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ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΡΜΑΘΟΥΛΗ
MSc ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ MSc ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΥΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ
«Οἱ θυσιασμένοι, οἱ μάρτυρες, αὐτοί οἱ τραυματισμένοι φίλοι του Νυμφίου,
οἱ ὁποῖοι δίνονται σάν θέμα στούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους,
παριστοῦν τίς βασικές συμφωνίες τῆς ἀπείρου ὠδῆς τῆς σωτηρίας…»1.

νας ἀπό τούς μεγαλύτερους εἰκονογράφους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ρῶσσος Λεωνίδας Ἀλεξάντροβιτς Οὐσπένσκυ (8/8/190211/12/1987) στήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου του «Ἡ Θεολογία τῆς Εἰκόνας στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ἀναφέρει πρωτίστως ὅτι «…Ἡ εἰκόνα κατέχει σημαντική
θέση, κι αὐτό διότι ἡ εἰκόνα δέν εἶναι μία ἁπλή ἀπεικόνιση οὔτε μία διακόσμηση, οὔτε ἀκόμα μία εἰκονογράφηση τῆς ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά εἶναι κάτι περισσότερο: ἰσότιμη τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί ἕνα λατρευτικό σκεῦος πού
συμμετέχει ὁλόκληρο στή λειτουργική ζωή. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ σπουδαιότητα πού
ἡ Ἐκκλησία ἀποδίδει στήν ἀπεικόνιση, ὄχι σ’ ὁποιαδήποτε ἀναπαράσταση,
ἀλλά στήν συγκεκριμένη ἀπεικόνιση, τήν ὁποία σμίλεψε στό πέρασμα τῆς
ἱστορίας της κατά τήν πάλη της ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας καί τῶν αἱρέσεων,
στήν εἰκόνα πού τό τίμημά της ἦταν τό αἷμα ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ μαρτύρων
καί ὁμολογητῶν κατά τή διάρκεια τῆς εἰκονομαχικῆς περιόδου…»2.
Ἡ φορητή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ραψάνης, ἡ ὁποία φυλάσσεται στόν
ἐνοριακό ναό τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραψάνης, χρονολογεῖται τό 1872 καί
ἀποτελεῖ ἕνα σχετικά σύγχρονο ἔργο λαϊκῆς τέχνης. Ἔχει ζωγραφιστεῖ πάνω
σέ ἕναν μεγάλων διαστάσεων ξύλινο φορέα, ὕψους 80 ἑκ. καί πλάτους 50 ἐκ.

Ἕ

1
Π. Εὐδοκίμωφ, Ἡ τέχνη τῆς εἰκόνας-Θεολογία τῆς ὡραιότητος, Ἐκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2009, σελ 11.
2

Λ. Οὐσπένσκυ, Ἡ Θεολογία τῆς εἰκόνας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα
1993, σελ 13.
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Ὁ ζωγράφος εἶναι ἀνώνυμος, καθώς ἡ εἰκόνα δέν
φέρει τήν ὑπογραφή κάποιου καλλιτέχνη, παρ᾽
ὅλα αὐτά πληροφορούμαστε βάσει τῆς ἐπιγραφῆς πού ὑπάρχει στήν εἰκόνα ὅτι εἶναι
δωρεά τοῦ Κωνσταντίνου Γεωργιάδου. Ὁ ἁγιογράφος ζωγραφίζει σέ ἕνα καθιερωμένο εἰκαστικό ἰδίωμα πού παρατηρεῖται στό Ὄρος Ἄθως
καί στήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία. Ἡ
γραφή σέ κάποια σημεῖα εἶναι κεφαλαιογράμματη καί σέ ἄλλα σημεῖα μικρογράμματη μέ τήν
παρουσία γραμματικῶν λαθῶν καί σολοικισμοῦ,
πού ὀφείλονται μᾶλλον στήν ὑποτυπώδη μόρφωση πού εἶχε ὁ ἁγιογράφος.
Ὁ ζωγράφος, βάσει τοῦ παραλληλόγραμμου
σχήματος τοῦ ξύλινου φορέα, δημιουργεῖ ἕνα
περιμετρικό πλαίσιο μέ μία ταινία χρυσοῦ χρώματος, τό ὁποῖο συνεχίζει νά χρησιμοποιεῖ καί στίς τρεῖς ἐσωτερικές ἄνισες κατακόρυφες ζῶνες, καθώς τό θέμα πού παρουσιάζεται στό ἐσωτερικό τοῦ περιμετρικοῦ πλαισίου δέν εἶναι ἑνιαῖο. Ἡ κεντρική καί μεγαλύτερη ζώνη, ἀπεικονίζει στό μέσο της ὁλόσωμο τόν Ἅγιο Γεώργιο. Πιό συγκεκριμένα, στήν ἐπάνω
ἀριστερή γωνία τοῦ κεντρικοῦ πλαισίου ὑπάρχει μία ἀγγελική δύναμη πού
κατευθύνεται πρός τό μέρος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Ἄγγελος αὐτός ἀπεικονίζεται σέ στάση ¾, φέρει ἀνοιχτά φτερά, τό ἐσωτερικό του ἔνδυμα εἶναι ἀνοικτοῦ μώβ χρώματος καί τό ἐξωτερικό του εἶναι ἀνοικτό πράσινο, ἐνῶ βρίσκεται
περιτριγυρισμένος ἀπό στιβάδες πορφυρῶν νεφελῶν. Τό δεξί του χέρι στεφανώνει μέ ἕνα ὁλάνθιστο στεφάνι τόν Ἅγιο Γεώργιο, ὑποδηλώντας μέ αὐτόν τόν
τρόπο τήν περίοδο τῆς Ἄνοιξης ὁπότε καί μαρτύρησε στίς 5 Μαρτίου τοῦ
1818, ἀλλά καί τό προσωνύμιό του «ἀθλητής καί μάρτυρας πίστεως». Στήν
ἐπάνω ἀριστερή πλευρά πάνω στόν γαλάζιο κάμπο τῆς εἰκόνας ὑπάρχει μέ
μαῦρα γράμματα ἡ ἐπιγραφή «Γεώργιος σοί ὠλοκαυτώθη λόγε. / Καρπόν
πολύν δούς ἐκ πυρός ξενοτρόπ… . / ἔτος , αωκα: Ὀκτώ Μαρτίου ἤθλησε
/ Γεώργιος.»3. Ἑκατέρωθεν ἀπό τό φωτοστέφανο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπάρχει
3

