
Η ΚΤΗΤ�ΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ Τ�Υ ΝΑ�Υ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ Κ��ΑΝΗΣ

� µ�ν��ωρ�ς να�ς των Αγ�ων Αναργ�ρων �ρ�σκεται σε �ψωµα, δε&ι'
τ�υ δρ�µ�υ π�υ εν*νει τ�ν σ�γ�ρ�ν� �ικισµ� των Σερ��ων µε τ� �υ+αντιν�
κ'στρ�1. Η πρ��ληµατικ0, ε&αιτ�ας της 2θ�ρ'ς στ� σηµε�� της �ρ�ν�λ�γ�ας,
επιγρα20 �ρ�σκεται επ'νω απ� την π�λη εισ�δ�υ, στ� δυτικ� 'κρ� τ�υ ν�-
τι�υ τ����υ2. Τ� κε�µεν� της επιγρα20ς σε π6ντε σειρ6ς, µε κε2αλα�α γρ'µ-
µατα και σωστ0 �ρθ�γρα2�α 6�ει ως ε&0ς (Εικ. 1, 2):

(+�νιστ�ρ�σθη � θε�ς κα� π�νσεπτ�ς να�ς ��τ�ς/ τ�ν �γ�ων κα� θαυµα-
τ�υργ�ν �Aναργ�ρων Κ�σµ� κα� ∆αµιαν�!/ κα� �ρ"ιερατε��ντ�ς Γερ�ντ��υ
τ�! θε�$ιλεστ�τ�υ δι' συν/δρ�µ)ς κα� *+,δ�υ τ�ν .ρθ�δ,+ων "ριστιαν�ν/
*ν 0τει 1ΙΗ … στ�υ 4 ��υ)

+�Aνιστ�ρ�σθη … ∆αµιαν�!: Η επιγρα20 ανα26ρεται µ�ν� στην ιστ�-
ρηση τ�υ να�� και ��ι στην αν6γερσ0 τ�υ και ακ�λ�υθε� η α2ι6ρωσ0 τ�υ
στ�υς αγ��υς Αναργ�ρ�υς Κ�σµ' και ∆αµιαν�. Η πρ�σωνυµ�α «θαυµα-
τ�υργ��» ε�ναι µια απ� τις π�λλ6ς π�υ απ�δ�δ�νται στ�υς αγ��υς-ιατρ��ς3,

1. Η δηµ�σ�ευση τ�υ να�� 6�ει γ�νει απ� τ�ν Α. >υγγ�π�υλ� και ε�ναι η µ�ναδικ0
συν�λικ0 για τ� µνηµε�� µ6�ρι σ0µερα, �λ. ?A. >υγγ�π�υλ�ς, Τ' µνηµεα τ@ν Σερ9�ων,
?AθBναι 1957, σσ. 102-110. Για τ� �υ+αντιν� κ'στρ� των Σερ��ων, �λ. ∆. Ευγεν�δ�υ, «Τα
�υ+αντιν' µνηµε�α των Σερ��ων», Πρακτικ� A′ Πανσερ9ιωτικ�� Συνεδρ��υ για την αν�-
πτυ+η της περι�"4ς, Σ=ρ9ια 6-8 @κτω9ρ��υ 1995, Σ6ρ�ια 1997, σσ. 79-84. Για τ�ν �ικισµ�
των Σερ��ων και την ιστ�ρ�α τ�υ �λ. Α. Τσαρµαν�δης, Συµ9�λ4 στην ιστ�ρ�α της επαρ"�ας
Σερ9�ων, τ. ΑG (1350-1880), Σ6ρ�ια 1995.

2. Η επιγρα20 6�ει δηµ�σιευθε� απ� τ�ν >υγγ�π�υλ�, ,.π., σ. 106, π�ν. 18.2.
3. Aνα26ρ�νται τρ�α +ε�γη αγ�ων Αναργ�ρων µε τα �δια �ν�µατα, �λ. σ�ετικ' µε

την ιδι�τητ' τ�υς και την εικ�ν�γρα2�α τ�υς H. Skrobucha, Kosmas und Damian,
Recklinghausen 1965H W. Artelt, «Kosmas und Damian», LCI (Lexicon der Christlichen
Ikonographie) 7, στ. 344-352.



