

λεmή ταινία έντονου πράσινου χρώμα-

Εικ. 3. Ο βόρειος τοίχος του τάφου. Μίμηση ένθετης

διακόσμησης μερόμβους.

Εικ. 4. Το εσωτερικό του τάφου. Διακρίνεται ο ανατολι

κός τοίχος και τμi[ματα των μακριών πλευρών με τους

εγγεγραμμένους ρόμβους.

Εικ. 5. Ο δυτικός τοίχος του τάφου. Σχέδιο.

Εικ. 6. Το εσωτερικό του τάφου. Στο τόξο του δυτικού

τοίχου διακρίνεται το χριστόγραμμα.

Fig. 3. The north wαll o/the torιzb: pαinted imitαtion ο/

inlαid lozenges.
Fig. 4. The interior ο/the tomb: the eαst wαll αnd pαrts

ο/ the long wαlls with their inscribed lozenges.
Fig. 5. The west wαll oj"the tomb. Drαwίπg.
Fig. 6. The interior ο/ the tomb: ίπ the αrch οπ the west
wαll the chi-rho.

Fig. 3. Le mur Nord du tombeαu: omementαtion

peinte qui imite des losαnges incrustees.
Fig. 4. L' intιfri.eurdu t01nbeαu. On distingue le mur
Est et des pαrties des longues cDtes, omes des losαnges

inscτits.

Fig. 5. Le mur Ouest du torιzbeαu. Dessί1Ι.

Fig. 6. L' interieur du torιzbeαu. Sur Ι' αrc du mur
Ouest on υοίι le christogrαrιzrιze.

6
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τος και ρόμβος σε σκοτεινό πράσινο, στο

κέντρο του οποίου εγγράφεται κύκλος

που αποδίδεται με δύο αποχρώσεις κόκ

κινου. Τον κύκλο περιβάλλουν καμπύλες

κυματοειδείς γραμμές διακοσμητικού

χαρακτήρα, όπως σε ψηφιδωτό δάπεδο

της Σπάρτης και στψ ορθομαρμάρωση

του Αγίου Δημητρίου 7 .

Στον άλλο πίνακα του ίδιου τοίχου επα

ναλαμβάνεται το θέμα του ορθογωνίου,

ενώ στο δυτικό τοίχο παρατηρείται και

πάλι εγγεγραμμένος ρόμβος γαλάζιου

χρώματος (εικ. 5). Στο τόξο του ίδιου τοί

χου εικονίζεται χριστόγραμμα εγγε

γραμμένο σε στεφάνι (εικ. 6), που απει

κονίζεται για πρώτη φορά σε νομίσματα

του Μ. Κωνσταντίνου8 της περιόδου 320

324 μ.Χ., καθώς και στο δυτικό τοίχο

μιας ομάδαςτάφων της Νίκαιας που εί-

ναι σύγχρονοι9 . Στο κέντροτου τόξου κύ

κλος περιβάλλειφυλλοφόροστεφάνι με

πράσινο και γαλάζιο χρώμα, στο εσωτε

ρικότου οποίουεγγράφεταικόκκινοχρι

στόγραμμα που πλαισιώνεται, δεξιά κι

αριστερά, από δύο περιστέριαμε γαλά

ζια και κόκκιναφτερά.

Στους δύο πίνακες του νότιου τοίχου

επαναλαμβάνεται το θέμα του εγγε

γραμμένουορθογωνίουκαι του ρόμβου

σε αντιστοιχία με τους πίνακες του βό

ρειου τοίχου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρονπαρουσιάζειη ει

κονογράφηση της οροφής του τάφου

(εικ. 7 και 8), που διαμορφώνει με τη

βοήθεια κόκκινων λεπτών ταινιών οκτά

γωνα και ρόδακες που σχηματίζονται

από τρίγωνα, στο κέντρο των οποίων

υπάρχουν τετράγωνα, όπως στο δάπεδο
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του τάφου Β 1 της νεκρόπολης του Ανε

μουρίου lO . Μέσα στα οκτάγωνα εγγρά

φονται φυλλοφόρα στεφάνια, αντίστοιχα

με αυτά της οροφής της ζώνης του Νικέ

ρου στην κατακόμβη των αγ. Πέτρου και

Μαρκελλίνου και της Via Latina11. Περι

κλείουνκύκλουςκίτρινουχρώματοςστην

κορυφήτης καμάραςκαι πράσιναημικύ

κλια στη γένεσή της, στο εσωτερικότων

οποίων υπάρχουνρόδακεςή φρούτα.

Όλες οι παραστάσειςτου τάφου διακρί

νονται για την εξαιρετική ποιότητα του

σχεδίου και τη μεγάλη χρωματικήτους

ποικιλία και αποτελούντο καλύτερομέ

χρι σήμερα παράδειγμαζωγραφικήςμε

μίμηση ορθομαρμάρωσηςστη Θεσσα

λονίκη, γιατί αποδίδουν με εξαιρετική

επιτυχία την αντίστοιχη τεχνική στο

μάρμαρο. Τόσο η εικονογράφησητων

Εικ. 7. Άποψη της οροψιίς του τάφου.

Εικ. 8. Συμπληρωμένο σχέδιο της οΡοφ1ίς του τάφου.

Fig. 7. The ceiling ο/ the ton!b.
Fig. 8. Restored drαwi11.g ο/ the ceiling ο/the t01nb.

Fig. 7. Vue de Ια ΙοίΙυτε du. ton1.beαu ..
Fig. 8. ΡΙαη restitue de Ια ΙοίΙυτε d·u tombeα·u.



τοίχων με διάχωρα που περιέχουν ένθε

τα γεωμετρικά σχήματα, όσο και η θε

ματογραφία της οροφής με τη γεωμετρι

κή διαίρεση της επιφάνειας κατάγονται

αναμφίβολα από την κοσμική ζωγραφι

κή του 40υ αι. Μόνη εξαίρεση στο κο

σμικό περιεχόμενο της διακόσμησης

αποτελούν η ζώνη του ανατολικού τοί

χου και η παράσταση του τόξου, που πα

ρέχουν ενδείξεις της θρησκευτικής ιδεο

λογίας των ιδιοκτητών του.

Το πτηνό που ραμφίζει φυτό μέσα σε

ανθισμένο περιβάλλον παραπέμπει σε

μιαν αλληγορική εικόνα της ψυχής, που

απολαμβάνει ανέμελη τη γαλήνη του

Παραδείσου.

Το χριστόγραμμα (ligαturα), αρχικά δη

λωτικό του ονόματος του Χριστού πριν

το θρίαμβο της Εκκλησίας, κάνει την

εμφάνισ11 του το 320-324 μ.Χ. στα νομί

σματατου Μ. Κωνσταντίνουκαι εικονί

ζεται μέχρι το τέλος του 40υ αι. στην τέ

χνη (ζωγραφική, γλυπτική, ψηφιδωτά)

ως σύμβολο θριάμβουόχι μόνο του Χρι

στού αλλά και της αυτοκρατορικήςεξου

σίας. Αυτό προκύπτει από νομίσματα

του Μ. Κωνσταντίνουτης περιόδου325

326 μ.Χ., όπου εικονίζεταιλάβαρο, στο

άνω τμήμα του οποίου υπάρχειχρίσμα,

και από το μετάλλιο του Ονωρίου, που

κρατείλάβαρομε χρίσμα12 .

Αν και η διακόσμησητου τάφου δεν έχει

καθαρά χριστιανικό χαρακτήρα, ωστό

σο η παρουσίατου πτηνού στη ζώνη και

του χρίσματος στο τόξο δείχνουν, νομί

ζω, καθαρά τις θρησκευτικές προτιμή

σεις και τάσεις των ιδιοκτητώντου που,

εν μέρει εθνικοί, εν μέρει χριστιανίζο

ντες, ακολουθούν το ρεύμα της εποχής

αποδεχόμενοι τον κυρίαρχο ρόλο του

χριστιανισμού.

Ο τάφος κατασκευάσθηκε και διακο

σμήθηκε για μια διακεκριμένη οικογέ

νεια της Θεσσαλονίκης, τα μέλη της

οποίας διέθεταν αναμφισβήτητη πνευ

ματική και καλλιτεχνικήπαιδεία.

Η ζωγραφική του είναι έργο κάποιου

από τους σημαντικότερουςζωγράφους

της πόλης, ο οποίος πρέπεινα ζωγράφι

σε και τον άλλο τάφο του ίδιου συγκρο

τήματος, που εικονίζει σκηνές από την

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Κατα

τάσσεται χρονικά στην περίοδο του

ωραίουρυθμού (340-370 μ.Χ.) 13 που χα

ρακτηρίζεται από εκλεκτικισμό, κομψό

τητα και ελευθερία στην επιλογή των θε

μάτων. Με βάση τη θεματογραφία της

οροφής του, που παρουσιάζει αναλογίες

με την οροφή του μαυσωλείου της S.

Constanza 14, της κατακόμβης της Via

Latina15 και του τάφου της SίΙίstΓa 16, πι

θανότερηφαίνεταιη κατασκευήτου στη

δεκαετία 360-370 μ.Χ.

Ε. ΜΑΡΚΗ

* Eυxαρ~(Πώ τους συντηρητές Γ. Kων(Παντ~νίδη και

Γ. Γούσια για την προσοΧΙί και το ζήλο τους κατά την

αποκ6λληση των τo~xoγραφιών, καθώς και το Γ. Μιλ

τσακάκη γω την εκπ6νηση των σχεδίων του τάφου.
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SECULAR THEMES ΙΝ PAINTINGS
ΙΝ Α ΤΟΜΒ ΙΝ THESSALONIKI

Ιη recent years a number of splendidly

deCΟΓated tombs have been uηcοveΓed

ίη the necropolis of Thessaloniki, their

walls coveΓed with allegorical scenes of

birds and flοweΓS, eucharistic scenes and

funeral suppers, scenes fΓOm the Old and

New Testament and also painted panels

ofimitation maΓbΙeΓevetmeηt.The occu

pants of the tombs weΓe undoubtedly

among Thessaloniki's wealthiest citizens.

The imitation marble Γevetmeηt οη the

walls οfseveΓal fuηeΓarΥ monuments ΓeΡ

resents an attempt to rendeI" ίη paint the

luxurious aspect of the public buildings,

whose ίηterίΟΓS weΓe coveΓedwith slabs of

multicoloured maΓbΙe ΟΓ inlaid ΟΓηameη

tation. This form ofdecoration has its ΟΓί

gins ίη the second Pompeiian style 1, be

longs to the lnkrustαtionsstylof late antiq

υίιΥ2, and is represented ίη Thessaloniki

by eleven tombs dating from the third to

the fifth ceηtuΓΥ'

One of the best examples ίn this gΓOup

was excavated last spring οη a building

site at ηο 7 Dimosthenous St., Ambeloki

ρί, which is ΡaΓt oftl1e ancient west ceme

telT ΜeaSUΓίng 2.75χΙ.35χΙ.75m, ίι is

the south section of a double, vaulted

structure that was found looted and filled

ίη with Γubble (fig. 1). Ιι is a chambeI"

tomb, the type of fuηeΓatΥ monument

most favoured by the bourgeois class ίη

the period after Diocletian3. Ιι contains a

hΟΓίΖοηtal eηtΓaηce sealed by a marble

slab, a pΓOjecting stone ίη the east and the

south wall to facilitate descent, and a
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floor of marb!e s!abs (long since re

moved) with a bui!t pillow at the west

end. Α !arge section of the barre!-vau!t

over both tombs is destroyed. The top

has been squared offoutside by covering

the vau!ts with masonry and a !ayer ofhy

drau!ic mortar to make it waterproof. Ιη

this way the wall-paintings were protect

ed and it was possib!e comfortab!y to

conduct ceremonies connected with the

cu!t ofthe dead οη top ofthe structure.

The painted decoration survives ίη good

condition. Ιη order to preserve the wall

paintings, which are ofexceptiona! qua!

ity, the who!e monument has been dis

mantled section by section and trans

ferred to the Museum ofByzantine Cu!

ture, where it will be disp!ayed ίη its en

tirety. The mura!s were dismant!ed and

c!eaned with the greatest care and atten

tion by the Ephorate's conservators Yor

gos Konstantinidis and Υorgos Goussias.