Δηλαδή «Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, ὁ Γεώργιος ἔγινε ὁλοκαύτωμα πρός χάριν σου καί πρόσφερε κατά τρόπον ὑπερφυσικόν, ἀπ’ τή φωτιά πού τόν ἔκαψε, πολύν πνευματικόν καρπόν.
Μαρτύρησε ὁ Γεώργιος τό ἔτος 1821, στίς 8 Μαρτίου», Ὁ ἐνταφιασμός καί ἡ ἀνακομιδή τοῦ σώματος τοῦ Νεομάρτυρος καί στή συνέχεια, ὁ ἐκ νέου ἐνταφιασμός του στόν περίβολο τοῦ ἱεροῦ
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ἡ ἐπιγραφή «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ∙ ὁ εκραψανης» μέ πορφυρά γράμματα. Τά χαρακτηριστικά τοῦ Ἁγίου Γεωργίου φανερώνουν τό νεαρόν της ἡλικίας του καθώς μαρτύρησε καί ὁμολόγησε τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σέ ἡλικία
μόλις 20 ἐτῶν. Τό χρῶμα τοῦ προσώπου του εἶναι σταρένιο καί
φωτίζεται ἀπό μεγάλα ἀμυγδαλωτά μάτια πού ἔχουν ὀξύ βλέμμα καί εἶναι στεφανωμένα μέ μακριά μαῦρα φρύδια. Ἡ μύτη
του εἶναι λεπτή καί ἴσια, ἐνῶ τό μικρό στόμα του δείχνει ἐγκράτεια καί σοβαρότητα. Τά μαλλιά του εἶναι καστανά, ἐνῶ φαίνονται νά εἶναι καλυμμένα μέ κάποιο μαῦρο ὕφασμα. Τό ἐσωτερικό ἱμάτιο πού φοράει εἶναι μαύρου χρώματος καί φέρει
κάποια μοτίβα, ὁ χιτώνας πού φορᾶ εἶναι βαθύ κόκκινου-πορφυροῦ χρώματος καί ἡ κάπα ἐσωτερικά ἀποτελεῖται ἀπό γούνα
ζώου, ἐνῶ ἐξωτερικά εἶναι σκούρου μπλέ χρώματος. Στό δεξί
του χέρι κρατάει ἕναν μεγάλο σταυρό, ἡ λαβή τοῦ ὁποίου εἶναι
μαύρου χρώματος, ἐνῶ τό ἐπάνω μέρος ἀπολήγει σέ ἕναν ἰσοσκελῆ κόκκινο σταυρό στολισμένο, ἴσως μέ πολύτιμους λίθους ἤ μαργαριτάρια.
Ὁ σταυρός πού κρατᾶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος δηλώνει ὅτι εἶναι ὁσιομάρτυρας. Ἐπίσης, φοράει μαῦρα παπούτσια, πατῶντας πάνω στήν πέτρινη καμαρόσχημη
γέφυρα τοῦ Τυρνάβου, ἐκεῖ ὅπου διακρίνονται μερικές λευκές μορφές ἀνθρώπων μέ σκοῦρο περίγραμμα, οἱ ὁποῖες μοιάζουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ γυναικεῖες καί παιδικές μορφές, συμβολίζοντας τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού
βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο ἀπό τούς Ὀθωμανούς στό συγκεκριμένο σημεῖο,
ἐνῶ ἡ γέφυρα εἶναι περιτριγυρισμένη ἀπό τό φυσικό τοπίο τῆς περιοχῆς τοῦ
Τιταρησίου ποταμοῦ. Στήν κάτω ἀριστερή πλευρά τῆς εἰκόνας ὑπάρχουν μέ
κόκκινα γράμματα ἡ ἐπιγραφή «Δι’ ἐξόδων ἔγεινε ὑπό τοῦ ταπεινοῦ Κωνσταντί Γεωργιάδου» καί ἡ ἡμερομηνία πού δημιουργήθηκε ἡ εἰκόνα μέ λευκά
γράμματα «1872 απρου, 28∙».
Οἱ ἄλλες δύο μικρότερες ζῶνες πού βρίσκονται ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς
ζώνης πού ἀναπαρίσταται ὁ Ἅγιος Γεώργιος, χωρίζονται σέ ἕξι μικρότερα
πλαίσια, τρία καί τρία ἀντίστοιχα, ὅπου μέσα σέ αὐτά ἐξιστοροῦνται τά μαρτύρια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψής του ἀπό τούς Ὀθωμανούς Ἀξιωματικούς ἕως καί τήν ἐκταφή του ἀπό τό σημεῖο πλησίον τῆς
Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ραψάνης ἔγινε στίς 8 Μαρτίου 1818. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί αὐτή
ἡ ἐπιγραφή στήν εἰκόνα, Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Θ. Μαδενλίδη, Ἱεροκήρυκος, «Ὁ νεομάρτυς Γεώργιος
ὁ Ραψανιώτης (1818)», Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι – Μάιος 2000, σσ 42, 53.
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γέφυρας τοῦ Τυρνάβου ὅπου εἶχε γίνει ὁ ἐνταφιασμός του ἀπό τούς Τούρκους.
Στήν πρώτη ἀριστερή ζώνη, καί εἰδικότερα στό
πρῶτο πλαίσιο (Εἰκ. 1), παρουσιάζεται ἡ σκηνή
στήν ὁποία ὁ Ἅγιος Γεώργιος μεταφέρεται ἀπό
τούς Ὀθωμανούς στρατιωτικούς ἀπό τή Ραψάνη
στόν Τύρναβο, καί πιό συγκεκριμένα ὁδηγεῖται σέ
κάποιο διοικητικό κτήριο4. Ἐνῶ πιό πίσω φαίνεται
τό παλάτι, πιό γνωστό μέ τήν τουρκική ὀνομασία
σαράι, τοῦ διορισμένου τότε διοικητῆ Βελῆ Πασσᾶ,
υἱοῦ τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ, μέ τήν κατηγορία τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τοῦ Μουσουλμάνου μαθητῆ του ἀπό
τήν κωμόπολη Δερελί, σημερινοί Γόννοι5. Στόν
γαλάζιο κάμπο ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή «...ρυσῶ
ἀργυρῶ οὐδέ τῇ κτίσει πρό του (…) / στός οὐδ’
ὅλως σέβας νέμω»6, ἡ ὁποία δέν σώζεται ὁλόκληΕἰκ. 1.
ρη λόγω τῆς ἀπώλειας ἑνός μεγάλου τμήματος τῆς
ἀριστερῆς πλευρᾶς τοῦ ξύλινου φορέα. Στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἅγιος Γεώργιος βρίσκεται ὄρθιος μπροστά στόν διοικητή μετά τῆς συνοδείας μερικῶν στρατιωτικῶν, οἱ ὁποῖοι φοροῦν στό κεφάλι κόκκινο φέσι μέ μακριά μαύρη φούντα,
ἔχουν καστανά κοντά μαλλιά καί μουστάκι, φοροῦν πολύπτυχη λευκή φούστα, λευκό πουκάμισο, ἐνῶ πάνω ἀπό αὐτό ἕνα κόκκινο ἔνδυμα καί ἕνα πράσινο γιλέκο. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος παρουσιάζεται φορῶντας τά ἴδια ροῦχα πού
ἀναφέρθηκαν στήν κεντρική ζώνη, πρᾶος στήν ὄψη, ἔχοντας λυγισμένο τό δεξί
χέρι του, μέ τήν ἀνοικτή ὀρθή παλάμη σέ στάση ἀντίστασης. Ἡ συγκεκριμένη
στάση τοῦ χεριοῦ στήν ἁγιογραφία δηλώνει τήν ἄρνηση στίς ἄδικες κατηγορίες
πού τοῦ προσάπτουν «ἀπόπειρα ἐκχριστιανισμοῦ μουσουλμάνου», στάση μέ
τήν ὁποία ἀπεικονίζονται οἱ περισσότεροι μάρτυρες τῆς ἐκκλησίας μας. Ὁ
ἀνώτερος διοικητής ἀπεικονίζεται καθισμένος μέ λυγισμένα πόδια σέ στάση
ὀκλαδόν πάνω σε πράσινο ντιβάνι μέ κόκκινο μπακλαδωτό7 μοτίβο μπροστά
4

Βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 39.

5

π. Εὐστ. Βαμβακᾶς, Βίος, Ἀκολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, Οἶκοι καί Ἐγκώμια,
εἰς τόν ἔνδοξον Νεομάρτυρα Γεώργιο, τόν διδάσκαλον τόν ἐκ Ραψάνης, Ραψάνη 2008, σσ. 10-11.
6
Τό νόημα: «Μπροστά στόν Χριστό, πού βαθιά σέβομαι καί λατρεύω, δέν ὑπολογίζω γιά τίποτε
οὔτε τόν χρυσό, οὔτε τό ἀσήμι», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 51.
7

Μ. Σ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
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ἀπό τούς δύο Τούρκους ἀκόλουθούς του, ὅπως συνήθιζαν νά κάνουν οἱ Ὀθωμανοί. Ὁ διοικητής, παρουσιάζεται εὔσωμος, μέ μακριά μαύρη γενειάδα, εἶναι
στραμμένος πρός τό μέρος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἔχοντας τό δεξί του χέρι σηκωμένο μέ τόν δείκτη πρός τό μέρος τοῦ Ἁγίου, ἐξαγγέλλοντας τοῦ τή θανατική
ποινή μέ μαρτυρικό τρόπο. Ὁ διοικητής φορᾶ ἕνα ἱμάτιο ἀνοικτοῦ κόκκινου
χρώματος, ἐξωτερικά μία κάπα σάν καί αὐτή πού φορᾶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ριγμένη στόν ἀριστερό του ὦμο, ἐνῶ στό κεφάλι φορᾶ ἕνα μαῦρο φέσι, τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ τύπο καλύμματος τῆς κεφαλῆς μέ κυλινδρικό σχῆμα, ἐπίπεδη κορυφή, χωρίς γεῖσο, ὅπου περιμετρικά φέρει ἕνα πράσινο ὕφασμα, καλύπτοντάς
το ¼ ἀπό τό φέσι. Μέ παρόμοια ἐνδυμασία ἀπεικονίζονται καί οἱ ἀκόλουθοί
του, ἁπλῶς τά δικά τους ἐνδύματα εἶναι διαφορετικοῦ χρώματος. Στό βάθος
παρουσιάζονται κάποια κτίρια πού πιθανόν ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική τους ὄψη
δηλώνουν ὅτι εἶναι τό σαράι. Τό σαράι βρισκόταν στή νότια ἄκρη τοῦ Τυρνάβου, στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Τιταρησίου, κοντά στήν ἐκεῖ γέφυρα.
Ἀπαρτιζόταν ἀπό δυό ξεχωριστά μέρη: α) ἕνα περιφερειακό, χαμηλό μέ 1 ἤ 2
ὀρόφους μόνο, χαλαρῆς σύνθεσης καί β) ἕνα κεντρικό ἑνιαῖο καί τριώροφο, τό
κυρίως ἀνάκτορο (κόκκινου χρώματος). Τά κτίσματα τῆς ἀκραίας πτέρυγας
ἦταν ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί, ὅπως γράφει ὁ Ἰ. Λεονάρδος, «στολισμένα κατά κάλλιστον Ἀσιατικό Στύλον», ἐνῶ ἀντίθετά το κεντρικό τμῆμα τοῦ
σαραγιοῦ ἦταν χτισμένο κατά τόν ὡραῖον Εὐρωπαϊκό τρόπον τῆς νέας Τεκτονικῆς, σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰ. Λεονάρδου8.
Στό ἑπόμενο μεσαῖο πλαίσιο (Εἰκ. 2) παρουσιάζεται μία ἀπό τίς πρῶτες
σκηνές τῶν μαρτυρίων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀρχικά στό ἐπάνω μέρος τοῦ
πλαισίου ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή «Λουτροῦ ἔσω Δημητρίου λόγχη νιάνθη./
Λουτροῦ ἔσω καυτός Τύραννι ἀθλήσω.»9. Ἡ σκηνή πού διαδραματίζεται
ἐδῶ εἶναι ἐντός τοῦ λουτροῦ-χαμάμ τοῦ Τυρνάβου καί αὐτό τό μαρτυρεῖ ὁ
ἐσωτερικός θόλος τοῦ ἀρχιτεκτονήματος. Ὁ ζωγράφος ἔχει ἐπιλέξει νά ἀποδώσει μέ κόκκινους τόνους τούς τοίχους καί τό δάπεδο τοῦ κτιρίου, ἐνῶ στό
βάθος τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου πύρινες φλόγες ἀγγίζουν σχεδόν τήν ὀροφή τοῦ
κτιρίου, ἀποδίδοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τίς ὑψηλές θερμοκρασίες πού
δος, Ἀθήνα 1986, σ. 46.
8

https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
%CF%84%CE%B1/item/166630.html, Νίκ. Ἄθ. Παπαθεοδώρου, https://www.eleftheria.gr/, 28 Ἰουν 2017.