�πως επ�σης και «ιαµατικ��»4 0 «αρ�ιατρ��»5. � σταυρ�ς στην αρ�0 της επι-
γρα20ς, τα δ�� αρ�ικ' γρ'µµατα της λ6&ης �νιστ�ρ�σθη και τ� αρ�ικ�
γρ'µµα της λ6&ης θε�ς δεν σ*+�νται σ0µερα, αλλ' ε�ναι ευδι'κριτα στη
2ωτ�γρα2�α π�υ δηµ�σιε�ει � Α. >υγγ�π�υλ�ς (Εικ. 2).

Kα� �ρ"ιερατε��ντ�ς Γερ�ντ��υ τ�! θε�$ιλεστ�τ�υ: � Γερ�ντι�ς 0ταν
επ�σκ�π�ς Σερ��ων την περ��δ� διακ�σµησης τ�υ να�� και ως επ�σκ�π�ς
πρ�σ2ωνε�ται θε�$ιλ=στατ�ς6. Για τ�ν Γερ�ντι� δεν διαθ6τ�υµε 'λλη πηγ0
π�υ να ανα26ρεται στη δι'ρκεια της αρ�ιερατε�ας τ�υ και κατ' συν6πεια η
επιγρα20 απ�τελε� τη µ�νη µ6�ρι τ*ρα γνωστ0 ιστ�ρικ0 γραπτ0 µαρτυρ�α
για την �παρ&0 τ�υ και την τ�π�θ6τησ0 τ�υ �ρ�νικ' στ�ν κατ'λ�γ� των ε-
πισκ�πων Σερ��ων7. Η επισκ�π0 Σερ��ων8 ανα26ρεται 0δη στις αρ�6ς τ�υ
10�υ αι., και πιθαν*ς απ� τα τ6λη τ�υ 9�υ9. Απ� την επ��0 αυτ0 υπ'γεται
σ�εδ�ν π'ντα, µε µικρ6ς διακ�π6ς, στη Μητρ�π�λη Θεσσαλ�ν�κης10. Η α�-
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4. Ως «ιαµατικ��» αναγρ'2�νται στη µ�ν0 Αγ�ων Αναργ�ρων Λακων�ας (1621), �λ.
>. Πρ�εστ'κη, @ ∆ηµ4τρι�ς Κακα9�ς και η Jωγρα$ικ4 τ�υ Ιερ�� στ� καθ�λικ, της µ�-
ν4ς της Παναγ�ας στη Μαλεσ�να. Συµ9�λ4 στη µελ=τη τ�υ =ργ�υ των Jωγρ�$ων Κακα-
9� (Θε�δ�σ��υ, Μαρ�ν�υ, ∆ηµητρ��υ και Θε�δ��λ�υ), (αδηµ. διδακτ. διατρ.), Αθ0να-Ιω-
'ννινα 2003, σ. 48, π�ν. 3.

5. Ως «αρ�ιατρ��» ανα26ρ�νται στ�ν να� των Αγ�ων Αναργ�ρων στ� Αγι�ν�ρι Κ�-
ρινθ�ας (1325/26), �λ. Ν. ∆ρανδ'κης – Β. Κατσαρ�ς, «Βυ+αντιν' και Μετα�υ+αντιν' µνη-
µε�α Αγι�ν�ρ��υ», Ιστ�ρικ�γεωγρα$ικ� 2 (1988) 245, π�ν. 31.

6. Bλ. σ�ετικ' Α. ∆. Παπαδ'κης, @ρθ,δ�+η ιστ�ρ�α και δ�γµατικ4, Ιων�α Θεσσα-
λ�ν�κης 2001, σ. 39.

7. Για τ�υς καταλ�γ�υς των επισκ�πων Σερ��ων, �λ. Ν. Π. ∆ελιαλ0ς, �Eπισκ�πικ'
Κ�J�νης, Κ�+'νη 1972, σ. 7 κ.ε.H G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis: Series
Episcoporum Ecclesiarum Christianarum Orientalium, τ. 1: Patriarchatus Constantinopoli-
tanus, Padova 1988, σ. 454.

8. Για τ�υς �ικισµ��ς π�υ περιλ'µ�ανε η επισκ�π0 Σερ��ων, �λ. Β. Κ. Σπαν�ς, «�ι
�ικισµ�� της περι��0ς των Σερ��ων και τα �ν�µατα των α2ιερωτ*ν τ�υς στην πρ�θεση
421 της Μ�ν0ς της Μεταµ�ρ2*σεως των Μετε*ρων (1592/93-19�ς αι.)», Μακεδ�νικ� 32
(1999-2000) 185-202, ιδια�τερα σσ. 186-188.