Α fine b!ack !ine runs around the base of

the walls, and a red band edged with b!ack

defines the springing !ine of the barre!

vau!t. Two pane!s of imitation in!aid dec

oration cover each of the !ong walls, and

one each of the narrow walls. The inside

of the pane!s is out!ined by a white band

divided by a fine red !ine; and a broader

band of imitation marb!e revetment with

wavy !ines ίη two shades of green sur

rounds the outside of the pane!s. The

decorative motifs ίη the pane!s consist of

!ozenges ίη rectang!es a!ternating with

rectang!es inside !arger rectang!es.

Οη the upper ραη ofthe east wall, direetly
be!ow the entrance, a red band outside a

fine b!ack !ine frames a fie!d of flowers ίη

which a b!ue bird with spread wings is

pecking at a p!ant (fig. 2). The scene is an

allegory ofce!estia! b!iss and comp!ements

the one ίη the arch οη the west wa!l. Be!ow

this zone, οη a ground which imitates red

marb!e, a green rectang!e has been ru!ed,

with wavy b!ack !ines forming flame-tips

a!ong the shorter sides (fig. 4), as ίη a wall

painting ofa dwelling at Ephesus4 . Inside

this rectang!e there is another rectang!e,

divided by a diagona! b!ack !ine into two

right-ang!ed triang!es, one dark, the other

!ighter green5.

Οη the north wall, οη a ground ofimitation

red marb!e, is a !ozenge framed by a white

band divided by a fine red !ine (fig. 3). The

!ozenge projects beyond the frame, as ίη the

decoration of the dwelling underneath the

Stobi basi!ica and ίη the wall-paintings ofthe

Brauron basi!ica6 . Then comes a narrow

band of bright green, followed by a dark

green !ozenge, ίη the centre ofwhich is a cir

c!e ίη two shades of red. The circ!e is sur

rounded by decorative wavy !ines, as ίη a

mosaic floor from Sparta and ίη the marb!e

revetmentofthe Church ofSt Demetrius7.

The rectangu!ar motif is repeated ίη the

other pane! οη the north wall, and the

west wall disp!ays a b!ue !ozenge (fig. 5).

Ιη the west arch is a chi-rho ίη a wreath

(fig. 6), which appeared for the first time

οη Constantinian coins8 of AD 320-324;

this device a!so appears οη the west wall

ofa group oftombs at Nicaea which must

be contemporary9. Ιη the centre of the

arch a circ!e enc!oses a b!ue and green

leafy wreath, which ίη ωΓη surrounds a
red chi-rho flanked by two doves with

b!ue and red wings.
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Τhe two panels οη the south wall repeat

the motifs ofrectangle and lozenge, com

plementing those οη the north wall.

Τhe decoration ofthe ceiling is particular

ΙΥ interesting (fig. 7-8): naITo,,,, red bands

form triangles aIΌund squares and are

combined into octagons and IΌsettes as in

the mosaic floor of Τomb Β 1 in the Ane

murium necropolis lO . Inside the octagons

are depicted wreaths, similar to those οη

the ceilίng of the icerus section of the

catacomb ofSS. Pietro e Marcellino and in

the catacomb in the Via Latina11 . Τhese

enclose yellow circles along the toρ of the

baITel-vault and green semicircles along

the springing liηe. Inside the circles and

semiciιτlesare rosettes ΟΓ fωit.

ΑΙΙ the representations in the tomb are dis

tinguished by the excellent standard of

their design and their wide chIΌmatic

range. Τheyare the best example ofpaint

ed imitation marble revetment yet found

in Τhessaloniki,for they give an extreme

ly convincing rendition of that marble

technique. Both the decoration of the

walls, with panels containing geometric

shapes, and that of the ceiling, with the

geοmetΓicaldivision ofthe surface, cΙeaΓIΥ

have their roots in the secular painting of

the fourth century. Τhe οηlΥ exception to

the seculaI" aspect of the decoration is the

zone οη the east wall and the representa

tion in the aγch, ,,,hich give some indica

tion ofthe owners' ideological beliefs.

Τhe bird pecking at a plant amidst flowers

is an allegorical image ofthe soul enjoying

the carefree tranquillity ofParadise.

Τhe chi-rlιo, which, befΟΓe the triumph

ofthe Chuγch, was simply an abbreviat-

ed [οπη of Christ's name, aΡΡeaΓed for

the first time οη Constantinian coins of

AD 320-324. Until the end ofthe fourth

century it was widely used in painting,

sculpture and mosaicwork, as a symbol

not οηlΥ of Christ's victOlΎ, but also of

imperial ΡοweΓ. Τhis is attested by Con

stantinian coins of AD 325-326, which

depict a banner with a chi-rho in the

upper ΡaΓt, and by the medallion of

Honorius, who is ΡΟΓtraΥed holding a

banneI" ,,,,ith a chi-rho 12 .

AIthough the decoration of the tomb is

not specifically Christian in chaΓacteΓ, the

presence of the biΓd οη the east wall and

the chi-rho ίη the west arch is a clear indi

cation, Ι think, of the religious preferenc

es and inclinations of the owners, who,

part pagan, part Christian, followed the

trend ofthe time and accepted the domin

ίοη ofChristianity.

Τhe tomb was built and decorated for

a distinguished Τhessalonikan family,

whose members, apart from being eco

nomically pΓOsperous, weΓe also intel

lectually and artistically cutlured.

Τhe painting was done by one ofthe city's

most important artists, who must also have

painted the scenes from the Old and New

Τestament in the other tomb. It has been

dated to the period of the Beau style (AD

340-370)13, ,,,hich is charaeterized by eclec

ticis111, elegance, and freed0111 ίη its choice of

the111es. Τhe specific 1110tifs used οη the ceil

ing and its si111ilarities with the ceilings of

the Santa Constanza mausoleum 14, the Via

Latina catacomb15 and the Silistra to111b 16

suggest a 1110Γe ΡΓecise dating ofAD 360-70.

Ε. MARK!



bourgeoise3 durant les annees apres Dio

cletien. L' entree du tombeau etait hori-

zontale et s' enfermait d'une plaque en

marbre. 11 est munie de deux pieITes de

descente sur les murs Est et Sud et le sol

etait recouvert de plaques de marbre qui

furent retirees et dont la partie Ouest for

me υη chevet maςοnne.Une grande par

tie de la voute des deux tombes est detrui-

te. La surface exterieure de cet ensemble

tombal presente υη aspeet plat, obtenu

par υη revetement maςοnne des voutes.

Une couche de mortier hydraulique rend

cette surface impermeable. De cette faςοn

est obtenue ηοη seHlement la ΡIΌtectίοn

des fresques, mais aussi la libre celebra

tion des rites funebres en son sommet.

Les ornements peints de la tombe sont re

latίvement bien conserves. Pour qlle les

fresques soient protegees οη a decide de

les decoller et de les transporter au Μusee

de la Civilisation Byzantine. ΡΟΙΙΓ les tra

vaux du demontage ont ete responsables

les conservateurs de notre Ephorie G.

Konstantinidis et G. Goussias.

Une fine ligne noire court le long de la base

des murs de la tombe et une bande rouge,

encadree d' une ligne noire, definit la

naissance de sa voute. Dellx tableaux imi

tant des decorations encastrees coHvrent

les longs cotes, et υη seHI sur chaqlle cote

couΓt. Les tableaHx sont delimites a Ι' inte

rieur par llne bande blanche, divisee en

deux par llne fine ligne rouge, alors qll'

une bande plHs large imitant Ι' inscγHsta

tion, avec des lignes vertes ondulees en

deux tons, entoure les tableaux du cote ex
terieur. Les sujets decoratifs des tableaux

sont composes de losanges inscrits dans
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ΤHEMES DE PEINTURE

SECULlERE D' υΝΕ ΤΟΜΒΕ

DE THESSALONIQUE

Plusieurs tombes peintes, d' υη admirable

ornement, furent decouveΓtesdans la ne

cγopolede Thessalonique tout au long de

ces dernieres annees. Les murs de ces

tombes, dont les proprietaires etaient sans

aucun doute les Thessaloniciens les plus

aises, sont couverts de scenes aΙΙegΌrίques

d' oiseaux et de fleurs, d' images des sce

nes eucharistiques, de representations de

Ι' Ancien et du Nouveau Testament, ainsi

que de tableaux imitant Ι' incγustation.

L' imitation de Ι' incγustationdessinee, ren

contree sur les murs de certains monu

ments funeraires, tente de rendre en cou

leurs le faste des batiments publics, dont Ι'

interieur etait couvert de plaques luxueu

ses de marbre ου de decorations encastrees.

Cette decoration, qui a son origine dans Je

IIe style pompeien 1, appartient au celebre

Inkrustationsstil2 de Ι' antiquite tardive et est

representee dans la peinture funeraire

de Thessalonique par onze tombes qui

couvrent une periode du IIIe au Ve siecles.

Un des meilleurs exemples de ce grou

pe fut fouille au printemps de 1994, sur

υη teITain de la rue Demosthenous, de

la municipalite d' Ambelokipi, compris

dans le cimetiere Ouest.

11 s' agit de la tombe Sud, de dimensions

2,75ΧΙ,35ΧΙ,75m d' υη ensemble voute

et maςοnne de deux tombes jumelees,

qui a ete mis au jour pillee et remplie de

gravats (fig. Ι). Elle appanient au type

"voute" qui constitue le monuιnent fune

raire le plus caracteristique de la classe



des reetangles en alternance avec des rec

tangles inscrits dans d' autres plus grands.

Sur la partie haute du mur Est,juste sous

Ι' entree de la tombe, dans υη cadre defini

par une bande rouge qui a une fine ligne

noire aΙ' interieur, figure υη fond avec des

fleurs, des roses et υη oiseau bleu aux ailes

deployees picorant une herbe (fig. 2). C'

est une allegorie de la felicite paradisiaque

et elle correspond acelle de Ι' arc du mur

Ouest. Sous cette frise et dans υη fond imi

te par du marbre rouge, s' inscrit υη ta

bleau rectangulaire de couleur verte (fig.

4). Αυ long des ces cotes courts des lignes

noires ondulees forment des extremites

imitant des flammes. Des fresques de ce

type furent decouvertes aEphese4. Dans

ce premier cadre s' inscrit υη deuxieme

rectangle, a Ι' interieur duquel sont dessi

nes a Ι' aide d' une ligne diagonale, deux

triangles aangles droits et de couleur ver

te, Ι' υη fonce et Ι' autre plus clair5 .

Sur le mur Nord, et dans υη fond imite

par du marbre rouge, s' inscrit un losaη

ge forme d' une bande blanche, qui est

divisee par une fine ligne rouge (fig. 3).

Le losange depasse les bords du tableau

et un motif pareil a ete decouvert a Ι' en

terieur de la maison sous la basilique de

Stobi et sur les fresques de la basilique de

Brauron6. Suit une bande fine d' un vert

soutenu et un losange d' υη vert fonce, et

dans son centre s' inscrit un cercle rendu

en deux tons de rouge. Le cercle est en

toure par des courbes ondulees d' un ca

ractere decoratif, comme οη rencontre a
des mosaiques de pavement aSparte et

au panneau des fresques a Ι' imitation d'

incrustation aSt Demetrios7.
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Sur Ι' autre tableau du meme mur, le

theme du rectangle est repete, alors que

sur le mur Ouest, οη observe inscrit a
nouveau un losange bleu (fig. 5). ΑΙ' ίη

terieur de Ι' arc de ce meme mur figure

un christogramme inscrit dans une cou

ronne (fig. 6) qu' οη rencontre pour la

premiere fois a des monnaies de Ι' epo

que de Constantin le Grands datees de

la periode 320-324 apresJ.C. La meme

representation du christogramme ίη

scrit dans une couronne figure sur le

mur Ouest d' un groupe de tombeaux

qui doivent etre contemporaines9 . Αυ

centre de I'arc, un cercle entoure une

couronne a feuilles vertes et bleues, a Ι'

interieur duquel s' inscrit un christo

gramme rouge, entoure de deux colom

bes aux plumes bleues et rouges.

