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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Πολλές φορές μια τυχαία συνάντηση καθορίζει το παρόν και το μέλλον 

ενός ανθρώπου. Αυτό συνέβη και στη δική μου περίπτωση το καλοκαίρι του 

2002 στην Πρίγκηπο της Κωνσταντινούπολης, στο μοναστήρι του αγίου 

Γεωργίου του Κουδουνά όπου βρισκόμουν, προκειμένου να ολοκληρώσω τη 

μεταπτυχιακή μου εργασία. Ο πατήρ Νικηφόρος, τότε Σχολάρχης του Ενιαίου 

Δίγλωσσου Εκκλησιαστικού Λυκείου «Τίμιος Σταυρός», σε επίσκεψή του με 

εκδρομική ομάδα στον Άγιο Γεώργιο στην Πρίγκηπο, μου πρότεινε, μετά από 

μια σύντομη συνομιλία, να συνεργαστούμε, και να μεταβώ ως καθηγητής 

Θεολόγος, Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας στο 

Αργυρόκαστρο.  

Η πρότασή του με βρήκε σκεπτικό˙  δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τα 

θλιβερά γεγονότα του 1997 στην Αλβανία,  όπου ο απόηχος τους ήταν ζωντανός 

στην καθημερινόητα των ανθρώπων. Γι’ αυτό, και για να έχω μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόκληση που είχα μπροστά μου, συνόδευσα τον 

π. Νικηφόρο στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αρχιεπισκοπής για τα δέκα 

χρόνια ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία, στις αρχές Αυγούστου 

του 2002, που έλαβαν χώρα κυρίως στο Δυρράχιο και τα Τίρανα.  

Η πρώτη εικόνα που αντίκρισα στην Αλβανία ήταν αποκαρδιωτική˙  

ανασφάλεια, απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, έλλειψη νερού, πολύωρες διακοπές 

ρεύματος, έλλειψη βασικών αγαθών στα καταστήματα κ.ά.,  ήταν λίγα από αυτά 

που έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιος στην καθημερινή βιοτή του στην γείτονα 

χώρα, προκειμένου να επιβιώσει. Ευτυχώς για μένα συνάντησα μια δράκα 

αξιόλογων διακονητών, που με βοήθησαν να ξεπεράσω τις όποιες ανασφάλειες 

και δυσκολίες και να αποφασίσω ή έστω να δοκιμάσω να μείνω για μια χρονιά, 

και τούτο με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου. 

Τελικά η μια χρονιά έφερε την άλλη και έτσι πέρασαν τρία χρόνια ως η ημέρα η 

χθες.  

Στο σχολείο μού ανατέθηκαν κατά την τριετή παραμονή μου εκεί τα 

μαθήματα της Αρχαιολογίας, της Βυζαντινής Αγιογραφίας και της Βυζαντινής 
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Μουσικής. Το μάθημα που θα δίδασκα για πρώτη φορά ήταν η Εισαγωγή στην 

Αρχαιολογία. Αυτό αποτελούσε μια διδακτική πρόκληση, αφού και τα 

μαθήματα έπρεπε να τα ετοιμάζω από διάφορα βιβλία αρχαιολογίας και στη 

συνέχεια να τα μεταφράζω στα αλβανικά, για να έχουν τα παιδιά την 

δυνατότητα της διπλής γλωσσικής προσέγγισης των μαθημάτων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς να έχει δημιουργηθεί μια μικρή δίγλωσση 

επιτομή Εισαγωγής στην Χριστιανική Αρχαιολογία, τόσο σημαντική που θα 

βοηθούσε τους μαθητές να συνδεθούν με το παρελθόν τους. Ο Μακαριώτατος 

χρησιμοποιούσε πολύ συχνά μια έκφραση πολύ χαρακτηριστική: «και εμείς να 

σιωπήσουμε οι λίθοι κεκράξονται».1 Το σημαντικό για τα παιδιά ήταν να μάθουν 

για την εκκλησιαστική και πνευματική τους ταυτότητα μέσω των μνημείων˙ γι’ 

αυτό τον λόγο, για να είναι η γνώση πιο προσιτή, συχνά κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων επισκεπτόμασταν ναούς και μοναστήρια με σκοπό την επιτόπια 

έρευνα και μελέτη. Άλλες φορές, με εθελοντές μαθητές, επισκεπτόμασταν  

αρχαιολογικούς χώρους και δυσπρόσιτα μοναστήρια και ναούς, προκειμένου 

να λάβουμε διαφάνειες και να τις προβάλουμε ως εποπτικό υλικό κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μικρή 

συλλογή χρηστικών διαφανειών για το μάθημα της αρχαιολογίας.   

Αυτή η πρώτη εμπειρία και επαφή με τον χώρο και την ιστορία του ήταν 

ο πυρήνας και η αφορμή για την ανάληψη αυτής της εργασίας που είχε ως 

σκοπό την ανάδειξη της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης στην 

Ήπειρο, αλλά και τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη διάσωση αυτού του 

πλούτου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον ρόλο του Αρχιεπισκόπου κ.κ. 

Αναστασίου στην διαφύλαξη, διάσωση και χρηστική ανάδειξη των ναών και 

των μοναστηριών, όχι ως μνημείων απλά, αλλά ως λειτουργικών χώρων με 

πνευματική διαχρονική αξία για τον λαό.    

Οι ευχαριστίες σε όσους με βοήθησαν όσο κοινότυπες και αν ακούγονται, 

σε τίποτα δεν στερούνται ειλικρινών συναισθημάτων, αφού χωρίς την συνδρομή 

αυτών των ανθρώπων, η επεξεργασία και ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης θα 

                                                 
1 Η φράση παραπέμπει στον γνωστό ιστορικό Μαργαρίτη Δήμιτσα, ο οποίος χρησιμοποίησε 
πρώτος τον όρο για τη Μακεδονία «Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις». 
Αθήνα 1896.  
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είχε μείνει απλά στο επίπεδο της θεωρητικής προσέγγισης και των επέων 

πτεροέντων.  