9. Απ� την επ��0 αυτ0 σ*+εται σ2ραγ�δα πρ�καθηµ6ν�υ της, η �π��α �ρ�ν�λ�γε�-
ται στα τ6λη τ�υ 9�υ 0 στις αρ�6ς τ�υ 10�υ αι., �λ. V. Laurent, Le corpus des sceaux de
l’empire byzantine, V: L’Église, partie 3, Paris 1972, αρ. 1729H J. Nesbitt – N. Oikonomides,
Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, τ. 1,
Washington D.C. 1991, σ. 88 αρ. 25.1.

10. Για την υπαγωγ0 της επισκ�π0ς στη µητρ�π�λη Θεσσαλ�ν�κης, �λ. J. Darrouzès,
Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae I, Paris 1981, σσ. 278, 299, 316, 358,
371H Ε. Oατ+ηαντων��υ, Η µητρ,π�λη Θεσσαλ�ν�κης απ, τα µ=σα τ�υ 8�υ αι. =ως τ� 1430.
Ιεραρ"ικ4 τ�+η – Εκκλησιαστικ4 περι$=ρεια – ∆ι�ικητικ4 �ργ�νωση, (αδηµ. διδακτ. δια-
τρ.), Θεσσαλ�ν�κη 2007, σσ. 157-159. Τ� πρ*τ� δι'στηµα στ� �π��� η επισκ�π0 δεν υπα-
γ�ταν στη µητρ�π�λη Θεσσαλ�ν�κης 0ταν �ταν µε δι'ταγµ' τ�υ � Βασ�λει�ς ΒP Β�υλγα-
ρ�κτ�ν�ς στα 1018-1020 την υπ0γαγε στη µητρ�π�λη Α�ρ�δας, αλλ' τ� δι'ταγµα παρ6-
µεινε ανενεργ�, �λ. Γ. Ι. Κ�νιδ'ρης, �EκκλησιαστικR Sστ�ρ�α τ)ς TEλλ�δ�ς: �π� τ)ς Sδρ�-
σεως τ�ν �Eκκλησι�ν αUτ)ς Vπ� τ�! �Aπ�στ,λ�υ Πα�λ�υ µ="ρι σ4µερ�ν (49/50-1951), τ.
ΒP, Qν ?AθBναις 1954-1960, σ. 44. Για µικρ� δι'στηµα επ�σης, τ� 1223 � ∆ηµ0τρι�ς Oωµα-



&ηση τ�υ τ�τλ�υ της σε «Σερ��ων και Κ�+'νης» 6γινε τ� 1745, �π�τε η 6δρα
της µετα26ρθηκε στην Κ�+'νη, εν* η πρ�αγωγ0 της σε µητρ�π�λη 6γινε τ�
188211.

∆ι' συνδρ�µ)ς … "ριστιαν�ν: Η ανα2�ρ' των �ρθ�δ�&ων �ριστιαν*ν
0 και των κατ��κων µιας περι��0ς στ� σ�ν�λ� τ�υς ως δωρητ*ν δεν ε�ναι
συ�ν� στ�ι�ε�� στις κτητ�ρικ6ς επιγρα26ς να*ν12, �π�υ συν0θως αναγρ'-
2�νται – αναλυτικ' π�λλ6ς 2�ρ6ς – τα �ν�µατα των κτητ�ρων 0 των δωρη-
τ*ν τ�υς. Τ� στ�ι�ε�� αυτ�, αν και σπ'νι�, απαντ' τ�ν 16� αι. σε 6να ακ�µη
µνηµε�� της περι��0ς, στ�ν Πρ�20τη Ηλ�α στ� Παλαι�γρ'τσαν� Βελ�εντ��
(1549)13, �π�υ επ�σης αναγρ'2εται �τι � να�ς κτ�σθηκε µε 6&�δα και συν-
δρ�µ0 των �ρθ�δ�&ων �ριστιαν*ν. � εντ�πισµ�ς δ�� τ�υλ'�ιστ�ν µνηµε�-
ων µε αυτ0 την ανα2�ρ' στην �δια περι��0, και µ'λιστα τ�σ� κ�ντ' �ρ�νι-
κ', �σως δηλ*νει τ�ν παλλαϊκ� �αρακτ0ρα π�υ λ'µ�ανε η αν�ικ�δ�µηση
και η ιστ�ρηση να*ν γ�ρω απ� τ�ν Αλι'κµ�να, και ιδια�τερα στην επισκ�π0
Σερ��ων, κατ' τ�ν 16� αι. Αν'λ�γη επιγρα20 µ6σα στ�ν 16� αι. �λ6π�υµε
στ�ν Sγι� Γε*ργι� Κ'τω Λαψ�στας Ιωανν�νων (1508), �π�υ δια�'+�υµε,
�τι � να�ς κτ�σθηκε µε 6&�δα π�ντων τ�ν εVρισκ�µ=νων *ν τW) "XρYα τ)ς Λα-
ψ�στας14. Τα γρ'µµατα ∆ και Ρ στη λ6&η συνδρ�µ)ς, στην αρ�0 της τ6ταρ-
της σειρ'ς ε�ναι δυσδι'κριτα σ0µερα, αλλ' ε�ναι εµ2αν0 στη 2ωτ�γρα2�α
π�υ δηµ�σιε�ει � Α. >υγγ�π�υλ�ς (Εικ. 2).

