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Η «κατάκοσμη ανατολική πλευρά» του βυζαντινού ναού  

των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης 

(Με αφορμή μια συνάντηση Ν.Γ.Πεντζίκη – Γ. Σεφέρη) 

 
Εισαγωγικά 

 
     Προσπαθώντας να εντοπίσουμε το βυζαντινό τοίχο για τις λεπτομέρειες του 

οποίου μιλούσε ο Πεντζίκης στον Σεφέρη, ένα «απομεσήμερο στη Θ/νίκη», όπως γράφει 

σε επιστολή του ο δεύτερος1, πιθανολογούμε ότι συνδέεται με την επίσκεψη του ποιητή  

για την τελευταία διάλεξη του καθηγητή Γ.Π. Σαββίδη προς τιμήν του ιδίου τον Μάρτιο 

του 19632. Εξάλλου, τότε συνδέθηκαν φιλικά ο Πεντζίκης με τον Σεφέρη3. Συνεπώς, 

εκείνες τις μέρες, ο εκ Θεσσαλονίκης δημιουργός μίλησε στον ποιητή, ίσως επιτόπου, για 

τον τοίχο της κατάκοσμης, όπως χαρακτηρίζει ανατολικής πλευράς του βυζαντινού ναού 

των Αγίων Αποστόλων4, αυτόν με τις «τρεις κόγχες του Ιερού»5.    

                                                 
1  Γ. Σεφέρης, Επιστολή (20-3-1964), στο βιβλίο Ν.Γ.Πεντζίκης, Αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής, Άγρα, 
Αθήνα  32008, σ. 215.  Βλ. επίσης, Κώστας Κουρούδης, «Η καινοτόμος συμβολή του Ν.Γ. Πεντζίκη στα 
περιοδικά: Το 3ο Μάτι, Κοχλίας και Μορφές», Προσεγγίσεις 2008-2010, Εταιρία Λογοτεχνών 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 55. Η παρατήρηση του Κώστα Κουρούδη κινείται στην ίδια 
κατεύθυνση: «Η άποψη» του Πεντζίκη γράφει, για τον ναό των Αγίων Αποστόλων και ιδιαίτερα για τον 
ανατολικό του τοίχο «αποκτά μια διαφορετική διάσταση στο απαντητικό σημείωμα που έστειλε ο 
Σεφέρης» στον φαρμακοποιό διαβάζοντας «την Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής».  
2 Γ.Σεφέρης, Μέρες Η΄, 2/1/1961-16/12/1963, επιμ. Κατερίνα Κρίκου-Davis, Ίκαρος, Αθήνα 2018, σ. 285. 
Eκεί απουσιάζει κάποια χρονολογική αναφορά για το μήνα Μάρτιο του 1963. Από τις 15/2/1963 ο 
Σεφέρης κρατά και πάλι ημερολογιακές σημειώσεις στις 21/4/1963.  Οπότε, τις χρονολογικές πληροφορίες 
για εκείνο τον μήνα αντλούμε από το άρθρο: Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα 
πάνινα παπούτσια», Αφιέρωμα στον Σεφέρη, www.os3.gr, 27/11/2014. Βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου κ.α. 
επιμ., Τέχνη, Τριάντα χρόνια, σ. 34 & 94: «στις αρχές του 1963 πραγματοποιήθηκε μια σειρά μαθημάτων 
για τέσσερις Νεοέλληνες ποιητές, τον Ελύτη, τον Θέμελη, τον Σεφέρη και τον Ρίτσο […] μετά το 
τελευταίο μάθημα για τον Σεφέρη, σε μια φιλική συγκέντρωση δεξιωθήκαμε τον ποιητή στην αίθουσα μας 
έξι μήνες πριν από την απονομή του βραβείου Νόμπελ». Στις 16 Μαρτίου 1963. Υπάρχει και σχετική 
φωτογραφία, όπου παρουσιάζονται ο Σεφέρης μαζί με τον Λίνο Πολίτη και τον Γιώργο Θέμελη (σ. 34), 
στο εντευκτήριο της «Τέχνης», τότε στην οδό Κομνηνών 4 (σ. 158). Βλ. επίσης, Ανώνυμος, εφημ. 
Ελληνικός Βορράς, Πέμπτη 14/3/1963, σ. 2. Βλ. ακόμη, Γιώργος Κεχαγιόγλου κ.α. επιμ., Τέχνη, Τριάντα 
χρόνια, Τέχνη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 74. Βλ. Μαρία Στασινοπούλου, 
Χρονολόγιο-Εργογραφία Γιώργου Σεφέρη [1900-1971], Μεταίχμιο, Αθήνα 2000, σ. 205.     
3 Γ.Π.Ευτυχίδης (Σαββίδης), «Επίμετρο», Οι ώρες της “κυρίας Έρσης”, σ. 97. 
4 Ν.Γ.Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, Ίνδικτος, Αθήνα 32007, σ. 159.  
5 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 48. Βλ. Ανώνυμος, 
Τέσσερεις περίπατοι στα μνημεία της Θεσσαλονίκης, Μικρός Αρχαιολογικός Οδηγός, «Τέχνη», Μακεδονική 
Καλλιτεχνική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 11: «Εξωτερικά το μνημείο είναι απ’ τα ωραιότερα όχι 
μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά της Μακεδονίας, με την κομψότητα και την ανάταση των αρχιτεκτονικών 
του μορφών και με την πλούσια κεραμοπλαστική διακόσμηση του Ιερού». Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι 
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      Ολόκληρος ο Ναός των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Πεντζίκη, αποτελεί «ίσως» την ωραιότερη εκκλησία του 14ου αιώνα της 

Συμβασιλεύουσας, την οποία όπως επισημαίνει έκτισε «ο καταγόμενος από τη Βέρροια 

Πατριάρχης Νήφων»6. Πριν παραθέσουμε τη σχετική αιτιολόγηση για τη μοναδική  

ωραιότητα του τοίχου της ανατολικής πλευράς, ορθό είναι να διαβάσουμε επιγραμματικά 

τι σήμαινε για τον θεσσαλονικό δημιουργό η βυζαντινή τοιχοποϊία και ποια εντύπωση 

μπορούσε να προκαλέσει, για αυτήν ο λόγος του στον Σεφέρη. 

     Γράφει χαρακτηριστικά: «Θα ’ταν ενδιαφέρον, φαντάζομαι, με βάση αυτόν τον 

τρόπο του βλέπειν, να επιχειρούνταν, σαν με τη βοήθεια λεξικού, η ερμηνεία των 

θαυμάσιων θεμάτων της βυζαντινής τοιχοποϊίας, καθώς και των ωραιότατων 

τοιχογραφιών και εικόνων. Δεν επιχείρησα τον σχετικό άθλο. Απλά, παρακολουθώντας 

την ομορφιά της βυζαντινής τέχνης με τα μάτια, χρόνια τώρα, φανατίστηκα σαν να 

’κουσα του κόσμου τα κηρύγματα»7.  