Ξεχωριστή ευγνωμοσύνη οφείλω στη Σύμβουλο Καθηγήτριά μου κα. 

Ελένη Γαβρά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την υπομονή και την επιμονή 

της για την ολοκλήρωση της εργασίας, αλλά και τη βοήθεια και συμπαράσταση 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της.   

Την ίδια ευγνωμοσύνη οφείλω και στους άλλους δύο καθηγητές της 

Τριμελούς Επιτροπής, κ. Αθανάσιο Καραθανάση, και τον ομογάλακτό μου στην 

Αθωνιάδα κ. Κωνσταντίνο Νιχωρίτη, οι οποίοι με βοήθησαν, με την εμπειρία 

τους να προσεγγίσω και να επεξεργαστώ τα ιστορικά δεδομένα της εποχής.  

Θερμές και ολόκαρδες ευχαριστίες οφείλω και στα υπόλοιπα μέλη της 

Εξεταστικής Επιτροπής κ.κ. Σωτήριο Καδά, Βασίλειο Κουκουσά, Μελίνα 

Παϊσίδου και Γλυκερία Χατζούλη για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους. 

Σε αυτό το δύσκολο έργο, που απαιτούσε αρκετές επιτόπιες επισκέψεις, με 

βοήθησε συγκινητικά ο κ. Πύρρος Θώμος, αναστηλωτής μνημείων, και ας μου 

επιτραπεί η έκφραση «πατέρας» των εκκλησιαστικών αναστηλώσεων της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, με τις πολύτιμες συμβουλές του αλλά και 

τη βοήθειά του με την παροχή υλικού από την περιοχή. Την ίδια βοήθεια μου 

παρέσχε ο πατήρ Νικόδημος Καρκασίνας, που υπήρξε πολύτιμος συνοδός μου 

κατά τις επιτόπιες έρευνες και  αρωγός στη δύσκολη τεχνική ορολογία της 

αλβανικής βιβλιογραφίας. Ο ίδιος με φιλοξένησε πολλές φορές στην οικία του 

και μου προσέφερε αβραμιαία φιλοξενία με την πρεσβυτέρα του Δήμητρα. Θα 

ήταν παράλειψη, αν δεν ανέφερα τη βοήθεια των φίλων μου Λεωνίδα Παπά, 

από τους Αγίους Σαράντα, και Εμμανουήλ Δούκα, που με βοήθησαν, ο πρώτος 

με την παροχή συμβουλών για την περιοχή και αρχιτεκτονικών σχεδίων και ο 

δεύτερος με την επιμέλεια του φωτογραφικού υλικού, αλλά και όσων απλών 

ανθρώπων, έλαβα την ποικιλότροπη βοήθεια και αρωγή καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της εργασίας μου.  

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους Πατέρες της Ενορίας του 

Αγίου Λουκά Άνω Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης, π. Βασίλειο και π. Θεόδωρο, για 
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την παραχώρηση του δευτέρου ορόφου του κωδωνοστασίου του ναού, 

προκειμένου να συγγραφεί και να ολοκληρωθεί το παρόν πόνημα. 

Η προσπάθεια αυτή θα ήταν αδύνατο να περατωθεί δίχως την 

αποφασιστική επιμονή και υπομονή της συζύγου μου Ελισάβετ να ολοκληρώσω 

την παρούσα έρευνα για να παντρευτούμε.  

Θα κλείσω τις ευχαριστίες μου εκφράζοντας την άπειρη ευγνωμοσύνη 

μου προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και Πάσης Αλβανίας κ. 

Αναστάσιο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημήτριο, 

με τις ευχές και ευλογίες των οποίων εκπονήθηκε η παρούσα εργασία.   

 

 

Θεσσαλονίκη, λ’ Ιανουαρίου ͵βΙ ΄  

Μνήμη των Τριών Ιεραρχών  

 

 

                                                                             Ιωάννης  Γ.  Σαρηγιαννίδης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μακραίωνη παρουσία του Χριστιανισμού στην Ήπειρο από τα πρώτα 

χριστιανικά χρόνια είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο,  που αποδεικνύεται από τις 

αρχαιολογικές έρευνες και τον σημαντικό αριθμό των διασωσμένων μνημείων 

χριστιανικής λατρείας.2 Τα χριστιανικά μνημεία αποτελούν αδιάψευστους 

μάρτυρες μέχρι και σήμερα της διαχρονικής παρουσίας της Εκκλησίας στον 

πολύπαθο χώρο των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Αλβανίας αποτελεί μια 

ιδιαίτερη κατηγορία κατά τον προηγούμενο αιώνα, μιας και δοκίμασε την 

ανενδοίαστη λαίλαπα του αθεϊσμού στην πιο σκληρή του μορφή, με την 

επίσημη συνταγματική, ηροστράτεια ανακήρυξη, τον Νοέμβριο του 1967, υπό 

την σκέπη της ιδεολογικής λεοντής. Το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα  η 

θρησκευτική πίστη υποβλήθηκε σε μεγάλες δοκιμασίες και η  Εκκλησία της 

Αλβανίας περιήλθε σε δεινή θέση και υπό διωγμό.  

