
ΠΡΩΤΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ�N ΝΑ� ΑΓΙ�Υ ΝΙΚ�ΛΑ�Υ
Λ��ΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ Τ�Ι��ΓΡΑΦΙΕΣ Τ�Υ

� να�ς τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ #ρ�σκεται στ� νεκρ�τα'ε�� τ�υ �ικισµ�(
Λ�)µη (παλαι" �ν�µασ�α Β�τσι) τ�υ ∆.µ�υ Γρε#εν/ν1. Πρ�κειται για µ�ν�-
)ωρ� να� (ε4ωτ. διαστ"σεων: 12,70×5-5,30µ.) µε ηµικυκλικ. κ�γ)η Iερ�(
και ευρ()ωρ� ν"ρθηκα. Η κ�γ)η της Πρ�θεσης εγγρ"'εται στ� π")�ς της
ανατ�λικ.ς τ�ι)�π�ι�ας. � να�ς στεγ">εται σ.µερα µε δ�ρρι)τη κεραµ�σκε-
π. στ?γη. Η αψ�δα τ�υ Iερ�( διατηρε� τη στ?γασ. της µε λιθ�πλακες.

� τ(π�ς τ�υ να�( τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ, µ�ν�)ωρ�ς2 δρ�µικ�ς µε ν"ρ-
θηκα, επι)ωρι">ει κατ" τ�ν 18� αι. στην περι�).. Ανα'?ρ�υµε ενδεικτικ"
τ�ν να� της Bω�δ�)�υ Πηγ.ς στ�ν γειτ�νικ� �ικισµ� Μεγ"λ� Σειρ.νι (θ?ση
«Λειψ�κ�(κι»), µε τ�ν �π��� παρ�υσι">ει ?ντ�νες �µ�ι�τητες και ως πρ�ς
τις διαστ"σεις, τ�υς να�(ς Πρ�'.τη Ηλ�α στην Ιτ?α, Αγ��υ Γεωργ��υ στην
Κατ"καλη και Παναγ�ας στ� Τρι'(λλι. �ι τρεις τελευτα��ι να��, ωστ�σ�, ε�-
ναι µεγαλ(τερ�ι και δια'�ρ�π�ι�(νται ως πρ�ς τη µ�ρ'. τ�υ δια)ωριστι-
κ�( τ��)�υ κυρ�ως να�( – ν"ρθηκα3.

1. � να�ς ?)ει υπ�στε� εκτεταµ?νες 'θ�ρ?ς απ� τις καιρικ?ς συνθ.κες, "στ�)ες αν-
θρ/πινες επεµ#"σεις και τ�ν καταστρεπτικ� σεισµ� τ�υ 1995. Στα πλα�σια απ�κατ"στα-
σης και αν"δει4.ς τ�υ εκπ�ν.θηκε τ� 2006 µελ?τη συντ.ρησης των τ�ι)�γρα'ι/ν απ� τ�ν
συντηρητ. Τ.Ε. ∆ηµ.τρι� Βλ"σση (απ�τ(πωση – σ)?δια παθ�λ�γ�ας: Κ�σσας Γε/ργι�ς
και Bανικ�λας Κωνσταντ�ν�ς, συντηρητ?ς ∆.Ε.) µε )ρηµατ�δ�τηση της Περι'?ρειας ∆υ-
τικ.ς Μακεδ�ν�ας, π�υ συν�δε(τηκε απ� αρ)αι�λ�γικ. µελ?τη, την �π��α συν?τα4ε η
γρ"'�υσα. Η ανωτ?ρω µελ?τη πρ�ωθ.θηκε πρ�ς ?γκριση στ� ΥΠ.Π�. στα πλα�σια της
αρµ�δι�τητας της 11ης Ε'�ρε�ας Βυ>αντιν/ν Αρ)αι�τ.των.

2. Aπ� τ�ν 15� αι. κυρ�ως και ?ως τα τ?λη τ�υ 17�υ αι. στη Μακεδ�ν�α επικρατε� �
τ(π�ς τ�υ µ�ν�)ωρ�υ απλ�( . και µε ν"ρθηκα να�(, ε�τε πρ�κειται για �ικ�γενειακ�(ς
να�(ς ε�τε για εν�ριακ�(ς, λ�γω της ?νδειας των αγρ�τικ/ν περι�)/ν και των ιδια�τερων
δυσκ�λι/ν π�υ αντιµετ/πι>αν �ι )ριστιανικ�� πληθυσµ�� στα τ�υρκ�κρατ�(µενα αστικ"
κ?ντρα. Για τ� >.τηµα #λ. ενδεικτικ" Κ. Θε�)αρ�δ�υ, «Η εκτ�ς τ�υ Hθω εκκλησιαστικ.
αρ)ιτεκτ�νικ.», Η νε�τερη και σ�γ�ρ�νη Μακεδ�ν�α, Ιστ�ρ�α – �ικ�ν�µ�α – Κ�ινων�α –
Π�λιτισµ�ς, Α� τ�µ�ς, Η Μακεδ�ν�α κατ� την Τ�υρκ�κρατ�α, Θεσσαλ�ν�κη ().).?.), σ. 206
και για σ)ετικ" παραδε�γµατα απ� τη ∆υτικ. Μακεδ�ν�α #λ. Αγ. Τσιλιπ"κ�υ, Α∆ 52
(1997), �ρ�νικ", σσ. 762-763 (Γ�(λες, Hγι�ς Γε/ργι�ς), σ. 764 (Ρ(µνι� Παναγ�α, Hγι�ς
Αθαν"σι�ς), σσ. 766-767, 788 (Μεταµ�ρ'ωση, Hγι�ς ∆ηµ.τρι�ς), σ. 769 (Σ?ρ#ια, Hγι�ι
Αν"ργυρ�ι), σσ. 777-778, 794 (∆�π�ρ�, Hγι�ς Νικ�λα�ς), σσ. 778, 794 (Ν�υµπεν�τσα, Κ��-
µηση), σ. 781 (Πλατ(, Hγι�ς Νικ�λα�ς), σσ. 785-786 (Λι#αδερ�, Hγι�ς Αθαν"σι�ς), σσ.
787-788 (Παναγ�α, Hγι�ς Αθαν"σι�ς, Αγ�α Παρασκευ.), σ. 788 (µε ν"ρθηκα, Λιθι", Hγι�ς
∆ηµ.τρι�ς), σ. 789 (Αιαν., Αγ�α Τρι"δα, Αγ�α Παρασκευ., Hγι�ς Ιω"ννης Πρ�δρ�µ�ς),
σ. 792 (Βελ#εντ�, Hγι�ς Νικ�λα�ς Jερ�λακκα, Hγι�ς Γε/ργι�ς), σσ. 792-793 (Βελ#εντ�,
Αγ�α Παρασκευ.), σ. 793 (Κλ.µα, Αγ�α Παρασκευ.).

3. Πρ�κειται για αδηµ�σ�ευτα µνηµε�α. Πρ�σωπικ?ς παρατηρ.σεις.



�ι τ�ι)�π�ι�ες τ�υ να�( τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ, επι)ρισµ?νες σ.µερα
στ� µεγαλ(τερ� τµ.µα τ�υς, απ�τελ�(νται απ� λιθ�δ�µ. µε ηµιλα4ευµ?ν�υς
ασ#εστ�λιθ�υς, πηλ�κ�ν�αµα µε περι�ρισµ?νη )ρ.ση �πτ�πλ�νθων, δια'�-
ρων διαστ"σεων, στα ενδι"µεσα κεν" και 4υλ�δεσι?ς. Ιδια�τερη επιµ?λεια
παρ�υσι">ει η τ�ι)�π�ι�α στις ακµ?ς των τ��)ων και στην ανατ�λικ. πλευ-
ρ" µε µεγαλ(τερ�υς λ�θ�υς σε επιτυ)?στερη συναρµ�γ. µετα4( τ�υς4. Αν"-
λ�γη τ�ι)�π�ι�α µε ασ#εστ�λιθ�υς τ�πικ.ς πρ�?λευσης απαντ" και σε "λ-
λ�υς να�(ς της περι�).ς, 17�υ-18�υ αι., �πως στ�ν Hγι� Αθαν"σι� στις
Αµυγδαλι?ς, στην Παναγ�α στ� Κ�λ�κυθ"κι Κν�δης, στ�ν να� της Bω�δ�-
)�υ Πηγ.ς στ� Μεγ"λ� Σειρ.νι5.

Η αψ�δα τ�υ Iερ�( (εικ. 1) '?ρει τρ�α α#αθ. διαδ�)ικ" αψιδ/µατα. Πρ�-
κειται για #υ>αντιν� µ�ρ'�λ�γικ� στ�ι)ε�� π�υ ανα#ι/νει στην αρ)ιτεκτ�νι-
κ. να/ν και καθ�λικ/ν µ�ν/ν κυρ�ως της Ηπε�ρ�υ, της Θεσσαλ�ας και της
Μακεδ�ν�ας κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ� µε απλ�(στερη µ�ρ'. ?ως και
τ�ν 18� αι.6. Στην �δια παρ"δ�ση αν"γεται και η επ�στεψη της αψ�δας, κ"τω
απ� τ� λ�θιν� γε�σ�, µε δ(� σειρ?ς απ� �δ�ντωτ. ταιν�α7. Αν"λ�γα παραδε�γ-
µατα )ρ.σης της �δ�ντωτ.ς ταιν�ας απαντ�(ν απ� τ� δε(τερ� µισ� τ�υ 17�υ
αι. κ.ε. στην περι�). της Ηπε�ρ�υ, στα Τ>�υµ?ρκα και τη ∆υτικ. Θεσσαλ�α8.

Η ε�σ�δ�ς στ�ν να� γ�νεται απ� θ(ρα µε τ�4ωτ� αν/'λι στ�ν ν�τι� τ��-
)� τ�υ κυρ�ως να�( και απ� µια �ρθ�γ/νια, νε/τερη, στη ν�τι�δυτικ. γω-
ν�α τ�υ �δι�υ τ��)�υ στ�ν )/ρ� τ�υ ν"ρθηκα. Τ� "ν�ιγµα εισ�δ�υ π�υ �δη-
γε� στ�ν κυρ�ως να� '?ρει ηµικυκλικ� τ�4� σε εσ�). π�υ υπ�γραµµ�>εται µε
?να δε(τερ� τ�4� συνεπ�πεδ� της τ�ι)�π�ι�ας απ� �πτ�πλ�νθ�υς. Τ� µ�ρ-
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4. Για τ�ν τρ�π� δ�µησης των τ�ι)�π�ιϊ/ν και γενικ�τερα την κατασκευ. των να/ν
στην περ��δ� της τ�υρκ�κρατ�ας #λ. ενδεικτικ" Ν. Μ�υτσ�π�υλ�ς, �ι εκκλησ�ες τ�υ Ν.
Π"λλης, Θεσσαλ�ν�κη 1973, σσ. 75-78.

5. Πρ�κειται για αδηµ�σ�ευτα µνηµε�α. Πρ�σωπικ?ς παρατηρ.σεις.
6. Βλ. Α'ρ. ∆. Πασαλ., «� σταυρεπ�στεγ�ς να�ς τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ στ�ν Κλειν�-

#� Καλαµπ"κας», Βυ$αντιν� 18 (1995-1996) 413-414 και Αγ. Τσιλιπ"κ�υ, «� Ιερ�ς Να�ς
Αγ��υ Γεωργ��υ στ� Περι#�λι Γρε#εν/ν», ∆υτικ�µακεδ�νικ� Γρ�µµατα 12 (2001) 36, εικ.
1, �π�υ παλαι�τερη #ι#λι�γρα'�α για τ� θ?µα και σ)ετικ" παραδε�γµατα. Βλ. ακ�µη I.
Καρατ>�γλ�υ, «Η Μ�ν. Αγ�ας Τρι"δας ∆ρακ�τρυπας (Σκλ"ταινας)», Εκκλησ�ες στην
Ελλ�δα µετ� την 'λωση, τ. 2, Aθ.να 1982, σσ. 139-150 εικ. 4.

7. Βλ. ενδεικτικ" Γ. Βελ?νης, Ερµηνε�α τ�υ ε(ωτερικ�� διακ�σµ�υ στη )υ$αντιν*
αρ�ιτεκτ�νικ*, τ. ΑL, Θεσσαλ�ν�κη 1984, σσ. 76-87, 97-98, 180, 192-193, 216.

8. Βλ. καθ�λικ� µ�ν.ς �ρυσ�σπηλι/τισσας Γ�υριαν/ν Hρτας (Λ. ∆. Π�λ�τη, «Η
�ρυσ�σπηλι/τισσα των Γ�υριαν/ν Hρτας», Εκκλησ�ες στην Ελλ�δα µετ� την 'λωση, τ.
3, Αθ.να 1989, σσ. 135-144, ειδικ�τερα σ. 141 εικ. 5), καθ�λικ� µ�ν.ς Μ�υ)�υστ��υ (Π�-
λ�τη, αυτ., και η ιδ�α, «Η µ�ν. Γενεσ��υ της Θε�τ�κ�υ στην Πλ"κα Αρ")θ�υ, Εκκλησ�ες
στην Ελλ�δα µετ� την 'λωση, τ. 1, Aθ.να 1979, σσ. 137-146 εικ. 6) και Hγι� Αθαν"σι�
Ρ�(µ – Παλαµ" Καρδ�τσας (Ι. Καρατ>�γλ�υ, «Hγι�ς Αθαν"σι�ς Ρ�(µ – Παλαµ" Καρδ�-
τσας», Εκκλησ�ες στην Ελλ�δα µετ� την 'λωση, τ. ΙΙΙ, Αθ.να 1989, σσ. 145-158, ειδικ�τε-
ρα σ. 150 εικ. 8, 12, 16, 18).



'�λ�γικ� αυτ� στ�ι)ε�� µε σειρ" συν.θως πλακ�ειδ/ν λ�θων αντ� �πτ�-
πλ�νθων επι)ωρι">ει επ�σης, κυρ�ως απ� τ�ν 18� αι. κ.ε., σε να�(ς της #�-
ρει�δυτικ.ς Ελλ"δας, Μακεδ�ν�ας, Ηπε�ρ�υ, Θεσσαλ�ας9. Επ"νω απ� τη
θ(ρα εισ�δ�υ στ�ν κυρ�ως να� αν��γεται α#αθ?ς αψ�δωµα µε την παρ"στα-
ση τ�υ τιµ/µεν�υ αγ��υ σε πρ�τ�µ..