Sur les deux tableaux du mur Sud se re

pete le meme theme du rectangle inscrit

et du losange, qui se trouvent en place

des tableaux du mur Nord.

L' illustration du plafond de la tombe pre

sente un interet particulier (fig. 7 et 8); aΙ'

aide de fines lignes rouges sont formes

des octogones et des rosaces crees par des

triangles, au centre desquels οη trouve

des carres. Une telle disposition οη ren

contre aussi au pavement du tombeau Β 1

de la necropole de Anemourion lO . ΑΙ' ίη

terieur des octogones s' inscrivent des

couronnes afeuilles comme ceux du pla

fond de la zone de Nikerus dans la cata

combe de St Pierre et de St Marcellin de la

Via Latina11. Ils englobent des cercles

jaunes au sommet de Ι' arc et des demi

cercles verts asa naissance, avec, a Ι' inte

rieur, des rosaces ou des fruits.
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Toutes les representations de la tombe se

distinguent par leur qualite exception

nelle du dessin, leur grande variete de

couleurs et constituent le meilleur exem

ple, connujusqu' allors, de peinture avec

imitation de Ι' inscrustation aThessaloni

que, pour avoir rendu avec grand succes

la technique correspondante Sur mar

bre. Tant Ι' illustration des murs avec des

panneaux comportant des dessins geo

metriques inseres, autant la thematique

du plafond avec la division geometrique

de sa surface, trouvent sans aucun doute

leurs origines dans la peinture seculiere

du IVe siecle. Seule exception dans le

contenu seculier de ces ornements, est la

frise du mur Est et la representation de Ι'

arc, qui fournissent des indices sur Ι'

ideologie cultuelle des proprietaires.

L' oiseau picorant une plante dans un en

vironnement fleuri renvoie aune image

allegorique de Ι' ame, quijouit insoucian

te de la paix du Paradis.

Le christogramme (ligαturα)qui signifiait,

avant le triomphe de Ι' Eglise, le nom du

Christ en abrege, fait son apparition vers

320-324 apres J.C. sur les monnaies de

Constantin et figure jusqu' ala fin du IVe

siecle sur plusieurs representations (pein

ture, sculpture, mοsaϊques) comme sym

bole du triomphe ηΟΩ seulement du

Christ, mais aussi du pouvoir imperial.

Ceci decoule par les monnaies de Cons

tantin de la periode 325-326 apresJ.C. ου

figure un etendard avec υη christogram

me sur sa partie haute et par la medaille

d' Honorius qui est represente tenant un

etendard avec υη christogrammel2 .

Bien que Ι' ornement de la tombe ne pre-

sente pas un caraetere vraiment chretien,

la presence de Ι' oiseau sur le mur Est et du

christogramme dans Ι' arc montrent clai

rement les preferences religieuses et les

tendances de ses proprietaires, qui, en

partie ethniques, en partie christianisants,

suivent le courant de Ι' epoque, acceptant

le rδle souverain du Christianisme.

La tombe fut construite et decoree pour

une famille distinguee de Thessaloni

que, dont les membres portaient ίη

contestablement une instruction intel

lectuelle et artistique.

Sa peinture est Ι' oeuvre d' un des pein

tres les plus importants de la ville qui a dti

certainement peindre egalement Ι' autre

tombe de Ι' ensemble aux images de Ι' An

cien et du Nouveau Testament. Elle ap

partient chronologiquement a la perio

de du beau style (340-370 apres J.C.)13,

qui se caracterise par Ι' eclectisme, Ι' ele

gance et la liberte quant au choix des su

jets. Selon la thematique de son plafond,

qui presente des similitudes avec le pla

fond du mausolee de S. Constanza l4 , de

la catacombe de Via Latina15 et de la tom

be de Silistra l6 , sa construction a proba

blement eu lίeu entre 360-370 apresJ.C.

Ε. MARKI

*Je remercie les conlervαteurs Mrs G. Korutαntinides

et G. GOU5Siα5 pour Ι' interet et I'αttention qu' il5 ont

montre5 durαnt le5 trαvαux du demontαge de5fre5que5

et Μτ G. Mil15αkαki5 qui α effectue le5 de55iru du

tambeau,

* Pour les rέjιfrences et les figures υοίτ le text grec.



Εικ. 1. Κούπαρωμαϊκών χρόνων.

Fig. 1. Bowl ΟΙthe Roman period.

Fig. 1. Coupe de [' ipoque romaine.

ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΤΗΣ Πλ/ΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Μία απότις μεγαλύτερες σε έκταση ανα

σκαφές των τελευταίων χρόνων στη Θεσ

σαλονίκη διεξάγεται στο χώρο της Πλα

τείας Διοικητηρίου. Ο ανασκαφικός χώ

ρος, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα,

καταλαμβάνει όλη σχεδόν την παλιά

πλατεία και τμήματα των οδών Ολύ

μπου, Βενιζέλου και Ι. Δραγούμη. Έχει

συνολική έκταση 2.474,31 μ2.

Τα ευρήματατης πρώτηςανασκαφικής

περιόδου (1990) ι είχαν αποτελέσειήδη

μια σοβαρότατη ένδειξη για τη σπου

δαιότητα του χώρου, ενώ της δεύτερης

(1993)2 και της τρίτης (1994) απέδειξαν

ότι βρισκόμαστεμπροστάσε ένα σημα

ντικότατοαρχαιολογικόχώρο στο ιστο

ρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πυ

κνότητατων οικοδομικώνφάσεων, που

ερευνήθηκανσ' αυτό, μας έδωσε τη δυ

νατότητα για επιστημονικές αναδρο

μές σχεδόν σ' όλες της περιόδους ζωής

και πολιτιστικήςέκφρασηςτης πόλης.

Από το σύνολο των κεραμικών ευρημά

των της δεύτερης ανασκαφικής περιό

δου3 της Πλατείας Διοικητηρίου επιλέ

ξαμε για παρουσίαση δύο τμήματα αγ

γείων. Το πρώτο βρέθηκε στις επιχώ

σεις ενός πρώιμου παλαιοχριστιανικού

κτιρίου και το δεύτερο στις επιχώσεις

ενός βυζαντινού. Τα δείγματα αυτά

αντιπροσωπεύουνδύο μακρινές μεταξύ

τους ιστορικές εποχές, τη ρωμαϊκή και

την παλαιολόγεια περίοδο αντίστοιχα.

Ως κριτήρια για την επιλογή τους δεν

στάθηκαν ούτε η σπάνια φόρμα τους
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-γιατί και τα δύο είναι κούπες, κοινό

σχήμα αγγείων σ' όλες τις εποχές- ούτε

τα πολυτελή υλικά κατασκευής τους,

αλλά τα εικαστικά στοιχεία που σώζο

νται στην εσωτερική τους επιφάνεια.

1. Κούπα ρωμαϊκών χρόνων

(Βκ. 4493/18)

'Υψ. 0.082 μ., δ.χ. 0,20 μ., δ,β. 0,073 μ. (εικ. 1)

Συγκολλημένο ανοιχτό αγγείο. Λείπουν

μερικά κομμάτια από το χείλος και το

σώμα. Ο πηλός είναι λεπτόκοκκος,χρώ

ματος καστανού-πορτοκαλί4 . Το σώμα

της κούπας είναι ημισφαιρικό. Έχει

ταινιωτό χείλος. Η βάση είναι χαμηλή,

δακτυλιόσχημημε πλατιά επίπεδη στε

φάνη. Στο κέντρο της έχει μαστοειδή

απόφυση. Σε όλη την εσωτερική και

εξωτερική του επιφάνεια το αγγείο φέ

ρει στιλπνό καστανέρυθρο επίχρισμα.

Πρόκειται για αγγείο terrα sigillαtα τύ

που Περγάμου, που χρονολογείται στο

τέλος του 1ου αι. μ.Χ. Όμοιου τύπου

κούπες βρέθηκαν στην Αγορά της Αθή

νας5 και στην Πέργαμο6.

Στο κέντρο του πυθμένα της κούπας

υπάρχει χαραγμένη μια ανθρώπινη

μορφή. Πάνω από το κεφάλι της και

από διαφορετική οπτική γωνία υπάρχει

μια δεύτερη μικρότερη και απλά σχε

διασμένη. Και τα δύο χαράγματα έγι

ναν μετά από το ψήσιμο του αγγείου.

Από την πρώτη ματιά το σχέδιο χαρα

κτηρίστηκε παιδικό. Για την εξακρίβω

ση και τεκμηρίωσητης αρχικής εκτίμη

σης του ακιδογραφήματοςως παιδικού,

χρειάστηκε να προσφύγουμε στην επι

στήμη της παιδοψυχιατρικής.

Κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου,

που συνηγορεί στην κατάταξή του ως

παιδικού και όχι προϊόντος «ακατέργα

στης» τέχνης, είναι η «διαφάνεια»7, δη

λαδή η απεικόνισητου σώματοςτης κύ

ριας μορφής κάτω από τα ρούχα. Αυτό

το χαρακτηριστικό παρατηρείται στο

σχέδιο παιδιών ηλικίας 4-10 ετών, στά

διο διανοητικού ρεαλισμού κατά τον

Luquet8 . Συγχρόνως όμως η προσπά

θεια για προοπτική απόδοση, που δια

κρίναμε στο σχεδιασμό των χεριών -τα

μακριά χέρια της μορφής που λυγίζουν

προς τα κάτω σε ορθές γωνίες σχηματί

ζοντας μια ανοιχτή αγκαλιά- μας βοη

θάει να προσδιορίσουμε την ηλικία με

σχετικά μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς,

πάλι κατά τον Luquet, από τα 12, στο

στάδιο του οπτικού ρεαλισμού, το παιδί

ανακαλύπτειτην προοπτική9.Όπως συ

νάγεται λοιπόν, η ηλικία του μικρού



Εικ. 2. Τμήμα κούπας ύστερων βυζαντινών χρόνων.

Fig. 2. Pαrt ΟΙα bowl olthe lαte Byzαntineperiod.

Fig. 2. Frαgrιtent de coupe de [' έΡοque byzαntine

tαrdive.
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καλλιτέχνη θα πρέπει να βρίσκεται στο

τέλος του σταδίου του διανοητικού ρεα

λισμού και στην αρχή του σταδίου του

οπτικού ρεαλισμού, καθώς το σχέδιο

ακολουθεί με mοιχειώδη μόνο συνέ

πεια τους νόμους της προοπτικής.

Τέλος η δευτερεύουσα μορφή, που εικονί

ζεται πάνω και δεξιά, μπορείνα παριστάνει

ένα βρέφος, το οποίο θα μπορούσε να βρί

σκεται στην αγκαλιά της κύριας μορφής.

2. Τμήμα κούπας ύστερων βυζαντινών

χρόνων (Βκ. 4493/1)

Σωζ. ύψ. 0,037 μ, δ.β. 0,077 μ (εικ. 2)

Σώζεται η βάση και μέρος του πυθμένα

της κούπας.Ο πηλόςέχει χρώμαανοιχτό

πορτοκαλίlO . Η βάση της είναι χαμηλή,

δακτυλιόσχημη, με ελαφρά καμπύλη

επιφάνεια στήριξης. Το επίχρισμα που

καλύπτειτη σωζόμενηεσωτερικήεπιφά

νεια είναι άσπρο και η εφυάλωση ανοι

χτοκίτρινη. Πιθανόν η εγχάρακτη δια

κόσμησήτης, στηνοποίαθα αναφερθού

με εκτενέστεραπαρακάτω,να εμπλουτι

ζόταν με πινελιές πράσινου χρώματος,

ίχνη του οποίου διακρίνουμε.

Πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του

θραύσματοςσώζεταιεγχάρακτηανθρώ

πινη μορφή σε μετωπικήστάση δίπλα σ'

ένα δένδρο. Είναι άνδρας, νέος και αγέ

νειος. Έχει κοντά μαλλιά.Το κεφάλιτου

πλαισιώνει φωτοστέφανο. Φορά πλού

σια διακοσμημένοένδυμα. Το θραύσμα

είναισημαντικό,γιατίη σωζόμενηπαρά

σταση στον πυθμένα του αποτελεί το

πρώτοίσως σίγουροδείγμααπεικόνισης

αγίου σε εφυαλωμένηκεραμική. Παρα

στάσεις αγίων είναι γνωστές στην κερα

μική της παλαιοχριστιανικής περιό-
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δου lΙ , ενώ στην κεραμική των βυζαντι

νών χρόνων μόνο κάποιες παραστάσεις

κυνοκέφαλων πολεμιστών θεωρήθηκαν

ως παραστάσεις του αγίου Χριστόφο

ρου 12 . Το γοητευτικό και ίσως τολμηρό

συσχετισμό του αγίου της εξεταζόμενης

παράστασης με τον άγιο Δημήτριο είναι

δύσκολο να αποφύγουμε, μια και είναι
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Τwo Ι ΤERESTI G
REPRESE ΤAΤIONS Ο VESSELS
DISCOVERED DURING ΤΗΕ

EXCAVATION OF DIIKITIRIOU

SQUARE

One of the most extensive excavations ίη

Thessaloniki ίn recent years is being car

ried out ίη Diikitiriou Square (ίη front of

the Ministry ofMacedonia and Thrace).

At the moment the site ofthe excavation

takes up almost the whole of the o!d

square and parts of O!ymbou, Venize

!ou, and Ionos Dragoumi Streets, cover

ing a total area of2,474.31 m 2.

The finds [Γοιη the first excavation

phase ίη 19901 had a!ready clearly indi

cated the importance of the site, whi!e

those from the second phase ίη 19932

and the third ίη 1994 provided further

confirmation that this site, ίη the histori

cal centre ofThessa!oniki, is of great ar

chaeologica! va!ue. The density of its

building phases makes it possible to

glean scientific data from almost all pe

riods ofthe city's civic and culturallife.

FΓOm the ceramic finds made during the

second phase of excavations3 (carried

out ίη 1993) Ι have se!eeted two frag

mentary vesse!s. Tl1e first fragment was

found ίη the earthfill of an early Chris

tian bui!ding and the second ίη the earth

fill ofa Byzantine structure. They repre

sent two widely separated historical peri

ods, the Roman and the Palaeologan.

They were se!ected not because they are

unusua! ίn form (both are bow!s, a com

mon form ίη all periods), ηΟΓ because

they are made from expensive materials,

but because ofthe traces ofpainted deco

ration that survive ίη the interior ofboth.

1. Bowl ofthe Roman Period

(Βκ' 4493/18)

Height 0.082 m, rim diαm. 0.20 m, bαse diαm.

0.073 m (fig. 1)

This is an open vessel restored from a

number of fragments. Some pieces are

missing from the rim and the body. The

finegrained clay is brownish-orange ίη

colour4. The body is hemispherical, the

rim band-shaped. The low ring base has

a broad, flat foot and a nipp!e ίη the cen

tre. The who!e surface, inside and out, is

covered with shiny reddis!1-brown s!ip.

This is a terrα sigillαtα vesse! oft!1e Perga

mom type and is dated to the end of the

first century AD. Bo\oV!s ofthe salne type

have been found ίη the At!1ens Agora5

and at Pergamon5 .

Α human figure is engraved ίη the

middle of the bottom, with a smaller

figure, drawn more simp!y and fΓOm a

diff"erent angle, above its head. Both

engravings were done after the bowl

was fired. At first sight they seemed to

be the work of a child, and ίη order to

verify this initia! impression, a chi!d

psychiatrist was consu!ted.

The sa!ient feature that suggests it is ίη

deed a child's handiwork, rather than be

ing an examp!e of crude "aΓt", is the

"transparency"7, i.e. the fact that the

body ofthe larger figure is drawn under

neath the clothes. This is typical ofdΓaw

ings produced by children between the

ages of about fouI' and ten years, which

Luquet terms the stage of "jntellectual



realism"8. At the same time, an obvious

attempt at perspective ίη the rendition

ofthe arms -long arms bent downwards

at right angles, resembling an open

embrace- makes it possible to deter

mine the child's age rather more closely,

for, again according to Luquet, fΓOm

twelve is the stage ofvisual realism, when

a child discovers perspective9 . Conse

quently ουΓ young artist must have been

at the end ofthe stage ofintellectual real

ism and at the beginning of the stage of

visual realism, for the drawing applies

the laws of perspective οηlΥ ίη the most

inconsistent and elementary way.

The smaller figure drawn above and to

the right ofthe larger may signify a baby

being held by the larger figure.

2. Part of a Bowl of the Late Byzantine

Period (Βκ. 4493/1)

Suτv. Ileight 0.037 m., bαse diαm. 0.077 rιι Uig. 2)

The base and part of the bottom sur

vive. The clay is pale orange ίη colour lO .

The low ring base has a slightly curving

foot. The slip which covers the interior

surface of the surviving fragment is

white and the glaze pale yellow. The

engraved decoration, which is dis

cussed below, was probably enricl1ed

with brushstrokes ofgreen paint, traces

ofwhich are still visible.

Οη the interior surface ofthe fragment a

hUlnan figure is engraved ίη a fΓOntal ρο

sition beside a tree. It is a young, beard

less, shoΓt-hairedman ίη elaborately dec

ΟΓatedgaΓb. His head is fΓamed by a halo.
This fragment is especially important be

cause it is pΓObably the earliest definite

Short studies

example of the depietion of a saint οη

glazed pottery. There is evidence ofrep

resentations of saints οη pottery of the

early Christian period 11, while ίη Byzan

tine pottery οηlΥ certain depictions of

dog-headed warriors have been inter

preted as representing St Christopher12 .

It is hard to avoid the temptation rather

presumptuously to identify the figure as

St Demetrius, because its resemblance

to other portraits of Thessaloniki's pa

tΓOn saint is so striking. The engraving

was done mainly with a fine point, ""ith

lίmίted use ofthe gouge. Certain aspects

ofstyle, notably the rendering ofthe fol

iage οη the tree to the right ofthe saint,

suggest that the iteIn was pΓOduced by a

Thessaloniki workshop ίη the late ΒΥΖ

antine period J3 •

Ι. Ο. KANONIDIS

* [ would like to expTess lny wαTm thαnks to Μη

Χειιία Chαtzopoulo'u, α cllild psychiαtrist αnd αs

sociαte ο/tIle Seco11d PS')JchiαtTic Clinic ο/theΑTiS

totle U11ivenity ο/ Thessαl011iki, [οτ Ιιετ α.SSistα11ce

α11d corιllnents ίιι tIle exα17li11αtion ο/ the cIlild's

dTαwing which wαs /ollnd engTαved ίιι the bottom

ο/ tlLe bowl/Toln the R07ιιαπ peTίod.

* FOTnotes αnd figuTes see tIze GTeeIl text.
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DEUX REPRESE TATIONS

INTERESSANTES SUR DES VASES
ΕΝ PROVENANCE DE FOUILLES
DE LA PLACE DIIKITIRIOU

U ne des fouilles les plus im portantes de

ces dernieres annees a Thessalonique a

eu lίeu sur la place Diikitiriou. L' espace

actuelIement en fouilles occupe la quasi

totalite de l'ancienne place et une partie

des ΓlIes Olympou, Venizelou et Ι. Dra

goumi. Αυ total comporte une sLIrface

de 2.474,31 m 2.

Les trouvailles aιτheοlοgίquesde la pre

miere pl1ase de fouilles en 19901 nous ont

amene a sugg6'er qu'il s' agisait d' υη site

important, tandis que ceux de la deuxie

Ine phase en 19932 et de la troixieme en

1994 ont prouve qu'il s'agit d' υη site ar

cheologique hautement important dans

le centre historique de Thessalonique.

La densite de ses phases successives de

COllStΓlIetiOllSnous a [ουΓηί la possibilite

de retrospections scientifίques sur pres

que toutes les periodes de Ia vie et de Ι' ex

pression culturelle de la ville.

Sur Ι' ensemble des trouvailles en cerami

que de la deuxieme periode3 des fouilles

de la place Diikitiriou, nous avons choisi

de presenter deux tessons de vases. Le

premier a ete decouvert dans les rem

blais d'un edifίce paleochretien tandis

que le deuxieme coHespond a υη bati

ment byzantin. Ces fragments appartien

nent a deux epoques eloignees entre el

les, l'epoque ΙΌωaίηeet Ι' epoque paleo

logue, respectivement. Les criteres de

leur choix η' ont Γίeη a νοίΓ, ηί avec leuΓ

fΟΓme ΓaΓe - tous les deux sont des cou-

pes, fΟΓme commune de vases de toutes

epoques - ηί avec le luxe de leur matiere,

mais plutot avec les elements figUΓatίfs

cοηseΓvessUΓ leuΓ SUΓface ίηterίeUΓe.

1. Coupe des temps romains

(ΒΚ4493/18)

Η. 0.082 Ύη, dianI. !Jord 0,20 nI, diam. b(l.~e

0,073 n/ (fig.l)

Vasc ouvert Γecoιιe. 11 Υ manque quelques

mΟΓceauχdu bord et de la panse. L' aΓgίle

est de grain fin, de couleuΓmaHon ΟΓaη

ge4 . La panse de la coupe est semi-spheri

que. Ella a υη bΟΓd avec γuban. La base est

basse, aηηulaίΓeavec anneau plat et laΓge.

Εη son centre, ίl Υ a une apophyse en [ΟΓ

me de Inamelle. SUΓ toute sa SUΓface inte

rieure et eχterίeUΓe, le vase ΡΟΓte υη veΓ

nis d' une couleuΓmaHon-rouge. 11 s' agit

d' υη vase terrα sigillαtα de type de Perga

me, date de la fin du IeΓ siecle apres J. C.

Des coupes de tel type ont ete decou

veΓtesalΆgυΓadΆt11eηes5 eta ΡeΓgaιηe6 .

SUΓ le fond, au centre de la coupe, existe

gravee une fίgUΓe humaine. Αυ dessus de

sa tete, sous υη angle optique different,

οη οbseΓveune deuxieme figUΓeplus pe

tite et dessinee de faςon sommaire. Les

deux gΓavures ont ete faites aΡΓes cuis

son du vase. Αυ preIηier coup d' oeil, le

dessin fut designe cOlnme enfantin. Pour

verification et ΡΓeuve de Ι' evaluation

initiale dLI dessin grave a Ι' aiguille, nous

avons eu recours a la pedopsycl1iatrie.

La caracteΓίstίque ΡΓίηcίΡale du dessin,

qui plaide en faveur de sa designation

comme enfantin et ηοη pas comme 1)\'0

duit d' υη art "bΓut", est sa "tΓanSΡareη

ce"7, c' est-a-dίΓe la ΓeΡΓeseηtatίοη du
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corps de la fιgure p1'incipaIe sous les ha

bits. C' est υη ca1'acte1'istique des dessins

d'enfants de 4-10 ans, au stade du 1'ealis

ωe intellectuel, selon Luquet8 . Pa1'aIlele

ment, Ι' effoΓtau niveau de la pe1'spective,

qu'on a obse1've su1' le dessin des b1'as-des

bras paΓticulie1'ementlongs plies ve1's le

bas et dessinant des angles droits, qui re

stituent une pe1'sonne "a b1'as ouve1'ts"

nous aide adefιni1' Ι' age avec plus de p1'e

cision. 01', encore selon Luquet, des Ι' age

de 12 ans, au stade du 1'ealisme visuel,

Ι' enfant decouv1'e la pe1'spective9. Pa1'

consequent, Ι' age du jeune aΓtiste doit

se situe1' ala fιη du stade du 1'ealisme intel

lectuel et au debut du 1'eaIisme visuel,

puisque le dessin poursuitles lois de la pe1'

spective avec une logique rudimentai1'e.

Eηfιη, la fιgu1'e secondaire, qui se situe

en haut a droite, peut 1'eΡΓeseηte1' υη

nounisson, eventuellement dans les b1'as

de la fιgure principale.