Η λυμφατική περίοδος του Ενβέρ Χότζα θα σφραγίσει με μαρτυρικό 

τρόπο τον 20ό αιώνα και η Εκκλησία ως ζωντανός οργανισμός με τα ιερά 

καθιδρύματά της θα δεχθεί απροσχημάτιστο εκβαρβαρωτικό πλήγμα. Αρκετά 

μνημεία στάθηκαν τυχερά μέσα στην ατυχία τους, μιας και ανακηρύχτηκαν 

σταδιακά, από το 1948 και μετά, σε Διατηρητέα Μνημεία Πολιτισμού από την 

Κρατική Επιτροπή Πολιτισμού και με αυτό τον τρόπο διέφυγαν την 

κατεδάφιση, την αποθηριωμένη καταστροφή και την ριζική αλλαγή της  

λειτουργικής τους χρήσης.3 

Στα τέλη του 20ού αιώνα στην ευεπίφορη Βαλκανική Χερσόνησο με την 

πτώση του Κομμουνιστικού καθεστώτος μια νέα πραγματικότητα αναδύθηκε 

μέσα από τις στάχτες του παρελθόντος. Η λύτρωση για την Εκκλησία της 

Αλβανίας επετεύχθη το 1990 με την έκπτωση της αρνησιθεΐας και την ανάληψη 

δράσης από τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, με σκοπό την 

ανασυγκρότηση της Εκκλησίας της Αλβανίας με την αποστολή του 

                                                 
2 Guntram, «Einige Bemerkungen zur kirche in Marmiro», 43-48.  
3 Σχετικά με την ανάδειξη των μνημείων και την αλβανική προοπτική βλ. Riza, «La mise en 
valeurs Des monumentes Dans L’ Interpretation Albanaise», 141-157. 
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Πατριαρχικού Εξάρχου, Μητροπολίτη Ανδρούσης κ.κ. Αναστασίου και νυν 

Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, το 1992. Η ανήκεστη εικόνα και 

οι συνθήκες που αντίκρισε ο Μακαριώτατος ήταν αποκαρδιωτικές˙ βρήκε την 

Εκκλησία όπως και ο ίδιος λέγει «ολοκληρωτικά ερειπωμένη, του θύμιζε Κρανίου 

Τόπο», όλα γύρω του ήταν γυμνά και τετραχηλισμένα. Σε συνέντευξή του στη 

Νέα Ελληνική Τηλεόραση, στις 29 Οκτωβρίου 2004, ξεκίνησε με τη 

χαρακτηριστική φράση˙ «Αρχίσαμε από το μηδέν στην Αλβανία». Παρ’όλα αυτά 

ανέλαβε δυναμικά το έργο του και άρχισε τα πρώτα του βήματα με τον πασχαλινό 

χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη» και την αυθόρμητη απάντηση των πιστών «Αληθώς 

Ανέστη». Από τα πρώτιστα μελήματα του Αρχιεπισκόπου ήταν η αναζωπύρωση 

της Ορθοδόξου Πίστεως στις καρδιές των ανθρώπων και η οργάνωση της τοπικής 

Εκκλησίας.  

Ο αρχιεπίσκοπος έδωσε μεγάλη βαρύτητα στους χώρους λατρείας, γιατί 

σε πολλές περιπτώσεις ήταν υποχρεωμένοι οι πιστοί να τελούν τη Θεία 

Λειτουργία ακόμη και σε υπαίθριους χώρους. Η μακροχρόνια έλλειψη 

συντήρησης των ναών και των μονών, η ανθρώπινη καταστροφική 

παρεμβατικότητα, αλλά και η αλλαγή  λειτουργικής χρηστικότητας των  

εκκλησιαστικών ιδρυμάτων οδήγησε αναπόδραστα στον εκφυλισμό τους.   

Στον αντίποδα αυτής της κατάστασης, μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια 

της ευδόκιμης αρχιερατείας  του Αρχιεπισκόπου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

της Αρχιεπισκοπής, έχουν ανεγερθεί εκ θεμελίων πάνω από 150 ναοί, έχουν 

αναστηλωθεί 60 μονές και εκκλησίες και έχουν επισκευαστεί πάνω από 160 ναοί.  

Τα προβλήματα της Εκκλησίας στην Αλβανία δεν περιορίζονται μόνο 

στην αναζήτηση ιδιωτικών πόρων  για την συντήρησή της, αλλά κυρίως 

εστιάζονται στη μεγάλη έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να 

επανδρώσει και να στελεχώσει αυτούς τους πνευματικούς φάρους.  
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Το  υλικό  της  παρούσας  διατριβής  και  η  πραγμάτευση του 
 

Η περιοχή εξέτασης της παρούσας διατριβής εντοπίζεται στην ευρύτερη 

περιοχή του Αργυροκάστρου και της ομώνυμης μητρόπολης. Ειδικότερα, η 

περιοχή της Δρόπολης παρουσιάζει κατά την οθωμανική περίοδο ακμή στην 

ανέγερση μονών, γεγονός το οποίο προσέδωσε στην περιοχή την προσωνυμία, 

ως του Αγίου Όρους της Βορείου Ηπείρου και για τον λόγο αυτό αποτέλεσε το 

αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας μελέτης.  

Η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής εικόνας των εκκλησιαστικών μνημείων 

της περιοχής, αλλά και ο ζωγραφικός τους διάκοσμος θα μας απασχολήσουν, 

γιατί η διαμόρφωσή τους συνδέεται άμεσα με τις ιστορικοοικονομικές συγκυρίες 

της εποχής, τους διαθέσιμους χώρους προς ζωγραφική αλλά και τις επιρροές των 

νέων ρευμάτων (λόγω της γειτνίασης της Ηπείρου με τα Ιόνια νησιά και κατ’ 

επέκταση με την Ιταλία), που μέσω χαλκογραφιών, φορητών εικόνων κ.ά. θα 

επηρεάσουν τους ζωγράφους.  

Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε με αφετηρία τις πολλές ολιγοήμερες 

επισκέψεις μου στην περιοχή που διερευνούμε και στη Μητρόπολη 

Αργυροκάστρου, προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία προς 

πραγμάτευση. Συνεχίστηκε με μια εβδομαδιαία επίσκεψη στα Τίρανα το 2012, 

με σκοπό την έρευνα στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής, στο Πανεπιστήμιο των 

Τιράνων αλλά και στο Ινστιτούτο Μνημείων της Αλβανίας, έναν κρατικό φορέα 

που εποπτεύει και μεριμνά για τη διατήρηση, συντήρηση και διάσωση της 

πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στη γείτονα χώρα. Το Ινστιτούτο εκδίδει τις 

μελέτες του κάθε χρόνο στο περιοδικό «Monumentet». Η εργασία 

συμπληρώθηκε με τρεις επισκέψεις μακράς διαρκείας κατά τους θερινούς μήνες 

από το 2012-2014 στο Αργυρόκαστρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με 

επιτόπια έρευνα και εμπειρική ψηλάφιση του υπαρκτού, όπου 

φωτογραφήθηκαν όλα τα μνημεία εξ ολοκλήρου. Η επιτόπια επίσκεψη στα 

μνημεία αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης, 

που προκειμένου να ξεπεραστούν, χρειάστηκε να νοικιαστούν υποζύγια αλλά 

και οχήματα με τετρακίνηση, προκειμένου να μεταφερθεί ο υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός. Οι παραπάνω συνθήκες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες 
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του καλοκαιριού κατέστησαν την έρευνα δυσκολότερη. Για την ολοκλήρωση και 

πληρέστερη συγκέντρωση βιβλιογραφικού υλικού  κρίθηκε απαραίτητο να 

επισκεφθούμε συμπληρωματικά τις βιβλιοθήκες των Ιωαννίνων, (Εταιρείας 

Ηπειρωτικών Μελετών, τη Ζωσιμαία, κ.ά.), της Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφικής, 

Θεολογικής, Αρχιτεκτονικής Σχολής, ΠΑ.ΜΑΚ. και Ι.Μ.Χ.Α.). 

Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί διάφορα βιβλία για τις εκκλησίες και τα 

μοναστήρια στην Αλβανία. Στην πλειοψηφία τους αποτελούν περιγραφικές 

καταγραφές εν είδει καταλόγου.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει 

καμιά άλλη συστηματική, επιστημονική μελέτη σχετικά με το θέμα. Το παρόν 

πόνημα δεν αποτελεί απλή περιγραφή των μνημείων, αλλά στοχεύει στην 

ανάδειξή τους, μέσα από την ανίχνευση της εξελικτικής πορείας της 

μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης στην Αλβανία, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε ανά αιώνα.  

Κατά την έρευνα της βιβλιογραφίας για την αναζήτηση των 

απαραίτητων στοιχείων εντοπίσαμε ενδεικτικά: 

 α) τη συμβολή των Pirro Thomo, Aleksander Meksi κ.ά. επιστημόνων 

στην Αλβανία, που μελέτησαν και κατέγραψαν τις Εκκλησίες κατά την περίοδο 

του Ενβέρ Χότζα, που διατήρησε ως πολιτιστικά Μνημεία μέρος εξ αυτών, 

περίπου 160 Εκκλησίες, αποφεύγοντας την ανοίκεια χρήση,4  

β) τη συμβολή των Γεώργιου και Κωνσταντίνου Γιακουμή με μια πρώτη 

άμεση καταγραφή και προσέγγιση όλων των Ορθοδόξων μνημείων στη Βόρεια 

Ήπειρο αμέσως μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος στην Αλβανία, 

 γ) τη διδακτορική διατριβή του Γεώργιου Γιακουμή με τίτλο: Δύο πρώιμα 

μεταβυζαντινά μνημεία και ο ζωγραφικός τους διάκοσμος στο Πωγώνι της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας της Αλβανίας: αρχές 16ου αιώνα, 

 δ) το φωτογραφικό λεύκωμα των Τίτου Γιοχάλα και Λίζας Έβερτ με 

τίτλο: Στη Γη του Πύρρου με σημαντικές φωτογραφίες και ιστορικά σχόλια για τα 

διασωθέντα μνημεία, 

                                                 
4 Σχετικά με την ανακήρυξη των εκκλησιών ως Πολιτιστικών Μνημείων περισσότερα βλ. 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, «Religious building with 
status Culture Monument», (Ι/Ν). 



 15 

 ε) την ιστορικού περιεχόμενου διδακτορική διατριβή της Ευτυχίας 

Παππά με τίτλο: Η επαρχία Δρυïνουπόλεως κατά τη νεώτερη περίοδο, 

 στ) τη μελέτη της Μαρίας Σκαβάρα για το έργο των Λινοτοπιτών 

ζωγράφων στην περιοχή, 

 ζ) τη διδακτορική διατριβή του Γεώργιου Τσιγάρα με τίτλο: Οι Ζωγράφοι 

Κωνσταντίνος και Αθανάσιος. Το έργο τους στο Άγιο Όρος, 

 η) την Εργασία της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας για την αποκατάσταση 

των Μνημείων κ.ά.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του παρόντος θέματος είναι:  

■ η κάλυψη του υπάρχοντος συγγραφικού κενού στην εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική και ζωγραφική τέχνη κατά την περίοδο της οθωμανικής κατοχής 

στην σημερινή  Μητρόπολη Αργυροκάστρου αλλά και η συμβολή στη διάσωση 

του υπό κατάρρευση καθολικού της μονής Ζωναρίων, έστω σε επίπεδο μελέτης 

και επιτόπιας έρευνας (εικ. εξώφυλλο, 454,455),  

■ η ανάδειξη του έργου της Εκκλησίας της Αλβανίας στη συντήρηση και 

διάσωση του πνευματικού πλούτου της, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παγκόσμιας κληρονομιάς του Χριστιανισμού, 