Για τ�ν 'ωτισµ� υπ"ρ)�υν µ�ν� δ(� στεν?ς θυρ�δες, µια µε αψιδωτ. α-
π�λη4η στην κ�γ)η τ�υ Iερ�( και µια δε(τερη, �ρθ�γ/νια, εν ε�δη π�λεµ�-
στρας, στη ν�τια τ�ι)�π�ι�α10.

Στ� εσωτερικ� τ�υ να�(, π�υ #ρ�σκεται σε )αµηλ�τερη στ"θµη, η πρ�-
σ#αση γ�νεται απ� δ(� σκαλ�π"τια. Τ� δ"πεδ� σ.µερα ε�ναι στρωµ?ν� µε
τσιµ?ντ�.

Στη #�ρεια και ν�τια τ�ι)�π�ι�α, στ�ν )/ρ� τ�υ Iερ�(, αν��γ�νται δ(�
�ρθ�γ/νιες #�ηθητικ?ς κ�γ)ες. Επ�σης διασ/>εται τ� απλ� 4(λιν� τ?µπλ�
ευθ(γραµµης κ"τ�ψης, τ� �π��� διατηρε� τα #ηµ�θυρα και τ� απ�στ�λικ�.

Επ"νω απ� τη ν�τια θ(ρα εισ�δ�υ στ�ν κυρ�ως να� διασ/>εται η κτι-
τ�ρικ. επιγρα'. (εικ. 2):

+ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤ�ΡΙΘΗ �ΥΤ�Σ � ΘΕΙ�Σ ΚΑΙ ΠΑ /

ΝΣΕΠΤ�Σ ΝΑ�Σ Τ�Υ ΑΓΙ�Υ ΝΙΚ�ΛΑ�Υ ∆ΙΑ ΣΗΝ∆Ρ�ΜΗΣ Κ� / Π�Υ ΤΕ

ΚΑΙ Μ�4Θ�Υ ΒΙΤ5Ι�Τ�ΥΣ ΕΝΕΚΕΝ ΨΥ4ΙΚΗΣ ΑΥΤ�ΥΣ / Σ(ΩΤΗ)ΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ Γ�ΝΕΩΝ ΑΥΤ�ΥΣ ΚΥΡΙ�Σ ΓΑΡ ΕΙ∆ΕΝ � / ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΑΥΤ�Σ ΓΑΡ Α:ΕΙΩΣΣΙ ΑΥΤ�ΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ /

�(ΥΡΑΝ)�Ν ΚΑΙ ΑΡ4ΗΕΡΑΤΕΒΩΝΤΑΣ Τ�Υ Π[ΑΝΙΕΡ�ΤΑΤ]�Υ ΚΥΡΙ / �Υ

ΚΥΡ ΠΑΡΘΕΝΙ�Υ ΕΠΙ ΕΤ�ΥΣ Σ(ΩΤΗ)ΡΙ�Υ 17[42 Ι�ΥΝΙ�Υ 2].
Aπ� την ανωτ?ρω επιγρα'. πληρ�'�ρ�(µαστε �τι η ιστ�ρηση ακ�-

λ�(θησε την αν?γερση τ�υ να�( )ωρ�ς να ?)ει µεσ�λα#.σει µεγ"λη )ρ�νικ.
απ�σταση µετα4( των δ(� εργασι/ν. Τις δαπ"νες για την �ικ�δ�µηση και
αγι�γρ"'ηση τ�υ να�( αν?λα#αν �ι κ"τ�ικ�ι τ�υ �ικισµ�( π�υ ?'ερε την
αρ)ικ. �ν�µασ�α Β�τ>ι για τη σωτηρ�α της ψυ).ς τ�υς και την αν"παυση
των γ�ν?ων τ�υς. Απ� τ� ?τ�ς αν?γερσης διασ/>�νται δ(� αριθµ�� 1 και 7
και τ� αριστερ� τµ.µα πιθαν�τατα τ�υ αριθµ�( 4. � τελευτα��ς αριθµ�ς και
η ηµερ�µην�α συµπληρ/ν�νται µε κ"θε επι'(λα4η, σ(µ'ωνα µε τη µετα-
γρα'. τ�υ �ρ. Μ. Ενισλε�δη11. Η αν?γερση τ�υ να�( και η ιστ�ρησ. τ�υ,

Πρ/τες ειδ.σεις για τ�ν να� Aγ��υ Nικ�λ"�υ Λ�)µης Γρε#εν/ν 143

9. Βλ. ενδεικτικ" Πασαλ., �.π., σσ. 410-411 εικ. 7, 10, �π�υ και παλι�τερη #ι#λι�-
γρα'�α. Τσιλιπ"κ�υ, �.π., 33-50 εικ. 2.

10. Για τα µικρ" µ�ν�λ�#α 'ωτιστικ" αν��γµατα µε µ�ρ'. π�λεµ�στρας στ�υς να�(ς
της Τ�υρκ�κρατ�ας #λ. A. C. Orlandos, L’architecture religieuse en Grèce pendant la
domination turque. L’ Hellénisme Contemporaine, 1953, σ. 182 και Π. Β�κ�τ�π�υλ�ς, Η εκ-
κλησιαστικ* αρ�ιτεκτ�νικ* εις την ∆υτικ*ν Στερε�ν Ελλ�δα και την Aπειρ�ν, Θεσσαλ�-
ν�κη 1975, σ. 164.

11. �ρ. Μ. Ενισλε�δης, Η Π�νδ�ς και τα �ωρι� της. Σπ*λαι�ν – Γρε)εν� – Σαµαρ�να,
Αθ.να 21996, σ. 70.
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σ(µ'ωνα µε την επιγρα'., �λ�κληρ/θηκε επ� µητρ�π�λ�τη Παρθεν��υ. Για
την περ��δ� αρ)ιερατε�ας τ�υ Παρθεν��υ γνωρ�>�υµε δ(� ασ'αλε�ς )ρ�ν�-
λ�γ�ες, τα ?τη 1719 και 1730 και τ� συγκεκριµ?ν� της κτιτ�ρικ.ς επιγρα'.ς,
τ�υ να�( της Λ�)µης, δηλαδ. τ� 174212.

� να�ς ε�ναι κατ"γρα'�ς στ� εσωτερικ� τ�υ (Iερ� και κυρ�ως να�ς). �ι
τ�ι)�γρα'�ες, ιδ�ως στ�ν κυρ�ως να�, παρ�υσι">�υν σηµαντικ?ς 'θ�ρ?ς, ε-
ν/ στη µεγαλ(τερη επι'"νει" τ�υς καλ(πτ�νται απ� επικαθ.σεις σκ�νης
και αιθ"λης, γεγ�ν�ς π�υ τις καθιστ" δυσδι"κριτες.

Τ� εικ�ν�γρα'ικ� πρ�γραµµα παρ�υσι">ει εν�τητα και διατ"σσεται σε
δ(� κ(ριες >/νες στ� Iερ� και τ�ν δυτικ� τ��)� τ�υ κυρ�ως να�(, εν/ στις
υπ�λ�ιπες επι'"νειες καταν?µεται σε τρεις (σ). 1), σ(µ'ωνα µε την παλαι�-
λ�γεια παρ"δ�ση π�υ διαδ�δεται ευρ?ως σε µ�ν�)ωρ�υς να�(ς της Μακε-
δ�ν�ας και των #�ρει�τερων περι�)/ν απ� τ�ν 15� αι. κ.ε.13.

Τ� ανατ�λικ� α?τωµα και την αν/τερη >/νη τ�υ ανατ�λικ�( τ��)�υ
καταλαµ#"νει η Αν"ληψη (εικ. 5), στ� τεταρτ�σ'α�ρι� της αψ�δας απεικ�-
ν�>εται η Παναγ�α Βλα)ερν�τισσα ως Κυρ�α των Αγγ?λων και Πλατυτ?ρα
των �υραν/ν (εικ. 3), εν/ στην π�δι" παριστ"ν�νται �ι "γι�ι ιερ"ρ)ες Ι"-
κω#�ς, Βασ�λει�ς, Ιω"ννης � �ρυσ�στ�µ�ς και Γρηγ�ρι�ς � Θε�λ�γ�ς. Εκα-
τ?ρωθεν, στην κατ/τερη >/νη τ�υ ανατ�λικ�( τ��)�υ, παριστ"ν�νται στ�
#�ρει� τµ.µα � "γι�ς Στ?'αν�ς � Πρωτ�µ"ρτυρας ηµ�σωµ�ς, επ"νω απ�
την κ�γ)η της Πρ�θεσης, �π�υ τ�π�θετε�ται � �ριστ�ς στ�ν τ(π� της Hκρα
Ταπε�νωσης (εικ. 4) και � "γγελ�ς τ�υ Ευαγγελισµ�(, εν/ στ� ν�τι� η Πα-
ναγ�α απ� τ�ν Ευαγγελισµ� (εικ. 5).

Στ�υς πλ"γι�υς τ��)�υς τ�υ να�(, στην αν/τερη >/νη, απεικ�ν�>�νται
σκην?ς απ� τ� ∆ωδεκ"�ρτ� και τα Π"θη ως ε4.ς: Στ�ν ν�τι� τ��)�, στ�ν )/-
ρ� τ�υ Iερ�(, η Γ?ννηση (εικ. 6), στ�ν κυρ�ως να� η Υπαπαντ. (εικ. 7) και η
Β"πτιση (εικ. 8), η Κ��µηση στ�ν δυτικ� (εικ. 14), � Μυστικ�ς ∆ε�πν�ς, η
Στα(ρωση (εικ. 10), � Επιτ"'ι�ς Θρ.ν�ς (εικ. 11) και η Εις Hδ�υ Κ"θ�δ�ς
(εικ. 12) στ�ν #�ρει� τ��)� τ�υ κυρ�ως να�(, εν/ η Πεντηκ�στ. στ�ν αντ�-
στ�ι)� τ��)� τ�υ ιερ�( (εικ. 13). Στ�ν ν�τι� τ��)�, εκατ?ρωθεν της κτιτ�ρι-
κ.ς επιγρα'.ς, απλ/νεται µε ιδια�τερη ?µ'αση η παρ"σταση τ�υ �ριστ�(
Αναπεσ/ντ�ς (εικ. 2), εν/ εκατ?ρωθεν της Κ��µησης στ�ν δυτικ� τ��)� τ�-
π�θετ�(νται σε δι")ωρα �λ�σωµ�ι "γι�ι (Τρ('ων και αδι"γνωστ�ς).

Τη µεσα�α >/νη καταλαµ#"ν�υν δεκα�κτ/ ηµ�σωµ�ι "γι�ι σε µετ"λλια
π�υ δηµι�υργ�(νται απ� κλ"δ�υς ελισσ�µενης κληµατ�δας. Στ�ν ν�τι� τ��-
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12. Αν. ∆"ρδας, «Η Εκκλησ�α και τα Μ�ναστ.ρια», Κ�$�νη και Γρε)εν�, � 4Cρ�ς
και �ι 'νθρωπ�ι (επιµ. Ν. Καλ�γερ�π�υλ�ς), Θεσσαλ�ν�κη 2004, σ. 204. � �ρ. Ενισλε�δης
παραθ?τει τ� )ρ�νικ� δι"στηµα αρ)ιερατε�ας τ�υ Παρθεν��υ ως 1737-1779.

13. Μ. Παϊσ�δ�υ, �ι τ�ι��γραE�ες τ�υ 17�υ αιCνα στ�υς να��ς της Καστ�ρι�ς, Αθ.-
να 2002, σ. 253 (στ� ε4.ς: Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς).



)� µπ�ρ�(ν να ταυτιστ�(ν απ� ανατ�λικ" πρ�ς τα δυτικ" �ι "γι�ι Π�ρ'(-
ρι�ς, Φ/τι�ς, Ε(νικ�ς, Νε�'υτ�ς (εικ. 7), Λ�υκιαν�ς και Θε�πιστ�ς, εν/
στ�ν #�ρει� τ��)� παριστ"ν�νται απ� δυτικ" πρ�ς τα ανατ�λικ" �ι "γι�ι
Στρατ�νικ�ς, Ερµ�λα�ς, Ανδρ�νικ�ς, Σ?ργι�ς, Β"κ)�ς (εικ. 10), Μ/κι�ς,
Κ(ρ�ς (εικ. 11), Πρ�#�ς και Τ"ρα)�ς (εικ. 12).

Στην κατ/τερη >/νη απεικ�ν�>�νται �λ�σωµ�ι "γι�ι ως ε4.ς: Στ�ν ν�-
τι� τ��)� � "γι�ς Σπυρ�δων στ�ν )/ρ� τ�υ ιερ�( (εικ. 6), �ι "γι�ι Αθαν"σι�ς,
Γε/ργι�ς, Πρ�κ�πι�ς και η αγ�α Παρασκευ. στ�ν )/ρ� τ�υ κυρ�ως να�(, �
αρ)"γγελ�ς Μι)α.λ και �ι "γι�ι Κωνσταντ�ν�ς και Ελ?νη στ�ν δυτικ�, η α-
γ�α Μαρ�να, �ι "γι�ι ∆αµιαν�ς, Κ�σµ"ς, Παντελε.µων, Ν?στ�ρας, ∆ηµ.-
τρι�ς, � πρ�'.της Ηλ�ας, � "γι�ς Νικ�λα�ς (εικ. 15) στ�ν #�ρει� τ��)� τ�υ
κυρ�ως να�( και τ� Mραµα τ�υ αγ��υ Π?τρ�υ Αλε4ανδρε�ας στ�ν #�ρει�
τ��)� τ�υ Iερ�( (εικ. 13).

Στ�ν ν"ρθηκα διασ/>�νται �ι µ�ρ'?ς της Παναγ�ας Βρε'�κρατ�(σας
και τ�υ �ριστ�( Παντ�κρ"τ�ρα σε �ρθ�γ/νια δι")ωρα εκατ?ρωθεν της ει-
σ�δ�υ πρ�ς τ�ν κυρ�ως να� και η µ�ρ'. τ�υ αγ��υ Νικ�λ"�υ στ� α#αθ?ς α-
ψ�δωµα επ"νω απ� τ� αν/'λι.