�Eν 0τει 1ΙΗ … στ�υ 4 ��υ (Εικ. 3): Σ�µ2ωνα µε τ�ν Α. >υγγ�π�υλ�, �
�π���ς πρ*τ�ς µελ6τησε τ� µνηµε��, �ι τ�ι��γρα2�ες τ�υ να�� �ρ�ν�λ�γ��-
νται στα 1510 0 στα 1600. � >υγγ�π�υλ�ς υπ�λ�γισε �τι � �*ρ�ς αν'µεσα
στ� 1 και τ� Η ε�ναι µεγ'λ�ς και υπ�θ6τει �τι µετα&� των δ�� γραµµ'των
παρεµ�'λλεται τ� Ι, �π�τε 6��υµε τη �ρ�ν�λ�γ�α 1510 0 πιθαν�τερα τ� Ρ,
�π�τε συν'γεται η �ρ�ν�λ�γ�α 160015. Β6�αια ανα26ρει �τι διακρ�ν�νται
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την�ς, αρ�ιεπ�σκ�π�ς Α�ρ�δ�ς, τ�π�θ6τησε στα Σ6ρ�ια δικ� τ�υ επ�σκ�π�, �ταν �ι Φρ'-
γκ�ι εκδ�ω&αν τ�ν ν�µιµ�, �λ. Oατ+ηαντων��υ, ,.π., σσ. 158-159, µε την παλαι�τερη �ι-
�λι�γρα2�α.

11. ∆ελιαλ0ς, ,.π., σσ. 18-19, 21.
12. Τα περισσ�τερα παραδε�γµατα αν'λ�γ�υ τ�π�υ επιγρα2*ν, �π�υ ανα26ρεται τ�

σ�ν�λ� των �ριστιαν*ν µιας περι��0ς ως δωρητ*ν να*ν, εµ2αν�+�νται απ� τα τ6λη τ�υ
17�υ και τ�ν 18� αι., κυρ�ως σε µικρ��ς �υ+αντιν��ς να��ς στη Μακεδ�ν�α, �ι �π���ι α-
νακαιν�+�νται 0 επι+ωγρα2�+�νται κατ' τ�υς αι*νες αυτ��ς, �λ. Ν. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Συµ-
9�λ4 στη µ�ρ$�λ�γ�α της ελληνικ4ς γρα$4ς. Λε�κωµα 9υJαντινXν και µετα9υJαντινXν
επιγρα$Xν, Θεσσαλ�ν�κη 1977, αρ. 269, 344, 379, 388, 437, 438 και 468.

13. Ι. ∆. ∆ηµ�π�υλ�ς, Τα παρ� τ�ν Αλι�κµ�να εκκλησιαστικ�, Κ�+'νη 1994, εικ. σ. 777.
14. Σ�ετικ' µε τ�ν να�, την επιγρα20 τ�υ και τις 2'σεις τ�υ διακ�σµ�υ τ�υ, �λ. Μ.

Α�ειµ'στ�υ-Π�ταµι'ν�υ, «Βυ+αντιν', ΜεσαιωνικU καV Νε*τερα µνηµεWα ?Hπε�ρ�υ», Α∆
30 (1975), ΒP Oρ�νικ', σσ. 224-225.