 

Σεφέρης και Πίστη 

 

    Έπειτα, από τα ανωτέρω εισαγωγικά γεννιέται το ερώτημα, εάν ο Σεφέρης υπήρξε 

μύστης της λαλιάς του Πεντζίκη. Μήπως η καταληκτική φράση του σύντομου λόγου του, 

στη Θεσσαλονίκη, μετά την ομιλία του καθηγητή Σαββίδη «Ο Θεός μαζί σας», 

αποτέλεσε επίδραση των λόγων του Πεντζίκη.  

                                                                                                                                                 
ο Ντίνος Χριστιανόπουλος στο βιβλίο του Θεσσαλονίκην, ου μ’ εθέσπισεν, Ιανός, Θεσσαλονίκη 1999 μιλά 
για ένα ακόμη βυζαντινό τοίχο, πίσω από το Ιερό της Αγίας Σοφίας, (σ. 36, 39 & 41-45) και συγκεκριμένα 
στην οδό Γεωργίου Χαραλάμπους, Κυπρίου (πρώην οδός Βασιλέως Καρόλου–της Ρουμανίας-). Ο τοίχος 
αυτός, επισημαίνει, ανάμεσα στο 1965 και 1970, «δεν ξέρω με απόφαση τίνος αθεόφοβου, κατεδαφίστηκε, 
προφανώς για να ανοίξει ο δρόμος». «Ευτυχώς, πρόλαβα και τον σχεδίασα και έχω κάπου κρατημένο αυτό 
το σχέδιο […] ήταν από τα ωραιότερα βυζαντινά κτίσματα όλης της Θεσσαλονίκης, και μόνο δύο 
εκκλησίες μπορούσαν να τον συναγωνιστούν: ο τοίχος του ιερού των Αγίων Αποστόλων (που, όπως 
ξέρετε, είναι ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με πλίνθους), και ο τοίχος των Αγίων Ταξιαρχών στην άνω 
πόλη». Βλ. Για το συγκεκριμένο βυζαντινό τοίχο, Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτόπουλου & Ε. Χεκίμογλου, 
«Μετόχι της Αγιορείτικης Μονής του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, Για ένα βυζαντινό τοίχο που 
χάθηκε», περ. Θεσσαλονικέων Πόλις, τχ. 5, Μάϊος 2001, σ. 109-116. 
6 Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 94 & 89. Βλ. Ν.Γ.Πεντζίκης, Αρχείον, ΑΣΕ, Θεσσαλονίκη 
31991, σ. 75: Φυσικά δεν ξεχνά και τον κτήτορα του ναού, λέγοντας: «Στο κείμενο της 14ης Ιουνίου, που 
χρησιμοποιήθηκε ως πηγή του παρόντος, ανήκει και το παρατιθέμενο επίγραμμα, στη Μνήμη του εν Αγίοις 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνος, του εν τω Όρει Άθω ασκήσαντος, στα 1330. 

                      Νήφων ο Νήφων εστιν εκ των πραγμάτων, 
                      Νήψει νοός γάρ, διέδραμε τον βίον». 

7 Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 68.   
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    Το γεγονός της επίσκεψης του ποιητή στη συμπρωτεύουσα αναφέρεται ως εξής: Ο 

Σεφέρης «έρχεται στη Θεσσαλονίκη το '63, στο τελευταίο μάθημα που έκανε γι’ αυτόν ο 

Σαββίδης […] Το σώμα του έδινε πιο πολύ την εντύπωση του βάρους και όχι του πάχους. 

Βαρύ σώμα, βαρύ κεφάλι, σοβαρά βυζαντινά μάτια, πολύ μελαχρινός. Μιλούσε 

αργόσυρτα με κάποιους μελωδικούς τόνους στη φωνή. Μειλίχιος και ευγενικός στους 

τρόπους»8.  

     «Μετά το μάθημα του Σαββίδη λέει […] λίγα λόγια και τελειώνει με ένα: ‘‘Ο 

Θεός μαζί σας’’ που με προβληματίζει. Δεν τον είχα για θεοσεβούμενο [...] Τώρα, 

ψάχνοντας λιγάκι βρίσκω και άλλες επικλήσεις στον Θεό»9.  

    «Το χειρόγραφο Σεπ. '41 τελειώνει με τη φράση: ‘‘Ο Θεός να βοηθήσει’’10. Η 

δήλωση εναντίον της χούντας κλείνει με τη φράση ‘‘Παρακαλώ τον Θεό..’’»11.  

    «Η αδελφή του Ιωάννα Τσάτσου πιστεύει πως ‘‘η πίστη στην παρουσία του Θεού 

ήταν ζωντανή γι' αυτόν σ' όλη του τη ζωή’’»12.  

     «Ίσως λοιπόν [...] οι επικλήσεις»13 του προς τον Θεό να έγιναν εντονότερες μετά 

τη συναναστροφή του με τον Πεντζίκη. Η υπόθεση μιας μεταξύ τους συνάντησης στη 

Θεσσαλονίκη, που προηγήθηκε της διαλέξεως προς τιμήν του Σεφέρη, αποκτά 

μεγαλύτερο έρεισμα, διότι το μεσημέρι της επόμενης μέρας (16/3/1963) δεν αναφέρεται 

ο φαρμακοποιός να συνέφαγε με τα ζεύγη Σεφέρη, Σαββίδη και Αναγνωστάκη στην 

                                                 
8 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013.  
9 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013.  
10 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, Χειρόγραφο Σεπ. ’41, Ίκαρος, 
Αθήνα 1972, σ. 62. 
11 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τμ. Γ΄, Παραλειπόμενα 
(1932-1971), Ίκαρος, Αθήνα 32002, σ. 261-262: «Δήλωση […] Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. 
Παρακαλώ τον Θεό να μη με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω».  
12Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013. Βλ. Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 76-77: 
Γιώργος Σεφέρης, (6/4/1920), ποίημα για την Παναγία «6 τ’ Απρίλη 1920». Στη σ. 23 η Τσάτσου 
παραθέτει ένα ποίημα του Σεφέρη για την Παναγία, το οποίο της έστειλε από το Παρίσι το 1920. 
13 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013.  
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ταβέρνα Νεράϊδα του Γιαλού, στην οδό Θάλητος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία 

του Αγίου Φωτίου, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής14.   

      Αν μελετήσουμε βαθύτερα το θέμα Σεφέρης και Πίστη μπορούμε να αναφέρουμε 

ενδεικτικά παραδείγματα. Απευθυνόμενος στην αδελφή του στις 4 Δεκεμβρίου 1921 

σημειώνει: «αν θέλει ο Θεός κι’ έχω τη δύναμη να γράψω κάτι που έχω στο μυαλό θα 

σου μιλήσω για όλ’ αυτά»15. Χαρακτηριστική είναι και η ευχή που διατυπώνει: «του 

χρόνου το καλοκαίρι, αν θέλει ο Θεός»16.  