9

Φέρεται, λοιπόν ὁ Νεομάρτυρας νά λέγη στόν δικαστή του: «Τύραννε, ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς
Δημήτριος μέσα σέ λουτρό δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα λόγχης στό στῆθος, κι ἐγώ μέσα σέ λουτρό
θά μαρτυρήσω», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 52.
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ὑπῆρχαν κατά τή διάρκεια τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου. Στό σημεῖο αὐτό ὁ Νεομάρτυρας παρουσιάζεται
ἡμιλιπόθυμος, μέ ὑψωμένο τό βλέμμα στό κενό, μέ
ἕνα λαμπρό φωτοστέφανο νά ἀγκαλιάζει τό κεφάλι
του, μέσα στά χέρια τῶν βασανιστῶν. Καί οἱ τέσσερις παρουσιάζονται ὁλόσωμοι. Οἱ τρεῖς ἀπό αὐτούς
φοροῦν τήν ἴδια ἐνδυμασία μέ τήν ὁποία ἀπεικονίζονται καί στό προηγούμενο πλαίσιο, μέ τή μόνη
διαφορά ὅτι φαίνονται οἱ κάλτσες πράσινου καί
κόκκινου χρώματος πού φοροῦν στά πόδια τους.
Πάνω ἀπό αὐτές διακρίνεται ἕνα φαρδύ λουρί λευκοῦ καί κόκκινου χρώματος ἀντίστοιχα, ἐνῶ στά
πόδια τους φοροῦν μπότες. Ὁ ἕνας ἀπό τούς βασανιστές κρατᾶ μέ τό δεξί του χέρι τό χέρι τοῦ Ἁγίου
Εἰκ. 2.
Γεωργίου, ἐνῶ στό ἀριστερό κρατᾶ ἕνα ξίφος, τοῦ
ὁποίου ἡ μισή ὄψη εἶναι κόκκινη, πιθανότατα ἀπό τό αἷμα τοῦ Ἁγίου. Ὁ
τέταρτος ἄνδρας πού παρουσιάζεται στή δεξιά ἄκρη κρατάει καί αὐτός ἕνα
ξίφος, φοράει μαῦρο χιτώνα πού φτάνει λίγο πιό πάνω ἀπό τά γόνατα, ἐνῶ
στά πόδια φορᾶ κόκκινες κάλτσες, πάνω ἀπό αὐτές ἕνα λευκό λουρί καί
σκουρόχρωμες μπότες.
Στό τρίτο πλαίσιο (3) τῆς ἀριστερῆς στήλης ἀρχικά, ὑπάρχει μέ μαῦρα
γράμματα ἡ ἐπιγραφή «Στέφος σιδηροῦν σάρκα ὤ τιμωρῆτε. / Στέφει ἀκηράτω ἐμήν κάραν στέφει.»10. Πιθανόν καί αὐτά τά βασανιστήρια προβάλλονται
στό ἐσωτερικό κάποιου κτιρίου, καθώς ὑπάρχει ψηλά ἕνα παράθυρο ἀπό τό
ὁποῖο διακρίνεται ἕνα φυσικό τοπίο μέ μερικά δέντρα καί τό μπλέ του οὐρανοῦ ὡς φόντο, ἐνῶ διαφοροποιεῖται τό δάπεδο ἀπό αὐτό τοῦ ἐξωτερικοῦ
χώρου. Ἴσως τό κτίριο αὐτό νά ἦταν τμῆμα ἀπό τό σαράι, καθώς ἡ ἀρχιτεκτονική θυμίζει τά κτίρια πού παρουσιάστηκαν προηγουμένως, ἐνῶ μποροῦμε νά
ὑποθέσουμε ὅτι ἦταν κάτι σάν μπουντρούμι ἤ χῶρος ἀντίστοιχων βασανιστηρίων, καθώς διακρίνεται στό βάθος ἕνας σκοτεινός χῶρος μέ μία καγκελόσχημη
θύρα. Ὁ Ἅγιος παρουσιάζεται στό κέντρο τοῦ πλαισίου, ἐξαντλημένος ἀπό τά
βασανιστήρια, μέ τό βλέμμα χαμηλά. Στό σημεῖο αὐτό παρουσιάζεται γυμνός