15. � >υγγ�π�υλ�ς δεν διευκριν�+ει γιατ� δ6�εται τα 6τη 1510 και 1600 και ��ι, �πως
ε�ναι τ� σωστ�τερ�, τα 1509/10 και 1599/1600, �λ. >υγγ�π�υλ�ς, ,.π., σ. 106.
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��νη αυτ�� τ�υ γρ'µµατ�ς π�υ µ�ι'+ει µε τα παραπ'νω δ�� της αλ2α�0τ�υ
(Εικ. 2).

Αργ�τερα, � Θ. Παπα+*τ�ς τ�π�θ6τησε τ�ν δι'κ�σµ� αν'µεσα στα
1540-158016, δε��µεν�ς �τι πρ'γµατι � �*ρ�ς αν'µεσα στ� 1 και τ� Η ε�ναι
αρκετ' ευρ�ς, αλλ' θεωρ*ντας �τι τ� γρ'µµα αυτ� πρ6πει να ταυτισθε� µε
6να απ� τα Μ, Ν 0 Π, �ωρ�ς να απ�κλε�ει και τ� Ρ, κυρ�ως �µως κρ�ν�ντας
�τι τ� �2�ς των τ�ι��γρα2ι*ν δεν συνηγ�ρε� για µια τ�σ� πρ*ιµη �ρ�ν�λ�-
γηση, *στε να δε�θ��µε τ� 6τ�ς 1510.

Η επιτ�πια 6ρευνα �µως και η σ�γκριση των υπ�λειµµ'των τ�υ ενδι'-
µεσ�υ γρ'µµατ�ς της �ρ�ν�λ�γ�ας µε τη µ�ρ2�λ�γ�α των υπ�λ�ιπων γραµ-
µ'των της επιγρα20ς �δηγ��ν στ� συµπ6ρασµα �τι δεν πρ�κειται για τα
γρ'µµατα των δεκ'δων Κ, Λ, Μ, � 0 Π, γιατ� δε&ι' απ� τα ��νη τ�υ γρ'µ-
µατ�ς υπ'ρ�ει 6να µικρ� σηµε��, �π�υ διατηρε�ται τ� αρ�ικ� �ρωµατικ� υ-
π��αθρ� της επιγρα20ς και κατ' συν6πεια θα 6πρεπε τ�υλ'�ιστ�ν 6να µικρ�
τµ0µα αυτ*ν των γραµµ'των να ε�ναι �ρατ� στ� συγκεκριµ6ν� σηµε��. Για
τ�ν �δι� λ�γ� µπ�ρ��µε να π��µε µε ασ2'λεια �τι δεν υπ'ρ�ει 'λλ� γρ'µµα
µετα&� τ�υ κατεστραµµ6ν�υ και τ�υ Η. Επιπλ6�ν, κατ' τα 6τη 1579/80 και
1589/90, στα �π��α αντιστ�ι���ν �ι �ρ�ν�λ�γ�ες �ΠΗ και �     H, ανα26ρε-
ται ως επ�σκ�π�ς Σερ��ων � Ιω'σα2 (1572-1584 και 1588-1594)17.