■ η ανάδειξη της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης στην 

Αλβανία σήμερα, 

■ η παρουσίαση των λατρευτικών μνημείων και του ζωγραφικού 

διακόσμου τους,  όχι ως απλές καταλογογραφήσεις, αλλά ως δομικά στοιχεία 

της μεταβυζαντινής τέχνης που αναπτύχθηκε στην περιοχή ανά αιώνα, κυρίως 

μέσω των ελληνικών και αλβανικών πηγών, και τέλος 

■ ο τονισμός της ιδιαιτερότητας και της σχέσης αρχιτεκτονικού χώρου 

και εικονογραφίας, η οποία σπάνια συναντάται στη σχετική βιβλιογραφία.  

Η εργασία, κατά κύριο λόγο, στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω 

ερωτήματα:  

Πώς εξελίχτηκε και διαμορφώθηκε ανά αιώνα η αρχιτεκτονική και ο 

ζωγραφικός διάκοσμος των ναών και των καθολικών κατά τη μεταβυζαντινή 

εποχή στη σημερινή περιοχή της Μητρόπολης Αργυροκάστρου;  
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Ποια ζωγραφικά στοιχεία και πρότυπα της Σχολής της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας απαντούν στα υπό εξέταση μνημεία;  

Ποια τα δάνεια της δυτικής τέχνης στον ζωγραφικό διάκοσμο στους υπό 

εξέταση ναούς;  

Επιλέξαμε τέσσερα καθολικά μονών και δύο ναούς, προκειμένου να 

προσεγγίσουμε το πεδίο μελέτης μας τόσο σε επίπεδο μοναστικής 

αρχιτεκτονικής και τέχνης όσο και ενοριακής, αποσκοπώντας στη σκιαγράφηση 

του Εκκλησιαστικού Πολιτιστικού τοπίου της περιοχής (Χάρτες 5,6). Τα πέντε 

μνημεία εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν το 1963 ως Πολιτιστικά Μνημεία, την 

εποχή του Ενβέρ Χότζα (Γεωργουτσάτι, Ζερβάτι, Κακομιά, Βραχογκοραντζή, 

Πέπελη), ενώ η μονή των Ζωναρίων εγκαταλείφθηκε, πιστεύουμε, λόγω 

γειτνίασής της με τα ελληνικά σύνορα.5  

Κατά την επεξεργασία αποδελτιώθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν·  

ενδεικτικά αναφέρουμε:  

α) σχεδόν εκατό διδακτορικές και μεταπτυχιακές εργασίες, 

β) διακόσια άρθρα από ελληνικά και ξένα περιοδικά, όπως για 

παράδειγμα Δ.Χ.Α.Ε., Α.Δ., Δωδώνη, Βυζαντινά, Μακεδονικά, Monumentet, 

Studime Historike, Buletin I Universitetit Shtetëror të Tiranës κ.ά.,  

γ) πλήθος βοηθημάτων, και  

δ) στοιχεία από τις επίσημες ηλεκτρονικές σελίδες διαφόρων φορέων.  

Για την καλύτερη προσέγγιση του βιβλιογραφικού υλικού επιχειρήθηκε ο 

διαχωρισμός του σε  πέντε κατηγορίες: 

 α) πηγές,  

β) βοηθήματα, 

γ) ξένη βιβλιογραφία, 

 δ) άρθρα περιοδικών, εφημερίδων, επετηρίδων, συλλογικών τόμων κ.ά., 

 ε) ηλεκτρονικές πηγές. 

Το επιστημονικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας επιχειρείται στη 

βάση των ακόλουθων κριτηρίων:  

                                                 
5 REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, «Religious building with 
status Culture Monument», (Ι/Ν). 
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Α.1) της γεωγραφίας και των περιβαλλοντικών συνθηκών του τόπου 

που διαμόρφωσαν τη μεταβυζαντινή ιστορία της αρχιτεκτονικής στην περιοχή 

της Ηπείρου. Τα υπό εξέταση μνημεία του πολιτιστικού τοπίου που μελετάμε, 

στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου, προσεγγίζονται «ως το αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ανθρώπινη κοινότητα (δηλ. τις πολιτιστικές και άλλες 

δυνατότητες που διαθέτει) και τις φυσικές συνθήκες (περιβάλλον), οπότε ανάλογα 

αποτυπώνει αυτή τον τύπο ή το μοντέλο της (pattern) στο φυσικό περιβάλλον (physical 

environment)».6 Είναι ενδεικτική η προσέγγιση του Sauer που δηλώνει πως «το 

πολιτισμικό τοπίο διαμορφώνεται από το φυσικό τοπίο, από μια πολιτισμική ομάδα. Ο 

πολιτισμός είναι ο φορέας, η φύση το μέσο και το πολιτιστικό τοπίο το αποτέλεσμα»7  

Στον αγροτικό χώρο της κοιλάδας της Δρόπολης, που κυρίως εξετάζουμε, οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες και η τοπογραφία με τη μορφολογία του εδάφους  

σχετίζονται άμεσα με την κατασκευαστική μέθοδο και την εξωτερική τοιχοποιία 

των μνημείων. Η ημιορεινή φυσιογνωμία της περιοχής (το υψόμετρο στα 

εξεταζόμενα μνημεία φθάνει μέχρι τα 600 μ.) επιβάλλει τη χρήση εγχώριων 

υλικών κατασκευής, με τα ονόματα των μαστόρων να παραμένουν άγνωστα, σε 

αντίθεση με τα ονόματα των ζωγράφων, όπως αναφέρει και η Αργυρώ 

Καραμπερίδη: «Για τα περισσότερα αρχιτεκτονικά έργα της βυζαντινής και 

μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής τα ονόματα του πρωτομάστορα και των μαστόρων 

…παραμένουν άγνωστα».8  

Α.2) των υφιστάμενων οικονομικών και ιστορικών συνθηκών. 