μέ καλυμμένα μόνο τα ἐπίμαχα σημεῖα τοῦ κορμιοῦ του μέ ἕναν λευκό μανδύα.

10
Δηλαδή: «Ἐσεῖς τιμωρεῖτε τήν σάρκα μου μέ σιδερένιο (καυτό) στεφάνι∙ καί (ὁ Θεός) στεφανώνει
τό κεφάλι μου μέ ἀκήρατο (πεντακάθαρο) στεφάνι», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 52.
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Στό κεφάλι του πέρα ἀπό τό φωτοστέφανο φοράει
ἕνα πυρακτωμένο σιδερένιο στεφάνι, ἐνῶ δύο ἀπό
τούς τέσσερις βασανιστές του περνοῦν ἕνα δεύτερο
μεταλλικό στεφάνι στό ὕψος τοῦ στήθους. Ὁ τρίτος
ἀπό τά ἀριστερά του κρατᾶ τά χέρια πίσω, ἐνῶ ὁ
ἄλλος ἀπό τά δεξιά κρατᾶ ἕνα κόκκινο μακρύ καί
αἰχμηρό ἀντικείμενο. Ἡ στάση τοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μέ τήν ὁποία τόν ἀπεικονίζει ὁ ζωγράφος στή συγκεκριμένη σκηνή θυμίζει ἀρκετά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀπεικονίζεται καί ὁ Χριστός
στόν Σταυρό, ἐνῶ τό βλέμμα, τά πόδια ἄλλα καί τό
ἔνδυμα περιμετρικά τῶν μηρῶν του θυμίζει ἐκεῖνο τό
εἰκονογραφικό πρότυπο, μέ τή μόνη διαφορά ὅτι τά
χέρια του δέν εἶναι στή θέση τῶν δύο κεραιῶν πού
ἔχει τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Οἱ ἄνδρες πού τοῦ προξενοῦν τά βασανιστήρια βρίσκονται ἑκατέρωθεν τοῦ
Εἰκ. 3.
Ἁγίου Γεωργίου, σέ ἀμφιθεατρικές θέσεις καί σέ
στάση ¾.
Στή δεξιά στήλη καί πιό συγκεκριμένα στό πρῶτο πλαίσιο (Εἰκ. 4) ἀναγράφεται μέ μαῦρα γράμματα ἡ ἐπιγραφή «Στρεβλοῦτε ἑξαρθοῦτε σάρκα
πᾶν μέλος. / Χριστόν ὅλως οὐκ ἐξομοῦμαι τόν κτίστιν.»11. Ἡ σκηνή διαδραματίζεται ἔξω ἀπό τήν πόλη τοῦ Τυρνάβου καί σέ ἐξωτερικό χῶρο, καί
αὐτό τό φανερώνουν τά κτίρια πού φαίνονται στό βάθος ἀπό τήν ἀναπαράσταση τοῦ ἐδάφους μέ καταπράσινο χορτάρι. Πάλι οἱ ἄνδρες πού τόν βασανίζουν βρίσκονται περιμετρικά του Ἁγίου Γεωργίου καί εἶναι τέσσερις καί σέ
αὐτή τή σκηνή. Ὁ ἕνας ἀπό τά ἀριστερά φορᾶ κόκκινο φέσι στό κεφάλι, ἕναν
ἀνοικτοῦ κόκκινου χρώματος χιτῶνα, λευκές κάλτσες, κόκκινο λουρί πάνω
ἀπό αὐτές, ἐνῶ τά ὑποδήματά του εἶναι χαμηλά καί δέν διακρίνονται. Οἱ ἄλλοι
τρεῖς ἄνδρες ἀπεικονίζονται πάλι μέ τήν ἴδια ἔνδυση ὅπως καί στίς προηγούμενες σκηνές, προκαλῶντας κακώσεις μέσω τῆς ἐξάρθρωσης τῶν μελῶν τοῦ Ἁγίου, ἐνῶ ὁ ἕνας κρατᾶ πάλι ἕνα κόκκινο μακρύ ἀντικείμενο πού ἐπιτείνει τά
βασανιστήρια τοῦ Ἁγίου. Ὁ Νεομάρτυρας παρουσιάζεται χαμηλά στό κέντρο
τοῦ πλαισίου μέ τό βλέμμα στραμμένο πρός τόν οὐρανό, τά χέρια καί τό σῶμα