Στ�υς λαµπ"δες της ν�τιας εισ�δ�υ στ�ν κυρ�ως να� και στη δυτικ.
πρ�ς τ�ν ν"ρθηκα απεικ�ν�>�νται σταυρ��, �ι �π���ι συν�δε(�νται απ�
#ρα)υγρα'�ες εκκλησιαστικ/ν ρητ/ν, �πως Ι(ΗΣ�Υ)Σ 4(ΡΙΣΤ�)Σ ΝΙ/ΚΑ,

Φ(ΩΣ) 4(ΡΙΣΤ�Υ) / Φ(ΑΙΝΕΙ) Π(ΑΣΙ), Υ(Ι�Σ) Θ(Ε�Υ), 4(ΡΙΣΤ�Σ) 4(ΑΡΙΝ)

4(ΡΙΣΤΙΑΝ�ΙΣ) 4(ΑΡΙ5ΕΙ), Τ(�Π�Σ) Κ(ΡΑΝΙ�Υ) Π(ΑΡΑ∆ΕΙΣ�Σ)

Γ(ΕΓ�ΝΕΝ). Πρ�κειται για απ�τρ�παϊκ�( )αρακτ.ρα σ(µ#�λα π�υ 'υ-
λ"σσ�υν τις εισ�δ�υς απ� κ"θε π�νηρ� και ακ"θαρτ� πνε(µα14.

Τις αγι�γρα'ηµ?νες >/νες επιστ?'�υν και υπ�γραµµ�>�υν αντ�στ�ι)ες
διακ�σµητικ?ς. Στ�ν )/ρ� τ�υ Ιερ�( η κατ/τερη διακ�σµητικ. >/νη δια-
σ/>εται απ�σπασµατικ" στ�ν ν�τι� τ��)�. ∆ια'�ρ�π�ιε�ται απ� εκε�νη τ�υ
κυρ�ως να�( και απ�τελε�ται απ� συνε)�µενα ρ�µ#�ειδ. δι")ωρα µε µα(-
ρα περιγρ"µµατα, �π�υ εγγρ"'�νται εν"λληλ�ι ρ�µ#�ι µε κυµατ�ειδε�ς
γραµµ?ς κ�κκιν�υ και µα(ρ�υ )ρ/µατ�ς εναλλ"4, �µ�ι�)ρωµ�ι κατ" κ�ρυ-
'.ν, και ρ�δακα στ� κ?ντρ�. Στην επ�στεψη διατηρε�ται σε τµ.µα τ�υ #�-
ρει�υ και ν�τι�υ τ��)�υ >/νη µε τ� µ�τ�#� των εν"λληλων γωνι/ν µε >ικ >ακ
περιγρ"µµατα κ�κκιν�υ (εικ. 6) και µα(ρ�υ )ρ/µατ�ς. Αν"λ�γ� µ�τ�#� δια-
σ/>εται απ�σπασµατικ" στην αν/τερη >/νη τ�υ ν�τι�υ τ��)�υ και στην κα-
τ/τερη τ�υ ν�τι�υ και δυτικ�( τ��)�υ στ�ν κυρ�ως να�, �π�υ σε πλατι" ται-
ν�α εγγρ"'εται µια σειρ" διαδ�)ικ/ν ρ�µ#ων µα(ρ�υ περιγρ"µµατ�ς, π�υ
γεµ�>�υν µε εν"λληλ�υς ρ�µ#�υς απ� κυµατ�ειδε�ς γραµµ?ς κ�κκιν�υ )ρ/-
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14. Βλ. σ)ετικ" Γλυκ. Μι). �ατ>�(λη, «Αµ'�γραπτη εικ�να τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ απ�
την Πτελ?α Καστ�ρι"ς», Βυ$αντιν� 18 (1995-1996) 391-393.



µατ�ς. Τα τριγωνικ" κεν" µετα4( των ρ�µ#ων πληρ�(νται µε εν"λληλες γω-
ν�ες µε >ικ >ακ περιγρ"µµατα µα(ρ�υ )ρ/µατ�ς. Τα ανωτ?ρω διακ�σµητικ"
µ�τ�#α µε παραλλαγ?ς απ�τελ�(ν κ�ιν� τ�π� στη διακ�σµητικ. των να/ν
κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ�, απ� τ�ν 16� αι. κ.ε.15. Μετα4( της τελευ-
τα�ας αγι�γρα'ηµ?νης >/νης και της αν/τερης διακ�σµητικ.ς ταιν�ας π�υ ε-
πιστ?'ει την τ�ι)�π�ι�α µεσ�λα#ε� ακ�µη µια διακ�σµητικ. >/νη στ�ν κυ-
ρ�ως να�, η �π��α διατηρε�ται απ�σπασµατικ" στ�ν ν�τι� και #�ρει� τ��)�
(εικ. 7, 10). Πρ�κειται για συνε)ε�ς ελισσ�µεν�υς 'υλλ�'�ρ�υς κλ"δ�υς π�υ
απ�λ.γ�υν σε µαργαρ�τες και τ�υλ�πες. Αν"λ�γ�ς δι"κ�σµ�ς, περισσ�τερ�
περ�τε)ν�ς ωστ�σ�, απαντ" κυρ�ως απ� τ�ν 17� αι. σε να�(ς της Β?ρ�ιας
και της Καστ�ρι"ς16.

H δι"τα4η τ�υ εικ�ν�γρα'ικ�( πρ�γρ"µµατ�ς και ιδια�τερα η µεσα�α
>/νη µε τα µετ"λλια απ� ελισσ�µεν�υς καρπ�'�ρ�υς κλ"δ�υς κληµατ�δας
απ�τελ�(ν κ�ιν� τ�π� τ�ν 18� αι. στην ευρ(τερη περι�). των Γρε#εν/ν.
Ανα'?ρ�υµε ως παρ"δειγµα τ�υς να�(ς Πρ�'.τη Ηλ�α Ιτ?ας, Αγ��υ Γεωρ-
γ��υ Κατ"καλης, Παναγ�ας στ� Κ�λ�κυθ"κι Κν�δης, Αγ�ων Απ�στ�λων
Πυλωρ/ν17 και Αγ��υ Γεωργ��υ στ� Περι#�λι18. Η απεικ�νιση της Παναγ�ας
και τ�υ �ριστ�( σε δι")ωρα εκατ?ρωθεν της εισ�δ�υ, τα �π��α συν�δε(�-
νται και απ� τις µ�ρ'?ς τ�υ αγ��υ Ιω"ννη Πρ�δρ�µ�υ σε ?ναν απλ�π�ιη-
µ?ν� τ(π� ∆?ησης ε�ναι επ�σης )αρακτηριστικ� στ�ι)ε�� της δι"τα4ης στ�υς
ν"ρθηκες των εκκλησι/ν απ� τ�ν 18� αι. στην �δια περι�).. Ενδεικτικ" α-
να'?ρ�υµε τ�ν Hγι� Γε/ργι� Κατ"καλης απ� την περι�). τ�υ Ν�µ�( Γρε-
#εν/ν19.

Απ� µια πρ/τη εκτ�µηση �ι τ�ι)�γρα'�ες τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ 'α�νεται
να απ�τελ�(ν ?ργ� δ(� αγι�γρ"'ων. � πρ/τ�ς 'ιλ�τε)νε� τις τ�ι)�γρα'�ες
στ�ν )/ρ� τ�υ ιερ�( και στ�ν ν"ρθηκα, εν/ � δε(τερ�ς εκε�νες στ�ν κυρ�ως
να�. Θα τ�υς �ν�µ"σ�υµε συµ#ατικ" >ωγρ"'� Α και >ωγρ"'� Β.

Λ�γω της κακ.ς κατ"στασης των τ�ι)�γρα'ι/ν θα πρ�#�(µε σε µια
πρ/τη παρ�υσ�ασ. τ�υς απ� "π�ψη εικ�ν�γρα'�ας, πρ�κειµ?ν�υ να διατυ-
π/σ�υµε �ρισµ?να αρ)ικ" συµπερ"σµατα για τα πρ�τυπα και τη θ?ση των
δ(� αγι�γρ"'ων στη µετα#υ>αντιν. >ωγρα'ικ..

Στ�ν >ωγρ"'� A απ�δ�δ�υµε τα ακ�λ�υθα θ?µατα:
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15. Βλ. ενδεικτικ" Αγ. Τσιλιπ"κ�υ, Η µνηµειακ* $ωγραEικ* στη Β"ρ�ια τ� 17� αι.,
τ. Α L Kε�µεν�, τ. Β L Σ)?δια – Π�νακες, Θεσσαλ�ν�κη 2002 (δακτυλ�γρα'ηµ?νη διδακτ�ρι-
κ. διατρι#.), σσ. 233-234, 266, �π�υ παλαι�τερη #ι#λι�γρα'�α και παραδε�γµατα (στ�
ε4.ς: 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια) .

16. G.π., σσ. 234, 266-267.
17. Αδηµ�σ�ευτα µνηµε�α. Πρ�σωπικ?ς παρατηρ.σεις.
18. Βλ. παραπ"νω, σηµ. 6.
19. Βλ. παραπ"νω, σηµ. 17.



Η Παναγ�α Βλα�ερν�τισσα (εικ. 3), θ?µα σ(νηθες στ� τεταρτ�σ'α�ρι�
της αψ�δας κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ�, απεικ�ν�>εται µε τ�ν �ριστ�
�ρθι� ?ως τα γ�νατα να ευλ�γε� µε τα δ(� )?ρια εκτειν�µενα ?4ω απ� τ� σ/-
µα, εν/ δ�ρυ'�ρε�ται απ� δ(� ηµ�σωµ�υς αγγ?λ�υς π�υ '�ρ�(ν δαλµατικ.
και λ/ρ� σε µετ"λλια, δε�µεν�υς κατ" τ�ν δυτικ� τ(π�. Mµ�ια εικ�ν�γρα-
'�α της σ(νθεσης απαντ" απ’ �σ� µπ�ρ�(µε να γνωρ�>�υµε µ�ν� στ�ν γει-
τ�νικ� να� τ�υ Μεγ"λ�υ Σειρην��υ, ?ργ� τ�υ �δι�υ αγι�γρ"'�υ, εν/ πα-
ραλλαγ?ς τ�υ τ(π�υ εµ'αν�>�νται σε ?ργα 16�υ-18�υ αι. στην περι�). της
#�ρει�δυτικ.ς Ελλ"δας (Μακεδ�ν�α, Qπειρ�, Θεσσαλ�α)20.

Στην 'κρα Ταπε�νωση (εικ. 4) � �ριστ�ς απ�δ�δεται µ?σα στη σαρκ�-
'"γ� µε τα )?ρια σταυρωµ?να πρ�ς τα κ"τω στ� υπ�γ"στρι�, στ�ν τ(π� π�υ
δηµι�υργ.θηκε τ�ν 15� αι. απ� Κρ.τες αγι�γρ"'�υς #ασισµ?ν�ς σε δυτικ"
πρ�τυπα, �πως απαντ" για παρ"δειγµα στην εικ�να τ�υ Ν. Τ>α'�(ρη στ�
Βυ>αντιν� Μ�υσε�� Αθην/ν21 και στην εικ�να τ�υ Μ�υσε��υ Reckling-
hausen22.

Στ� Gραµα τ�υ αγ��υ Π"τρ�υ Αλε(ανδρε�ας (εικ. 13) � �ριστ�ς στ?κει
επ"νω στην αγ�α Τρ"πε>α, κ"τω απ� κι#/ρι� µε µαρµ"ριν�υς κι�ν�σκ�υς23,
�πως στ� ?ργ� τ�υ Θε�'"νη στη Λα(ρα, τη Ρασι/τισσα, τ�ν Hγι� ∆ηµ.τρι�
Ελε�(σας και τ�ν Τα4ι"ρ)η Τσιατσαπ" Καστ�ρι"ς, στ� παρεκκλ.σι Τρι/ν
Ιεραρ)/ν µ�ν.ς Βαρλα"µ, τη µ�ν. Ρ�>ιν�(, τ�ν Hγι� Νικ�λα� Γ�(ρνας στη
Β?ρ�ια24. Απ� τα παραπ"νω δια'�ρ�π�ιε�ται ως πρ�ς την απ�δ�σ. τ�υ µε
ακ?ραι� ?νδυµα και �)ι σ)ισµ?ν� )ιτ/να25.

Στ�ν Ευαγγελισµ� � Γα#ρι.λ (εικ. 4) '�ρ" δαλµατικ. και λ/ρ�, στ�ι-
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20. Για την εικ�ν�γρα'�α της Βλα)ερν�τισσας στη µετα#υ>αντιν. περ��δ� και σ)ετι-
κ" παραδε�γµατα µε τ�ν �ριστ� ευλ�γ�(ντα και µε τα δυ� )?ρια, ηµ�σωµ� σε µετ"λλι� #λ.
Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σσ. 157-158, �π�υ παλαι�τερη σ)ετικ. #ι#λι�-
γρα'�α και Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 59-61, π�ν. 1, 30# και Μ. Α)ειµ"-
στ�υ-Π�ταµι"ν�υ, Η Μ�ν* ΦιλανθρωπηνCν και η πρCτη E�ση της µετα)υ$αντιν*ς $ω-
γραEικ*ς, Αθ.να 1983, σσ. 44-45, π�ν. 19.

21. Ενδεικτικ" Post–Byzantium: The Greek Renaissance, 15th-18th Century Treasures
from the Byzantine & Christian Museum, Athens 2002, σ. 88, αρ. 9, �π�υ και παλαι�τερη
#ι#λι�γρα'�α σ)ετικ" µε τ� θ?µα.

22. Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen, Ikonen – Museum, Recklinghausen
1976, εικ. 20.

23. Για τ� θ?µα και τη δια'�ρετικ. εικ�ν�γρα'�α π�υ υι�θετε�ται στην περι�). της
Α)ρ�δας και σε καστ�ριαν" µνηµε�α π�υ ακ�λ�υθ�(ν την ανωτ?ρω παρ"δ�ση #λ. Τσιλι-
π"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 194, σηµ. 1634-1636.

24. Βλ. �.π., σηµ. 1637-1645, �π�υ και "λλα παραδε�γµατα.
25. Για τ�ν σ)ισµ?ν� )ιτ/να π�υ συµ#�λι>ε τ� σ)�σµα στην Εκκλησ�α, συν?πεια των

αιρετικ/ν δ�4ασι/ν, καθ/ς και την κατ"τµηση της Αγ�ας Τρι"δας, σ(µ'ωνα µε τη διδα-
σκαλ�α τ�υ Αρε��υ #λ. Ευ. Σαµπαν�κ�υ, � $ωγραEικ�ς δι�κ�σµ�ς τ�υ παρεκκλησ��υ των
ΤριCν Ιεραρ�Cν της µ�ν*ς Βαρλα�µ στα Μετ"ωρα, Τρ�καλα 1997, σ. 71, �π�υ παλαι�τε-
ρη #ι#λι�γρα'�α.