Γενικότερα, στην Ήπειρο μετά την ολοκλήρωση των οθωμανικών κατακτήσεων 

και την άλωση της Κωνσταντινούπολης θα ακολουθήσει μια μεταβατική 

περίοδος με κύρια χαρακτηριστικά τα προνόμια που θα δοθούν σε 

εκκλησιαστικούς φορείς ή θρησκευτικά ιδρύματα και τις συχνές μετακινήσεις 

μεταξύ των υπηκόων της αυτοκρατορίας.9 Τα παραπάνω στοιχεία σε 

συνδυασμό: α) με την οικονομική άνθηση μέσω του εμπορίου,  που θα αναδείξει 

σταδιακά τις μεγάλες μορφές των Εθνικών Ευεργετών (Χατζηλεόντιος Χρήστου, 

                                                 
6
 Γαβρά, Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο, 37. 

7 Μωραΐτης, Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου, 46. 
8 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 54.  
9 Γαρίδης, Η εντοίχια ζωγραφική, 6 κ.ε. Τσέφος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, 227. 
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Κωνσταντίνος Χρήστου, Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας, Χριστάκης 

Ζωγράφος κ.ά.),10 και β) τις περιοδικές προσπάθειες εξισλαμισμού από τους 

Οθωμανούς, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη 

των μονών ως προπυργίων της Ορθοδοξίας.11  Τα μοναστήρια θα αποτελέσουν 

την πηγή μεταλαμπάδευσης και ταυτότητας του Ορθοδόξου φρονήματος δειλά 

δειλά σε όλες στις αγροτικές περιοχές, κάτι που θα εκφραστεί μέσω της 

ανέγερσης και του εξωραϊσμού των ναών στην περιοχή έρευνάς μας.  

Α.3) της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η ανάλυση των αρχιτεκτονικών 

τύπων καθορίζεται με βάση την επιπεδομετρική σύνθεση και την δομική 

οργάνωση. Στα πλαίσια αυτά της μεθοδολογικής προσέγγισης και εξέτασης του 

αντικειμένου της έρευνάς μας ο τρόπος θεώρησης αποκρυσταλλώνεται σε δύο 

άξονες.  Στον πρώτο άξονα αναλύουμε αρχιτεκτονικά τον κυρίως ναό και τον 

νάρθηκα, ενώ στον δεύτερο άξονα παρουσιάζουμε τα προσκτίσματα του ναού, 

όπως το χαγιάτι, το πρόπυλο και το κωδωνοστάσιο. Τα δεδομένα αυτής της 

μελέτης και προσέγγισης παρουσιάζονται σε αρχιτεκτονικά σχέδια στο τρίτο 

μέρος, και 

Β) της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και τέχνης. Η παρούσα έρευνα δεν 

περιορίζεται, όπως οι περισσότερες μελέτες και εργασίες, σε συγκεκριμένες 

οικογένειες ζωγράφων ή μεμονωμένους ζωγράφους, αλλά εκτείνεται και 

ξετυλίγεται, εστιάζοντας στην μετάβαση και χρήση των διαφόρων τύπων της 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής αλλά και έκφρασης της ζωγραφικής τέχνης, στο 

εσωτερικό των ναών, δια μέσου των αιώνων κατά τη μεταβυζαντινή εποχή.  

Η εικαστική παραγωγή των εξεταζομένων μνημείων αλλά και όλων των 

οίκων του Θεού κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο συνεχίζει να αποτελεί την 

έκφραση της παρουσίας του Θεού και των αγίων του στον υλικό κόσμο. Με τη 

μελέτη και έρευνα της εικονογραφίας και της τεχνοτροπίας στις διαθέσιμες 

επιφάνειες της ζωγραφικής των υπό εξέταση μνημείων, προσεγγίζουμε 

επιστημονικά την  εικαστική παραγωγή, όχι ως μια ατομική σύνθεση, αλλά ως 

ένα διαφορετικό  τρόπο ύπαρξης και μίμησης του βίου των μαρτύρων και των 

                                                 
10 Μπέττης,  Ηπειρωτική ευποιΐα ή βιογραφική συλλογή Ηπειρωτών ευεργετών της Τουρκοκρατίας.   
11 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 46 κ.ε. 
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αγίων από τους χριστιανούς κατά την οθωμανική κυριαρχία. Η αντίληψη αυτή 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κατανόησης όλης της εικαστικής παραγωγής της 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Στόχος των παραστάσεων είναι η παιδαγωγία των 

πιστών, μιας και αποτελούν τη βίβλο των αγραμμάτων, και όχι η απλή θέαση 

της εικόνας ως ένα έργο κοσμικής ζωγραφικής.  

Τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν καίρια τη μορφή και τη γονιμότητα 

του ζωγραφικού διακόσμου των μνημείων και καθορίζουν ουσιαστικά τη 

φιλοτέχνηση και αξιοποίηση κάθε σπιθαμής της ζωγραφικής επιφάνειας, 

προκειμένου να αποφύγουν «τον λεγόμενο φόβο του κενού (horror vacui)».12 Έτσι, η 

περιγραφή του ζωγραφικού διακόσμου των ναών ξεκινά με την παρουσίαση 

του Παντοκράτορος στον τρούλο του κυρίως ναού και ακολουθεί η 

εικονογραφία του θόλου και οι ζωγραφικές επιφάνειες, με μια παρατακτική και 

οριζόντια ανάπτυξη των εικονογραφικών κύκλων σε ζώνες. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται στον γενικό εικονογραφικό κύκλο το Ιερό Βήμα με την 

παράσταση της Πλατυτέρας, τη Μετάδοση και Μετάληψη του Σώματος και 

Αίματος του Χριστού και τους συλλειτουργούντες Ιεράρχες, και άλλες 

παραστάσεις. Τέλος, η εικονογραφία των καθολικών και των ναών 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της παράστασης της Δευτέρας Παρουσίας 

στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα, των Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου και των 

αγίων της Εκκλησίας μας.  