2. Tesson des annees byzantines

posterieures (Βκ. 4493/1)

Η. dutes50'n 0,037 Ύη, diam. de base 0,077 rιι ifig. 2)

Sont cοηseΓvees la base et une partie du

fond de la coupe. L' a1'gile est de couleu1'

o1'angee clai1'e lO. La base estbasse, annulai

re, avec une surface d' appui legerement

cou1'bee. Le vernis qui couvre la paroi ίη

te1'ieu1'e est blanc et la glaςU1'e jaune clai1'.

Il est probable que sa deco1'ation g1'avee,

dont nous parlerons plus en detail plus

lοίη, etait enrichie de coups de pinceau de

couleur verte, des t1'aces Γestant visibles.

SUΓ la SUΓface ίnteΓίeun: du tesson est
conse1'vee une fιgure humaine 1'ep1'esen

tee en face, acote d' un a1'b1'e. Il s'agit d'un

homme jeune et imbe1'be. Il a ses che

veux couΓts. Sa tete est entouree d' une

aureole. Il ΡΟΓte un habit richement de

core. Ce fTagmentestimportant, car la re

p1'esentation conse1'vee dans son fond,

constitue le premier temoignage sur, de

fιgUΓe de saint sur ce1'amique en glaςure.

Les peintures de saints sont connues

dans la ce1'amique de la periode paleo

ch1'etienne 11 tandis que dans la ce1'ami

que byzantine seulement quelques Γe

presentations des guenie1's cynocepha

les fu1'ent considerees comme etant celles

de St Christophe l2 . Il est difficile d' eviter

le rapprochement allechant et audacieux

du saint de la 1'ep1'esentation examinee

avec St Demetrios car ses ressemblances

avec d'autres representations du Pl-otec

teu1' de Thessalonique son t distinetes. La

restitution du sujet a ete faite su1'tout pa1'

gΓaVUΓe fιne, alo1's que Ι' utilisation de la

ligne epaisse est limitee. D' apres les ele

ments de style de la 1'ep1'esentation et

plus paΓticulierement la restitution du

feuillage de Ι' a1'b1'e situe a droite du

saint, ίl s' agit d' une oeuvre d' atelieI' de

ceramique de Thessalonique 13 de l'epo

que byzantine tardive.

Τ. Ο. ΚANONTDTS

*Je Terιzeτcie vivelnent POUT son aide et ses conseils

[οη de [' eχαιnen de ce dessin enfantin, qui α etegTα

ve au f01td de [α coupe de [' ejJoque TOlnαine, Mme

Xenia ΗαtΖοροulοιι, psYC/ziatTe, speciαlisee en

pedopsychiαtne, collaboTatTice scierιtifίque de [α

Clinique Psychiαtnque Il de l'UniveTsiteΑTistote de

TlzeS5alonique.

* POUT les nffι!Tene.es et les figuTes υοίΎ le text gTec.

_]53



Εικ. Ι. Ο απόστολος Ματθαίος.

Εικ. 2. Ο απόστολος Ιάκωβος.

Εικ. 3. Ο απόστολος Λουκάς.

Fig. ι. 5Ι Mαtthew.

Fig. 2. 5tjames.
Fig. 3. 5t Luke.

Fig. 1. 'L' αρδΙτε Mαthieu.
Fig. 2. L' αpOtrejαcques.
Fig. 3. L' αpotre Luc.
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Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕ Η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεταξύ των εικόνων της Θεσσαλονίκης

που επέστρεψαν τον Ιούνιο του 1994 στο

νέο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

απότο ΒυζαντινόΜουσείοΑθηνών,όπου

και φυλάσσονταν τα τελευταία 78 περί

που χρόνια, περιλαμβάνονται και τρεις

εικόνες που απεικονίζουν τους αποστό

λους Ματθαίο (ΒΜ 2079, Τ668), Ιάκωβο

(ΒΜ 2076,Τ 672) καιΛουκά (ΒΜ 2077,Τ

670) (εικ. 1-3). Η όμοια τέχνη και ΟΙ,πα

ραπλήσιες διαστάσεις τους μαρτυρούν

για την κοινή προέλευσή τους από το ίδιο

επιστύλιο τέμπλου. Μετά τον καθαρισμό

τους, με ευχάριστη έκπληξη διαπιστώθη

κε πως ταίριαζαν με δύο εικόνες αποστό

λων, του Πέτρου και του Θωμά, της Συλ

λογής εικόνων της Δημοτικής Πινακοθή

κης Θεσσαλονίκης (εικ. 4-5). Οι πέντε ει

K~νες μπορούν να χρονολογηθούνστα τέ

λη του 160υ αι.!

Ο γρίφος αρχίζει με τη διαπίστωση ότι

οι εικόνες αυτές περισυλλέχθηκαν από

τρεις διαφορετικούς ναούς της Θεσσα

λονίκης: οι δύο εικόνες της Δημοτικής

Πινακοθήκης από τον κοιμητηριακό

ναό της Ευαγγελίστριας, ενώ αυτές του

Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού από

τους ναούς της Ανάληψης και του Αγίου

Δημητρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ση

μειώσεις στο βιβλίο καταγραφών του

Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Βρισκό

μαστε λοιπόν μπροστά στο περίπλοκο

και μάλλον αξεδιάλυτο θέμα της αρχι

κής προέλευσης των πέντε εικόνων του

160υ αι., γιατί είναι βέβαιο πως εναποτέ-
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θηκαν στους παραπάνω ναούς από κά

που αλλού. Αρκεί να θυμηθούμε πως ο

κοιμητηριακός ναός του νεκροταφείου

της Ευαγγελίστριας ιδρύθηκε το 1875 ή

λίγο αργότερα2 , ο ναός της Ανάληψης

θεμελιώθηκετο 18943, ενώ ο ναός του

Αγίου Δημητρίου είχε μετατραπεί σε

τζαμί από το 1491 και αποδόθηκε ξανά

στη χριστιανική λατρεία μετά την απε

λευθέρωσητης Θεσσαλονίκηςτο 1912.

Η περίπτωση του διασκορπισμού των

πέντε εικόνων από τον αρχικό ναό στον

οποίο βρίσκοντανκαι η εναπόθεσήτους

σε τρεις διαφορετικέςεκκλησίες,αν και

δεν είναιμοναδική,ωστόσοείναι ιδιαίτε

ρα διδακτική για την τύχη των εικόνων

της πόλης κατά την τουρκοκρατία και

ιδιαίτερα την όψιμη. Ανάλογο παρά

δειγμα προσφέρει η εικόνα της δεξιο

κρατούσας Παναγίας, η οποία σήμερα

εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση στο Λευκό

Πύργο. Η εικόνα χρονολογείται γύρω

στο 1200. Το 180 αι. αποτέλεσε το κε

ντρικό διάχωρο μιας νέας μεγαλύτερης

εικόνας με σκηνές του Βίου της αγίας

Παρασκευήςολόγυρα, προφανώςδιότι,

λόγω της κακής κατάστασης διατήρη

σής της, θεωρήθηκεότι απεικονίζειτην

εν λόγω αγία4 . Για τον ίδιο λόγο μετα

φέρθηκε και στον ομώνυμο κοιμητη

ριακό ναό του νεκροταφείουτης Αγίας

Παρασκευής,ο οποίος θεμελιώθηκετο

1897 και εγκαινιάσθηκετο 19145.

Η «περιπλάνησψ> αυτή των εικόνων,

τουλάχιστον κατά τον τελευταίο αιώνα

της τουρκοκρατίας, θα πρέπει να συν

δεθεί με την απότομηαύξησητου αριθ

μού των εκκλησιώνπου κτίστηκανστην

πόλη μετάτο διάταγμαΧάπιΧουμαγι

ούν (1856) του οθωμανικούκράτους,το

2 3

1 L-----------------------



οποίο επέτρεπε -σε αντίθεση με τα ως

τότε ισχύοντα- να ιδρύονται εκκλησίες

ακόμη και εκεί όπου δεν υπήρχαν πριν6 .

Προέκυψαν συνεπώς αυξημένες ανά

γκες εφοδιασμού των νεότευκτων εκ

κλησιών με εικόνες για τον καλλωπισμό

τους και τις τελούμενες ιερουργίες. Ένα

μέρος των απαιτούμενων εικόνων φαίνε

ται ότι καλύφθηκε με τη μεταφορά πα

λαιότερων εικόνων. Για παράδειγμα,

στον κοιμητηριακό ναό της Ευαγγελί

στριας, που ιδρύθηκε γύρω στο 1875, με

ταφέρθηκανπερίτις 18 παλαιότερες ει

κόνες (χρονολογούνταιαπό το 140 ως τα '

μέσα του 190υ αι.). Παρόμοιες ανάγκες

πρέπει να προέκυψαν και μετά την απε

λευθέρωση της πόλης (1912), όταν απο

δόθηκανστη χριστιανικήλατρεία οι βυ

ζαντινοίναοί που είχαν μετατραπείκα

τά τηντουρκοκρατίασε μουσουλμανικά

τεμένη και φυσικά είχαν απογυμνωθεί

από όλα τα κινητάτους κειμήλια.

Από πού όμως μεταφέρθηκανοι παλαιές

εικόνες στους νεότευκτους ναούς, καθώς

και στους βυζαντινούςπου επαναλειτούρ

γησαναπότο 1912; Μεγάλο μέρος πρέπει

να προήλθε από τους ναούς που είχαν πα

ραμείνει στα χέρια των χριστιανών κατά

την τουρκοκρατία, ενώ ένας αριθμός πρέ

πει να οφείλεταισε δωρεές ευσεβώνενορι

τών. Φαίνεται βέβαιο πως εικόνες και κει

μήλιατωνβυζαντινώνναώντης πόλης, που

μετατρέπονταν σε τζαμιά κατά την πρώι

μη τουρκοκρατία, περισυλλέγονταν και

διαφυλάσσονταν σε ναούς που εξακολου

θούσαννα λειτουργούναλλά και σε σπίτια

ενοριτών και επιτρόπων7 . Επιστρέφο

ντας στις πέντε εικόνες αποστόλων από

το ίδιο επιστύλιο τέμπλου του ύστερου

4

160υ αι., οι οποίες φιλοξενούνται σήμε

ρα στο Μουσείο Βυζαντίνού Πολιτισμού

και στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσα

λονίκης, καταλήγουμε στο μελαγχολικό

συμπέρασμα πως είναι μάλλον αδύνατο

να εντοπίσουμε το ναό για τον οποίο αρ

χικά κατασκευάστηκαν, πράγμα που δυ

στυχώς ισχύει για την πλειοψηφία των ει

κόνων της Θεσσαλονίκης. Μόνη εξαίρε

ση αποτελούν οι εικόνες της Ιεράς Μο

νής Βλατάδων που παρέμεινε σε λει

τουργία σ' ολόκληρη σχεδόν την περίοδο

της τουρκοκρατίας και στην οποία ενα

ποτέθηκαν κατά καιρούς και εικόνες

από τα μετόχια της8.

Α. ΤΟΥΡΤΑ
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Εικ. 4. Ο απόστολος ΠέτΡος.

Εικ. 5. Ο απόστολος Θωμάς.

Fl:g. 4. 5! PeteT.
Fig. 5. 5ι Thorna.l.

Fig. 4. L' ap6tTe PieTTe.
Fig. 5. L' ap6tTe Thom.a.l.
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ΤΗΕ FATE OF THESSALONIKI'S

ICONS UNDER ΤΗΕ ΟΠΟΜΑΝS

Among the icons returned by the ΒΥΖ

antine Museum ίn Athens (where they

have been for the last 78 years) to the

new Museum of Byzantine Culture ίn

J une 1994 are three images of the Apos

tles Matthew (ΒΜ 2079, Τ 668), James

(ΒΜ 2076, Τ 672) and Luke (ΒΜ 2077,

Τ 670) (fig. 1-3). Their similar style and

dimensions indicate that all three origi

nally belonged to the epistyle of the

same chancel screen. After they had

been c1eaned, it was a p1easant surprise

to find that they match two icons, of Pe

ter and Thomas, ίn the collection of

Thessaloniki's Municipal Art Gallery

(fig. 4-5). All five are dated to the end of

the sixteenth centuryl.