)ε�� της µακεδ�νικ.ς και σερ#ικ.ς παλαι�λ�γειας εικ�ν�γρα'�ας26. � εικ�-
ν�γρα'ικ�ς τ(π�ς της �ρθιας Παναγ�ας (εικ. 5) π�υ πισωπατ" απ� ?κπλη-
4η, εν/ παρ"λληλα µε τις )ειρ�ν�µ�ες της µ�ι">ει να υπ�δ?)εται τ�ν αρ)"γ-
γελ� και κατ" συν?πεια τ� θ?ληµα τ�υ Kυρ��υ, δεν µας ε�ναι γνωστ�ς απ�
αλλ�(27. �αρακτηριστικ� της παρ"στασ.ς µας ε�ναι η απ�υσ�α �π�ι�υδ.-
π�τε αρ)ιτεκτ�νικ�( #"θ�υς και επ�πλωσης, µ�τ�#� π�υ υι�θετε�ται απ� τ�ν
Θε�'"νη στη Λα(ρα και απαντ" αργ�τερα στ� παρεκκλ.σι Αγ��υ Γεωργ�-
�υ της µ�ν.ς Αγ��υ Πα(λ�υ, στ�υς να�(ς της Παναγ�ας Αλι"κµ�να και
Αγ��υ Νικ�λ"�υ Γ�(ρνας στη Β?ρ�ια και σε #ηµ�θυρ� απ� την Α)ρ�δα στ�
Εθνικ� Μ�υσε�� Βελιγραδ��υ28.

Στη Γ"ννηση (εικ. 6), )αρακτηριστικ" µ�τ�#α στ� αν?πα'� απ� 'θ�ρ?ς
τµ.µα απ�τελ�(ν η γ�νατιστ. Παναγ�α, εικ�ν�γρα'ικ� στ�ι)ε�� δυτικ.ς
πρ�?λευσης π�υ υι�θετ.θηκε .δη τ�ν 15� αι. απ� τ�υς Κρ.τες >ωγρ"'�υς,
�πως απαντ" στ� ?ργ� τ�υ Θε�'"νη στη µ�ν. Σταυρ�νικ.τα29, και η απ�υ-
σ�α τ�υ κυρ�ως Λ�υτρ�( . της Πρ�τετ�ιµασ�ας αυτ�(, �πως υπ�δεικν(ει
και η Ερµηνε�α τ�υ Φ�υρν"30.

Στην Αν�ληψη (εικ. 5) υι�θετε�ται � εικ�ν�γρα'ικ�ς τ(π�ς, σ(µ'ωνα
µε τ�ν �π��� η Παναγ�α τ�π�θετε�ται στ� αριστερ� ηµι)�ρι�, � �π���ς γνω-
ρ�>ει ιδια�τερη δι"δ�ση κατ" την υστερ�#υ>αντιν. περ��δ� σε να�(ς της
µε�>�ν�ς Μακεδ�ν�ας31, παρ"δ�ση π�υ συνε)�>εται και στ�υς αι/νες µετ"
την Hλωση32. �ι >ωηρ?ς κιν.σεις των απ�στ�λων ως ?κ'ραση ρεαλισµ�(
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26. Για τ� θ?µα #λ. ενδεικτικ" Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 106.
27. Για τ�ν τ(π� της �ρθιας, κλειστ.ς ωστ�σ�, µ�ρ'.ς της Παναγ�ας π�υ πατ" σε υ-

π�π�δι� και στ?κει µπρ�στ" σε θρ�ν� π�υ απαντ" συ)ν�τερα απ� τ� #L µισ� τ�υ 14�υ αι.,
υι�θετε�ται απ� τ�υς Κρ.τες αγι�γρ"'�υς και επικρατε� στ�υς 16�-17� αι. #λ. Τσιλιπ"-
κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 191 σηµ. 1590, 1591, �π�υ παλαι�τερη #ι#λι�γρα'�α
και παραδε�γµατα.

28. G. Millet, Monuments de l’Athos, Paris 1927, π�ν. 119.5, 190.1 (στ� ε4.ς: Athos)R Θ.
Παπα>/τ�ς, «�ι τ�ι)�γρα'�ες της µ�ν.ς της Παναγ�ας στ�ν Αλι"κµ�να», Μακεδ�νικ�
21 (1981), π�ν. 5, 6R Αν. Τ�(ρτα, «Εικ�νες >ωγρ"'ων απ� τ� Λιν�τ�πι (16�ς-17�ς αι.). Ν?α
στ�ι)ε�α και διαπιστ/σεις για τη δραστηρι�τητ" τ�υς», ∆4ΑΕ, περ. ∆L, τ. ΚΒL (2001) 350,
εικ. 14.

29. Για τ� θ?µα #λ. ενδεικτικ" ∆. Ν. Κωνστ"ντι�ς, Πρ�σ"γγιση στ� "ργ� των $ωγρ�-
Eων απ� τ� Καπ"σ�)� της Ηπε�ρ�υ, Αθ.να 2001, σ. 55 σηµ. 265, �π�υ σ)ετικ. #ι#λι�γρα-
'�α.

30. ∆ι�νυσ��υ τ�υ εκ Φ�υρν", Ερµηνε�α της $ωγραEικ*ς τ"�νης, εκδιδ�µενη υπ� Α.
Παπαδ�π�(λ�υ-Κεραµ?ως, εν Πετρ�υπ�λει 1909, σ. 86.

31. Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 122 σηµ. 882-883.
32. Βλ. ενδεικτικ" Le‰ani, Lescoec, Παναγ�α Ελε�(σα (G. Subotiç, L’école de

peinture d’Ohrid au XVe siècle, Beograd 1980, εικ. 49, σ)?δ. 77, 18), Hγι� Νικ�λα� µ�να).ς
Ευπρα4�ας [Στ. Πελεκαν�δης, Καστ�ρ�α, Θεσσαλ�ν�κη 1953, π�ν. 179-180, (στ� ε4.ς: Κα-
στ�ρ�α)], επιστ(λι� τ?µπλ�υ 15�υ αι. Β?ρ�ιας (Θ. Παπα>/τ�ς, Βυ$αντιν"ς εικ�νες της
Β"ρ�ιας, Αθ.να 1994, αρ. 88), Hγι� ∆ηµ.τρι� και Τα4ι"ρ)η Αιαν.ς [Στ. Πελεκαν�δης,
Kρευναι εν 'νω Μακεδ�ν�α, Θεσσαλ�ν�κη 1977, π�ν. 21, 24-25, 36, (στ� ε4.ς: Kρευναι)],



απ�τελε� στ�ι)ε�� της µακεδ�νικ.ς εικ�ν�γρα'�ας τ�υ 14�υ αι. και τ�υ 15�υ
αι., τ� �π��� επι#ι/νει και κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ� σε παραδε�γµα-
τα ανε4αρτ.τως σ)�λ.ς. Στην �δια παρ"δ�ση �'ε�λ�νται �ι αντικιν.σεις στ�
π?ταγµα των αγγ?λων, µ�τ�#� µε ιδια�τερη δι"δ�ση στην κρητικ. σ)�λ., κα-
θ/ς και η ?ντα4η τ�υ αγ��υ Μανδηλ��υ αν"µεσα στα δ(� ηµι)�ρια των α-
π�στ�λων33.

Στην Πεντηκ�στ* (εικ. 13) ακ�λ�υθε�ται τ� πρ�τυπ� της σ(νθεσης τ�υ
Θε�'"νη στ� καθ�λικ� της µ�ν.ς Μ. Λα(ρας, �π�υ � Κ�σµ�ς εικ�ν�>εται
�ρθι�ς ως κ"τω απ� τη µ?ση σε απρ�σδι�ριστ� τ�π�, )ωρ�ς δ.λωση τ�π��υ,
τ� �π��� υι�θετε�ται στις επ�µενες αγι�ρε�τικες παραστ"σεις τ�υ θ?µατ�ς34.

Mπως πρ�κ(πτει απ� τα παραπ"νω, τ� ?ργ� τ�υ >ωγρ"'�υ Α εντ"σ-
σεται απ� "π�ψη εικ�ν�γρα'�ας στην τ"ση τ�υ εκλεκτικισµ�( της µετα#υ-
>αντιν.ς περι�δ�υ, π�υ κυριαρ)ε� απ� τ�ν 17� αι. κυρ�ως κ.ε.35. Υι�θετ�(-
νται απ� τη µια καθιερωµ?να συνθετικ" σ).µατα της κρητικ.ς σ)�λ.ς, �-
πως απαντ�(ν στ� ?ργ� τ�υ Θε�'"νη στ� Hγι�ν Mρ�ς (τ�ι)�γρα'�ες µ�ν/ν
Μ. Λα(ρας, Σταυρ�νικ.τα, αντ�στ�ι)ες εικ�νες) και γενικ�τερα σε εικ�νες
κρητικ.ς τ?)νης απ� τ�ν 15� αι. κ.ε., µε µια τ"ση απλ�π��ησης ως πρ�ς τα
δευτερε(�ντα µ�τ�#α, καθ/ς δ�δεται ιδια�τερ� #"ρ�ς στ�υς #ασικ�(ς πρω-
ταγωνιστ?ς της σ(νθεσης. Παρ"λληλα υι�θετ�(νται εικ�ν�γρα'ικ�� τ(π�ι
και µ�τ�#α π�υ αν"γ�νται στην παλαι�λ�γεια παρ"δ�ση της Σερ#�ας και
της µε�>�ν�ς Μακεδ�ν�ας τ�υ 14�υ-15�υ αι., αρκετ�� απ� τ�υς �π���υς δια-
δ�δ�νται και στα ?ργα της κρητικ.ς σ)�λ.ς . της #�ρει�δυτικ.ς Ελλ"δας,
�πως συµ#α�νει µε τη σκην. της Αν"ληψης. ∆εν λε�π�υν και �ι πρ�σωπικ?ς
παρεµ#"σεις σε µεµ�νωµ?να µ�τ�#α και εικ�ν�γρα'ικ?ς λεπτ�µ?ρειες, �πως
η στ"ση της Παναγ�ας στ�ν Ευαγγελισµ�, τ� ?νδυµα τ�υ �ριστ�( στ� Mρα-
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µ�ν. Jεν�'/ντ�ς, καθ�λικ� και τ� παρεκκλ.σι Αγ��υ Νικ�λ"�υ Μ. Λα(ρας (Millet,
Athos, �.π., π�ν. 120.4, 259.4, 169.4), Ρασι/τισσα [Γ. Γ�(ναρης, �ι τ�ι��γραE�ες των Αγ�ων
Απ�στ�λων και της Παναγ�ας ΡασιCτισσας στην Καστ�ρι�, Θεσσαλ�ν�κη 1980, π�ν. 33α,
(στ� ε4.ς: ΡασιCτισσα)], παρεκκλ.σι Τρι/ν Ιεραρ)/ν µ�ν.ς Βαρλα"µ (Σαµπαν�κ�υ, �.π.,
εικ. 59-60), Hγι� Νικ�λα� Μαγαλει�(, Hγι� Νικ�λα� αρ)�ντισσας Θε�λ�γ�νας (Παϊσ�δ�υ,
Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 106, π�ν. 53#, σ. 111, π�ν. 42#), Hγι�ς Πρ�κ�πι�ς και Με-
ταµ�ρ'ωση Β?ρ�ιας (Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σσ. 121-123, π�ν. 49#, 50α-
# σ. 294, π�ν. 224α-#, 225α).

33. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 111 σηµ. 889, 891, 892, �π�υ παρα-
δε�γµατα και σ. 75 σηµ. 384.

34. Για τ� θ?µα #λ. Α)ειµ"στ�υ-Π�ταµι"ν�υ, Μ�ν* ΦιλανθρωπηνCν, �.π., σ. 95, �-
π�υ σ)ετικ" παραδε�γµατα.

35. Αν. Τ�(ρτα, �ι να�� Αγ��υ Νικ�λ��υ Β�τσας και Αγ��υ Μην� στ� Μ�ν�δ"νδρι.
Πρ�σ"γγιση στ� "ργ� των $ωγρ�Eων απ� τ� Λιν�τ�πι, Αθ.να 1991, σ. 226R Παϊσ�δ�υ, Τ�ι-
��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 273-275R Στ. Σδρ�λια, �ι τ�ι��γραE�ες τ�υ καθ�λικ�� της
µ�ν*ς Π"τρας (1625) και η $ωγραEικ* των Αγρ�Eων τ�ν 17� αιCνα, τ. ΑL Kε�µεν�, τ. ΒL
Σ)?δια – Π�νακες, Ιω"ννινα 2000 (αδηµ�σ�ευτη διδακτ�ρικ. διατρι#.), σ. 379.



µα τ�υ αγ��υ Π?τρ�υ Αλε4ανδρε�ας, τα µετ"λλια µε τ�υς ηµ�σωµ�υς αγγ?-
λ�υς στην Παναγ�α Βλα)ερν�τισσα.