Από τα παραπάνω συνάγουμε το συμπέρασμα ότι τόσο οι αρχιτέκτονες 

και μάστορες, όσο και οι ζωγράφοι κινούνται στα παραδεδομένα πλαίσια των 

παλαιών ρυθμών, έχοντας ως γνώμονα την πλούσια Ορθόδοξη παράδοση που 

θα προσπαθήσει να αφομοιώσει τις νέες τάσεις και τις εξωγενείς επιρροές που 

διεισδύουν στην περιοχή, μέσα από τις επαφές με τα Βαλκάνια και τη Δύση.13  

Για την καλύτερη κατανόηση της εκκλησιαστικής κατάστασης στην 

Αλβανία θα προβούμε στη συνέχεια, στο Πρώτο Μέρος, σε μια ιστορική 

αναδρομή και ανασκόπηση της περιοχής της Ηπείρου, από την αρχαιότητα έως 

                                                 
12 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 550. 
13 Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων στην Ήπειρο την όψιμη τουρκοκρατία», 241-252.  
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και σήμερα. Στην πρώτη ενότητα μελετάται κυρίως και προσεγγίζεται η περιοχή 

γεωγραφικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά.   

Στην επόμενη ενότητα δίνεται έμφαση  στην ανάπτυξη και άνθηση του 

μοναχισμού κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, καθώς και στους παράγοντες που 

συνέβαλαν στην  πρόοδο αυτή.  

Στην τελευταία ενότητα του πρώτου μέρους αναφέρονται τα γενικά 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής που σφράγισαν την τέχνη στην 

περιοχή με μοναδικό τρόπο, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης.  

Στο  Δεύτερο Μέρος, εστιάζουμε στο ιστορικογεωγραφικό πλαίσιο της 

υπό εξέταση ευρύτερης περιοχής του Αργυροκάστρου και της Δρόπολης, με την 

έρευνα να επικεντρώνεται στην πρώτη ενότητα σε τέσσερα καθολικά 

μοναστηριών και δύο ναούς της σημερινής Μητρόπολης Αργυροκάστρου, 

παρουσιάζοντας την αρχιτεκτονική τους σύνθεση και διακόσμηση ανά αιώνα.  

Στην επόμενη ενότητα αναφέρονται τα συμπερασματικά στοιχεία της 

έρευνας, με σκοπό τον πλουτισμό  και την προσέγγιση της ηπειρωτικής τέχνης, 

όπως αυτή σκιαγραφήθηκε, σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούσαν την περίοδο που μελετούμε. 
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ΜΕΡΟΣ I 

Α.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΙ  ΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Όπως αναφέρει ο Τίτος Γιοχάλας στο βιβλίο του «Στη Γη του Πύρρου»: «Η 

Ήπειρος περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική περιοχή, συνδέθηκε κατά την αρχαιότητα 

τόσο με τη ζωή όσο και με το θάνατο: με τη ζωή, γιατί εκεί, στο μαντείο της 

«δυσχείμερης» Δωδώνης, κατέφευγαν όσοι, αγωνιώντας για τα μελλούμενα, ζητούσαν 

από τον Πελασγικό, Δωδωνάρχοντα Δία πρόβλεψη για τη ζωή τους· και με το θάνατο, 

γιατί, όταν το πλήρωμα του χρόνου κατέλυε την ανησυχία και το όνειρο, στον ποταμό 

Αχέροντα άφηναν να κυλήσει τη στερνή βαρκάδα με το Χάροντα που θα τους οδηγούσε 

στον σκιερό, τον Αμείλιχο Άδη».14 

Η ιστορία της Ηπείρου ξεκινά από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.·15 το όνομα 

Ήπειρος ή Άπειρος Χώρα σημαίνει στεριά, και πρώτοι οι κάτοικοι των Ιονίων 

νήσων ονοματοθέτησαν την περιοχή.16 Σημαντικοί οικισμοί αλλά και αποικίες, 

που αναδείχθηκαν κατά την αρχαιότητα, είναι η Δωδώνη, το Βουθρωτό, ο  

Ογχησμός (Άγιοι Σαράντα), η Φοινίκη, η Αντιγονέα, η Επίδαμνος, η 

Απολλωνία, η Αμάντια κ.ά. (Χάρτης 7).17 

Η γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της  Ηπείρου υπήρξε  κόμβος 

