
313 

 

ΣΟΦΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΥΤΗ 
Αρχαιολόγος- Βυζαντινολόγος 

 
Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος  

του ναού του Αγίου Πέτρου στη Φυλή (Χασιά) 
 
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Πέτρου βρίσκεται εντός του οικισμού της Χασιάς σε χώρο που 

άλλοτε χρησίμευε ως νεκροταφείο. Εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στο ναό 
αναγνωρίζονται με σαφήνεια δύο οικοδομικές φάσεις. Στην πρώτη είχε τη μορφή τρίκλιτης ή 
δίκλιτης βασιλικής το ύψος της οποίας διαγράφεται με σαφήνεια στις σωζόμενες τοιχογραφίες 
που ανήκουν σε αυτή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με την παράσταση της θυσίας του 
Αβραάμ στην Πρόθεση. Η κόκκινη ταινία που ορίζει τη σκηνή ακολουθούσε την πορεία της 
αμφικλινούς στέγης της πρώτης οικοδομικής φάσης του μνημείου. Στη συνέχεια ο ναός έγινε 
τρίκλιτος και καμαροσκέπαστος, λαμβάνοντας τη σημερινή του μορφή. Η ακριβής χρονολόγηση 
των δύο παραπάνω φάσεων που δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί, θα επιτευχθεί ύστερα 
από τη συστηματική μελέτη του ναού. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός, ότι ο Άγιος Πέτρος σώζει στο Ιερό Βήμα, στην πρόθεση 
και στο χτιστό τέμπλο εξαιρετικά ενδιαφέροντα τοιχογραφικό διάκοσμο, που είναι σύγχρονος, 
όπως ήδη αναφέρθηκε με την πρώτη οικοδομική φάση του μνημείου. Στο χτιστό τέμπλο σώζονται 
ίχνη δύο φάσεων τοιχογράφησης. Η νεότερη πλήρως κατεστραμμένη, έχει αποκολληθεί, 
αποκαλύπτοντας την παλαιότερη που είναι σύγχρονη με τις υπόλοιπες σωζόμενες τοιχογραφίες. 

Ξεκινώντας από το χώρο του Ιερού Βήματος, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας δεσπόζει η μορφή 
της Θεοτόκου δεομένης. Στο στήθος της Θεοτόκου διακρίνεται ο Χριστός Εμμανουήλ στον τύπο 
του Μεγάλου Αρχιερέως να δέεται και αυτός. Η σκηνή περιβάλλεται από προφήτες της Παλαιάς 
Διαθήκης, όπως είναι ο Δανιήλ, ο Ααρών, ο Μωυσής, ο Ησαΐας και ο Αββακούμ που εικονίζονται σε 
προτομή μέσα σε μετάλλια κρατώντας ανοιχτά ειλητά. Εκατέρωθεν του τεταρτοσφαιρίου της 
αψίδας διακρίνεται ο Ευαγγελισμός. Η Παναγία και ο Γαβριήλ εικονίζονται μπροστά σε πολλά 
κτίρια που μοιάζουν συσσωρευμένα. Η Παναγία παριστάνεται όρθια πάνω σε υποπόδιο, ενώ από 
το κόκκινο μαφόριο που φορά βγαίνει η δεξιά παλάμη της μπροστά στο πρόσωπο. Ο Γαβριήλ 
πλησιάζει με ζωηρό βήμα από αριστερά. Μεταξύ των δύο μορφών παρεμβάλλονται δύο προφήτες 
της Παλαιάς Διαθήκης και το Άγιο Μανδήλιο, που καταλαμβάνει το κέντρο του τοίχου. 
Αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια της σύνθεσης είναι το δοχείο με τα λουλούδια, σύμβολο της Παρθενίας 
της Θεοτόκου, που τοποθετείται πάνω σε πεζούλι. Πάνω από το Άγιο Μανδήλιο, διακρίνεται το 
κάτω τμήμα ένθρονου Παντοκράτορα ανάμεσα σε σεβίζοντες αγγέλους. Πρόκειται προφανώς για 
σπάραγμα από παράσταση της Ετοιμασίας του Θρόνου. 