Μπ�ρ��µε λ�ιπ�ν να επι�ε�αι*σ�υµε την �παρ&η τ�υ Ι 0 τ�υ Ρ, �πως
πρ�τε�νει � Α. >υγγ�π�υλ�ς. Για την αναγρα20 εν�ς απ� τα δ�� αυτ' γρ'µ-
µατα συνηγ�ρε� µια λεπτ�µ6ρεια, η �π��α ταυτ��ρ�να απ�κλε�ει και την �-
παρ&η τ�υ >: στην �δια ευθε�α µε την κ'τω απ�λη&η τ�υ γρ'µµατ�ς διακρ�-
ν�νται πι� π'νω τρεις µικρ6ς κηλ�δες µα�ρ�υ �ρ*µατ�ς, πρ'γµα τ� �π���
δηλ*νει �τι µ6�ρι τ� µ6σ�ν τ�υλ'�ιστ�ν της γρα20ς τ�υ τ� γρ'µµα αυτ� α-
κ�λ�υθε� ευθε�α γραµµ0. Με π�λ� µικρ0 πιθαν�τητα θα µπ�ρ��σε τ� εν-
δι'µεσ� γρ'µµα να ε�ναι και τ� Ν, �πως τ� σ�εδι'+ει � γρα26ας στ� τ6λ�ς
των λ6&εων, µε µια µικρ0 θηλ0 επ'νω δε&ι' (Εικ. 1, 2, στ� τ6λ�ς της δε�τε-
ρης και τ6ταρτης σειρ'ς), αλλ' πιστε��υµε �τι �ρησιµ�π�ιε� τ�ν τ�π� αυτ�
µ�ν� �ταν θ6λει να απ�δ*σει µικρ�γρ'µµατη γρα20 και ��ι µεγαλ�γρ'µ-
µατη, �πως απαιτε� η αναγρα20 µιας �ρ�ν�λ�γ�ας. Αν δε�θ��µε τ� Ν �δη-
γ��µαστε στα 6τη 1549/50. Μ�α ακ�µη λεπτ�µ6ρεια �µως στηρ�+ει περισσ�-
τερ� την υπ�θεση τ� ενδι'µεσ� γρ'µµα να ε�ναι τ� Ι. Η απ�σταση π�υ �ω-
ρ�+ει τ� � απ� τα υπ�λε�µµατα τ�υ γρ'µµατ�ς αυτ�� και αυτ0 π�υ τα �ω-
ρ�+ει απ� τ� Η ε�ναι σ�εδ�ν ταυτ�σηµη, µε συν6πεια αν υπ0ρ�ε και η ελ'�ι-
στη πρ�ε&��0 να µην ε��αµε συµµετρ�α στην απ�σταση των γραµµ'των της
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16. Θ. Παπα+@τ�ς, «�Y τ�ι��γρα2�ες τ�Z καθ�λικ�Z τBς µ�νBς τBς Παναγ�ας στ[ν
\Aλι'κµ�να», Μακεδ�νικ� 21 (1981) 105 σηµ. 1.

17. ∆ελιαλ0ς, ,.π., σσ. 11-12.



�ρ�ν�λ�γ�ας, και µ'λιστα, αν αναγρα2�ταν τ� Ρ 0 τ� Ν η επ'νω απ�λη&η
των γραµµ'των αυτ*ν, �σ� µικρ0 και να 0ταν, θα πλησ�α+ε π�λ� στ� Η.

Επιπλ6�ν, σ�µ2ωνα µε 6γκριτ�υς ερευνητ6ς η τ6�νη τ�υ µνηµε��υ ακ�-
λ�υθε� αυτ0 τ�υ «καστ�ριαν��» εργαστηρ��υ, τ� �π��� αναπτ�σσεται στ�
δε�τερ� µισ� τ�υ 15�υ αι. και επι�ι*νει µ6�ρι και τις αρ�6ς τ�υ 16�υ στη
Μακεδ�ν�α και τις γειτ�νικ6ς περι��6ς18. Η παρατ0ρηση αυτ0 ��ηθ' στην
τ�π�θ6τηση τ�υ διακ�σµ�υ στις αρ�6ς τ�υ 16�υ αι. και συγκεκριµ6να στ� 6-
τ�ς 1510, �ρ�ν�λ�γ�α π�υ δ6��νται τ�σ� � Μ. Γαρ�δης, �σ� και � Μ. Oατ+η-
δ'κης19, �ι �π���ι και εντ'σσ�υν τις τ�ι��γρα2�ες τ�υ να�� στα 'µεσα 6ργα
τ�υ «καστ�ριαν��» εργαστηρ��υ.

Η ευθε�α γραµµ0, η �π��α υπ'ρ�ει επ'νω απ� τ� Η εκτε�νεται µ6�ρι και
τ� ενδι'µεσ� γρ'µµα των δεκ'δων και ��ι µ6�ρι τ� �. Η �δια λεπτ�µ6ρεια
διακρ�νεται και στην επιγρα20 τ�υ τ6µπλ�υ της Επισκ�π0ς στη ∆ρ�π�λη
(1510) (Εικ. 4), µε την �π��α παρατηρ��νται επ�σης παρ�µ�ι�ι τ�π�ι γραµ-
µ'των, �πως τ� Α, τ� ∆, τ� �, τ�      , τ� Κ, τ� Μ και τ� Ω.