The mystery began when it was realized

that the icons had been taken from three

ditIerent churches ίn Thessaloniki: the

two ίη the Art Gallery came from the

Church of Our Lady of the Annuncia

tion ίη Evange1istria cemetery, and

those ίn the Μuseum from the Church of

the Ascension and the Church of St De

metrius, according to notes ίn the regis

ter ofthe Byzantine Museum ίη Athens.

So we are faced with the complex, and

probably insoluble, problem of' the ΟΓί

gin ofthese five sixteenth-century icons.

They were certainly taken to the above

mentioned churches from elsewhere,

for the cemetery Church ofOur Lady of

the Annunciation was built ίη 1875 ΟΓ

soon afterwards2, the Church of the As

cension ίη 18943, and the Church of St



..................................................................................................................................................Short.$tKdi~$

Demetrius was converted into a mosque

ίη 1491 and restored to Christian wor

ship only after Thessaloniki was liberat

edinl912.

The dispersal of these five icons fIΌm

their originallocation to three different

churches is not a unique case, yet it tells

us a great deal about the fate ofthe city's

icons during, and particularly towards

the end of the Ottoman period. The

ίcoη of the Virgin holding the Child οη

her right side, which is now οη perma

nent exhibition ίη the White Tower, is a

similar case. Dated to c. 1200, ίη the

eighteenth century it was used as the

central panel ofa newer, larger icon sur

rounded by scenes from the Life of St

Paraskevi, the apparent reason being

that, owing to its poor state of preserva

tion, it was thought to be an ίcoη ofher4 .

For the same reason it was later trans

ferred to the cemetery Church ofSt Par

askevi, which was founded ίη 1897 and

consecrated ίη 19145.

These peregrinations οη the part of the

icons towards the end of the Ottoman

period must have been connected with

the sudden increase ίη the number of

churches that ,vere built ίη Thessaloniki

at that time. It was an effect ofthe Ηαιιί

Hvmαyun, a reforming decree promul

gated by the Ottoman government ίη

1856, which permitted churches to be

built where none had existed before6 .

The newly-built churches needed icons,

both for decoration and to serve liturgi

cal needs, and itseems that a Ρίιηίαl solu

tion was to transfer icons from other

churches. The cemetery Church of Our

Lady ofthe Annunciation, for instance,

received some eighteen old icons, dat

ing from the fourteenth to the mid

nineteenth century. Α similar need must

also have arisen after the city was liberat

ed ίη 1912, when the Byzantine church

es that had hitherto been used as

mosques (and thus stripped of their

movable decoration) were restored to

Christian worship.

The question is, where did the icons

come from ίη these cases? Many must

have been transferred from the churches

that had remained ίη Christian hands

during the Ottoman period; others

would have been donated by pious pa

rishioners. It seems certain that icons

and other precious artefacts were col

lected and removed from the churches

that were converted into mosques ίη the

early days of Ottoman rule and kept ίη

churches that were still functioning as

such, and also ίη the homes of' parish

ioners and churchwardens7.

Το return to the five late sixteenth

century icons of apostles from the same

chancel screen epistyle, one must sadly

conclude that we shall probably never

know for which church they were origi

nally made; and the same unfortunate

ly applies to most of Thessaloniki's

icons. The only exceptions are the icons

οΙ Vlatadon Monastery, an institution

which continued to function almost

throughout the Ottoman period, and at

various times gave a home to icons be

longing to its dependencies8 .

Α. TOURTA
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LE SORT DES ICONES Α
THESSALONIQUE PENDANT

L' OCCUPATlON TURQUE

Parmi les ic6nes de Thessaloniqne ren

dnes en jnin 1994 au Musee de la Civili

sation Byzantine par le Μnsee Byzantin

d' Athenes, ου elles etαient gcndees de

pnis pres de 78 ans, il en existe trois qlli

representent les apotres Mathiell (ΒΜ

2079, Τ 668),Jacques (ΒΜ 2076, Τ 672)

et Luc (ΒΜ 2077, Τ 670) (fig. 1-3). Leur

style identiqlle et leιιrs dimensions ap

prochcrntes attestent lellr origine com

mllne, du meme epistyle d' ιιη tenιplon.

Apres lellr nettoyage, il fut remarqlle

avec snrprise qll' elles s' accordaient

parfaitement avec deux autres ic6nes

d' apotres, Pierre et Thomas, de la col

lectioη d' ic6nes de la Pinacotheqlle

Μ llnicipale de Thessaloniqlle (fig. 4-5).

Les cinq icones penvent etre datees de

la fin du XVIe siecle Ι.

Des que nOllS nOllS avons aΡerςιι qlle les

cinq ic6nes ont ete recneillies de trois

eglises differentes de Thessaloniqne, a

debnte notre plΌblematiqlleasavoir: les

denx icones de la Pinacotheqlle Munici

pale proviennent de Ι' eglise cimeterialle

d' Evangelistria, tandis qlle celles dll Μ ll

see de Civilisation Byzantine provien

nent des eglises d' Analypsis (Assomp

tion) et de St Demetrios, selon les men

tions portees dans le livre d' enregistre

ments dn Mllsee Byzantin d' Athenes.

Nous nous tlΌllVOnSdonc devant le pro

bleme compliqιre et probablement ηοη

resolll de la Ρrυveηaηce initiale des cinq

icones dll XVIe siecle. Car il est certain

qll' elles furent deposees dans les eglises

precitees mais venaient d' ailleurs. Il sllf:'

fit de se sOllvenir qlle Ι' eglise dll cimetie

re d' Evangelistria [ω inauguree en 1875

ou peu apres2, Ι' eglise d' Analypsis fnt

fondee en 18943, alors qlle Ι' eglise de St

Demetrios etait translormee en mosqllee

des 1491 et rendue au culte chretien a
nouveau, apres la liberatioηde Thessalo

niqne en 1912.

Le cas de Ι' eparpillement des cinq icδηes

de Ι' eglise ου elles se tlΌuvaientiniatiale

ment et leur deΡδt en trois eglises diffe

rentes η' est certes pas llniqlle, mais reste

neanmoins instructif quant αιι sort des

icones de la viIle pendant Ι' occupation

turqlle, particulierement pendant Ι' epo

que tclrdive. υη exemple identique est

cellli de Ι' icone de la Vierge portant Ι' Εη

fant de son bras dlΌit, alljonrd'hlli expo

see dans le musee de la TOllr Blanche. L'

ic6ne est datee d' envilΌn 1200. Au

XVIIIe siecle, elle a constitue le panneau

central d' une nOllvelle icone plus gran

de, qlli etait entollree de scenes de la vie

de Sainte Paraskevi. Acause de son rnau

vais etat de conservation I'jcone a ete esti

mee comme la representation de la dite

Sainte4 . POllr la meme raison, elle fut

transportee a Ι' eglise du cimetiere de

Sainte Paraskevi, qlli a ete fondee en

1897 et inangllree en 19145.

Cette course errante des icones, au

moins dUΓaηt le dernier siecle de Ι' OCCll

pation tuΓqιιe, doit etre liee a Ι' allgmen

tation sllbite dll nombre d' eglises cons

truites dans la ville aΡΓes le decret Chαtti

Chou11lαyoun (1856) de Ι' Etat Ottoman,

qui permettait - contrairement αιιχ lois
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en vίgueUΓjusqu'alΟΓS -Ia fondation d'

eglises meme Ε1, ου ίl n' en existait pas

aUΡaΓavant6 . 11 ίιιt aee alΟΓS un besoin

aoissant d' appΓOvisionnementdes egli

ses nouvellement baties en icones, pOUl'

leuΓ embellissement et pOUl' ceΙebΓeΓ les

messes. Ce besoin fut en ΡaΓtίe comble

ραΓ le tΓaηSΡΟΓtd' icones plus anciennes.

Α Ι' eglise du cίmetίeΓe d' ΕvaηgeΙίstΓίa,

fondee en 1875, ραΓ exemple, llHent

tΓanSΡΟΓteesenvjΓOn 18 icones plus <:ιη

ciennes (elles sont datees du XIVe au mi

lίeu du XIXe siecle). Des besoins similai

Γes ont du etΓe aees egalement ;:ιΡΓes la

lίbeΓatίοn de la ville (1912), qιIand les

eglises byzantines, tΓaηsfοπnees pen

dant Ι' occupation tuΓque en mosquees

musulmanes et bien SllΓ depouillees de

toutes leUΓS ΓeΙίquesmobiles, fUΓentΓeη

dues au culte chΓetίen.

Mais d' ου venaient les anciennes icones

tΓanSΡΟΓtees dans les nouvelles eglises,

ainsi que dans les eglises byzantines Γe

OllVenes a ΡaΓtίΓ de 1912? Une gΓande

panie <:1 dti pΓOvenil' des eglises Γestees

entΓe les mains des chΓetίeηspendant Ι'

occupation tuΓque, alΟΓS qu' un ceΓtaίn

nοmbΓe ont dti etΓe acquises, gΓace ;:Iux

dons de paΓOissienspieux. 11 seInble ceΓ

tain que des icones et ΓeΙίqιιes d' eglises

byzantines de la ville tΓanfΟΓmees en

mosqllees pendant les ΡΓemίeΓS siecles

de Ι' occupation tuΓque etaient Γe

cueillies et gaΓdees dans des eglises tou

jΟUΓS en lonctionnement, mais aussi

dans des maisons des ΡaΓοίssίens et

marguilliers7. Revenan t aux cinq icones
des aΡοtΓes du meme epistyle de la fin

du XVle siecle, aujΟUΓd'huίexposees au

Musee de la Civilisation Byzantine et ala

Pinacotheque Municipale de Tllessalo

nique, nOlls concluons tΓίstement qu' ίl

est impossible de l0calίseΓ Ι' eglise poul'

laqllelle elles fllΓent initialement fi:ιbΓί

quees, conclllsion ceΓtaίnement valable

poul' la majΟΓίtedes icones de Thessalo

nique. Seule exception ala ΓegΙe, les ico

nes du ΜοηasteΓede Vlatades, mainten u

en fonctionnement dllΓant la qllasitotali

te de la ΡeΓίοde d' occupation tuΓqιιe, et

qlli a accueilli ραΓ moιnentsdes icones en

pΓOvenancede ses metochia8 .

Α. τουΚΙΛ

* Ρσιπ Ιι!.\ nfJιfTe1!ces et les/ip;uTes υοίτ Le text gTec.
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Εικ. 1. Άποψη τιις έκθεσιις.

Fig. 1. Vίeω οjΊlιe eXII.ibiΙiOII.

Fig. 1. Vue de { exjJG.lition.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
«BVZANTINOI ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ»

Ο σχεδιασμός της έκθεσης εγκαινίων του

Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ξεκί

νησε ήδη από το 1993 με την προσμονή

για την επιστροφή των βυζαντινcδν και

μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων της Θεσ

σαλονίκης και την υποδοχή τους μέσα

στο νέο μουσείοτης πόλης. Ως χώρος φι

λοξενίαςτηςεπιλέχθηκεη πρώτη από τις

τυπικές αίθουσες που προορίζονται για

τη μόνιμη μουσειακή έκθεση, κυρίως

επειδή κάλυπτε τις ανάγκες των εγκαι

νίων και της πρώτης επαφής του κοινού

με το νέο μουσείο, παρά για τις ιδανικές

συνθήκες που προσέφερε σε μια προσω

ρινή έκθεση ευαίσθητων καλλιτεχνημά

των μικρής κλίμακας.