Σχετικά με τη θέση της Παναγίας στο τεταρτοσφαίριο, σύντομα αναφέρεται ότι σε συμβολικό 
επίπεδο, η αψίδα ενώνει τη γη με τον ουρανό. Η ερμηνεία αυτή καθιστά το χώρο απόλυτα 
κατάλληλο για την απεικόνιση της Θεοτόκου, η οποία σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη ενώνει τα 
επουράνια με τα επίγεια, εφόσον έγινε μητέρα του Θεού. Ως μητέρα του Θεού μεσολαβεί και δέεται 
για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η παράσταση της δεομένης Θεοτόκου λοιπόν, συνδυάζεται 
αρμονικά με τη σκηνή του Ευαγγελισμού, του χαρμόσυνου μηνύματος, για τη γέννηση του 
Θεανθρώπου και άρα τη Σωτηρία του κόσμου. Το Άγιο Μανδήλιο, θεωρήθηκε από τους Πατέρες 
της Εκκλησίας ως το κατεξοχήν σύμβολο της Θείας Ενσάρκωσης και άρα εναρμονίζεται απόλυτα 
με το συμβολικό περιεχόμενο των υπόλοιπων συνθέσεων που επιλέχτηκαν για το διάκοσμο του 
χώρου. Με την παράσταση τέλος της Ετοιμασίας του Θρόνου πάνω από την Αγία Τράπεζα, 
τονίζεται η συνεχής παρουσία του τριαδικού Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. 

Στον ημικύλινδρο της αψίδας, γύρω από την Αγία Τράπεζα εικονίζονται συλλειτουργούντες 
ιεράρχες με πολυσταύρια φελόνια. Οι ιεράρχες είναι εκείνοι, οι οποίοι τελούν το μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας. Η απεικόνιση τους λοιπόν, στο χώρο όπου τελείται η κορυφαία λειτουργική 
πράξη της χριστιανικής λατρείας είναι απόλυτα κατανοητή. 
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Στο νότιο τοίχο του Ιερού Βήματος μέσα σε διάχωρα που ορίζονται από κόκκινες ταινίες, 
υπάρχουν οι σκηνές της Γέννησης και της Βάπτισης, ενώ στον αντίστοιχο βόρειο τοίχο εικονίζονται 
η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Πεντηκοστή.  

Η σκηνή της Γέννησης εκτυλίσσεται σε βραχώδες τοπίο. Το κέντρο της σύνθεσης καταλαμβάνει 
η Θεοτόκος που είναι ξαπλωμένη ενώ δίπλα της βρίσκεται το βρέφος σπαργανωμένο. Δεξιά 
διακρίνονται δύο βοσκόπουλα με το κοπάδι τους. Το ένα κάθεται σε βράχο, ενώ το άλλο ευλογείται 
από άγγελο. Στο πάνω μέρος της σύνθεσης διακρίνονται και άλλοι άγγελοι που ευλογούν. Στ’ 
αριστερά οι Μάγοι οδηγούμενοι από το φωτεινό αστέρι πλησιάζουν έφιπποι στη Βηθλεέμ. Κάτω 
αριστερά ένας γέρος βοσκός αναγγέλλει στον Ιωσήφ το νέο της γέννησης. Ο τελευταίος όμως 
βρίσκεται σε περισυλλογή, καθώς στιγμιαία αμφιβάλει για τον τρόπο Γέννησης του Θεανθρώπου.  

Ακριβώς δίπλα από τη Γέννηση, εικονίζεται η Βάπτιση. Ο Χριστός καταλαμβάνει το κέντρο της 
σύνθεσης. Δεξιά του βρίσκεται ο Βαπτιστής Ιωάννης και αριστερά του τρεις άγγελοι, που 
συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Κάτω αριστερά η μικρή γεροντική ανδρική μορφή αποτελεί 
προσωποποίηση του ποταμού Ιορδάνη. Μέσα στο ιερό ποτάμι ο ζωγράφος με φυσιοκρατικό τρόπο 
αποδίδει διάφορα είδη ψαριών.  

Στη σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου το κέντρο της παράστασης, καταλαμβάνει το σκήνωμα 
της Παναγίας, γύρω από το οποίο είναι συγκεντρωμένοι οι απόστολοι, ιεράρχες και γυναίκες που 
ήταν φίλες της. Ο Χριστός συνοδευόμενος από δύο αγγέλους έχει παραλάβει την ψυχή της. Στο 
πάνω μέρος διακρίνεται ένα σεραφείμ. Αξιοπρόσεκτη είναι η ευγένεια των προσώπων, που με 
συγκρατημένη θλίψη έρχονται να αποχαιρετήσουν την Παναγία.  