      Ένδειξη της πίστης του αποτελεί και το Ευαγγέλιο που έφερε «πάντα μαζί του», 

δώρο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, μετέπειτα αγίου της εκκλησίας, στη μητέρα του 

ποιητή17. Η αδελφή του ομολογεί επίσης, ότι το «ταξίδι του στην Καππαδοκία» ήταν 

«μία αποκάλυψη». «Γνώρισα τις εκκλησιές σαν να είχα πάει η ίδια», ομολογεί18. Πολύ 

εύστοχη είναι και η παρομοίωση που σημειώνει ο ίδιος για την αδελφή του: «Μοιάζεις 

σαν τον τεχνίτη που καθαρίζει απ’ τον καιρό παλιές βυζαντινές Παναγιές» και συνεχίζει: 

«Αναδύεται το γλυκύτατο πρόσωπο μέσα στο ζωντανό χρυσό»19.  

       Στην επιστολή προς τον Γ. Σαββίδη, στις 2/8/1955, ο Σεφέρης σημειώνει: «Θεού 

θέλοντος αρχές Σεπτέμβρη λέω να κάνω πανιά για τη Ρόδο»20. 

       Ζωντανή στην οικογένειά τους ήταν και η αναμονή του θαύματος, που συνέβαινε 

από την Παναγία, το Δεκαπενταύγουστο, «στη μεγάλη εκκλησία των Βουρλών». Γράφει 

η αδελφή του: «Μεταλαβαίναμε στον Άη Νικόλα […] Μετά τη Λειτουργία στο σπίτι 

λέγαμε τα χρόνια πολλά στη μητέρα κι’ έπειτα περιμέναμε με αγωνία. Περιμέναμε να 

μάθουμε το θάμα. Γιατί στη μεγάλη εκκλησία των Βουρλών θα έκανε το θάμα Της η 

                                                 
14 Νόρα Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής μου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια», www.os3.gr, 25/4/2013 & 
www.tavernoxoros.gr, (σχόλιο: indictos), 1/5/2013. Βλ. σχετικά με την άριστη γνώση του Γ.Π.Σαββίδη 
όσον αφορά τα «φαγάδικα» της Θεσσαλονίκης, ευρύτερα της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού, Γιώργος 
Κεχαγιόγλου, «Ανακάλημα του Γ. Π. Σαββίδη», Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη, Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας, 
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Ερμής, Αθήνα 2001, σ. 
33. 
15 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 143. 
16 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 26. 
17 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 53. 
18 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 210. 
19 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 71. 
20 Κατερίνα Κωστίου επιμ., ‘Κυπριακές’ Επιστολές του Σεφέρη (1954-1962), Από την αλληλογραφία του με 
τον Γ.Π.Σαββίδη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1991, σ. 83. 
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Παναγιά. Το παράλυτο παιδάκι της Κερά Βαγγελιώς περπάτησε∙ ο Βασίλης ο τυφλός 

είδε το φως του. Άκουα εκστατική», τονίζει21.  

 

Ο διάκοσμος της ανατολικής πλευράς του βυζαντινού ναού των Αγίων 

Αποστόλων Θεσσαλονίκης στη λογοτεχνία 
 

        Εξ όσων παρατέθηκαν ανωτέρω καταλαβαίνουμε ότι ο Σεφέρης είχε τη 

δυναμική της Πίστεως προκειμένου να εμπνευσθεί έτι περισσότερο από την περιγραφή  

του φαρμακοποιού για τον περίτεχνο βυζαντινό τοίχο του ναού των Αγίων Αποστόλων 

Θεσσαλονίκης22. Πάντως, ο προϊδεασμός του  συντελέσθηκε πριν τη συνάντησή του με 

τον Πεντζίκη, διαβάζοντας στην Αρχιτεκτονική του τελευταίου: «Πολλούς ξένους 

οδήγησα στους παλαιούς ναούς της πόλης μας. Η εκκλησία των Αγίων Δώδεκα 

Αποστόλων, καθολικό παλαιάς σεβάσμιας μονής, που πιθανό να ’φθανε ίσαμε πιο κάτω, 

εκτός του ναού, στην οδό Παπαρρηγόπουλου, όπου από το σύνολό της σήμερα 

περισώζεται το αγίασμα και η αρχαία κινστέρνα, δεξαμενή υδρεύσεως, έχει δυό 

τρούλους στις άκρες του εσωνάρθηκα, άλλους δυο στα ανατολικά άκρα των πλαγίων 

διαδρόμων, και έναν πέμπτο πολύ ψηλότερα, που επιστέφει το διαμορφωμένο σε 

τετράγωνο κεντρικό κλίτος του ναού. Απ’ έξω, όπως και από μέσα, έχει κανείς πολλά να 

επιδείξει εφιστώντας την προσοχή των επισκεπτών της εκκλησίας. Ο διάκοσμος της 

ανατολικής πλευράς με την ποικίλη ένθεση των πλίνθων, σύμφωνα με θέματα που 

σχηματίστηκαν, ολίγο κατ’ ολίγο, κατά τον υπερχιλιετή βυζαντινό βίο»23.  

        Στο βιβλίο του Βασίλη Δεδούση24  Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, που  

απηχεί ουσιαστικά τις απόψεις Πεντζίκη25 υπάρχει η ακόλουθη περιγραφή για τον εν 

                                                 
21 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου, σ. 29-30. 
22 Βλ. σχετικά με τη βυζαντινή τέχνη στον Σεφέρη, Ευφροσύνης Βλάχου, Οικουμενικότητα-Ελληνισμός-
Ορθοδοξία, Η διαχρονικότητα της παράδοσης στο έργο του Γεωργίου Σεφέρη, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα 
Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 154-155.  
23 Ν. Γ. Πεντζίκης, Αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής, σ. 23-24 (η υπογράμμιση δική μας). Βλ. Ν. Γ. 
Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, σ. 138: Οι Άγιοι Απόστολοι «που τους λαμπρύνουν οι ποικίλες των 
πλίνθων ενθέσεις».  
24 Τηλέμαχος Αλαβέρας, «Συνέντευξη», Κώστας Κουρούδης, Το περιοδικό ‘Κοχλίας’, Θεσσαλονίκη (1945-
1948), Μπιλιέτο, Παιανία 1997, σ. 147: «Ο Δεδούσης […] ήταν ψάλτης στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, 
είχε πολλές τάσεις προς τα βυζαντινά και κει πλησίαζε στον Πεντζίκη».  
25 Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Συνέντευξη», Κώστας Κουρούδης, Το περιοδικό ‘Κοχλίας’, σ. 135: «ο 
Πεντζίκης έχει στις Μορφές και πολλά άλλα αξιόλογα κείμενα […] Έχει πρώτα πρώτα μια ξενάγηση στα 
βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η οποία φαινομενικά αποτελεί ρεπορτάζ, γραμμένο από τον ίδιο τον 
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λόγω τοίχο: «Πολλές σειρές οδοντωτές εγκαρσίως τοποθετημένων τούβλων, 