Ιδια�τερα )αρακτηριστικ" της τε)νικ.ς τ�υ >ωγρ"'�υ Α απ�τελ�(ν η
γραµµικ�τητα και η σ)ηµατ�π��ηση, η διακ�σµητικ�τητα, �ι ?ντ�νες αντιθ?-
σεις 'ωτ�ς – σκι"ς. �ι µ�ρ'?ς διαπλ"θ�νται αν"λ�γα µε τη διαθ?σιµη επι-
'"νεια, "λλ�τε υψηλ?ς και ραδιν?ς µε µικρ" κε'"λια και ισ)ν" επιµ.κη "-
κρα και "λλ�τε συµπιεσµ?νες µε πλατ(τερ� κ�ρµ� σε πρ��πτικ. #ρ")υνση.
Τ� πλ"σιµ� ε�ναι πλαδαρ� µε αν�ικτ�(ς υπ�λευκ�υς τ�ν�υς στα σαρκ/µα-
τα και κασταν?ς ?ως λαδ� σκ�(ρες σκι?ς στ�υς πρ�πλασµ�(ς. Τα πρ�σωπα
ε�ναι ω�ειδ. µε γεµ"τα µ"γ�υλα, 'αρδι" πηγ�(νια, π�υ στηρ�>�νται σε ψη-
λ�(ς λαιµ�(ς, µε πεπλατυσµ?ν�υς κρ�τ"'�υς π�υ τ�ν�>�νται µε την ?ντ�νη
σκ�αση. Στα µεγ"λα µ"τια µε τις µεγ"λες κ�ρες και τα )αλαρ" "νω #λ?'αρα
π�υ #αρα�ν�υν πρ�ς τ�ν ε4ωτερικ� κανθ�, � τ�νισµ�ς τ�υ "νω #λε'"ρ�υ ε-
πιτυγ)"νεται µε δ(� λευκ?ς γραµµ?ς, εν/ τ�υ κ"τω µε µ�α. �ι µ(τες ε�ναι λε-
πτ?ς και µακρι?ς µε πεπλατυσµ?να πτερ(για, τα 'ρ(δια ?ντ�να γραµµ?να και
τ�4ωτ". Sντ�νες σκι?ς περι#"λλ�υν τα )αρακτηριστικ" και υπ�γραµµ�>�υν
τ� περ�γραµµα τ�υ πρ�σ/π�υ και τ�υ λαιµ�(. Η διαπραγµ"τευση τ�υ ενδ(-
µατ�ς µε τα π�λ(πτυ)α και ταραγµ?να απ�πτ(γµατα πρ�σδ�δει κ�νηση και
?ναν δραµατικ� )αρακτ.ρα στα παρισταν�µενα. Η πτυ)�λ�γ�α, παρ" την α-
πλ�(στευση των µ?σων, διατηρε� την επιµ?λει" της στη δηµι�υργ�α των 'ω-
τ�σκι"σεων µε τη )ρ.ση δ(� τ�νων τ�υ #ασικ�( )ρ/µατ�ς σε συνδυασµ� µε
τ� µα(ρ� περ�γραµµα, εν/ µε λευκ?ς πινελι?ς π�υ σ)ηµατ�>�υν εν��τε γεω-
µετρικ" µ�τ�#α δηλ/ν�νται �ι ακµ?ς και τα τσακ�σµατα. � >ωγρ"'�ς )ρησι-
µ�π�ιε� κλ�µακα θερµ/ν, γ.ινων και ψυ)ρ/ν )ρωµ"των (κ�κκιν�, κεραµιδ�,
κα'εδ�, /)ρα 'υστικ�, 'αι�, µα(ρ�) σε σκ�τειν�(ς τ�ν�υς µε )ρωµατικ. α-
ντιθετικ. παρ"θεση στ� �δι� τ� ?νδυµα . σε γειτνι">�ντα θ?µατα και µ�τ�#α.

Τα )αρακτηριστικ" της τε)ν�τρ�π�ας τ�υ >ωγρ"'�υ Α εντ�π�σαµε και
στ�ν τ�ι)�γρα'ικ� δι"κ�σµ� στ� Ιερ� Β.µα τ�υ να�( της Bω�δ�)�υ Πηγ.ς
στ� Μεγ"λ� Σειρ.νι, � �π���ς )ρ�ν�λ�γε�ται στα 1717, σ(µ'ωνα µε τ� ανα-
γρα'�µεν� ?τ�ς στη µ�ρ'. της Παναγ�ας Βλα)ερν�τισσας36. Τ� εικ�ν�γρα-
'ικ� πρ�γραµµα στ�ν ανωτ?ρω να� ε�ναι �µ�ι� µε τ� αντ�στ�ι)� στ�ν να�
τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ Λ�)µης. � �δι�ς >ωγρ"'�ς 'α�νεται �τι εκτελε� και
µια σειρ" εικ�νων για τ?µπλα να/ν της περι�).ς των Γρε#εν/ν, �πως για
παρ"δειγµα τρεις δεσπ�τικ?ς εικ�νες στ�ν να� τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ στ�
Ανθηρ�37.
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36. Πρ�κειται για αδηµ�σ�ευτες τ�ι)�γρα'�ες. Πρ�σωπικ?ς παρατηρ.σεις.
37. Πρ�κειται για τις εικ�νες �ριστ�( Παντ�κρ"τ�ρα, Παναγ�ας �δηγ.τριας και

αγ��υ �ριστ�'�ρ�υ π�υ �λ�κληρ/θηκαν στις 3 Ιαν�υαρ��υ 1816, σ(µ'ωνα µε σ)ετικ.
επιγρα'. στην εικ�να της Παναγ�ας (αρ. κατ. ΑνθΝι2, 1 και 5 αντ�στ�ι)α, #λ. αρ)ε�� κα-
ταγρα'/ν 11ης Ε.Β.Α.).



Στις συνθ?σεις τ�υ >ωγρ"'�υ Β π�υ εκτε�ν�νται στ�ν κυρ�ως να� πα-
ρατηρ�(µε τα ε4.ς:

Στην Υπαπαντ* (εικ. 7) υι�θετε�ται � τ(π�ς Α κατ" Jυγγ�π�υλ�38, στ�ν
ασ(µµετρ� τ(π�, � �π���ς επικρατε� µετ" την Hλωση, �π�υ � Συµε/ν στα
αριστερ"39 ετ�ιµ">εται να υπ�δε)τε� τ�ν µικρ� �ριστ�, )ωρ�ς να #ρ�σκεται
ανε#ασµ?ν�ς στ�ν "µ#ωνα, εν/ η Παναγ�α στα δε4ι" µε τ� Βρ?'�ς στα κα-
λυµµ?να )?ρια της ακ�λ�υθε�ται απ� τ�ν Ιωσ.' και την πρ�'.τισσα Hννα
κατ" τ� πρ�τυπ� της παλαι�λ�γειας ψη'ιδωτ.ς εικ�νας της Φλωρεντ�ας40,
�πως απαντ" και στη Ρασι/τισσα41.

Στη Β�πτιση (εικ. 8) ακ�λ�υθ�(νται πρ�τυπα π�υ παγι/θηκαν στην πα-
λαι�λ�γεια εικ�ν�γρα'�α της Μακεδ�ν�ας και Σερ#�ας, διατηρ.θηκαν στην
τ�πικ. παρ"δ�ση τ�υ 15�υ αι. και ε4ακ�λ�υθ�(ν να ε'αρµ�>�νται τ�ν 16�
και 17� αι. στ�ν µακεδ�νικ� και ευρ(τερ� #�ρει�ελλαδικ� )/ρ�42. Η στ"ση
τ�υ µετωπικ�( �ριστ�( µε τα )?ρια ελα'ρ/ς λυγισµ?να πρ�ς τα κ"τω και τ�
δε4� σε )ειρ�ν�µ�α ευλ�γ�ας, τ� ?νδυµα τ�υ Πρ�δρ�µ�υ (µηλωτ. και ιµ"τι�)
και � αριθµ�ς των τρι/ν αγγ?λων πρ�σιδι">�υν σε τ(π� της παλαι�λ�γειας
εικ�ν�γρα'�ας π�υ επικρατε� κυρ�ως στ� Hγι�ν Mρ�ς και τη Σερ#�α και συ-
νε)�>εται κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ�, κυρ�ως στην ευρ(τερη περι�). της
Μακεδ�ν�ας43. Τ� εικ�ν�γρα'ικ� στ�ι)ε�� τ�υ �ριστ�( π�υ πατ" σε �ρθ�-
γ/νια πλ"κα και συντρ�#ει τ�υς δρ"κ�ντες αν"γεται σε παλαι�λ�γεια πρ�-
τυπα και συνε)�>εται σε µετα#υ>αντιν?ς τ�ι)�γρα'�ες και εικ�νες τ�υ 15�υ-
17�υ αι. κυρ�ως της Μακεδ�ν�ας και της Σερ#�ας44. � γεµ"τ�ς απ� ψ"ρια π�-
ταµ�ς απ�τελε� αγαπητ� θ?µα κυρ�ως στ�ν 14�-15� αι. στ�ν ευρ(τερ� µακε-
δ�νικ� )/ρ�, εν/ κατ" τη µετα#υ>αντιν. περ��δ� απαντ" σε τ�ι)�γρα'�ες
και εικ�νες 16�υ-18�υ αι. τ�υ ευρ(τερ�υ #�ρει�ελλαδικ�( )/ρ�υ45. Η λιτ�-
τητα της σ(νθεσης, συν.θης στην τ�πικ. παρ"δ�ση της Μακεδ�ν�ας τ�υ
15�υ-16�υ αι. (Αιαν.) υι�θετε�ται κυρ�ως σε εικ�νες κρητικ.ς τ?)νης και τ�-
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38. Α. Jυγγ�π�υλ�ς, «Υπαπαντ.», ΕΕΒΣ 6 (1929) 329, εικ. 2, σσ. 338-339.
39. Στις παραστ"σεις τ�υ τ(π�υ συν.θως � Συµε/ν #ρ�σκεται στ� δε4� "κρ�, �πως

στ�ν �ριστ� Βερ��ας [Στ. Πελεκαν�δης, Καλλι"ργης. Gλης Θετταλ�ας �ριστ�ς $ωγρ�E�ς,
Εν Αθ.ναις 1973, π�ν. 17 (στ� ε4.ς: Kαλλι"ργης)], και στ� Kali‰te (Cv. Grozdanov, La
peinture murale d’Ohrid au XIVe siècle, Ohrid 1980, εικ. 183), �π�υ � Συµε/ν πατ" σε "µ-
#ωνα σε αντ�θεση µε την περ�πτωσ. µας

40. G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, B. 1, Gütersloh 1966, εικ. 64.
41. Γ�(ναρης, ΡασιCτισσα, �.π., σσ. 113-114, π�ν. 25α.
42. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 76
43. Αγ. Τσιλιπ"κ�υ, «∆(� µετα#υ>αντιν?ς εικ�νες τ�υ 18�υ αι. απ� την Αιαν.. Συµ-

#�λ. στ� ?ργ� τ�υ >ωγρ"'�υ Π"ν�υ . Παναγι/τη ε4 Ιωανν�νων», ∆4ΑΕ, περ. ∆L, τ. ΚΒL
(2001) 374 σηµ. 79- 81, �π�υ παραδε�γµατα, (στ� ε4.ς: «∆(� εικ�νες»).

44. G.π., σ. 374 σηµ. 82-87.
45. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 99 σηµ. 720, �π�υ παραδε�γµατα και

Τσιλιπ"κ�υ, «∆(� εικ�νες», �.π., 374 σηµ. 88-97



πικ/ν #�ρει�ελλαδικ/ν εργαστηρ�ων 17�υ-18�υ αι.46. Ιδια�τερες �µ�ι�τητες
παρ�υσι">ει η παρ"στασ. µας µε τις αντ�στ�ι)ες στην Παναγ�α Ελε�(σα
Πρ?σπας, στ�ν Hγι� ∆ηµ.τρι� Αιαν.ς, στ�ν Hγι� ∆ηµ.τρι� Ελε�(σας Κα-
στ�ρι"ς47.

Στ�ν Μ. ∆ε�πν� (εικ. 9) η απ�λυτη µετωπικ�τητα τ�υ �ριστ�( στ� κ?-
ντρ� τ�υ ηµιελλειψ�ειδ�(ς τραπε>ι�( στ� µ?σ�ν της �µ.γυρης σε συνδυα-
σµ� µε την ηµικυκλικ. δι"τα4η των µαθητ/ν απ�τελ�(ν παλαι�λ�γεια ει-
κ�ν�γρα'ικ" στ�ι)ε�α και απαντ�(ν στ� Πρωτ"τ�, τη µ�ν. �ελανδαρ��υ,
τη Îiãa, τ� Staro Nagoriãino, τη µ�ν. Marko48, εν/ κατ" τη µετα#υ>αντιν.
περ��δ� στ� παλαι� καθ�λικ� µ�ν.ς Μεταµ�ρ'ωσης Μετε/ρων, στις µ�ν?ς
Μ. Λα(ρας, ∆ι�νυσ��υ, Ντ�λι�υ και στ�ν Hγι� Νικ�λα� αρ)�ντισσας Θε�-
λ�γ�νας49.

Στη σ(νθεση της Στα�ρωσης (εικ. 10) υι�θετε�ται � απλ�ς τ(π�ς µε τ�υς
κ(ρι�υς πρωταγωνιστ?ς και )αρακτηριστικ" στ�ι)ε�α τη λιπ�θυµ�α της Πα-
ναγ�ας π�υ υπ�#αστ">εται απ� δ(� γυνα�κες και την καµπ(λη π�υ δια-
γρ"'ει τ� σ/µα τ�υ Εσταυρωµ?ν�υ �ριστ�(. Τ� #υ>αντιν� µ�τ�#� της λι-
π�θυµ�ας π�υ πρωτ�εµ'αν�>εται στη µνηµειακ. >ωγρα'ικ. στην Παναγ�α
Μαυρι/τισσα50 διαδ�δεται στην παλαι�λ�γεια περ��δ�51 και πρ�σλαµ#"νει
ιδια�τερα δραµατικ� )αρακτ.ρα στα ?ργα τ�υ καστ�ριαν�( εργαστηρ��υ52.
Στην καλλιτε)νικ. παρ"δ�ση τ�υ �δι�υ εργαστηρ��υ, αλλ" και στην πρ�-
γεν?στερη της µε�>�ν�ς Μακεδ�ν�ας τ�υ τ?λ�υς 14�υ-15�υ αι.53 αν"γεται η
?ντ�νη καµπ(λη τ�υ σ/µατ�ς τ�υ �ριστ�(54, στ�ι)ε�� π�υ επι#ι/νει και σε
µετα#υ>αντιν" µνηµε�α τ�υ #�ρει�δυτικ�( ελλαδικ�( )/ρ�υ, �πως στη µ�-
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46. Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σσ. 70-71, 206, 261, 308.
47. Subotiç, �.π., εικ. 8R Πελεκαν�δης, Kρευναι, �.π., π�ν. 16R Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες

Καστ�ρι�ς, �.π., π�ν. 2#, σ. 84.
48. Millet, Athos, �.π., π�ν. 26.2, 68.1R G. Millet – A. Frolow, La peinture du Moyen Age

en Yougoslavie, t. I, Paris 1954, π�ν. 51.1R G. Millet – A. Frolow, La peinture du Moyen Age
en Yougoslavie, t. III, Paris 1962, π�ν. 83.1 (στ� ε4.ς: Millet – Frolow ΙΙΙ)R G. Millet - T.
Velmans, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, t. IV, Paris 1969, π�ν. 83.156.

49. Μ. �ατ>ηδ"κης – ∆. Σ�'ιαν�ς, Μεγ�λ� Μετ"ωρ�, Αθ.να 1990, σ. 77R Millet,
Athos, �.π., π�ν. 124.2, 202.3R Θ. Λ�#α-Jανθ"κη, �ι τ�ι��γραE�ες της µ�ν*ς Ντ�λι�υ, Ιω-
"ννινα 1980, σσ. 50-52, εικ. 20R Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 108, π�ν. 55#.