� δ�2θ�γγ�ς «�υ», � �π���ς διακρ�νεται στ� τ6λ�ς, πιθαν*ς ε�ναι η κα-
τ'λη&η τ�υ µ0να εκτ6λεσης των τ�ι��γρα2ι*ν, εν* πριν απ� τ�ν δ�2θ�γγ�
διακρ�νεται ε�τε τ�ν�ς, αλλ' ε�ναι π�λ� πλ'γι�ς σε σ�6ση µε τ�υς 'λλ�υς τ�-
ν�υς της επιγρα20ς, ε�τε η επ'νω απ�λη&η τ�υ γρ'µµατ�ς       , αλλ' η 'κρη
6�ει ελα2ρ' κλ�ση πρ�ς τα π'νω σε σ�6ση µε τη µ�ρ20 τ�υ �δι�υ γρ'µµατ�ς
σε 'λλα σηµε�α της επιγρα20ς. Την �παρ&η τ�υ      ενισ��ει η παρ�υσ�α υ-
π�λειµµ'των τ�νισµ�� πριν απ� αυτ�. Στη δε�τερη περ�πτωση θα 6��υµε
τ�ν µ0να Α�γ�υστ�, καθ*ς �λ�ι �ι υπ�λ�ιπ�ι µ0νες 6��υν κατ'λη&η στη γε-
νικ0 –��υ και µ�ν� � Α�γ�υστ�ς –στ�υ.
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18. Τ� εργαστ0ρι� της Καστ�ρι'ς ακµ'+ει στ�ν απ�η�� της παλαι�λ�γειας τ6�νης
της Μακεδ�ν�ας, �λ. ενδεικτικ' για τα ιδια�τερα �αρακτηριστικ' τ�υ και την απ0�ησ0 τ�υ
στα κεντρικ' Βαλκ'νια, ?A. >υγγ�π�υλ�ς, Σ"εδ�ασµα Sστ�ρ�ας τ)ς θρησκευτικ)ς Jωγρα-
$ικ)ς µετ' τRν ]λωσιν, ?AθBναι 1957, σ. 63 κ.ε.H Sv. Radojcic, «Une école de peintres de la
deuxième moitié du XVe siècle», ZLU (Zbornik za Likovne Umetnosti) 1 (1965) 69 κ.ε.H M.
Chatzidakis, «Considérations sur la peinture postbyzantine en Grèce», Actes du Premier
Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes (1966), t. II, Sofia
1969, σ. 707H � �δι�ς, ^λληνες Jωγρ�$�ι µετ� την _λωση (1450-1830), τ. 1, Αθ0να 1987, σσ.
77-79 (στ� ε&0ς: ^λληνες Jωγρ�$�ι)H M. Garidis, «Contacts entre la peinture de la Grèce
du Nord et des zones centrales balkaniques avec la peinture moldave de la fin du XVe
siècle», Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines, Bucarest 6-12
septembre 1971, t. II, Bucarest 1975, σ. 563 κ.ε.H � �δι�ς, La peinture murale dans le monde
Orthodoxe après la chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination
étrangère, Athènes 1989, σσ. 57-75(στ� ε&0ς: La peinture murale)H E. N. Georgitsoyanni, Les
peintures murales du Vieux Catholicon du monastère de la Transfiguration aux Météores
(1483), Αθ0να 1992, σ. 446 κ.ε., µε �λη την παλαι�τερη �ι�λι�γρα2�α.

19. Garidis, La peinture murale, ,.π., σ. 80H Oατ+ηδ'κης, ^λληνες Jωγρ�$�ι, ,.π., σ.
78H � �δι�ς, «Μετα�υ+αντιν0 τ6�νη (1430-1830)», Μακεδ�ν�α 4.000 "ρ,νια ελληνικ4ς ιστ�-
ρ�ας και π�λιτισµ�� (Γεν. επ�πτε�α Μ. Β. Σακελλαρ��υ), Αθ0να 1992, σ. 415.