Η θεματογραφία της έκθεσης πλέκεται

σαν ένας περίπατοςτου επισκέπτημε θέα

τους θησαυρούς της Βυζαντινής Θεσσα

λονίκης και φόγro την ίδια την πόλη. Η

μεγάλη φωτογραφία του λιμανιού κατά

το 1916, μια αναφορά στην αφετηρία

του ταξιδιού, εισάγει στην έκθεση. Οι

δύο φωτογραφίες των εσωτερικών των

ναώνΑγίου Δημητρίου και Αγίας Σοφίας

κατά την ίδια εποχή δημιουργούν στά

σεις και οριοθετούντην πορεία. Η οργά

νωσητων εκθεμάτωνστο χώρο, με κριτή

ρια καθαρά αισθητικά, τονίζει τον προ

τεινόμενο «περίπατο» και τις στάσεις:

στις τρεις γωνίες της αίθουσας δημιουρ

γούνται«αγκαλιές»που φιλοξενούνπερι

μετρικά ομάδες εικόνων και γλυπτών. Σε

επίπεδα εκτός της περιμέτρου των τοι-
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χωμάτων τοποθετούνται ελεύθερα μια

κρυστάλλινη προθήκη και εικόνες, με

σκοπό να προσδώσουν κίνηση και ζω

ντάνια στο χώρο. Η παρουσίαση των εκ

θεμάτων, με άμεσο και λιτό τρόπο, ακο

λουθεί αυτή τη διπλή αντιμετώπιση πο

ρείας και στάσης: οι εικόνες και τα γλυ

πτά που εκτίθενται περιμετρικά στηρί

ζονται επάνω σε φόντα συμπαγή και θα

μπά, ενώ όσα εκτίθενται ελεύθερα στηρί

ζονται με τρόπο κατά το δυνατόν ανάλα

φρο, σαν να αιωρούνται.

Οι συνθέσεις των έργων κατά ομάδες

αποβλέπουν σε ένα καλ6 αισθητικό απο

τέλεσμα, ενώ παράλληλα επιχειρούν

αναφορές σε αρχικές χρήσεις και θέσεις.

Καθώς εισέρχεται ο επισκέπτης, αντι

κρίζει ελεύθερες στο χώρο δύο αξιόλο

γες αμφιπρόσωπες εικόνες με λεπτά

μπρούτζινα στηρίγματα. Παραδίπλα,

μια σύνθεση με βημόθυρα και τρεις απο

στολικές εικόνες επιστυλίου, μπροστά

από ένα βήλο κόκκινου υφάσματος,

αναφέρεται σε τέμπλο ναού. Στη μέση

του τοίχου της αίθουσας επάνω σε μια

ημικυκλική πλάτη, που θυμίζει κόγχη,

αναπτύσσεται μια σειρά από /.fξοΧες ει

κόνες με κέντρο της σύνθεσης την εικ6

να του Παντοκράτορα «Η Σοφία του

Θεού» (εικ. 1). Μπροστά της προβάλλε

ται μέσα σε μια κρυστάλλινη προθήκη ο

περίφημος χρυσοκέντητος «επιτάφιος
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της Θεσσαλονίκης». Η γωνιακή σύνθε

ση με εικόνες σε διάφορα επίπεδα κο

ρυφ({)νεται στον άξονα με ένα σύνολο

που υπαινίσσεται τέμπλο ναού -χαμηλά

βημόθυρα, ψηλ6τερα ένα τμήμα επιστυ

λίου τέμπλου και ακόμη πιο ψηλά ένας

σταυρός με τα λυπηρά του (εικ. 2). Απέ

ναντι, κλείνει ο κύκλος των εικόνων με

μια σύνθεση επάνω σε ξύλινα φόντα, που

διαμορφώνουν αφαιρετικά μια κόγχη,

και μπροσrά της μια εικόνα Παντοκρά

τορα δίπλα σε μεταξωτό χρυσαφί βήλο.

Στον τοίχο ανάμεσα απ6 τα δύο ανοίγ

ματα ΤΙ1ς αίθουσας αναπτύσσεται η σύν

θεση των γλυπτών που παρουσιάζονται

με τρόπο αισθητικό, σε τέτοιες θέσεις

και σχέσεις μεταξύ τους ώστε να υπαι

νίσσεται αφαιρετικά η πρωταρχική τους

χρήση στο να6. Οι ανάγλυφες πλάκες

της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του

αγίου Μηνά τοποθετούνται ψηλά σε μια

σειρά που δηλώνει υπαινικτικά την προ

έλευσή τους από το «ζωοφ6ρο» κοσμήτη

του ναού. Η ανάγλυφη εικ6να της «Δεο

μένης» και το θωράκιο επάνω σε λιτές

μαρμάρινες βάσεις, η πλάκα σαρκοφά

γου και οι δύο επιγραφές επάνω σε ειδι

κά σχεδιασμένες κτιστές βάσεις παρου

σιάζονται σε ύψος ανάλογο με την αρχι

κή τους θέση στο να6.

Οι εικόνες και τα χρυσοκεντιΊματα που

εκτίθενται σε αυτή την έκθεση, έργα

περιορισμένων διαστάσεων, πολύτιμα,

«θερμά» και ευαίσθητα, είχαν ανάγκη

από ειδικές συνθήκες παρουσίασης -6χι

μόνο για τη σωστή διατήρησή τους αλλά

και για την αισθητική ανάδειξή τους

αναζητούσαν ένα περιβάλλον με ποιοτι

κές αξίες, ανάλογες με εκείνες του πρω-
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ταρχικού-αυθεντικού. Καθ({)ς η αίθουσα

του μουσείου, που κλήθηκε να τα φιλοξε

νήσει, προσέφερε συνθήκες 6χι και πολύ

κατάλληλες για τα συγκεκριμένα εκθέ

ματα, έπρεπε να διευθετηθεί ανάλογα. Η

πρώτη nιση ήταν να επιχειρηθεί μια

επέμβαση ριζική που θα αντιμεn{)πιζε τη

δεδομένη αίθουσα ως κέλυφος και θα

δημιουργούσε έναν άλλο «χώρο μέσα (πο

χ(;ψο». Το γεγον6ς 6μως ότι πρόκειται

για μια έκθεση, που θα λειτουργήσει

εντελ({)ς προσωρινά, οδήγησε στην απ6

φαση να εκτελεστούν μόνον ορισμένες

απαραίτητες επεμβάσεις (πο χώρο ως

μια <<μέση λύση», 6χι οπωσδήποτε η κα

λύτερη. Ψευδοροφές από τεντωμένη

μεμβράνη κάλυψαν στις δύο πλευρές της

αίθουσας τις υπερυψωμένες οροφές με

τους φεγγίτες, με σκοπό να περιορίσουν

το έντονο φως ημέρας και το υπερβολικό

ύψος. Πρ6σθετα ελαφρά δοκάρια αλου

μινίου τοποθετήθηκαν για ν' αναρτη

θούν μέσα (πο χώρο εικόνες και υφ(ισμα

τα. Μια υψηλή ξύλινη κατασκευή δημι

ουργεί μια ημικυκλική κόγχη σαν αγκα

λιά στη μέση της αίθουσας, για να «σπά

σει» το αχανές και μονότονο του χώρου.

Νέα δάπεδα ξύλινα, λίγο υπερυψωμένα,

προστέθηκαν στις τρεις γωνίες και μπρο

στά στην «κόγχη» για να οριοθετήσουν

και να ζεστ6νουν το χώρο, τονίζοντας τις

στ6σεις της εκθεσιακής πορείας.

Στον 6λο σχεδιασμό της έκθεσης με κα

τευθυντήρια επιδίωξη τη δημιουργία

μιας ατμόσφαιρας εορτασμού, κύριο μέ

λημα παρέμεινε η ανάδειξη αυτών των

θαυμασrών έργων που παρουσι6ζονται

και μόνον αυτών. Ο χ({ψος και οι κατα

σκευές στήριξης έπρεπε να σβήνουν
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μπροστά στη λάμψη τους. Επιλέχθηκαν

τρόποι στήριξης λιτοί, αφανείς - λεπτά

γαντζάκια, συρματόσχοινα, προθήκες

διαφανείς, πολύ απλές βάσεις. Προτά

θηκαν τοιχώματα και φόντα μουντά, θα

μπά και πολυτελή, με αισθητικές ποιό

τητες ανάλογες με τις αυθεντικές ενός να

ού βυζαντινού. Το χρώμα που πλαισιώνει

τα εκθέματα είναι ένα σκούρο πράσινο

μπλέ της νύχτας, χρώμα που απαντάται

συχνά στα φόντα των εικόνων και των

τοιχογραφιών του ναού. Μια νότα πανη

γυρική, πινελιές από λάμψη και χρώμα,

δίνουν τα μεταξωτά υφάσματα σε κόκκι-

νο και χρυσαφί. Ο φωτισμός, απόλυτα

ελεγχόμενος ως προς την έντασή του, με

δέσμη φωτεινή, τονίζει κάθε έκθεμα ξε

χωριστά και προσθέτει υποβλητικότητα

στην όλη ατμόσφαιρα.

Ε. ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ-ΣΤΕΦΑ1\ΟΥ

r. llAlIAΔEAI-[-MARCONJ

Εικ. 2. Άποψη της έκθεσιις.

Fig. 2. View ο/ιΙιε exhibiLion.

Fig. 2. Vue de L' exposiLiOl1.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ TREASURES

OF THESSALONIK1

ΤΗΕ JOURNEY ΗΟΜΕ:

PLANNING ΤΗΕ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ

We started to plan the Museum οίΈΥΖ

antine Culture's inaugural exhibition ίη

1993, as soon as we learnt that Thessalo

niki's Byzantine and post-Byzantine an

tiquities weΓe to be returned and housed

ίη the city's brand new museum. It was

decided that the exhibition should be

mounted ίη the first of the ΡeΓmaηent

exhibition rooms, mΟΓe because it so

,vell served the needs ο1'theopening cer

emony and the public's first contact with

the new museum than because it was an

ideallocation 1'οτ a temΡΟΓaΓΥ exhibition

ofdelicate small-scale aΓt WΟΓks.

The themes 01' the exhibition are inter

,voven ίη such a way as to take the visitor

οη a tour of the treasures of Byzantine

Thessaloniki against the backdrop ofthe

city itself. Απ enormous photograph of

the harbour, taken ίη 1916, marks the

start of' the jΟUΓηeΥ and introduces the

exhibition. Two photographs of the

ίnterίΟΓS of St Demetrius' church and

Hagia Sophia fΓOm the same period aΓe

stops along the way which delineate the

Γοute. The spatial organization of the

exhibits, based οη purely aesthetic con

siderations, emphasizes the proposed

"walk" and the stops along the way. Ιη

three CΟΓners of the room and οη the

walls between them, cosy little nooks

are surrounded by groups of icons and

sculptures. Οη various levels away 1'rοm

the perimeter of the walls, glass display

cases and icons aΓe disposed heΓe and

there to give the space movement and

life. The dίΓect, simple presentation of'

the exhibits Γeflects the dual appΓOach of'

walking and stopping. The icons and

scuΙΡtuΓes displayed aΓOund the nooks

are set against a dense, dull background,

while those scattered about the rest ofthe

room are supported as lightly as possible

so that they seem to be hovering ίη the air.

The items are grouped with their aes

thetic effect ίη mind, and ίη a concomi

tant attempt to suggest theiI' original

uses and locations. As one enters the

Γοοm, one is confronted by two splen

did double-sided icons οη slender

bronze supports. Νext to them is a ref

erence to a sanctuaΓΥ screen ίη the form

of a sanctuary door and three apostolic

icons form an epistyle grouped ίη front

01' a red curtain. Ιη the middle of the

wall, against a semicircular backdrop

reminiscent ofan apse, are a number of

exquisite icons arranged aΓοuηd an

icon of Christ PantocratoI' "The Wis

dom of God" (fig. 1). Ιη front of the

group is a glass display case containing

tlIe splendid gold-embroidered epita

phios of Thessaloniki. The corner dis

play oficons at various levels culminates

ίη an arrangement οη the axis that al

ludes to a sanctuary screen, with a sanc

tuary door at the bottom, part of the

epistyle of a screen higher up, and a

cross flanked by icons ofthe Virgin and

StJohn at the top (fig. 2). Opposite, the

icon cycle is completed by a group οη

wooden backdrops forming an abstΓact

apse, ίη front of which is an icon of
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ChIist PantocγatoIand a cUItain ofgold

silk. Against the \~all between t11e

Ioom's two openings, t11e sculptuIes aIe

aesthetically alTanged so that theil" ρο

sitions and intelTelationships cγeate an

abstIact suggestion of theil" oIiginal

pUΓpose in the chuγch. The Ielief

plaques from the eaIly ChIistian basili

ca of St Menas aIe positioned high υρ

and in a ΓOW, suggesting theil" oIiginal

place ίη the chuIch's coInice-level

fIieze. The Ielief icon of the ViIgin at

PIayel" and the closuIe slab οη plain

maIble bases, the saIcophagus lid, and

t11e two inscγjptions οη specially de

signed built bases aIe displayed at a

height commensuIate with theil" oIigi

nal position ίη the chuγch.