50. Στ. Πελεκαν�δης – Μ. �ατ>ηδ"κης, Καστ�ρι�, Αθ.να 1984, σσ. 67, 75 εικ. 12.
51. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 81-82.
52. Βλ. παλαι� καθ�λικ� Μεταµ�ρ'ωσης Μετε/ρων [�ατ>ηδ"κης – Σ�'ιαν�ς, �.π.,

σ. 81], Hγι� Νικ.τα âuãer (Millet – Frolow III, �.π., π�ν. 52.3).
53. Ε. Ν. Τσιγαρ�δας, «�ι τ�ι)�γρα'�ες τ�υ Αγ��υ Ανδρ?α τ�υ Ρ�υσ�(λη στην Κα-

στ�ρι"», Τ�ι��γραE�ες της περι�δ�υ των Παλαι�λ�γων σε να��ς της Μακεδ�ν�ας, Θεσ-
σαλ�ν�κη 1999, σσ. 308-309 σηµ. 19.

54. G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile, Paris 1916, σσ. 452-453R
Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 68-69R Γ. Γ�(ναρης, Μετα)υ$αντιν"ς τ�ι��-
γραE�ες στη Λ"σ)�, Αθ.να 1999, σσ. 88-89.



ν. Ντ�λι�υ, την Παναγ�α Απ�στ�λ"κη, τ�ν Hγι� Γε/ργι� Γραµµατικ�( Β?-
ρ�ιας55.

Στ�ν Επιτ�Eι� Θρ*ν� (εικ. 11) ακ�λ�υθε�ται � τ(π�ς π�υ υι�θετε�ται α-
π� τ�υς κρητικ�(ς >ωγρ"'�υς και κατ?)ει σηµαντικ. θ?ση στις κρητικ?ς ει-
κ�νες 16�υ-17�υ αι.56, �πως απαντ" στ� ?ργ� τ�υ Θε�'"νη στις µ�ν?ς Ανα-
παυσ" και Σταυρ�νικ.τα57 και στα αγι�ρε�τικα µνηµε�α58 εκτ�ς Λα(ρας µε
)αρακτηριστικ� στ�ι)ε�� τη δι"τα4η των γυναικ/ν π�σω απ� την Παναγ�α,
�π�υ τ�π�θετε�ται η γυνα�κα µε τα υψωµ?να )?ρια59.

Στην Εις 'δ�υ Κ�θ�δ� (εικ. 12) υι�θετε�ται � συµµετρικ�ς τ(π�ς60, �
�π���ς διαδ�δεται ιδια�τερα στην περι�). της µε�>�ν�ς Μακεδ�ν�ας και Σερ-
#�ας κατ" την παλαι�λ�γεια περ��δ�61, εν/ υι�θετε�ται και κατ" τ�υς µετα-
#υ>αντιν�(ς )ρ�ν�υς σε µια λιτ. εκδ�)., απ’ �π�υ απ�υσι">�υν �ι "γγελ�ι
µε τα σ(µ#�λα τ�υ π"θ�υς, �πως στ�ν �ριστ� Βερ��ας, τ� Dolgaec, τ�ν
Hγι� ∆ηµ.τρι� Αιαν.ς, τη µ�ν. Φιλανθρωπην/ν, τ�υς Αγ��υς Απ�στ�λ�υς
Τ>/τ>α, τ�ν Hγι� Νικ�λα� Κυρ�τ>η και την Παναγ�α Αγ�ων Αναργ(ρων
Καστ�ρι"ς, τ�ν να� της Μεταµ�ρ'ωσης Βερ��ας, τη µ�ν. Β�υλκ"ν�υ62.

Στ�ν 4ριστ� ΑναπεσCντα (εικ. 2) ακ�λ�υθε�ται � σ(νθετ�ς τ(π�ς π�υ
εµ'αν�>εται .δη απ� τ�ν 13� αι. και διαδ�δεται τ�ν 14� αι., �πως απαντ"
στ� Lesnovo και στη συν?)εια στην Παναγ�α �α#ιαρ" Β?ρ�ιας, τ�ν Hγι�
Μην" στ� Μ�ν�δ?νδρι και τη Μ�ν. Πατ?ρων63.
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55. Λ�#α-Jανθ"κη, �.π., σσ. 82-86, εικ. 33R Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π.,
σσ. 68-69R Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σσ. 76, π�ν. 24#, 25α.

56. Εικ�να Recklinghausen (#λ. παραπ"νω, εικ. 19), εικ�να Συλλ�γ.ς Σταθ"τ�υ Εµµ.
Λαµπ"ρδ�υ (Α. Jυγγ�π�υλ�ς, Συλλ�γ* Ελ"νης Σταθ�τ�υ, Εν Αθ.ναις 1951, σ. 8, αρ. 5,
π�ν. 5), εικ�να Πινακ�θ.κης Τρετιακ/' (Εικ�νες της Κρητικ*ς Τ"�νης, Ηρ"κλει� 1993,
αρ. 78, σσ. 429-430).

57. Για τ� θ?µα γενικ�τερα #λ. Μ. �ατ>ηδ"κης, � κρητικ�ς $ωγρ�E�ς Θε�E�νης,
Hγι�ν Mρ�ς 1986, σ. 67.

58. Βλ. µ�ν?ς ∆ι�νυσ��υ, ∆�)ειαρ��υ, Μ�λυ#�κκλησι"ς, (Millet, Athos, �.π., π�ν. 199.2,
226.2, 154.20)

59. Για τ� θ?µα γενικ�τερα #λ. Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σσ. 216-217,
273-274, �π�υ παλαι�τερη #ι#λι�γρα'�α και παραδε�γµατα.

60. Για την εικ�ν�γρα'�α τ�υ τ(π�υ #λ. �.π., σ. 136 σηµ. 1063, �π�υ και "λλα παρα-
δε�γµατα τ�υ συµµετρικ�( τ(π�υ.

61. Bλ. Hγι� Νικ�λα� �ρ'αν� (Α. Τσιτ�υρ�δ�υ, � $ωγραEικ�ς δι�κ�σµ�ς τ�υ Αγ�-
�υ Νικ�λ��υ τ�υ �ρEαν�� στη Θεσσαλ�ν�κη, Θεσσαλ�ν�κη 1986, π�ν. 28)R Studenica
(Millet – Frolow III, �.π., π�ν. 63.2)R �ιλανδ"ρι (Millet, Athos, �.π., π�ν. 69.3).

62. Πελεκαν�δης, Καλλι"ργης, �.π., π�ν. ΙΑ, 35R Subotiç, �.π., σ)εδ. 34R Πελεκαν�δης,
Kρευναι, �.π., εικ. 20R Α)ειµ"στ�υ-Π�ταµι"ν�υ, �.π., π�ν. 12, 58#R Γ�(ναρης, ΡασιCτισσα,
�.π., π�ν. 10#R Πελεκαν�δης, Καστ�ρ�α, �.π., π�ν. 163#R Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�-
ρι�ς, �.π., σ. 94, π�ν. 50#R Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 294, π�ν. 226αR Κ.
Καλ�κ(ρης, Βυ$αντινα� Εκκλησ�αι της Ιερ�ς Μητρ�π�λεως Μεσσην�α, Θεσσαλ�ν�κη
1973, π�ν. 69.

63. Για τ� θ?µα και σ)ετικ" παραδε�γµατα #λ. Τ�(ρτα, �.π., σ. 65.



Η Κ��µηση (εικ. 14) υι�θετε� τ� λιτ� σ).µα π�υ αν"γεται σε µια παρ"-
δ�ση π�υ αναπτ()θηκε ιδια�τερα στ�ν #�ρει�δυτικ� ελλαδικ� )/ρ� τ�ν
16�-17� αι.64 και αν"γεται στην αντ�στ�ι)η των µνηµε�ων της περι�).ς της
Α)ρ�δας τ�υ 15�υ αι.65 µε κυρ�αρ)α στ�ι)ε�α τ�ν �ριστ� και τ�υς τ?σσερις
αγγ?λ�υς µ?σα στη δ�4α66 π�υ επιστ?'εται απ� σερα'ε�µ και εν��τε )ωρ�ς
την ?λευση των απ�στ�λων απ� τα π?ρατα . τη Μετ"σταση67 της Παναγ�ας,
η �π��α απεικ�ν�>εται στην περ�πτωσ. µας. Τ� κεντρικ� τµ.µα της δ�4ας
τ�υ �ριστ�( στη σ(νθεση της Λ�)µης και τ�υ επεισ�δ��υ τ�υ Ιε'ων�α απα-
ντ" παν�µ�ι�τυπα στ�ν να� Μεταµ�ρ'ωσης Βελτσ�στας, στ�ν Hγι� Νικ�-
λα� αρ)�ντισσας Θε�λ�γ�νας και στ�ν Hγι� Νικ�λα� Β�τσας68. � σκυµµ?-
ν�ς απ�στ�λ�ς δε4ι", π�σω απ� την κλ�νη της Παναγ�ας δεν ε�ναι � Ιω"ννης
αλλ" µια µ�ρ'. π�υ απαντ" σε �ρισµ?να παραδε�γµατα τ�υ #�ρει�δυτικ�(
ελλαδικ�( )/ρ�υ σ’ αυτ. τη θ?ση69, εν/ � �δι�ς απ�στ�λ�ς και η σκην. της
παρ"δ�σης της >/νης απ� την Παναγ�α στ�ν απ�στ�λ� Θωµ" απαντ�(ν
παν�µ�ι�τυπα στ� καθ�λικ� της µ�ν.ς Βαρλα"µ70. �ι µ�ρ'?ς µ?σα σε κτ�-
ρια θυµ�>�υν την αντ�στ�ι)η εικ�ν�γρα'�α στη Μαυρι/τισσα, την Παναγ�α
Κ�υµπελ�δικη και τ�ν Τα4ι"ρ)η Μητρ�π�λεως71.

Απ� τις ελ")ιστα διακριν�µενες µ�ρ'?ς των αγ�ων ε�µαστε σε θ?ση µε
ασ'"λεια να παρατηρ.σ�υµε την απ�δ�ση της αγ�ας Ελ?νης µε καλ(πτρα,
µ�τ�#� π�υ )αρακτηρ�>ει την τ�πικ. µακεδ�νικ. εικ�ν�γρα'�α απ� τ�ν
14� αι. κ.ε. σ’ αντ�θεση µ’ εκε�νη της κρητικ.ς σ)�λ.ς72. Καλ(πτρα '�ρε�
στις αντ�στ�ι)ες παραστ"σεις σε να�(ς της Καστ�ρι"ς και της Α)ρ�δας, σε
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64. Bλ. Hγι� ∆ηµ.τρι� Αιαν.ς (Πελεκαν�δης, Kρευναι, �.π., π�ν. 18), µ�ν. Jεν�'/-
ντ�ς (Millet, Athos, �.π., π�ν. 180.1), Hγι� Μην" Μ�ν�δενδρ��υ (Τ�(ρτα, �.π., π�ν. 48#),
Παναγ�α Απ�στ�λ"κη, Hγι� Νικ�λα� Θωµ"ν�υ (Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς,
�.π., σ. 78, π�ν. 44#, σ. 98, π�ν. 51α), Hγι�ι Απ�στ�λ�ι Τ>/τ>α, Ρασι/τισσα (Γ�(ναρης, Ρα-
σιCτισσα, �.π., π�ν. 11, π�ν. 33#, σσ. 140-142), εικ�να 17�υ αι. συλλ�γ.ς �ικ�ν�µ�π�υλ�υ
(�ρ. Μπαλτ�γι"ννη, Εικ�νες. Συλλ�γ* ∆. �ικ�ν�µ�π�υλ�υ, Αθ.να 1985, π�ν. 88).

65. Βλ. Παναγ�α Ελε�(σα, Dolgaec (Subotiç, �.π., σ). 17, 35).
66. Για τ�ν µετωπικ� �ριστ� και τ�υς τ?σσερις αγγ?λ�υς σε δ�4α, µ�τ�#� π�υ υι�θε-

τ.θηκε απ� τ�ν Θε�'"νη στη Λα(ρα και στη συν?)εια στα αγι�ρε�τικα µνηµε�α και σε ?ρ-
γα της σ)�λ.ς της #�ρει�δυτικ.ς Ελλ"δας και Λιν�τ�πιτ/ν τ�υ 17�υ αι., #λ. Τσιλιπ"κ�υ,
5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 81, �π�υ παραδε�γµατα.

67. Για τ� θ?µα #λ. Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 82, �π�υ παλαι�τε-
ρη #ι#λι�γρα'�α και σ)ετικ" παραδε�γµατα.

68. A. Stavropoulou-Makri, Les peintures murales de l’église de la Transfiguration à
Veltsista (1568) en Epire et l’atelier des peintres Kondaris, Ioannina 1989, π�ν. 33αR Παϊσ�-
δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 110-111, π�ν. 29#, 56αR Τ�(ρτα, �.π., π�ν. 48α.

69. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σ. 70 σηµ. 430.
70. Γ�(ναρης, ΡασιCτισσα, �.π., π�ν. 46α.
71. Πελεκαν�δης, Καστ�ρ�α, �.π., π�ν. 74, 104, 128#.
72. Βλ. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 202-203R Μπαλτ�γι"ννη, �.π.,

σ. 83.



?ργα των Λιν�τ�πιτ/ν αγι�γρ"'ων, σε να�(ς της περι�).ς Αγρ"'ων73,
αλλ" και στη Β?ρ�ια, στην Παναγ�α �α#ιαρ", τ�ν Hγι� Σπυρ�δωνα και
τ�ν "γι� Νικ�λα� Γ�(ρνας74. Η απεικ�νιση των τεσσ"ρων στρατιωτικ/ν
αγ�ων Γεωργ��υ, ∆ηµητρ��υ, Ν?στ�ρα και Πρ�κ�π��υ µε στ�λ. µ"ρτυρα
και �)ι στρατιωτικ. περι#�λ. απαντ" σε κ(κλ� µετα#υ>αντιν/ν µνηµε�ων
τ�υ #�ρει�δυτικ�( ελλαδικ�( )/ρ�υ και των γειτ�νικ/ν #αλκανικ/ν πε-
ρι�)/ν, η �π��α αν"γεται στην υστερ�#υ>αντιν. παρ"δ�ση ιδια�τερα της
περι�).ς Α)ρ�δας, η �π��α υι�θετε�ται απ� τ� καστ�ριαν� εργαστ.ρι τ�ν
15� και 16� αι.75.