Θα πρ6πει – θεωρητικ' µ�ν� – να δε�θ��µε τρεις δια2�ρετικ6ς �ρ�ν�-
λ�γ�ες για τη διακ�σµηση τ�υ να��. �ι �ρ�ν�λ�γ�ες αυτ6ς, αν υπ�θ6σ�υµε
�τι � δι'κ�σµ�ς �λ�κληρ*θηκε τ�ν µ0να Α�γ�υστ�, ε�ναι τα 6τη 1510, 1550
και 1600. Ωστ�σ�, �ι λεπτ�µ6ρειες π�υ εντ�π�σαµε, �ι �µ�ι�τητες της επι-
γρα20ς µε 'λλες των αρ�*ν τ�υ 16�υ αι., �πως αυτ0 στην Επισκ�π0 ∆ρ�-
π�λης (Εικ. 4), καθ*ς και η τε�ν�τρ�π�α των τ�ι��γρα2ι*ν, ε�ναι στ�ι�ε�α
π�υ πρακτικ' µας απ�µακρ�ν�υν απ� τις δ�� τελευτα�ες και µας �δηγ��ν
στην απ�δ��0 της πρ*της, δηλαδ0 τ�υ 6τ�υς 1510 και κατ' συν6πεια τ�υ
γρ'µµατ�ς Ι. � τ�π�ς των γραµµ'των της �ρ�ν�λ�γ�ας, π�υ αναγρ'2�νται
π'ντα µε κε2αλα�α (απ�κλε��ντας �υσιαστικ' τ� Ν), καθ*ς και η τ0ρηση
σε γενικ6ς γραµµ6ς συµµετρικ*ν απ�στ'σεων αν'µεσα στα γρ'µµατα των
επιγρα2*ν (π�υ καθιστ' δ�σκ�λη τη �ρ0ση τ�υ Ρ), ε�ναι επ�σης �ασικ��
πρακτικ�� λ�γ�ι π�υ µας �δηγ��ν στην απ�δ��0 τ�υ Ι ως ενδι'µεσ�υ γρ'µ-
µατ�ς µετα&� τ�υ 1 και τ�υ Η. Η αναγρα20 της παραπ'νω �ρ�ν�λ�γ�ας συ-
νεπ'γεται και τη µετατ�πιση της αρ�ιερατε�ας τ�υ επισκ�π�υ Γερ�ντ��υ γ�-
ρω απ� τ� 6τ�ς 1510 και ��ι στα 1600, �πως ε��ε επικρατ0σει µ6�ρι σ0µερα20.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. O�ΥΛΙΑΡΑΣ
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20. ∆ελιαλ0ς, ,.π., σ. 13H ∆ηµ�π�υλ�ς, ,.π., σ. 59.



SUMMARY

I. P. Chouliaras, The Votive Inscription of the Church of Saints Anargyroi
in Servia (Kozani).

The votive inscription of the church of Saints Anargyroi in Servia, pre-
sents damages on the spot where the year of decoration is being mentioned.
According to A. Xyggopoulos, who has published the monument, the year of
decoration has to be read as ZPH (=1600) or, less possible, as ZIH (=1510).

The research on the spot, though, as well as the remnants of the letter be-
tween Z and H, lead to the supposition that this letter should be better iden-
tified as an I. This possibility brings us to the point of dating the wall decora-
tion back in the year 1510, a date which is in accordance to the air and style
of the frescoes.

Consequently, then, the time of the prelacy of the bishop of Servia
Gerontios, who is being mentioned on the inscription, has to be transposed
arround the year mentioned above. 
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Eικ. 1. Σ=ρ9ια K�J�νης. Nα,ς Aγ�ων Aναργ�ρων, κτητ�ρικ4 επιγρα$4.
Fig. 1. Servia (Kozani). Saints Anargyroi church, the votive inscription.

Eικ. 2. Σ=ρ9ια K�J�νης. Nα,ς Aγ�ων Aναργ�ρων, κτητ�ρικ4 επιγρα$4
($ωτ�γρα$�α απ, τη δηµ�σ�ευση τ�υ A. bυγγ,π�υλ�υ).

Fig. 2. Servia (Kozani). Saints Anargyroi church, the votive inscription
(photograph from the publication of A. Xyggopoulos).
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Eικ. 4. Aλ9αν�α. Nα,ς Eπισκ�π4ς ∆ρ,π�λης, επιγρα$4 τ=µπλ�υ (1510).
Fig. 4. Albania. Episkopi’s church (Dropolis or Dropull), inscription on the chancel

screen (1510).

Eικ. 3. Σ=ρ9ια K�J�νης. Nα,ς Aγ�ων Aναργ�ρων, κτητ�ρικ4 επιγρα$4
(λεπτ�µ=ρεια).

Fig. 3. Servia (Kozani). Saints Anargyroi church, the votive inscription (detail).