κεραμουργήματα που μιμούνται γραμμές, καθιερωμένες από την ελληνική 

γεωμετρία, και σχήματα όπως οι ρόδακες, το ψαροκόκκαλο, ο απλός και διπλός 

μαίανδρος, σταυρικά και χιαστά σχέδια, τετράγωνα αλληλοτεμνόμενα, ορθογώνια 

οριζοντίως και καθέτως βαλμένα, κυμάτια, κλάδοι αμπέλου, σε μεγάλη αφθονία και 

σε πλήθος συνδυασμών, καθιστούν όλο το ναό, και ιδίως την ανατολική πλευρά έναν 

αληθινά ποικίλο τάπητα […] εδώ, μολονότι υπάρχει η κίνηση της καμπύλης από τη 

μια γωνιά ως την άλλη, τονίζονται πολύ εμφανώς οι σταθμοί της και αφθονούν και 

τα ευθύγραμμα σχήματα. Έτσι, εδώ οι τρεις κόγχες του ιερού διακρίνονται σαν 

ξεχωριστά μέλη του όλου αρχιτεκτονήματος ευθύς από τη βάση ως την κορυφή. Και 

γενικώς […] παρατηρείται μεγαλύτερη ανεξαρτησία των μερών, χωρίς μ’ αυτό να 

διασπάται η ενότης του σχεδίου και η πειθαρχία στον αόρατο μονάρχη». Ενώ και «οι 

από τα τούβλα ψευδοκίονες […] υπερεξέχουν από τον τοίχο», δίνοντας «την εντύπωση 

αληθινών κιόνων», σε αντίθεση με το βυζαντινό ναό της Αγίας Αικατερίνης 

Θεσσαλονίκης, που «είναι χωμένοι σε κόγχη[…] και γίνεται «[…] πιο φανερή η 

διακοσμητική τους αποστολή»26. 

         «Ολ’ αυτά βοηθούν τον θεατή να σχηματίσει μια εικόνα πολύ πιο δαιδαλώδη». 

Στους Αγίους Αποστόλους «η αντίληψη του τετραγώνου χώρου σβήνεται, καθώς 

αρχινούν ευθύς από τα κάτω τα τολμήματα των λυρικών εξάρσεων»27. 

         «Άλλη ένδειξη της θαυμαστής τολμηρότητος του αρχιτέκτονος είναι το ότι η 

κόγχη του ιερού δεν είναι όπως συνήθως κυλινδρική, αλλά επτάεδρη, δηλαδή το ήμισυ 

ενός δεκατετραέδρου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι βυζαντινοί είχαν υπόψη τους την 

ιερότητα των αριθμών, όπως την είχαν διατυπώσει οι Νεοπλατωνικοί και ιδίως ο 
                                                                                                                                                 
Δεδούση, αλλά ουσιαστικά οι παρατηρήσεις και όλη η ραχοκοκκαλιά οφείλονται στον Πεντζίκη. Αυτό το 
κείμενο, που βγήκε σε ανάτυπο το ’50, είναι και το μόνο βιβλίο όπου διατυπώνονται αισθητικές 
παρατηρήσεις για τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης και όχι απλώς πληροφορίες, όπως συνέβαινε 
πριν και όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα σε κάθε βιβλίο σχετικό με τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη». Για το 
συγκεκριμένο βιβλίο που απηχεί εν πολλοίς τις απόψεις του Πεντζίκη υπάρχει και η προσωπική μαρτυρία 
του δημοσιογράφου Στέλιου Κούκου που μας έδωσε στις 6/10/2013. Ακόμη στη «Συνέντευξη» του 
Χριστιανόπουλου στον Κ. Κουρούδη κατάγραφεται ο χαρακτήρας του Β. Δεδούση από τον Πεντζίκη (σ. 
136): Ο Πεντζίκης, σημειώνει ο Χριστιανόπουλος «μου ’λεγε για τον Δεδούση: Τέτοιον άνθρωπο σταθερό 
και τόσο έντιμο δεν είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου». Για το βιβλίο του Δεδούση «που βασίζεται στις 
ξεναγήσεις» του Πεντζίκη, βλ. www.anemourion.blogspot.gr, 26/11/2014. 
26 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 48 (η υπογράμμιση 
δική μας). 
27 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 48-49. 
 

http://www.anemourion.blogspot.gr/


7 
 

Ιάμβλιχος, ώστε ο αριθμός των επτά πλευρών δεν είναι τυχαίος και μας υποβάλλει 

ανάλογους στοχασμούς, ιδίως νοήματα της Γραφής»28. 

         «Ακόμη, του αρχιτεκτονήματος τα μέλη αποτελεσμένα και επεξεργασμένα με 

την κέραμο και το ασβεστοκονίαμα, ωσάν με σάρκα και αίμα, υποβάλλουν σαφέστερα 

στον πιστό (που αγαπά την εκκλησία του) τις έννοιες της ανθρώπινης παρουσίας μέχρι 

του σημείου που να μπορεί να διακρίνει που και που υποτυπώδη χαρακτηριστικά 

προσώπων»29. 

         «Ώστε, είναι μύθος η παλαιότερη γνώμη ότι δήθεν η βυζαντινή τέχνη ήταν 

τυποποιημένη και αυστηρά καθιερωμένη, ώστε να υποδουλώνει τον καλλιτέχνη και να 

καταπνίγει την πρωτοτυπία του και τη δημιουργική του αυθορμησία»30. 

         Αν διαβάσουμε εν συνεχεία το βιβλίο του Πεντζίκη Προς Εκκλησιασμόν, θα 

διαπιστώσουμε την παρομοίωση του νομού Ξάνθης με βυζαντινή εκκλησία 1793 

τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή όση και «η έκταση της περιοχής». Σημειώνει 

μάλιστα, ότι «η παρομοίωση δεν γίνεται ποιητική αδεία, αλλ’ εν ονόματι των περί μύθου 

δεδομένων»31, ερμηνεύοντας ότι ο μύθος, σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό,  

δεν αποτελεί ειδωλική φαντασία, αλλά στην περίπτωση του φαρμακοποιού μας, όπως 

επισημαίνει ο ίδιος, «έκθεση των πλέον μύχιων» του «σκέψεων, εν σχέσει μ’ αυτό το 

νομαρχιακό κομμάτι της πατρίδος», το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει «σύμφωνα με 

την πείρα» που έχει «αποκομίσει, επισκεπτόμενος και ξεναγώντας άλλους, στα 

περίλαμπρα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης»32.  