Δίπλα από την Κοίμηση απεικονίζεται με εκτεταμένες φθορές η Πεντηκοστή. Στην κορυφή όπως 
συνηθίζεται, εικονίζονται οι κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος συνοδευόμενοι από τους 
υπόλοιπους. 

Συνεπώς, στο χώρο του Ιερού Βήματος, βρίσκονται συγκεντρωμένες, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευαγγελισμού, πέντε από τις βασικότερες σκηνές του Δωδεκαόρτου. 

Στο κάτω μέρος των τοίχων του Ιερού Βήματος εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι. Στον ανατολικό 
τοίχο, δεξιά από την Αγία Τράπεζα, στο πάχος του τοίχου έχει ανοιχτεί κόγχη, στην οποία 
εικονίζεται ένας Άγγελος. Ακριβώς από κάτω υπάρχει αφηρημένη παράσταση που απομιμείται 
βήλο λευκό, διακοσμημένο με κόκκινα και μαύρα άνθη. Δίπλα από την κόγχη αυτή εικονίζεται ένα 
ιεράρχης αρκετά φθαρμένος, ενώ αριστερά της Αγίας Τράπεζας εικονίζεται ο άγιος Σπυρίδων. 

Στο νότιο τοίχο του ιερού υπάρχει τοξωτό άνοιγμα που οδηγεί στο διακονικό. Στο εσωράχιο του 
τόξου, στο κέντρο, υπάρχει ένα σεραφείμ, ενώ στους πλάγιους τοίχους εικονίζεται ο άγιος 
Χαράλαμποςκαι ένας άλλος αδιάγνωστος άγιος. Εκατέρωθεν του τοξωτού ανοίγματος και 
συγκεκριμένα κάτω από τη σκηνή της Γέννησης εικονίζεται ο άγιος Λαυρέντιος,ενώ κάτω από τη 
σκηνή της Βάπτισης, ο άγιος Βλάσσιος. 

Στο βόρειο τοίχο υπάρχει επίσης τοξωτό άνοιγμα που συνδέει την πρόθεση με το Ιερό Βήμα. Στο 
κέντρο του εσωραχίου του τόξου, εικονίζεται και πάλι ένα σεραφείμ ενώ εκατέρωθεν του, δύο 
άγιοι που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στα δεξιά του τοξωτού ανοίγματος, κάτω από τη 
σκηνή της Πεντηκοστής απεικονίζεται ο άγιος Ιωάννης, ενώ στα αριστερά κάτω από τη σκηνή της 
Κοίμησης ένας αδιάγνωστος λόγω της φθοράς ιεράρχης. 

Περνώντας στο χώρο της Πρόθεσης, σε ειδικά διαμορφωμένη κόγχη εικονίζεται ο Χριστός 
νεκρόςμπροστά σε ξύλινο σταυρό στον τύπο της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται μέσα σε 
μαρμάρινη σαρκοφάγο με τα χέρια δεμένα στο στομάχι και το κεφάλι γερμένο δεξιά. Πλαισιώνεται 
από τον Ιωάννη και την Παναγία, που έχουν υψώσει τα χέρια τους στα μάγουλα σε ένδειξη βαθιάς 
αλλά συγκρατημένης θλίψης. 

Ακριβώς από πάνω, εικονίζονται τρεις  σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη εκ των οποίων οι δύο 
είναι αδιάγνωστες. Εκείνη που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση είναι η Θυσία του Αβραάμ. 
Πρόκειται για μια σκηνή εμπνευσμένη από την Παλαιά Διαθήκη, που αποτελεί προεικόνιση της 
Θυσίας του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο κάτω μέρος των τοίχων της πρόθεσης 
εικονίζονται μετωπικοί ιεράρχες. 

Η παρουσία των παραπάνω σκηνών στη Πρόθεση είναι σύμφωνη με τη χρήση του χώρου, 
καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι προσφορές των πιστών, όπως ο άρτος και ο οίνος για την τέλεση 
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του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί αναπαράσταση της θυσίας του Θεανθρώπου. 
Στο διακονικό δε σώζεται καμία παράσταση. 

Στο κέντρο του χτιστού τέμπλου, εκατέρωθεν της εισόδου στο Ιερό Βήμα, η εικονογράφηση 
συνεχίζει τη μακρά παράδοση της Δέησης που σχετίζεται με την ιδέα της μεσιτείας προς το Χριστό 
για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, δεξιά ως προς τον πιστό εικονίζεται ο Χριστός και ο Ιωάννης ο 
Πρόδρομος, ενώ αριστερά η Θεοτόκος και ο επώνυμος άγιος του ναού, ο άγιος Πέτρος, ο οποίος 
κρατάει ομοίωμα της εκκλησίας.  