11

Δηλαδή: «Στρεβλῶστε, ἐξαρθρῶστε τήν σάρκα μου καί τά μέλη της. Ἐγώ δέν πρόκειται νά ἀπαρνηθῶ σέ καμμιά περίπτωση τόν Χριστό μου, τόν Δημιουργό μου.», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 52.
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του εἶναι σέ σχῆμα σταυροῦ, ἐνῶ καί ἐδῶ φοράει
μόνο τόν λευκό χιτῶνα γύρω ἀπό τή μέση του. Θά
μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἴσως ἀπεικονίζεται ἔτσι
γιά δύο λόγους. Πρῶτον, λόγῳ τοῦ ὅτι ἀναφέρεται
στόν Χριστό, ὅπως φάνηκε στήν ἐπιγραφή πού προηγήθηκε καί, δεύτερον λόγῳ πάλι τῆς στάσης τοῦ
σώματός του πού προσομοιάζει μέ αὐτή τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ πού ἀπευθύνεται στόν Θεό καί
Πατέρα ὅλων μας.
Στό δεύτερο πλαίσιο (Εἰκ. 5) τῆς δεξιᾶς στήλης
ὑπάρχει πάνω στόν γαλάζιο κάμπο τῆς εἰκόνας μέ
μαῦρα γράμματα ἡ ἐπιγραφή «Οὔχ εἴματ’ κιδύομαι
ἀλλά τόν πάλαι ὅς φθείρεται Ἀδάμ ἐν τῇ ἁμαρτία./ Ὁ πούς τό σῶμα φλεχθήτω τέ πᾶν / μέλος
ἀθλοφόροις ὅπως συγκιρε / τῷ Ἁγίοις.»12. Ἡ
σκηνή λαμβάνει χώρα πάλι σέ ἐξωτερικό μέρος. Ἡ
γῆ καί τά δέντρα πίσω ἀπό τό μέρος πού βρίσκεται
ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι βαμμένη μέ κόκκινο χρῶμα
καί τά δένδρα φαίνονται ξερά σάν νά θέλει ὁ ζωγράφος νά δείξει ὅτι ὑπάρχει γύρω μόνο καμένη γῆ καί
μόνο ἐκεῖ πού βρίσκεται ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι
ἀκόμα χλωρή. Ἐδῶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος βιώνει τό
τελευταῖο μαρτύριό του, δεμένος πάνω σέ ἕναν
ξύλινο πάσσαλο. Τόν περιλούζουν στό κεφάλι καί
σέ ὅλο του τό σῶμα μέ καυστικά-οἰνοπνευματώδη
ὑγρά, ἐνῶ τοῦ βάζουν φωτιά κάτω ἀπό τά πόδια.
Γύρω ἀπό τό κεφάλι του ὑπάρχει τό χρυσό φωτοστέφανο, πάνω στά μαλλιά του τρέχει τό ὑγρό, τό
πρόσωπό του εἶναι γυρτό πρός τή μία πλευρά καί
ἔχει τά μάτια κλειστά, καθώς ἔχει παραδοθεῖ στό
μαρτύριό του. Τό χρῶμα τοῦ σώματός του ἔχει ἀποδοθεῖ μέ σκοῦρο καφέ χρῶμα, τό περίγραμμα σχη12

Εἰκ. 4.

Εἰκ. 5.