Being Ielatively small, valuable, emo

tionally chaIged and delicate, t11e icons

and the gold-emblΌideIed items dis

played in t11is exhibition had to be pIe

sented ίη a special \~ay, both to pΓOtect

them and to en11ance theil" aesthetic

qualities. The qua!ity οι' theil" enviIon

ment needed to be as similaI as possible

to that of theil" oIiginal, authentic envi

ΙΌηmeηt.The Ioom chosen did not of

f'eI veIY suitable conditions, so inteIven

tions c!eaIly had to be made. T11e initial

idea was a Iadical aPPΓOach that would

use the Ioom itse! f as a shell [ΟΓ a sepaI

ate "space \~ithin a space". But the f'act

that this was οη!Υ a tempoIaIY exhibi

tion led to the decision to limit inteIven

tion to the baIe essentials, a ha!f'way so

luti n merely, and faI" fΓOm ideaI. False
ceilings οι' stIetched film οη two sides οι'

the Ioom hid the Iaised ceiling and sky-

lights, theIeby IestIicting both light

and height. lcons and f'abIics weIe hung

οη !ight aluminium giIdeIs positioned

about the Ioom. Α tall \vooden stIuctuIe

cγeated a kind of apse ίη the middle οι'

the ΙΌοm to Ieduce the sense οι' spa

ciousness and Ie!ieve the η10ηοtoηΥ.

Slight!y Iaised wooden 1100Is weIe add

ed in thIee coIΏeIs and in fIont οι' the

apse to delineate the space and lend it

some \~aImth by emphasizing the stop

ping points οη the exl1ibition's wa!k

aΓOund the city.

ThIoug'hout the planning of'the exhibi

tion ουΓ guiding pIinciple \~as to cγeate

a ce!ebΓatOlΎ atmospheIe f'ocusing sole

ly οη the wondIous aItwoIks pIesent

ed heIe. The space itself' and the sup

poning stγuctuIes 11ad to be entiIely

ec!ipsed by theil" splendouI. TI1e means

of suppoIt weIe chosen to be plain and

unobtIusive: delicate hooks, \viIe Iope,

aJl-glass display cases, veIY simple bases.

The \~alls and backdΓOPs aIe opaque

and dull, but luxuIious and with the au

thentic aesthetic qualities οι' those in a

Byzantine chuIch. The exhibits aIe set

against a daIk blue-gIeen, a colouI f'Ie

quently seen as the backgΓOund οι' the

icons and mUIals ίη a chuγch. The silk

en fabIics of Ied and gold leηd a ce!e

bι-atoΓΥ note, joyous splashes of splen

douI and co!ouI. The intensity οι' the

lighting is caIefully contΓOlled,each ex

hibit having its own light souIce, cγeat

ing a po\veIf'ully evocative atmospheIe.

Ε. ΚATSAι,IΚA-STEFA.,OU G. PAPADELJ-MARCONI

* FoTfιguTes see tlIe GTeek text.
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Ι' ORGA IJSATIO ] DE

L' EXPOSITION

"TRESORS BYZANTINS DE

THESSALONIQlJE

ΙΕ VOYAGE DE RETOUR"

L' oIganisation de Ι' exposition inaugu

Iale du Musee de la Civilisation Byzanti

ne a debute des 1993 en pIevision du Ie

toυι- des antiquites byzantines et postby

z<llltines de Thessalonique αfιη de les ίη

stalleI' dans le nouveau rnusee. La ΡΓe

ιηieΓe des salles ΟΓίgίηaΙes ΓeseΓvees a Ι'

exposition penllanente du lllusee fut

sunout choisie ΡaΓce qLI' elle CΟUVΓaίt les

besoins lίes a Ι' ίnaugUΓatίοn du nouveau

rnusee et pas telleIllent ΡΟΙΙΓ les condi

tions ideales qu' elle oflrait a Ι' occasion

d' expositions teιηΡΟΓaίΓesd' objets d' aIt

fi-agiles et de tailles lllodestes..

La coιnpositiondes tl1ellles de Ι' exposi

ιίοη est cοηςue coιnllle une ΡΓοιηenade,

ου le visiteuI' peut contelllpleI' les tι-eSΟΓS

de la Thessalonique Byzantine, avec la

ville elle-llleIlle colllllle fond. La gΓande

pl10to du poIt veΓS 1916 se Γeuτe αυ

ροίηι de depan des antiquites et intΓO

duit Ι' exposition. Les deux Pl10toS da

tant de la lllellle epoque et pIesentant Ι'

inteIieuI' des eglises de Saint DeιηetΓίοs

et de Sainte Sophie invitent le visiteuI' a
lllaIqueI' des anets et bΟΓneηt sa ιηαΓ

cl1e. Les objets exposes dans Ι' espace,

ΟΓganίsesavec des aiteIes puIelllent es

tl1etiques, invitent acette "pΓOlllenade"

ponctuee d' escales. Aux tΓOis coins de

la salle sont fonnees des "niches" qui ac

cueillent de lllanieIe cίΓcuΙaίΓe des

gΓOupes d' icones et de sculptuIes. Afin
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de donner au lίeu ιηοuvementet vitali

te, une vitrine en velTe et certaines ico

nes sont volontairement placees aΙ' exte

rieur des lίιηίtes que fOΓI11ent les parois.

La presentation des objets, de faςοη di

recte et sobre, accOl11pagne ce double

concept de marcl1e et de halte dans la

salle: les icones et les sculptures exposees

sur le peril11etre prennent appui sur des

fonds compacts et obscurs, alors que les

objets exposes librement comme sus

pendus ont υη air de legerete.

Les compositions que forment les oelI

vres gι-oupees visent a υη bon rendu es

tl1etique, tout en tentant des references a
leurs usages et places primitifs. Εη en

trant, le visiteur peut admirer deux re

marqωιbΙes icones a deux visages libres

dans Ι' espace aux fιns appuis en bι-onze.

Α cote, une composition de portes de

bema et trois icones apostoliques d' epis

t)'le devant υη velUlη d' etotfe ΓOuge fait

allusion aux iconostases d' eglises. Αυ

centre du mur de la salle, s' appu)'ant sur

υη dossier en demi-cercle rappelant une

cavite, s' etale une serie d' icones exqui

ses, avec au coeur de la composition J'

icone du Tout-Puissant "La Sagesse de

DielI" (fιg. 1). Devant elle, l11iS en vaJeur

dans une vitrine en velTe, le celebre

"epitaphe de Tl1essaJonique" bι-ode d'

or. La composition p)'ral11idale αιι coin

de la salle, avec des icones presentees sur

des niveaLIx differents, forme υη ensem

ble fιgυraηtΙ' iconostase - οη )' voit en bas

des portes de bema, plus haut lIne partie

d' epistyle d' iconostase et encore plus
haut, une cγoίx avec ses ΙΥρίτα (fιg. 2). Εη

face, le ceγcle d' icones est teΓI11ine par

une composition slIr fonds en bois faisant

"tllLIsion a une c"lvite, et, devant elle, ap

parait Ι' icone dlI Tout-Puissant pres d'

υη velLIm dore en soie. Sur le Π1υτ situe

entre les deux oLIvertures de la salle, des

sculptlIres fοπηent une COl11pOSition es

thetiqlIe. Leurs positions et relations res

pectives rappellent leur place et usage

initial dans Ι' eglise. Les dalles en relief

de la basilique paleochretienne de Saint

Minas sont sitLIees en hauteur dans υη

ordre qui indiqlIe leur pι-ovenancede la

corniCl1e "en tfise" de Ι' eglise. L' icone

en reliefde Ι' ''Orante'' et une plaqlIe sur

socles sobres en marbre, ainsi que la dal

Je de sarcophage et les deLIx inscγjptions

SlIT des socles maςοnηes sont presentes a
une hauteur aωιΙοgue a leur place ρτί

mitive dans Ι' eglise.

Les icones et les blΌderies en οτ presen

tees dans cette exposition, oeuvres pre

cieuses, "ferventes" et fragiles, αυχ di

mensions limitees, necessitaient des

conditions particιιlieres de presenta

ιίοη, ηοη seuJement ροιιτ leur conserva

tion coITeete, mais aussi ΡΟΙΙΓ leur pro

motion esthetiqlIe. Elles se devaient d'

etre inscγjtes dans υη environnel11ent

αυχ qlIalites eqlIivalentes acelles de leur

milieLI authentique originel. Comme la

salle du l11usee appelee a les recevoir η'

offrait pas les conditions requises ρουτ

ces objets precis, elle tut amenagee de fa

ςοη plus adequate. La premiere orienta

tion fut de tenter lIne intervention radi

cale, αfιη de considerer la salle donnee

coIηIηe une coque cγeant ιιη "espace
dans Ι' espace". Mais le fait qu' ίl s' agissait

d' lIne exposition temporaire a conduit a



la decision finale d' eΠectue1' unique

ment ce1'taines inte1'ventions indispen

sables compte tenu du lieu. Des faux pla

fonds en memb1'ane tendue ont 1'ecou

ve1't su1' les deux c(')tes de la salle les pla

fonds t1'es hauts et les luca1'nes, afin de

mode1'e1' la lumie1'e intense du jou1' et la

hauteu1' excessive. Des pout1'es en alu

minium d' allu1'e lege1'e fu1'ent ajoutees,

afin d' eleve1' dans Ι' espace lesic(')nes et

les etofIes. Αυ millieu de la piece, une

haute const1'uction en bois fΟ1'me υη

demi-ce1'cle concave cοnςu comme une

so1'te d' emb1'assement, "1'ompant" ainsi Ι'

immensite et la monotonie du lieu. Des

est1'ades en bois, lege1'ement SU1'eΙevees,

fu1'ent ajoutees aux tlΌis coins et devant

la 'Ώiche", afin de delimite1' et de 1'echauf

fe1' Ι' endlΌit. Elles p1'ononcent egale

ment les haltes de la visite de Ι' exposition.

DU1'ant toute la pl1ase de conception de Ι'

exposition Ι' objectif di1'ectif etait de 1'e

p1'odui1'e Ι' ambiance d' une celeb1'ation.

Εη plus le soucis Ρ1'imΟ1'dίal fut su1'tout

guide pa1' Ι' idee de mett1'e en 1'elief ces

oeuv1'es admi1'abΙes qui Υ se1'aient p1'e

sentees. Le lieu et les const1'uetions de

soutien devaient s' efface1' devant Ι' eclat

des οeUV1'es. Les moyens de suppo1't fu

1'ent des 101'S choisis sοb1'es ου invisibles:

cγochets fins, fils de fe1', vit1'ίnes t1'anSΡa

1'entes, socles t1'es simples. Dans le meme

esp1'it sont p1'oposes des fonds somb1'es,

opaques et luxueux, dont les qualites es

thetiques se devaient d' et1'e similai1'es a
celles d' une eglise byzantine authenti

que. C' est pou1'quoi, la couleu1' que en

tou1'e les objets est d' υη ve1't fonce bleu

de nuit, couleu1' souvent 1'encont1'ee su1'

les fonds des ic(')nes et les f1'esques des

eglises. Une note de fete, des coups de

pinceaux donnant eclat et couleu1', est

appo1'tee pa1' les etofIes en soie 1'ouge et

01'. L' ecΙai1'age, constitue de faisceaux

lumineux dont Ι' intensite est pa1'faite

ment cont1'δlee,met en 1'eliefchacun des

objets et 1'end Ι' ambiance en meme

temps solennelle et mystique.

Ε. ΚATSANlΚA-STEFANOU

G. PAPADELl-MARCONl
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