Οι μορφές αυτές πλαισιώνονται από άλλους αγίους όπως είναι ο άγιος Μερκούριος, ο άγιος 
Ισίδωρος και άλλοι που παραμένουν αταύτιστοι. 

Εικονογράφηση σώζεται και στο τμήμα του τέμπλου που χωρίζει το βόρειο κλίτος από την 
Πρόθεση. Έτσι στα αριστερά της θύρας που οδηγεί στην πρόθεση εικονίζεται μετωπικός ο Χριστός 
και δίπλα σε αυτόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που στρέφεται προς το μέρος του. Αριστερά στον 
πεσσό που χωρίζει το βόρειο κλίτος από το μεσαίο εικονίζονται δύο άγιοι που παρουσιάζουν 
εκτεταμένες φθορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται εδώ η σκηνή του 
Ιησού με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τούτο μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός, ότι στο ναό 
τιμούσαν όχι μόνο τον άγιο Πέτρο αλλά  ταυτόχρονα τον άγιο Χαράλαμπο και το Σωτήρα. Έτσι, 
στα δεξιά της θύρας που οδηγεί στην πρόθεση, ενώ η εικονογράφηση έχει ολοκληρωτικά χαθεί, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εικονιζόταν η Θεοτόκος με τον άγιο Χαράλαμπο, δηλαδή το 
δεύτερο τιμώμενο άγιο του ναού. 

Στις συνθέσεις του Αγίου Πέτρου κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή. Το φυσικό τοπίο, που 
αποτελείται κυρίως από γυμνά, βραχώδη βουνά καθώς και τα μη φυσιοκρατικά κτίρια 
περιορίζονται σε βοηθητικά σκηνογραφήματα, καθώς στο πρώτο επίπεδο δρουν τα 
πρωταγωνιστικά πρόσωπα. 

 Το μεγαλύτερο τμήμα των τοίχων του ναού καταλαμβάνουν μεμονωμένες μορφές ολόσωμων 
αγίωνπου εικονίζονται στην πλειονότητα τους σε αυστηρή μετωπικότητα δηλώνοντας με αυτό τον 
τρόπο την άμεση παρουσία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ζωγράφος στην απόδοση των 
προσώπων των αγίων που διακρίνονται για την πνευματικότητα τους. Στις ανδρικές, γεροντικές 
μορφές, οι εκφράσεις του προσώπου δηλώνονται με τον τονισμό των ρυτίδων, οι οποίες  
αποδίδονται με συνδυασμό, σκούρων καστανών γραμμών και πολλές δέσμες άσπρων.  

Οι ελάχιστες σωζόμενες τοιχογραφίες του Αγίου Πέτρου, αν και φέρουν αρκετές φθορές 
φαίνεται πως είναι έργο ενός καλού εργαστηρίου της εποχής. Όσον αφορά στη χρονολόγηση τους, 
θα μπορούσαν να αναχθούν στον 18ο αιώνα και με επιφύλαξη να αποδοθούν στο εργαστήριο του 
Γεωργίου Μάρκου. Σύντομα αναφέρεται ότι ο Γεώργιος Μάρκου θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους ζωγράφους του 18ου αιώνα που τοιχογράφησε πλήθος μνημείων στην Αττική. Για 
πρώτη φορά τον συναντάμε το 1719 στη Μονή Πετράκη, ενώ το πιο γνωστό έργο του είναι η 
τοιχογράφηση της Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. Μετά το θάνατο του, το έργο του 
συνέχισαν οι μαθητές του, αγιογραφώντας εκκλησίες τόσο στην Αττική όσο και στη Βοιωτία. 

Επιστρέφοντας στο μνημείο μας, εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ομοιότητες των 
τοιχογραφιών του Αγίου Πέτρου, καταρχάς, με άλλες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα και στη 
συνέχεια με εκείνες που με ασφάλεια αποδίδονται στο εργαστήριο του Μάρκου οδηγούν στην 
παραπάνω σκέψη, αν και είναι προς το παρόν δύσκολο να ειπωθεί αν στον Άγιο Πέτρο εργάστηκε 
και ο ίδιος ή αν το έργο ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου οι μαθητές του. Σύντομα  αναφέρεται ότι  τα 
χρώματα, ο τρόπος οργάνωσης των συνθέσεων, τα γράμματα των επιγραφών, τα αφηρημένα 
γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα, οι προσωπογραφικές ομοιότητες των εικονιζόμενων μορφών, 
στον Άγιο Πέτρο σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του εργαστηρίου του Μάρκου φανερώνουν κοινή 
καλλιτεχνική προέλευση. 