Τό πιθανό νόημα εἶναι: «Δέ πετάω ἀπό πάνω μου ροῦχα συνήθη, ἀλλά τόν φθειρόμενο μέ
τίς ἁμαρτίες παλαιόν Ἀδάμ. Ἅς καοῦν λοιπόν καί τό πόδι μου καί τό σῶμα μου καί κάθε
μέλος τοῦ κορμιοῦ μου, προκειμένου ἐγώ νά γίνω ὁμόσκηνος μέ τούς Ἁγίους», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 53.
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ματίζεται μέ μία μαύρη γραμμή, λόγῳ τῆς καμένης σάρκας, ἐνῶ τόν περιτυλίγουν οἱ φλόγες. Ἐδῶ οἱ ἄνδρες πού ὑλοποιοῦν τά μαρτύρια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι τρεῖς. Ὁ ἕνας πάνω ἀριστερά παρουσιάζεται ὁλόσωμος, φορά μαῦρο
καπέλο μέ γεῖσο, σκοῦρο μπλέ χιτῶνα μέ κόκκινες ἀπολήξεις, χρυσή πόρπη
στή ζώνη του καί σκοῦρο μπλέ παντελόνι, ἐνῶ στά χέρια του κρατᾶ δύο κόκκινες φιάλες, ὅπου περιέχονται οἱ ὑγρές οὐσίες. Ὁ δεύτερος ἄνδρας ἀπό τήν
ἀριστερή πλευρά εἶναι γονατισμένος, φοράει κόκκινο φέσι, κόκκινο γιλέκο,
λευκό πουκάμισο καί φουστανέλα. Κοιτάζει τόν Ἅγιο πού καίγεται, ἐνῶ τά
χέρια του ἀσχολοῦνται μέ τήν ἔνταση τῆς φωτιᾶς. Ὁ τρίτος ἄνδρας πού βρίσκεται στή δεξιά πλευρά κρατᾶ μέ τά δύο του χέρια ἕνα σκουρόχρωμο ἀντικείμενο, φορᾶ κόκκινο φέσι, κόκκινο μακρύ χιτῶνα, πράσινες κάλτσες καί ἀπό
πάνω μαῦρο ὑφασμάτινο λουρί.
Στό τρίτο καί τελευταῖο πλαίσιο (Εἰκ. 6) τῆς δεξιᾶς ζώνης τῆς εἰκόνας
πάνω στόν κάμπο μέ μαῦρα γράμματα ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή «Κεύθη Γεωργίου
βραχεία γῆ δέμας. / Ἔχει δέ ἄνω οὐρανός ψυχήν / θείαν.»13. Στή σκηνή
αὐτή γίνεται ἡ ἀποκαθήλωση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπό τόν πάσσαλο μέ σκοπό τόν ἐνταφιασμό του. Ἡ σκηνή διαδραματίζεται στόν ἴδιο ἐξωτερικό χῶρο
μέ τήν προηγούμενη σκηνή, πάλι ὑπάρχει ἡ ἀναπαράσταση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὁ ὁποῖος
δηλώνεται μέ τήν παρουσία τοῦ φυτικοῦ διακόσμου.
Ὁ ζωγράφος τοποθετεῖ ἐκ νέου τόν Ἅγιο στό κέντρο
τοῦ πλαισίου, κοντά στόν στύλο πού ὑπέστη τό
τελευταῖο μαρτύριο, στήν ἀγκαλιά ἑνός ἀπό τούς
βασανιστές του. Ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου του
ἀποτυπώνει τήν ὁλοκληρωτική παράδοση τῆς
ψυχῆς του. Γύρω ἀπό τό κεφάλι του ὑπάρχει τό
χρυσό φωτοστέφανο καί ἡ σάρκα τοῦ κορμοῦ του
συνεχίζει νά ἀπεικονίζεται μέ σκοῦρο χρῶμα. Πιό
συγκεκριμένα, ὁ Ἅγιος βρίσκεται ἀνάμεσα στούς
δύο ἐντεταλμένους τοῦ Βελῆ Πασσᾶ, οἱ ὁποῖοι
φέρουν κόκκινο φέσι στό κεφάλι καί εἶναι ἐνδεδυμένοι μέ μπλέ καί κόκκινο χιτῶνα, γκρίζου χρώματος
Εἰκ. 6.
παντελόνι καί μαύρου χρώματος παπούτσια. Ἐξ