         Ας δούμε, όμως, τον τρόπο συνδυασμού του Νομού Ξάνθης με τον τοίχο των 

Αγίων Αποστόλων στο Προς Εκκλησιασμόν βιβλίο του Πεντζίκη, που αποτελεί κορυφαίο 

                                                 
28 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 49. 
29 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 49. 
30 Βασίλης Δεδούσης, Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 49. Στη σ. 47 του εν 
λόγω βιβλίου παρουσιάζεται ο περίτεχνος ανατολικός τοίχος της Εκκλησίας των Δώδεκα Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης. Βλ. ακόμη, Γιώργος Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού διάκοσμου στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1984, τμ. Α΄ (κείμενο) & τμ. Β΄ (πίνακες-σχέδια). 
Γενικά περί της βυζαντινής τοιχοποιΐας: α) Αριστείδης Πασαδαίος, Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των 
βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινοπούλεως, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Εν 
Αθήναις 1973, β) Κωνσταντίνος Τσούρης, Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων 
της βορειοδυτικής Ελλάδος, Διδακτορική Διατριβή, Καβάλα 1988, γ) Γιώργος Βελένης, Μεσοβυζαντινή 
Ναοδομία στη Θεσσαλονίκη, Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 5/3/2002, Αθήνα 2003. 
31 Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 143. 
32 Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 143. Βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Ομιλήματα, Ακρίτας, Αθήνα 21992, 
σ. 209: «ο μύθος, είναι αυτό τούτο το σώμα του ανθρώπου, πληρούμενο από τη δωρεά της αγάπης». 
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εκκλησιολογικό σύγγραμμα, δηλαδή πλήρως αντισχολαστική πραγματεία33. Γράφει 

χαρακτηριστικά: «Την απλή ή διπλή οδοντωτή σειρά των πλίνθων, που κάνει τόσα 

παιχνίδια με το φως απάνω στους τρούλλους, τον Πετεινό, που αιωρείται και κάνει 

άλματα στα κεραμίδια της στέγης, που είπαμε ότι αποτελείται απ’ όλες τις ορεινές 

εξάρσεις της περιοχής, πρέπει τώρα να τον παρακαλέσουμε να κατέβει να μας διδάξει 

που θα εντοιχιστούν τα πήλινα ευρήματα των Αβδήρων […] 

          Απέξω, προς τιμή της ατρώτου Παρθένου Μητρός, σε μιαν άκρη του τοίχου, 

σιμά στο ιερό, ας εντοιχισθούν οι πήλινες προτομές των κοριτσιών, που έχουν ανάμεσα 

στους στρόγγυλους, σαν τη γήινη σφαίρα, καρπούς του στήθους το χέρι ή τους αγγίζουν, 

θυμίζοντας με την έκφρασή τους τους Μάρτυρες, που στο εσωτερικό εικονίζονται να 

κρατούν Σταυρό. 

           Ευρέθη και ειδώλιο της προστάτριας των παρθένων Αρτέμιδος. Επιστεύετο ότι 

οι άμοιρες υμεναίου αποθαμένες κόρες, κατά δοξασία εκ Σαμοθράκης, εξακολουθούσαν 

να ευρίσκονται σε επικοινωνία με τους εις το φως της ημέρας. 

         Τα περισσότερα αγαλματίδια της θεάς του Έρωτος αφορούν την εν Άδει 

Αφροδίτη. 

         Προς τιμή της άμμου κι’ ασβέστου, που μαζί με το τριμμένο τούβλο, αποτελούν 

την συνδετική ύλη των πλίνθων και λίθων του γηίνου κτίσματος, θα εντοιχιστούν απέξω, 

τα θηρία λιοντάρια της συνοδείας και τα πήλινα επίσης αγαλματίδια της Κυβέλης, ώστε 

όσο γίνεται πιο πολύ να μοιάζουν οι τοίχοι του μυθικού κτίσματος ενταύθα, προς την 

κατάκοσμη ανατολική πλευρά των Δώδεκα Αποστόλων της Θεσσαλονίκης, με την 

κατά ποικίλα θέματα ένθεση των πλίνθων»34. 

           Στο βιβλίο του Ανδρέας Δημακούδης ο Πεντζίκης επισημαίνει συνοπτικότερα: 

«Μαίανδρος, μονόγραμμα Χριστού, ψαροκόκκαλο, αρχικά των λέξεων της φράσης: 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ και όσα άλλα μπορεί κανείς να θαυμάσει συγκεντρωμένα σε 

μεγάλη ποικιλία στην ανατολική πλευρά των Δώδεκα Αποστόλων»35. 

                                                 
33 Νικόλαος Λουδοβίκος, Πρωτοπρεσβύτερος, Η Αποφατική Εκκλησιολογία του Ομοουσίου, Αρμός, Αθήνα 
2002, σ. 353-356. 
34 Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 158-159 (η υπογράμμιση δική μας). 
35 Ν. Γ. Πεντζίκης, Αντρέας Δημακούδης και άλλες μαρτυρίες χαμού και δεύτερης πανοπλίας, ΑΣΕ, 
Θεσσαλονίκη 21988, σ. 201 (η υπογράμμιση δική μας). 
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          Ενώ ο  Γιώργος Ιωάννου που ο φακός τον απαθανάτισε καθήμενο στο πεζούλι 

της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων με φόντο τη νοτιοανατολική του πλευρά36, 

ομολογεί ότι ο συγκεκριμένος ναός «αποτελεί το αποκόρυφωμα της διακοσμητικής των 

εξωτερικών τοίχων με αυτό το ίδιο δομικό υλικό», τονίζοντας πως η «θαυμαστή 

διακόσμηση με το τούβλο [...] που βρίσκει το καλύτερο επίτευγμά της στην εξωτερική 

όψη της κόγχης του ιερού, έχει κάτι το βαριά ανατολίτικο, κάτι από τα χαλιά, όχι τόσο 

από αυτά που είναι για στρώσιμο όσο για τους τοιχοτάπητες»37. 

              Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος αναφερόμενος στον τοίχο της ανατολικής πλευράς 

του εν λόγω βυζαντινού ναού γράφει: «ο τοίχος του ιερού των Αγίων Αποστόλων (που, 

όπως ξέρετε, είναι ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με πλίνθους)»38. 

              Στην ίδια συνάφεια παραθέτουμε την απάντηση του Πεντζίκη στον 

δημοσιογράφο Στέλιο Λουκά, όταν ο δεύτερος σημειώνει: «Κι ο Ροβεσπιέρος, τελικά, 

οδηγήθηκε στη λαιμητόμο και καρατομήθηκε». Τότε, ο φαρμακοποιός απαντά: 

«Ναι…λοιπόν, η σημαντική επανάσταση είναι η γαλλική…Ας πάρουμε, τώρα, την εποχή 

του ρομαντισμού. Υπάρχει ένας πίνακας του θαυμασίου ζωγράφου Ένγκρ εις τον οποίο 

δίνει τον τύπο των αστών. Γιατί η Γαλλική Επανάσταση είναι αστική, άσχετα απ’ τις 

διαφοροποιήσεις που πήρε. Μάλιστα, κάποτε κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα χάρτινα 

μονόδραχμα, που είχαν απ’ τη μια πλευρά ως εικόνα την ανατολική πλευρά της 

εκκλησίας των Δώδεκα Αποστόλων κι από την άλλη την Αποθέωση του Ομήρου από 

τον Ένγκρ. 