Όσον αφορά στα χρώματα ο Γεώργιος Μάρκου και οι μαθητές του επιλέγουν κυρίως θερμούς, 
γήινους τόνους, αλλά και τα γράμματατων επιγραφών μαρτυρούν ότι χαράχτηκαν από το ίδιο χέρι.  

Σχετικά με τις προσωπογραφικές ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων μορφών, χαρακτηριστικά 
αναφέρεται το παράδειγμα του αγίου Χαράλαμπου από το ναό του Αγίου Πέτρου στη Χασιά και 
από το ναό του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα. Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα του αγίου Ιωσήφ από 
τη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο Πέτρο με το ληστή από την απεικόνιση του Παραδείσου στο ναό 
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του Αγίου Γεωργίου στον Κουβαρά και επίσης με τον απόστολο Πέτρο από τη σκηνή της Δευτέρας 
Παρουσίας στον ίδιο ναό. Παρομοίως, ο άγιος Βλάσιος από τον Άγιο Πέτρο, συγγενεύει με τον άγιο 
Πέτρο από το ναό της Παναγίας στη Μερέντα, καθώς και με τον άγιο Θεοδόσιο από το ναό του 
Αγίου Αθανασίου στον Κουβαρά, οι μορφές των αποστόλων από τη  σκηνή της Κοίμησης στον άγιο 
Πέτρο θυμίζουν τις μορφές από τη σκηνή της Δέησης στο ναό Ταξιαρχών στα Καλύβια. Ομοιότητες 
υπάρχουν και στον τρόπο απόδοσης του Βαπτιστή Ιωάννη στα διάφορα μνημεία. Χαρακτηριστικές 
είναι οι ομοιότητες μεταξύ ενός αδιάγνωστου αγίου από τον Άγιο Πέτρο με τον άγιο Ματθαίο από 
το ναό του Αγίου Αθανασίου στον Κουβαρά ή του προφήτη Ησαΐα από τον Άγιο Πέτρομε τον άγιο 
Ευφραίμ από τη Μονή Πετράκη. Τέλος, η Παναγία από τον Ευαγγελισμό στον άγιο Πέτρο 
συσχετίζεται με την αγία Άννα από τη σκηνή των Εισοδίων της Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας 
στη Μερέντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο τελευταίο παράδειγμα ο τρόπος που φωτίζονται τα 
πρόσωπα μέσω των λεπτών λευκών γραμμών. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε στα πρόσωπα 
του Ιωσήφ από τον Άγιο Πέτρο και ενός αποστόλου από τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας στον 
Άγιο Γεώργιο Κουβαρά.  

Οι ομοιότητες θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, αλλά και να γίνουν εμφανέστερες μετά από 
τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Αγίου Πέτρου που είναι αναγκαία, καθώς όπως φάνηκε από 
την παραπάνω παρουσίαση έχουν υποστεί αρκετές φθορές.  

Τελειώνοντας, εκτός από την αναζήτηση της ακριβούς χρονολόγησης των τοιχογραφιών 
ιδιαίτερη ιστορική σημασία έχει η ίδια η εικονογράφηση του ναού, λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που επέβαλαν οι κατακτητές, γεγονός που φανερώνει την καλή οικονομική 
κατάσταση των κατοίκων και μπορεί να δικαιολογήσει την αναζήτηση εκ μέρους τους, του 
καλύτερου καλλιτέχνη για την διακόσμηση του Κοιμητηριακού ναού της περιοχής, που δεν ήταν 
άλλος από τον Γεώργιο Μάρκου ή από κάποιον συνεχιστή του.  

Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται η αδυναμία της Κεντρικής Εξουσίας να επιβληθεί στους υπηκόους 
της. Τούτο φαίνεται πως ισχύει όχι μόνο για τη Χασιά, που όπως είναι γνωστό απολάμβανε πλήθος 
προνομίων, αλλά και για ολόκληρη την Αττική, καθώς κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα 
διακοσμείται κυρίως στην ύπαιθρο, ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών τόσο από τον Γεώργιο 
Μάρκου και τους βοηθούς του, όσο και από άλλους ζωγράφους. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