13

Αυτά σημαίνουν: «Σύντομα κάηκε τό σῶμα τοῦ Γεωργίου. ‘Όμως τή θεία ψυχή του τήν ἔχει
ἐπάνω ὁ οὐρανός», βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σελ 53.
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ἀριστερῶν διακρίνεται ἕνας κληρικός ἐνδεδυμένος μέ καλυμμαύχι, ἐξώρασο καί
ἕνα χρυσό ἐπιτραχήλιο, τό ἀριστερό του χέρι εἶναι ἐφαπτόμενο στό σημεῖο τῆς
καρδιᾶς του δηλώνοντας τόν σεβασμό του στόν Ἅγιο, ἐνῶ στό δεξί του χέρι
κρατᾶ ἕνα θυμιατό μέ τό ὁποῖο θυμιάζει τό ἄψυχο σῶμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
τοῦ ὁποίου ἡ θέση πού ἔχει τοποθετήσει ὁ ζωγράφος ἀποτυπώνει κίνηση καί
παραστατικότητα. Σύμφωνα μέ κάποιες πηγές, ὁ προσκληθείς ἱερέας γιά νά
τελέσει τήν ταφή τοῦ Ἁγίου ὀνομαζόταν Δημήτριος14. Ἀνάμεσα ἀπό τόν ἱερέα
καί τόν Ἅγιο, ὁ ζωγράφος ἐπέλεξε νά τοποθετήσει καί σέ αὐτό τό σημεῖο τίς
ψυχές πού ὑπέστησαν φρικτά βασανιστήρια ἀπό τούς Ὀθωμανούς καί ἡ ἐκεῖ
ἀπεικόνισή τους ὑποδηλώνει τήν προσμονή γιά τόν ἐρχομό τῆς ψυχῆς τοῦ
Ἁγίου στήν προπαραδείσια κατάσταση.
Παρατηρῶντας τήν ἀποτύπωση τοῦ Ἁγίου, τόσο στόν κεντρικό χῶρο τῆς
εἰκόνας, ὅσο καί στά ἕξι πλαίσια διακρίνουμε μία τριπλή πύρινη δέσμη φωτός,
ἡ ὁποία μαρτυρεῖ τή φανέρωση καί τήν ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ
πού ἐνδυναμώνει τόν Ἅγιο στόν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου πού δίδει, ἐνισχύοντάς
τον στήν προσπάθειά του νά μήν ὑποταχθεῖ στά βέβηλα σχέδια τῶν Ὀθωμανῶν. Ἡ φωτοφάνεια αὐτή εἶχε καί ἐνεργό παρουσία ἐπί δύο συνεχόμενες
μέρες ἀπό τήν ταφή τοῦ Ἁγίου, ὑποδηλώνοντας τήν θαυματουργική καί
σωστική χάρη τοῦ ἐνταφιασμένου σκηνώματός του, γεγονός πού ὁδήγησε τόσο
τούς Ὀθωμανούς φρουρούς, ὅσο καί τόν Βελῆ Πασσά νά σπεύσουν στήν ἄμεση ἐκταφή του δίδοντας τό νεκρό σῶμα του στούς Ραψανιῶτες συγγενεῖς του.
Ἐπιπλέον μία σημαντική λεπτομέρεια, ἡ ὁποία εἶναι ἐμφανής σέ πολλά
πρόσωπα τῆς εἰκόνας, εἶναι ἡ φθορά καί ἡ βεβήλωση πού ἔχουν ὑποστεῖ. Δύο
λόγοι μπορεῖ νά ἔχουν ὁδηγήσει σ’ αὐτή τήν κατάσταση. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι
οἱ Ὀθωμανοί ἀναχώρησαν ἀπό τήν περιοχή τῆς θεσσαλικῆς πρωτεύουσας τό
1881, ἑπομένως, ἀφοῦ ἡ εἰκόνα χρονολογεῖται τό 1872, εἶναι πολύ πιθανό νά
ἔχει ὑποστεῖ τίς συγκεκριμένες φθορές ἀπό τά χέρια τῶν ἀπίστων ραγιάδων,
οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν πείραξαν καθόλου τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου καί τοῦ Ἀγγέλου, παρά μόνο τοῦ Ἱερέως. Ὁ δεύτερος λόγος πού μπορεῖ νά σταθεῖ καί εἶναι
ὁ πιό πιθανός εἶναι ὅτι ἐνδέχεται τά πρόσωπα τῶν Ὀθωμανῶν τῆς εἰκόνας νά
ἔχουν βεβηλωθεῖ ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς ὡς ἀντεκδίκηση γιά τήν
ἤδη βεβήλωση τοῦ προσώπου τοῦ σεβασμίου ἱερέως, τοὐπίκλην Δημητρίου,
πού ἀπεικονίζεται στό τελευταῖο πλαίσιο, κάτω δεξιά τῆς εἰκόνας, καί εἶχε
προσκληθεῖ νά συμμετάσχει στόν ἐνταφιασμό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
14

Βλ. Μαδενλίδης, ὅ.π., σ. 3.
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Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

«Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάλεψε πάντοτε γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς λειτουργικῆς της τέχνης, ἐνάντια στήν ἐκκοσμίκευση. Μέ τή φωνή τῶν συνόδων της,
τῶν ἱεραρχῶν της, τῶν πιστῶν της, ἀγωνιζόταν γιά τήν ἁγνότητα τῆς λειτουργικῆς τέχνης, καθώς καί ἐναντίον τῶν ξένων στοιχείων τῆς κοσμικῆς τέχνης. Ἄς
μήν ξεχνᾶμε πώς καί ἡ σκέψη στό χῶρο τῆς θρησκείας δέν ἦταν πάντα κάποιου
θεολογικοῦ ἐπιπέδου, ὅπως καί ἡ καλλιτεχνική δημιουργία δέν ἦταν στό ὕψος
τῆς αὐθεντικῆς εἰκονογραφίας. Ἔτσι, δέν μποροῦμε νά θεωροῦμε κάθε εἰκόνα,
ἀκόμα κι ἄν εἶναι παλαιά καί ὡραία, σάν ἀλάθητη αὐθεντία, καί μάλιστα
πολύ περισσότερο ἄν αὐτή ἔχει γίνει σέ περίοδο παρακμῆς, ὅπως ἡ δική μας.
Μιά τέτοια εἰκόνα μπορεῖ νά συμφωνεῖ μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἤ
ὄχι, μπορεῖ νά παραπλανᾶ ἀντί νά διδάσκει. Δηλαδή ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά ἀλλοιώνεται ἀπό τήν εἰκόνα τό ἴδιο ὅπως καί μέ τόν λόγο. Γι’
αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία πάλευε πάντοτε, ὄχι γιά τήν καλλιτεχνική ποιότητα τῆς
τέχνης ἀλλά γιά τήν αὐθεντικότητά της, ὄχι γιά τήν ὡραιότητά της ἀλλά γιά
τήν ἀλήθειά της»15.

15
Λ. Οὐσπένσκυ, Ἡ Θεολογία τῆς εἰκόνας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα
1993, σ. 14.
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