         Λοιπόν, όλος ο κόσμος επιδιώκει να γίνει αστός και αστός θα πει ν’ αρνηθείς 

τον Θεό και να πιστεύεις στις δυνάμεις σου και στις ικανότητές σου», υπογραμμίζει ο 

Πεντζίκης39.  

                                                 
36 Το περιοδικό Γιατί, Μάϊος 2005, Αφιέρωμα στον Γιώργο Ιωάννου, 20 χρόνια απουσίας, 1985-2005, 
απεικονίζει στο εξώφυλλό του τον συγγραφέα, ενώπιον της νοτιοανατολικής πλευράς του ναού 
σημειώνοντας: «…Όσο πιο παλιός είναι ένας λαός τόσο πιο βαρύς είναι ο γλωσσικός του πλούτος». 
Αναδημοσίευση εξωφύλλου, Γιώργος Αναστασιάδης επιμ., Γιώργος Ιωάννου, 1927-1985, Λόγος και 
Μνήμη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 30. Επίσης, Έλενας Χουζούρη, Η Θεσσαλονίκη του 
Γιώργου Ιωάννου, Πατάκης, Αθήνα 1995, (φωτογραφικό παράρτημα). Εκεί λέγεται ότι πρόκειται για την 
Παναγία Χαλκέων, αλλά είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων. 
37 Γιώργος Ιωάννου, εφήφων και μη, Κέδρος, Αθήνα 51987, σ. 60 & Γιώργος Αναστασιάδης επιμ., Γιώργος 
Ιωάννου, 1927-1985, Λόγος και Μνήμη, σ. 260. Για αυτό ο λογοτέχνης Γιάννης Σφακιανάκης μιλά για το 
εξωτερικό του εν λόγω ναού ως «πλίνθινο πλούμισμα» και «ένα σπάνιο διακοσμητικό αριστοτέχνημα»37.  
38 Ντίνος Χριστιανόπουλος, Θεσσαλονίκην, ου μ’ εθέσπισεν, Ιανός, Θεσσαλονίκη 1999 , σ. 43. 
39 Στέλιος Λουκάς, «Αφετηρία της ευτυχίας είναι η δυστυχία», Συνομιλία του Ν.Γ. Πεντζίκη με τον Στέλιο 
Λουκά, περ. Ίνδικτος, Μάϊος 2004, τχ. 18, σ. 197 (οι υπογραμμίσεις δικές μας). 
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        Με αφορμή, λοιπόν, την αναφορά στο συγκεκριμένο χαρτονόμισμα και χωρίς να 

υπομνηματίσουμε το λόγο του Πεντζίκη, σχετικά με τη γνήσια βυζαντινή πίστη που 

εκφράζει ο τοίχος της ανατολικής πλευράς της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων σε 

αντίθεση με τον ανθρωποκεντρισμό του αστικού πνεύματος, θα πρέπει να σημειώσουμε, 

ότι ο εν λόγω βυζαντινός ναός αποτελεί το μοναδικό επαναλαμβανόμενο θέμα τριών 

διαφορετικών χαρτονομισμάτων του νεοελληνικού κράτους. Στο πρώτο απεικονίζεται η 

νοτιοανατολική πλευρά του40, στο δεύτερο τμήμα της βορειοανατολικής και τρούλλοι 

της οροφής41, ενώ στο τρίτο παρουσιάζεται η βορειοδυτική άποψη της εκκλησίας42. 

Ωστόσο, σε κανένα από αυτά δεν υπάρχει ο πίνακας του Ένγκρ. Τούτο, δεν αποτελεί 

πρόβλημα, αλλά προφανώς λάθος εκ παραδρομής43. 

 

 

Ο διάκοσμος της ανατολικής πλευράς του βυζαντινού ναού των Αγίων 

Αποστόλων Θεσσαλονίκης σε μελετητές και ερευνητές 

 

         Εις επίρρωση των λεγομένων του Πεντζίκη για την «κατάκοσμη ανατολική 

πλευρά»  της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης παραθέτουμε κάποιες  

περιγραφές μελετητών και ερευνητών. Στο βιβλίο Ιστορία της Θεσσαλονίκης του 

Αλέξανδρου Λέτσα (1961) σημειώνεται: «Πρόκειται περί ναού εμφανίζοντος όλως 

ιδιαιτέραν εσωτερικήν διάταξιν, του οποίου ο πλίνθινος διάκοσμος των εξωτερικών 

τοίχων είναι πλουσιώτατος, σχηματίζων ωραιότατα γεωμετρικά σχήματα, ιδίως εις τον 

τοίχον της ανατολικής πλευράς (οδοντωταί ταινίαι, γεωμετρικά σχήματα, μαίανδροι 

απλοί και πολύπλοκοι, τόξα παραθύρων με πολλαπλά πλαίσια»44. 

                                                 
40 Γεράσιμος Νοταράς, Το ελληνικό χαρτονόμισμα, Μια διαδρομή 1822-2002, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 2005, σ. 188, 281. 
41 Γεράσιμος Νοταράς, Το ελληνικό χαρτονόμισμα, σ. 382. 
42 Γεράσιμος Νοταράς, Το ελληνικό χαρτονόμισμα, σ. 350.  
43 Ο πίνακας του Ένγκρ «Η αποθέωση του Ομήρου» (1827, 380*507 εκ. περίπου). Παρίσι, Λούβρο. Ο 
Ένγκρ μ’ αυτόν τον πίνακα ήθελε να δημιουργήσει το πιο ωραίο και πιο ενδιαφέρον έργο της ζωής του σαν 
καλλιτέχνης. Εδώ συγκέντρωσε και έβαλε σε εφαρμογή όλες τις αισθητικές του απόψεις· ωστόσο σ’ εμάς 
σήμερα το έργο φαίνεται πολύ σχολαστικό και εξεζητημένο», βλ. Τάσος Χατζής, επιμ. Οι μεγάλοι 
ζωγράφοι, Από τον 19ο αιώνα στον 20ο, μτφ. Μ. Μαυροειδή, Μέλισσα, Αθήνα, χ.χ., σ. 8, 18-19. 
Σημειώνουμε ότι ο Όμηρος απεικονίζεται σε χαρτονόμισμα της μιας δραχμής, που εκδόθηκε το 1918 και 
κυκλοφόρησε έως το 1926, βλ. Γεράσιμος Νοταράς, Το ελληνικό χαρτονόμισμα, σ. 374. 
44 Αλέξανδρος Λέτσας, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 371 (η υπογράμμιση δική μας). 
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         Στην ίδια συνάφεια, ο καθηγητής βυζαντινής αρχαιολογίας Γιώργος Βελένης 

επισημαίνει:  «Ο πλίθινος διάκοσμος της ανατολικής πλευράς των Αγίων Αποστόλων 

είναι άρτια μελετημένος και προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου σχεδίου υλοποίησης, 

μιας οριστικής μελέτης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη και με κανέναν τρόπο δεν 

μπορεί να συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη»45. Στο κείμενο αυτό υπογραμμίζεται 

ότι: «Αξίζει να μείνει κανείς για λίγο στην ανατολική πλευρά του κτιρίου για να 

επισημάνει μια σειρά μορφολογικών στοιχείων που απουσιάζουν παντελώς από ναούς 

της σχολής της Κωνσταντινούπολης»46. 

          Ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Νίκος Νικονάνος μιλώντας για το ίδιο σημείο 

τονίζει: «Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανατολική πλευρά […] Στις γωνίες 

βρίσκονται τα ανατολικά πέρατα της στοάς, που διαμορφώνονται με τυφλά αψιδώματα, 

και ανάμεσα τους εξέχουν οι κόγχες του Ιερού: στη μέση η επτάπλευρη κόγχη του 

κυρίως Ιερού –μια ραδινή πρισματική μορφή- και στα πλάγια οι τρίπλευρες, στενότερες 

και χαμηλότερες κόγχες των παραβημάτων. 

          Εδώ δεν υπάρχει η περιμετρική στοά και έτσι το υψηλό σώμα του σταυρικού 

ναού προβάλλει ελεύθερο. Όμως οι άριστες αναλογίες θα δώσουν στην πλευρά αυτή 

ιδιαίτερη χάρη. Παράλληλα, το πολυγωνικό σχήμα των αψίδων που πατάνε χαμηλά σε 

μεγάλες πέτρες, σαν ορθοστάτες, τα συνεχή αψιδώματα, άλλοτε τυφλά και άλλοτε με 

παράθυρα, και ο πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος, που στην κεντρική αψίδα 

καταλήγει ψηλά σε μια σειρά στυλίσκων κάνουν την όψη αυτή εξαιρετικά ανάλαφρη και 

κομψή. 

         Στην πλευρά αυτή οι πλίνθοι τοποθετούνται σε πλήθος συνδυασμούς […] και 

μας δίνουν μιαν αφάνταστη ποικιλία κεραμοπλαστικών κοσμημάτων: Μαίανδροι, σε 

διάφορες παραλλαγές, ρόμβοι απλοί, ρόμβοι με σταυρούς, ψαροκόκκαλα, πλέγματα, 

ρόδακες, σταυροί απλοί και σύνθετοι, σχηματοποιημένα κυπαρίσσια, ήλιοι κ.λ.π. 

απλώνονται σαν ένα χαλί στις επιφάνειες της πλευράς, αφαιρούν το υλικό βάρος από 

                                                 
45 Γιώργος Βελένης, «Η βυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Αισθητική προσέγγιση». Αφιέρωμα 
στη μνήμη του Σωτ. Κίσσα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 23 (οι υπογραμμίσεις δικές 
μας). 
46 Γιώργος Βελένης, «Η βυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Αισθητική προσέγγιση», σ. 19 (οι 
υπογραμμίσεις δικές μας).  Γενικά για την περιγραφή της ανατολικής πλευράς σ. 19-23. 
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τους τοίχους, εξαϋλώνουν την ύλη και το σύνολο δίνει μια ιδιαίτερα ευχάριστη 

εντύπωση».  

        Τους «Αγίους Αποστόλους» συνεχίζει ο Νικονάνος, «τους θαύμαζαν επί τε τη 

χάριτι και τη ποικιλία των εξωτερικών πλινθοποιήτων σχημάτων…και επί τη συναρμογή 

των θόλων. Ο τεχνίτης έδωσε όση λεπτότητα και ανάταση του ήταν δυνατή. Το 

παιχνίδισμα, η ανάταση, η ελαφρότητα και η κομψότητα κυριαρχούν τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι εξαιρετικές αναλογίες στους τρούλλους και τις 

κόγχες του Ιερού, οι πλούσια διαρθρωμένες επιφάνειες των τοίχων και κάθε στοιχείο 

χωριστά δίνουν στο μνημείο μια ξεχωριστή χάρη. Το κάνουν ένα από τα πιο τέλεια 

παραδείγματα της κομψής και εκλεπτυσμένης μορφής, εις την οποίαν ήγαγεν την 

αρχιτεκτονικήν η τέχνη των Παλαιολόγων»47. 

          Πολύ σπουδαίο είναι το «ανάπτυγμα της όψεως, της αψίδος του ιερού 

βήματος», που σχεδίασε ο καθηγητής Νίκος Μουτσόπουλος, φανερώνοντας και αυτός το 

όντως λαμπρό καλλιτέχνημα. Ένα έργο τέχνης48. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του μελετητή 

του ναού Μarcus Louis Rautman, τούτο αποτελεί το αποκόρυφωμα της ύστερης 

βυζαντινής αρχιτεκτονικής49. Το ίδιο φανερώνει και η επιλογή της βορειοανατολικής 

άποψης του ναού που κοσμεί το εξώφυλλο του τόμου  Αpproaches to Byzantine 
                                                 
47  Νίκος Νικονάνος, Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 21986, σ. 28-29 & 31. Βλ. 
Ν. Γ. Πεντζίκης, Υδάτων Υπερκχείλιση, σ. 25-26: «Προχτές βλέπαμε κι’ εξηγούσαμε τις λεπτομέρειες του 
κτισίματος των Δώδεκα Αποστόλων. Οι προφήτες στέκουν κάτω απ’ τον Παντοκράτωρα με το Ευαγγέλιο. 
Μήπως πρέπει να υποθέσω, πως χτίζοντας έτσι τυφλά, έχω φτάσει στον τρούλο;». Βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, 
Πραγματογνωσία, σ. 210: Τονίζει την παρουσία του Σταυρού στην αρχιτεκτονική του ναού, λέγοντας: «ο 
Σταυρός ανάμεσα στα τόξα των συνθέτων παραθύρων πολλών Βυζαντινών Εκκλησιών, όπως οι Δώδεκα 
Απόστολοι της Θεσσαλονίκης […] Με το σχήμα του Σταυρού οι δυο μεριές του προσώπου ανταμώνουν κι’ 
έχουμε ολόκληρο το πρόσωπο της Χαλκιδικής». Ακόμη, βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, σ. 50: 
Σπουδαία είναι η παρατήρηση του Πεντζίκη για την τοπογραφία «του κόσμου» από τη στέγη των Δώδεκα 
Αποστόλων: «Φίλος, με τον οποίον είχαμε ανέβει επί της στέγης του ναού των Δώδεκα Αποστόλων» 
σημείωσε πως «όταν το 1941 ανακαινίζονταν εξέφρασε την εντύπωση ότι δεν βρίσκονταν επί της στέγης 
ενός κτιρίου, αλλά επί του πανοράματος μιάς ολοκλήρου πόλεως. Τόσο μέγα είναι και ποικίλο το παιγνίδι 
των διαφόρων επιπέδων της στέγης εκείνης». 
48 Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Πίνακες Κεραμοπλαστικών Διακοσμήσεων. Α΄ των ναών της Θεσσαλονίκης», 
περ. Τεχνικά Χρονικά, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήναι, Ιαν-Φεβ 1962, σ. 1-27. Για τους Αγίους 
Αποστόλους βλ. 7-10 & 22-23. Το ανάπτυγμα της κόγχης του ιερού στη σ. 7. Βλ. επίσης, «Η ανταπάντηση 
του κ. Δεδούση σχετικά με το μήνυμα της Θεσσαλονίκης», περ. Μορφές, τχ. 51, Δεκέμβριος 1950, σ. 440. 
Πιθανόν ο Βασίλης Δεδούσης ακούγοντας την περιγραφή του Πεντζίκη για την εκκλησία των Αγίων 
Αποστόλων γράφει στο βιβλίο Τα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης: «Η υποδούλωση του ελληνικού 
έθνους στα 1453 διέκοψε την αναγεννητική προσπάθεια που είχε ανατείλει στην εποχή των Κομνηνών και 
συνεχιζόταν στην εποχή των Παλαιολόγων. Είναι αδύνατο να νιώσει κανείς βαθειά το πνεύμα και τα έργα 
της αναγεννήσεως αυτής, αν δεν επισκεφθεί τις κομψότατες εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και ιδίως την 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων». 
49 Marcus Louis Rautman, The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki: A study in early Palaeologan 
Architecture, School of Fine Arts, Indiana University, May 1984, σ. 182.  
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Architecture and its Decoration (2012) προς τιμήν του παγκοσμίου φήμης καθηγητή στη 

Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Princeton, Slobodan Ćurčić50 

(1940-2017).   

   Ο Γεώργιος Κατσούλης στη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία που υπέβαλε στο 

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ το 2013 με θέμα Τρισδιάστατη 

Απότυπωση Βυζαντινού Ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης με σαρωτή Laser, 

τονίζει: «Η ανατολική πλευρά είναι και η πιο ενδιαφέρουσα καθώς εδώ [...] υπάρχουν οι 

τρείς κόγχες του ναού, μια μεγάλη επτάπλευρη κόγχη του ιερού βήματος και στα πλάγια 

αυτής δυο τρίπλευρες κόγχες της Πρόθεσης και του Διακονικού. Το πολυγωνικό σχήμα 

των αψίδων που εδράζονται χαμηλά σε μεγάλες πέτρες, τα συνεχή αψιδώματα και ο 

πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος δημιουργούν μια πολύ ωραία εικόνα. Οι πλίνθοι 

της πλευράς αυτής έχουν τοποθετηθεί σε πλήθος συνδυασμών κεραμοπλαστικών 

κοσμημάτων όπως: μαίανδροι σε διάφορες παραλλαγές, ρόμβοι απλοί και με σταυρούς, 

ψαροκόκαλα, πλέγματα, ρόδακες, κυπαρίσσια, ήλιοι, σταυροί απλοί και σύνθετοι»51. 

     Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Κατσούλης επιλέγει σχεδόν αποκλειστικά την 

κατάκοσμη ανατολική πλευρά του ναού των Αγίων Αποστόλων και ως εξώφυλλο της εν 

λόγω διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας του52.   

 

Επιλογικά 

 

         Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι ο ύμνος που «έπλεξε» ο Πεντζίκης στον Σεφέρη 

για τον περίτεχνο-μοναδικό σε διάκοσμο τοίχο της ανατολικής πλευράς της βυζαντινής 

εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης πρέπει να έμεινε ανεξίτηλος στην 

μνήμη του νομπελίστα ποιητή, ώστε να τον μνημονεύσει και στην επιστολή του. 

Άλλωστε, ο εν λόγω βυζαντινός τοίχος με τα ποικίλα σχήματά του, που μοιάζουν με 

                                                 
50 Mark J. Johnson, Robert Ousterhout, Amy Papalexandrou, Approaches to Byzantine Architecture and its 
Decoration, Studies in honor Slobodan Ćurčić, Ashgate, Surrey, England 2012.  
51 Γεώργιος Κατσούλης, Τρισδιάστατη Απότυπωση Βυζαντινού Ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης 
με σαρωτή Laser, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
ΠΜΣ «Γεωπληροφορική», Κατεύθυνση: «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας», Πολυτεχνική 
Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 29, https://ikee.lib.auth.gr/record/133558/files/GRI-2013-11608.pdf, 
ανάκτηση 29/5/2020. 
52 Γεώργιος Κατσούλης, Τρισδιάστατη Αποτύπωση Βυζαντινού Ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης 
με σαρωτή Laser.  

https://ikee.lib.auth.gr/record/133558/files/GRI-2013-11608.pdf
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κεντίδια53, προβάλλει, ενώπιον όλων μη εμποδιστικός, όπως εκείνος που ζωγραφίζει ο 

θεσσαλονικιός δημιουργός στην πανήγυρη της γενεθλίου ημέρας της Παναγίας, την 

ογδόη Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια εβδομήντα έξι, τιτλοφορώντας το έργο του: 

«Δείγμα τοίχου μη εμποδιστικού»54. Αυτό, παραπέμπει άμεσα στο Θεοτοκίο που 

υπογραμμίζει: «ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν 

πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα [...] αὕτη τὸ μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην 

ἀντεισῆξε, καὶ τὸ βασίλειον ἠνέωξε»55. Όπως λέει, άλλωστε, ο Πεντζίκης σε συνέντευξή 

του στον Σωτήρη Γουνελά: «ὅλος ὁ κόσμος χωρᾶ μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ κανένας 

δὲν χωρᾶ ἄν δὲν ὑπάρχει ἡ Παναγία»56. Εξάλλου, η ένθρονη Θεοτόκος «στο υπέρθυρο 

της εισόδου προς τον κυρίως ναό» των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, καθώς «και οι 

θεομητορικές σκηνές που κοσμούν τη στοά ενισχύουν την υπόθεση ότι πρόκειται για 

βυζαντινή μονή αφιερωμένη στην Παναγία, ίσως τη Μονή της Θεοτόκου 

Γοργοεπηκόου»57.   

 

Aναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης 

Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ 

 

 

 

 

 

*Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Βασίλη Κιούρα (ΜΑ Υπολογιστών), για τη 

φωτογράφηση της κατάκοσμης ανατολικής πλευράς της εκκλησίας των Αγίων 

Αποστόλων Θεσσαλονίκης. 

                                                 
53 N.Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν, Ίνδικτος, Αθήνα 32007, σ. 96. 
54 Ν.Γ. Πεντζίκης, Φυσικός Εκκλησιασμός, 1934-1993, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2013, σ. 191 & 248. Ο σχετικός 
πίνακας του Πεντζίκη φέρει την ονομασία: «Δείγμα τοίχου μη εμποδιστικού» 1976. 
55 Θεοτοκίο. Ήχος Α΄, Στιχηρά Εσπερινού Κυριακής: «Τὴν παγκόσμιον δόξαν τὴν ἐξ ἀνθρώπων 
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