Τ� ?ργ� τ�υ >ωγρ"'�υ Β απ� "π�ψη εικ�ν�γρα'�ας εκτιµ�(µε �τι ε�-
ναι περισσ�τερ� πρ�σκ�λληµ?ν� στην παλαι�τερη παρ"δ�ση και ιδια�τερα
στην υστερ�#υ>αντιν. της Μακεδ�ν�ας και Σερ#�ας, καθ/ς και στην τ�πικ.
παρ"δ�ση τ�υ #�ρει�δυτικ�( ελλαδικ�( )/ρ�υ, �πως διαµ�ρ'/νεται απ�
τ�ν 15� αι. κ.ε., µε ιδια�τερα )αρακτηριστικ" τη λιτ�τητα και �λιγ�πρ�σωπ�α
των συνθ?σεων, εν/ δεν 'α�νεται να αγν�ε� και τα ευρ?ως διαδ�µ?να κρη-
τικ" πρ�τυπα, µ?σω κυρ�ως των '�ρητ/ν εικ�νων.

Η τε)ν�τρ�π�α τ�υ >ωγρ"'�υ Β εµ'αν�>ει µια τ"ση πρ�σκ�λλησης
στην παρ"δ�ση θυµ�>�ντας παλαι�λ�γει�υς τρ�π�υς τ?λ�υς 13�υ-αρ)/ν
14�υ αι. στην απ�δ�ση τ�υ �γκ�υ, της πτυ)�λ�γ�ας και τ�υ πλασ�µατ�ς των
µ�ρ'/ν, η �π��α, αν δεν απ�τελε� συντηρητισµ�, µ�ι">ει µακριν�ς απ�η)�ς
. καλ(τερα ανεπιτυ). απ�πειρα µ�µησης τ�υ κιν.µατ�ς επιστρ�'.ς σε πα-
λαι�λ�γεια αθωνικ" πρ�τυπα, π�υ 4εκ�νησε στις πρ/τες δεκαετ�ες τ�υ 18�υ
αι. µε κ(ρι� εκ'ραστ. και εκπρ�σωπ� της τ�ν αγι�ρε�τη µ�να)� ∆ι�ν(σι�
απ� τ�ν Φ�υρν" Αγρ"'ων76. Αν"λ�γες τ"σεις πρ�σιδι">�υν και σε "λλ�υς
>ωγρ"'�υς της περι�δ�υ π�υ πρ�?ρ)�νται απ� την Qπειρ� και τη ∆υτικ.
Μακεδ�ν�α77.

� αγι�γρ"'�ς µας περι�ρ�>εται σε µιαν επι'ανειακ. µ�µηση µη κατα-
ν�/ντας τα αρ)ικ" πρ�τυπα. �ι ραδιν?ς µ�ρ'?ς µε τα µικρ" κε'"λια καλ(-
πτ�νται απ� '�υσκωµ?να πλατι" ενδ(µατα π�υ θυµ�>�υν τ� �γκηρ� στυλ
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73. Τσιλιπ"κ�υ, 5ωγραEικ* στη Β"ρ�ια, �.π., σ. 171, �π�υ σ)ετικ" παραδε�γµατα.
74. G.π., σ. 171, π�ν. 91α και σ. 227, π�ν. 150α.
75. Για τ� θ?µα αναλυτικ�τερα #λ. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 209-

211, 221-222, �π�υ σ)ετικ" παραδε�γµατα.
76. Ευθ. Ν. Τσιγαρ�δας, «�ι τ�ι)�γρα'�ες τ�υ να�( της Ν?ας Παναγ�ας Θεσσαλ�ν�-

κης και τ� κ�νηµα επιστρ�'.ς τ�υ 18�υ αι. στην παρ"δ�ση της τ?)νης της “µακεδ�νικ.ς
σ)�λ.ς”», ΣΤ� Επιστηµ�νικ� Συµπ�σι� «4ριστιανικ* Θεσσαλ�ν�κη. �θωµανικ* Περ��δ�ς
1430-1912», τ. Β L, Θεσσαλ�ν�κη 1994, σσ. 315-368.

77. Βλ. Αγ. Τσιλιπ"κ�υ, «Η µνηµειακ. >ωγρα'ικ. στη Β?ρ�ια και την περι�). της
στην περ��δ� της Τ�υρκ�κρατ�ας», Πρακτικ� Επιστηµ�νικ*ς ∆ιηµερ�δας «Γνωριµ�α µε τη
Γη τ�υ Αλε(�νδρ�υ, Η περ�πτωση τ�υ Ν�µ�� Ηµαθ�ας, Ιστ�ρ�α – Αρ�αι�λ�γ�α», Θεσσα-
λ�ν�κη 2004, σ. 190.



της υστερ�#υ>αντιν.ς περι�δ�υ σε µια απ�πειρα απ�δ�σης τ�υ �γκ�υ και
της πλαστικ�τητας τ�υ σ/µατ�ς κ"τω απ� αυτ". Τ� στ�ι)ε�� αυτ� ε�ναι ιδι-
α�τερα εµ'αν?ς στις µ�ρ'?ς τ�υ πρ�'.τη Ηλ�α (εικ. 15) και τ�υ Συµε/ν
στην Υπαπαντ. (εικ. 7). Πρ�ς την �δια κατε(θυνση κιν�(νται η παρ"θεση α-
ντιθετικ/ν )ρωµ"των στ� �δι� ?νδυµα, η απ�δ�ση της µαλακ.ς κ�µης, ιδι-
α�τερα στις γερ�ντικ?ς µ�ρ'?ς, �ι αν�ικτ�� πρ"σιν�ι-'υστικ� πρ�πλασµ��, η
επ�θεση κ�κκιν�υ )ρ/µατ�ς στα σαρκ/µατα και � τ�νισµ�ς τ�υ "νω #λε-
'"ρ�υ.

Τ� ?ργ� και των δ(� αγι�γρ"'ων εντ"σσεται στην αντικλασικ. τ"ση
της µετα#υ>αντιν.ς >ωγρα'ικ.ς, η �π��α απ�µακρ(νεται, αν και τ�υς γνω-
ρ�>ει, απ� τ�υς τρ�π�υς της >ωγρα'ικ.ς των δ(� «µεγ"λων» σ)�λ/ν (κρη-
τικ.ς και #�ρει�δυτικ.ς Ελλ"δας), ακ�λ�υθ/ντας την τ�πικ. παρ"δ�ση
της µε�>�ν�ς Μακεδ�ν�ας απ� τα τ?λη τ�υ 14�υ αι. κ.ε.78, �πως υι�θετε�ται
απ� τ�υς >ωγρ"'�υς της περι�).ς κατ" τ�ν 16�-17� αι., η �π��α συνε)�>ε-
ται και κατ" τ�ν 18� αι.79.

Vστερα απ� �σα παρ�υσι"στηκαν παραπ"νω τ�θεται τ� >.τηµα της
)ρ�ν�λ�γησης τ�υ να�( και τ�υ διακ�σµ�υ τ�υ, ε'�σ�ν µ"λιστα τ� ?τ�ς
π�υ αναγρ"'εται στην κτιτ�ρικ. επιγρα'. ε�ναι δυσδι"κριτ� . ελλιπ?ς κα-
τ" τ�υς δ(� τελευτα��υς αριθµ�(ς και την ηµερ�µην�α.

Θα διατυπ/σ�υµε µια πρ/τη εκδ�)., ε'�σ�ν ασ'αλ?ς συµπ?ρασµα εν-
δ?)εται να ε4α)θε� µ�ν� µετ" την ?ρευνα στις τ�ι)�π�ι�ες, την απ�κ"λυψη
πιθαν�ν και ν?ων τ�ι)�γρα'ηµ?νων επι'ανει/ν κ"τω απ� τα επι)ρ�σµατα,
καθ/ς και µε ερευνητικ?ς τ�µ?ς στ� σηµε�� τ�µ.ς των δ(� '"σεων αγι�-
γρ"'ησης στη θ?ση τ�υ σηµεριν�( τ?µπλ�υ.

Λαµ#"ν�υµε υπ�ψη τις ε4.ς παρατηρ.σεις:
– �ι τ�ι)�γρα'�ες 'ιλ�τε)ν.θηκαν απ� δ(� δια'�ρετικ�(ς αγι�γρ"-

'�υς, �πως πρ�κ(πτει απ� την τε)ν�τρ�πικ. αν"λυση: Απ� τ�ν επ�ν�-
µα>�µεν� >ωγρ"'� Α �ι τ�ι)�γρα'�ες στ�ν )/ρ� τ�υ ιερ�( και στ�ν α-
νατ�λικ� τ��)� τ�υ ν"ρθηκα, εν/ απ� τ�ν δε(τερ� αγι�γρ"'�, τ�ν ε-
π�ν�µα>�µεν� >ωγρ"'� Β, �ι τ�ι)�γρα'�ες τ�υ κυρ�ως να�( και τ�υ α-
ψιδ/µατ�ς επ"νω απ� τη ν�τια θ(ρα εισ�δ�υ στ�ν κυρ�ως να�.

– Η )ρ�ν�λ�γηση τ�υ ?ργ�υ τ�υ >ωγρ"'�υ Α στ�ν να� τ�υ Αγ��υ Νικ�-
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78. Μ. �ατ>ηδ"κης, «Μετα#υ>αντιν. τ?)νη 1430-1830», Μακεδ�ν�α, 4.000 �ρ�νια ελ-
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(1450-1830), τ. 1, Αθ.να 1987, σσ. 89, 98, 100, 109-113.



λ"�υ Λ�)µης δεν 'α�νεται να απ?)ει )ρ�νικ" απ� τ� ?ργ� τ�υ στ�ν να�
της Bω�δ�)�υ Πηγ.ς π�υ τ�π�θετε�ται µε ακρ�#εια στα 1717.

– Τ� στρ/µα της αγι�γρ"'ησης τ�υ κυρ�ως να�( επικαλ(πτει στ� σηµε��
πρ�σαρµ�γ.ς τ�υ σηµεριν�( τ?µπλ�υ τ� στρ/µα αγι�γρ"'ησης τ�υ ιε-
ρ�(.

– Τ� εικ�ν�γρα'ικ� πρ�γραµµα παρ�υσι">ει εν�τητα στ�ν )/ρ� τ�υ Iε-
ρ�( και τ�υ κυρ�ως να�(.

– Στ�ν ν�τι� τ��)� τ�υ Iερ�(, επ"νω απ� την �ρθ�γ/νια κ�γ)η, υπ"ρ-
)�υν �ι λ?4εις «� �γι�ς» �µ�ιας γρα'.ς µε την αντ�στ�ι)η των υπ�λ�ιπων
επιγρα'/ν τ�υ Iερ�(, �ι �π��ες δεν συν�δε(�υν στην υπ"ρ)�υσα κα-
τ"σταση κ"π�ι� παρισταν�µεν� πρ�σωπ�. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� σε συνδυα-
σµ� µε τη δια'�ρ�π��ηση, αν και ελ")ιστη, τ�υ διακ�σµ�υ στ� εσωτε-
ρικ� της κ�γ)ης απ� εκε�ν�ν της αντ�στ�ι)ης στη #�ρεια πλευρ" και
τ� δια'�ρετικ� (ψ�ς τ�π�θ?τησης αυτ.ς µας �δηγ�(ν στην υπ�θεση �τι
η κ�γ)η τ�υ ν�τι�υ τ��)�υ αν��)τηκε σε µεταγεν?στερη της αρ)ικ.ς '"-
ση καταστρ?'�ντας τη µ�ρ'. αγ��υ ιερ"ρ)η π�υ θα υπ.ρ)ε στη θ?ση
εκε�νη. Η υπ�θεση αυτ. θα επι#ε#αιωθε� µετ" απ� τ�ν καθαρισµ� των
τ�ι)�γρα'ι/ν και τη διερε(νηση των >ωγρα'ικ/ν στρωµ"των.
Σ(µ'ωνα µε τα παραπ"νω �δηγ�(µαστε στ� συµπ?ρασµα �τι η αγι�-

γρ"'ηση τ�υ Iερ�( και τ�υ ανατ�λικ�( τ��)�υ τ�υ ν"ρθηκα πρ�ηγε�ται εκε�-
νης τ�υ κυρ�ως να�( και µπ�ρε� να τ�π�θετηθε� )ρ�νικ" περ� τ� 1717. Vστε-
ρα απ� την παραπ"νω υπ�θεση εργασ�ας καταλ.γ�υµε στην ε4.ς, κατ" την
"π�ψ. µας πιθαν�τερη εκδ�).:

� να�ς �ικ�δ�µ.θηκε στις αρ)?ς τ�υ 18�υ αι. και σε σ(ντ�µ� )ρ�νικ�
δι"στηµα, περ� τ� 1717, αγι�γρα'.θηκε. Σε µια επ�µενη '"ση, περ� τ� 1742,
ε"ν ε�ναι σωστ. η συµπλ.ρωση τ�υ ?τ�υς της κτιτ�ρικ.ς επιγρα'.ς, � να�ς
πιθαν�τατα επισκευ"στηκε στ� τµ.µα τ�υ κυρ�ως να�( και αγι�γρα'.θηκε.
Τ� >.τηµα π�υ τ�θεται ε�ναι για π�ι� λ�γ� στην κτιτ�ρικ. επιγρα'. ανα-
γρ"'εται η 'ρ"ση «ανηγ"ρθη και ανιστ�ρ�θη», ε'�σ�ν δεν πρ�κειται για α-
ν?γερση και �λικ. τ�ι)�γρ"'ηση, αλλ" πιθαν. επισκευ. και συµπλ.ρωση
της ιστ�ρησης τ�υ να�(. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� δεν απ�τελε� µ�ναδικ. περ�πτω-
ση στις κτιτ�ρικ?ς επιγρα'?ς της µετα#υ>αντιν. περι�δ�υ. Αν"λ�γ� 'αιν�-
µεν� απαντ" και στις αντ�στ�ι)ες των να/ν Εισ�δ�ων Τσιατσαπ" και Αγ��υ
Γεωργ��υ Β�υν�( Καστ�ρι"ς80, �π�υ � γρα'?ας επαναλαµ#"νει την τυπικ.
'ρασε�λ�γ�α π�υ )ρησιµ�π�ιε�ται για ταυτ�)ρ�νη αν?γερση και ιστ�ρηση
να/ν, ακ�µη κι αν αυτ� δεν απ�τελε� πραγµατικ� γεγ�ν�ς, στ�ι)ε�� π�υ µας
πρ�ϊδε">ει για τ� )αµηλ� µ�ρ'ωτικ� επ�πεδ� τ�υ γρα'?α – αγι�γρ"'�υ, �
�π���ς αδυνατε� να πρ�σαρµ�>εται σε κ"θε περ�πτωση. Επιπλ?�ν στην κτι-
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80. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 42, 49-50.



τ�ρικ. επιγρα'. τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ Λ�)µης δεν αναγρ"'εται η 'ρ"ση
«εκ )�θρων», αλλ" η λ?4η «ανηγ"ρθη», π�υ απ�τελε� τ(π� απαντ/µεν� α-
διακρ�τως τ�σ� σε ν?ες �ικ�δ�µ.σεις �σ� και σε ανακαιν�σεις . και µ�ν� σε
ιστ�ρ.σεις .δη πρ�ϋπαρ)�ντων κτισµ"των81.

�'ε�λ�υµε ωστ�σ� να διατυπ/σ�υµε και την εκδ�). να ?)ει παραδ�-
θε� λανθασµ?να απ� τ�ν Ενισλε�δη82 ως ?τ�ς ιστ�ρησης τ� 1742 της κτιτ�ρι-
κ.ς επιγρα'.ς και η δε(τερη αγι�γρ"'ηση να µην απ?)ει π�λ( )ρ�νικ" α-
π� την πρ/τη των αρ)/ν τ�υ 18�υ αι. (περ� τ� 1717).

� να�ς τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ Λ�)µης απ�τελε� ?να απ� τα ελ")ιστα
µνηµε�α τ�υ 18�υ αι. στ�ν Ν�µ� Γρε#εν/ν, ιδια�τερης σηµασ�ας, δι�τι δια-
σ/>ει σ)εδ�ν ακ?ραι� τ�ν τ�ι)�γρα'ικ� τ�υ δι"κ�σµ� και µ"λιστα ακρι#/ς
)ρ�ν�λ�γηµ?ν�. � να�ς τ�υ Αγ��υ Νικ�λ"�υ µα>� µε τ�ν γειτ�νικ� της Bω-
�δ�)�υ Πηγ.ς στ� Μεγ"λ� Σειρ.νι κατατ"σσεται στ�υς παλαι�τερ�υς σω-
>�µεν�υς να�(ς στ�ν ∆.µ� Γρε#εν/ν. Η µελ?τη της αρ)ιτεκτ�νικ.ς και τ�υ
διακ�σµ�υ τ�υ να�( µετ" τη συντ.ρησ. τ�υ, η �π��α καθ�σταται επιτακτι-
κ., θα εµπλ�υτ�σει τις γν/σεις µας για µια σ)ετικ" παραµεληµ?νη περ��δ�
της µετα#υ>αντιν.ς τ?)νης και ειδικ�τερα στην περι�). της ∆υτικ.ς Μακε-
δ�ν�ας, και θα σκιαγρα'.σει την π�ρε�α των µετακιν�(µενων συνεργε�ων
τε)νιτ/ν και αγι�γρ"'ων της περι�δ�υ απ� την περι�). της #�ρει�δυτικ.ς
Ελλ"δας και της Ηπε�ρ�υ.

Β?ρ�ια ΑΓΑΘ�ΝΙΚΗ ∆. ΤΣΙΛΙΠΑΚ�Υ

11η Ε'�ρε�α Βυ>αντιν/ν Αρ)αι�τ.των
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81. Παϊσ�δ�υ, Τ�ι��γραE�ες Καστ�ρι�ς, �.π., σσ. 43-44.
82. Βλ. παραπ"νω, σηµ. 11.



SUMMARY

Agathoniki D. Tsilipakou, First Informations About the Church of St.
Nicholas at Lochmi-Grevena and its Wall Paintings.

The church of St. Nicholas stands in the cemetery at the community of
Lochmi (previous name Vitsi) in the Municipality of Grevena. It is a single
nave church, dated to the beginning of the 18th century, with semi-circular
apse of the sanctuary and an extensive narthex. It is a typical pattern of the
architecture of churches in the region Grevena in the 17th to the 18th centu-
ry, with morphological features that are indigenous in churches and catholika
of monasteries, mainly in Epirus, Thessaly and Macedonia.

The church is decorated with wall paintings, which we ascribe to differ-
ent artists (A and B). The painter A storied, about 1717, the sanctuary and
the east wall of the narthex. In the same period he made also the paintings of
the sanctuary in the church of Panagia the Source of Life at Great Sirini and
certain icons for the cancel screen of the church of St. Nicholas at Anthiro.
The work of the painter A could be enlisted, because of the iconography, to
the eclecticism of the Post Byzantine period that dominated from the 17th
century. He adopted solitary motifs and common shapes, which had been
popular in the two «great schools» of the 16th century. He generally insisted
on the synthetic local Macedonian tradition of the Palaeologan period. His
technique belongs to the anticlassical trend of the Post Byzantine painting, far
removed from the achievements of the two «great schools» and continued the
old local tradition of Macedonia and the northern parts of the Balkans. 

The painter B storied, about 1742, possibly after a reconstruction, the
main nave of the church. His work seems to be more attached to the older Late
Byzantine iconographical tradition of Serbia and Macedonia, as also to the lo-
cal one of the northwestern Greece from the 15th century, with special chara-
cteristics the plain and thinly populated compositions. His style tried unsuc-
cessfully to imitate the literary trend of the return to the old Palaeologan pro-
totypes in Mt. Athos, which has been started in the first decades of the 18th
century with its prime exponent and representative the Athonite monk Diony-
sios from Fourna in Agrafa. This fact can also be appropriated to other
painters of the same period that came from Epirus and western Macedonia.

The church of St. Nicholas at Lochmi is one of the solitary monuments of
the 18th century at Grevena, and also a most important one, that is precisely

11



dated. The churches of St. Nicholas and of Panagia the Source of Life at
Great Sirini could be arranged to the oldest churches that still remain in the
Municipality of Grevena. The study of the architecture and the decoration of
the church at Lochmi, after its conservation, that becomes urgent, is going to
enrich our knowledge about a relatively disregarded period of Post Byzantine
art and especially in the region of western Macedonia, and will outline the
route of the travelling workshops and artists from the region of northwestern
Greece and Epirus.
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Εικ. 1. �π�ψη της ανατ�λικ�ς πλευρ�ς τ�υ να��.
View of the east side of the church.

Εικ. 2. Η κτιτ�ρικ� επιγρα�� επ�νω απ� τη ν�τια ε�σ�δ� και � �ριστ�ς Αναπεσ�ν.
The donors’ inscription above the south entrance and the Christ Anapeson 

(Sleeping Emmanuel).
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Εικ. 3. Η Πλατυτ!ρα στ� τεταρτ�σ�α�ρι� της κ�γ"ης τ�υ Ιερ��.
The Platytera in the conch of the apse of the Sanctuary.

Εικ. 4. $ �ριστ�ς – �κρα Ταπε�νωση στην κ�γ"η της Πρ�θεσης και τµ�µα
απ� τ�ν �γγελ� τ�υ Eυαγγελισµ��.

The Christ – Akra Tapeinosis in the conch of the Prothesis and part of the Archangel
of the Annunciation.
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Εικ. 5. Τ� αριστερ� ηµι"�ρι� της Αν�ληψης στ� ανατ�λικ� α!τωµα
και τµ�µα απ� την Παναγ�α τ�υ Ευαγγελισµ��.

The left part of the Ascension on the east pediment and part of the Panagia 
of the Annunciation.



164 Aγαθν�κη ∆. Tσιλιπ�κυ

Εικ. 6. Η Γ!ννηση τ�υ �ριστ�� και � �γι�ς Σπυρ�δων στ�ν ν�τι� τ��"� τ�υ Ιερ��.
The Nativity of Christ and St. Spyridon on the south wall of the Sanctuary.
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Εικ. 7. Η Υπαπαντ� στ�ν ν�τι� τ��"� τ�υ κυρ�ως να�� (αν�τερη +�νη)
και τµ�µα της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.

The Presentation of Christ in the Temple on the south wall of the naos 
(upper zone) and part of the middle zone with busts of saints.

Εικ. 8. Η Β�πτιση στ�ν ν�τι� τ��"� τ�υ κυρ�ως να�� και τµ�µα 
της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.

The Baptism on the south wall of the naos and part of the middle zone
with busts of saints.
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Εικ. 9. $ Μυστικ�ς ∆ε�πν�ς στ�ν :�ρει� τ��"� τ�υ κυρ�ως να��
και τµ�µα της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.

The Last Supper on the north wall of the naos and part of the middle zone 
with busts of saints.

Εικ. 10. Η Στα�ρωση στ�ν :�ρει� τ��"� τ�υ κυρ�ως να�� (αν�τερη +�νη)
και τµ�µα της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.

The Crucifixion on the north wall of the naos (upper zone) 
and part of the middle zone with busts of saints.
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Εικ. 11. $ Επιτ��ι�ς Θρ�ν�ς στ�ν :�ρει� τ��"� τ�υ κυρ�ως να�� 
(αν�τερη +�νη) και τµ�µα της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.

The Epitaphios Threnos on the north wall of the naos (upper zone) and part 
of the middle zone with busts of saints.

Εικ. 12. Η Εις �δ�υ Κ�θ�δ�ς στ�ν :�ρει� τ��"� τ�υ κυρ�ως να�� 
(αν�τερη +�νη) και τµ�µα της µεσα�ας +�νης µε τις πρ�τ�µ!ς αγ�ων.
The Resurrection on the north wall of the naos (upper zone) and part 

of the middle zone with busts of saints.
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Εικ. 13. Η Πεντηκ�στ� και τ� >ραµα τ�υ αγ��υ Π!τρ�υ Αλε?ανδρε�ας στ�ν :�ρει�
τ��"� τ�υ Iερ��.

The Pentecost and the Vision of St. Peter of Alexandria on the north wall of 
the Sanctuary.
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Εικ. 14. Η Κ��µηση στ�ν δυτικ� τ��"� τ�υ κυρ�ως να��.
The Dormition on the west wall of the naos.

Εικ. 15. $ �γι�ς ∆ηµ�τρι�ς, � πρ���της Ηλ�ας και � �γι�ς Νικ�λα�ς
στην κατ�τερη +�νη, στ�ν :�ρει� τ��"� τ�υ κυρ�ως να��.

St. Demetrius, Prophet Elijah and St. Nicholas on the lower register on the north
wall of the naos.
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Σ". 1. Πρ��πτικ� εικ�ν�γρα�ικ�� πρ�γρ�µµατ�ς Αγ��υ Νικ�λ��υ Λ�"µης.
Perspective of the iconographical programme of the church of St. Nicholas at Lochmi.

1. Παναγ�α Βλα�ερν�τισσα
2. �γις Ι�κω�ς
3. �γις Βασ�λεις
4. �γις Ιω�ννης  "ρυσ�στµς
5. �γις Γρηγ�ρις  Θελ�γς
6. "ριστ�ς – �κρα Ταπε�νωση
7. �γις Στ&'ανς  πρωτµ�ρ-

τυρας
8. �γγελς απ� τν Ευαγγελισµ�
9. Παναγ�α απ� τν Ευαγγελισµ�

10. Αν�ληψη
11. Γ&ννηση
12. Υπαπαντ	
13. Β�πτιση
14. "ριστ�ς Αναπεσ�ν – κτιτρικ	

επιγρα'	
15. �γις Τρ,'ων
16. Κ�µηση
17. Aδι�γνωστς
18. Μυστικ�ς ∆ε�πνς
19. Στα,ρωση
20. Επιτ�'ις Θρ	νς
21. Εις �δυ Κ�θδς
22. Πεντηκστ	
23. �γις Πρ',ρις
24. �γις Φ�τις
25. �γις Ε,νικς
26. Aδι�γνωστς
27. Aδι�γνωστς
28. �γις Νε�'υτς
29. �γις Λυκιαν�ς
30. �γις Θε�πιστς
31. Aδι�γνωστς
32. �γις Στρατ�νικς
33. �γις Ερµ�λας
34. �γις Ανδρ�νικς
35. �γις Σ&ργις
36. �γις Β�κ�ς
37. �γις Μ�κις
38. �γις Κ,ρς
39. �γις Πρ��ς
40. �γις Τ�ρα�ς
41. �γις Σπυρ�δων
42. �γις Αθαν�σις
43. �γις Γε�ργις
44. �γις Πρκ�πις
45. Aγ�α Παρασκευ	
46. Aρ��γγελς Μι�α	λ
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Σ�εδ�αση: K��τσαρη Mαρ�α, αρ�ιτ&κτων

Designed by Koutsari Maria, Architect 

12. Presentation of Christ in the
Temple

13. Baptism
14. Christ Anapeson – Donors’

inscription
15. St. Tryphon
16. Dormition
17. Not diagnosed
18. Last Supper
19. Crucifixion
20. Epitaphios Threnos
21. Resurrection
22. Pentecost
23. St. Porphyrius
24. St. Photius
25. St. Evnicus
26. Not diagnosed
27. Not diagnosed
28. St. Neophytus
29. St. Loucianus
30. St. Theopistus
31. Not diagnosed
32. St. Stratonicus
33. St. Ermolaus
34. St. Andronicus
35. St. Sergius
36. St. Bacchus
37. St. Mocius
38. St. Cyrus
39. St. Probus
40. St. Tarachus
41. St. Spyridon
42. St. Athanasius
43. St. George
44. St. Procopius
45. St. Paraskevi
46. Archangel Michael
47. St. Constantine and Heleni
48. St. Marina
49. St. Damian
50. St. Cosmas
51. St. Panteleimon
52. St. Nestor
53. St. Demetrius
54. Prophet Elijah
55. St. Nicholas
56. Vision of St. Peter of Alexandria
57. St. Nicholas
58. Panagia Vrefokratousa
59. Christ Pantocrator

47. �γιι Κωνσταντ�νς και Ελ&νη
48. Aγ�α Μαρ�να
49. �γις ∆αµιαν�ς
50. �γις Κσµ�ς
51. �γις Παντελε	µων
52. �γις Ν&στρας
53. �γις ∆ηµ	τρις
54. Πρ'	της Ηλ�ας
55. �γις Νικ�λας
56. ?ραµα αγ�υ Π&τρυ Αλε@ανδρε�ας
57. �γις Νικ�λας
58. Παναγ�α Βρε'κρατ,σα
59. "ριστ�ς Παντκρ�τρας 

1. Panagia Vlachernitissa
2. St. Jacob
3. St. Basil
4. St. John Chrysostom
5. St. Gregory the Theologian
6. Christ – Akra Tapeinosis
7. St. Stephan the First Martyr
8. Angel of the Annunciation
9. Panagia of the Annunciation

10. Ascension
11. Nativity