στρατηγικής σημασίας, με διπολικό χαρακτήρα, σε όλη τη μακραίωνη ιστορία 

της.18 Αποτελούσε την εμπορική πύλη και το σταυροδρόμι εισόδου και εξόδου 

                                                 
14 Γιοχάλας- Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου, 7-9. Η έκφραση δυσχείμερος για την περιγραφή της 
Δωδώνης είναι παρμένη από την Ιλιάδα «Γουνεὺς δ' ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας· τῷδ' Ἐνιῆνες 
ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί' ἔθεντο, οἵ τ' ἀμφ' ἱμερτὸν 
Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο ὅς ῥ' ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ…», 2. 750. 
15 Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια. Σπήλιος, Πελασγική Ήπειρος, 11. Καρκασίνας, Η παλαιολιθική 
σπηλιά της Αγίας Μαρίνας, 7 κ.ε. Φράγκος, Ήπειρος, 21 κ.ε.   
16 Γιοχάλας-Έβερτ, ό.π., 7-9. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Μουσική από την Ήπειρο, 13. 
17 Τουλουμάκος, «Ιστορική Θεώρηση», 211-219. Σταύρου, «Η Φοινίκη πρωτεύουσα της Χαονίας 
και της Ηπείρου», 111-113. Çondi «Η νομισματική κυκλοφορία», 411-420. Ceka, Butroti, 37-69. 
Τζαμαλής, «Αρχαία νομίσματα», 19-22, Lako, «Zbulime të reja në Sarandë», 3. Guntram, 
Albanien, 18. Toυ Ιδίου, Kunst und kultur, 217, 258, 285. Ceka-Korkuti, Arkeologjia. 364-373, Ceka, 
Archeologikal treasures, 130-195. Tartari, «Τα υαλουργεία του 1ου-4ου αιώνα στην Αλβανία», 69-
115.  
18 Η ιστορία της περιοχής  είλκυε την προσοχή πολλών ξένων κατά τους προηγούμενους αιώνες. 
Ο Κωνσταντίνος Ζάχος αναφέρει: «Τα Γιάννενα και η Ήπειρος γενικότερα αποτέλεσαν προσφιλή 
προορισμό Ευρωπαίων περιηγητών, που κατέκλυσαν τον Ελλαδικό χώρο τον 18ο και τις πρώτες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα. Οι περιηγητές καταγίνονταν με περιγραφές, του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής 
κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και των αρχαίων ερειπίων, τα οποία πολλές φορές ταυτίζουν επιτυχώς, 
λόγω της κλασσικής τους παιδείας με τις αρχαίες ονομασίες». Ταυτόχρονα οι περιηγητές επιδίδονταν 
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προς την Ιταλία και την κεντρική Ελλάδα.19 Τα πιο γνωστά φύλα της Ηπείρου 

κατά την αρχαιότητα υπήρξαν οι Χάονες, οι Μολοσσοί και οι Θεσπρωτοί.20 Οι 

πιο γνωστοί βασιλείς της Ηπείρου υπήρξαν ο Νεοπτόλεμος ο Γ΄, ο Αιακίδης, ο 

Πύρρος κ.ά. 21   

Ο ακριβής προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων της Ηπείρου,  από 

την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, δεν είναι εύκολος, λόγω της μεταβαλλόμενης  

φυσιογνωμίας της, τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα. Τα γεωγραφικά όρια 

της «Απείρου γης» πλάθονται και αναπλάθονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ιστορικές συγκυρίες, όπως άλλωστε προκύπτει από τις διαποικιλλόμενες 

πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων (Χάρτες 7,8).22  

Η Ήπειρος, κατά την αρχαιότητα, εκτεινόταν από τα Ακροκεραύνεια όρη 

ως τον Αμβρακικό Κόλπο και από το Ιόνιο Πέλαγος ως τη Θεσσαλία και τη 

Μακεδονία.23  Αρκετοί νεώτεροι ιστορικοί συγγραφείς και γεωγράφοι  

προσδιορίζουν ως το βορειότερο σημείο της Ηπείρου τον Γενούσο ποταμό.24 

                                                                                                                                                
σε ανασκαφές και συλλογές αρχαίων ευρημάτων, τα οποία διοχέτευαν στο εξωτερικό. Ο 
Αθανάσιος Ψαλίδας (λόγιος, συγγραφέας και διδάσκαλος, από τις σημαντικότερες μορφές του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού) χαρακτηρίζει τους ξένους, όπως αναφέρει και ο Κωνσταντίνος 
Ζάχος «ως τυμβωρύχους και ως ιερόσυλους». Ζάχος, «Η ιστορία της έρευνας στην Ήπειρο», 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (I/N). Σχετικά με την ευρωπαïκή τάση επίσκεψης στην Ελλάδα 
από περιηγητές τον 19ο αιώνα βλ. Τριανταφύλλου, «Οι περιηγητές του 19ου αιώνα», 
Ελευθεροτυπία, (Ι/Ν). 
19 Χατζοπούλου, Ήπειρος Θεών Ανθρώπων, 13-15. Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, « Οι νομισματικές 
μαρτυρίες», 473-482. Parente, «Monete e uomini tra Epiro e Magna Greciα», 497-510. 
Καρανικόλας Κ.Α., «Η Ήπειρος στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας», 71-76.  
20 Ο Θουκυδίδης και ο Στράβων «θα σημειώσουν ότι στην ‘Ηπειρο κατοικούν βαρβαρικά φύλα· ο 
Θουκυδίδης θα χαρακτηρίσει βαρβάρους τους Χάονες, τους Θεσπρωτούς, και τους Μολοσσούς, ενώ ο 
Στράβων θα αποδώσει τον όρο σε όλους τους Ηπειρώτες». Περισσότερα βλ. Χατζοπούλου,  Ήπειρος 
Θεών και Ανθρώπων, 27. 
21 Περισσότερα για τους Βασιλείς της Ηπείρου βλ. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1.11. 
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, 1. Τσιλιγιάννης, Πύρρος, 15 κ.ε. Klotzsch C., Epeirotische Geschichte.  
Plutarch, The Parallel Lives, The life of Pyrrhus I.1. Φράγκος, Ήπειρος, 25-26. 
22 Ενδεικτικές περιγραφές της περιοχής μάς δίνουν ο Στράβων, Γεωγραφικά 7.7.4 «Ταύτην δη την 
οδό εκ των περί την Επίδαμνον και Απολλωνίαν τόπων ιούσιν εν δεξιά μεν εστί τα Ηπειρωτικά έθνη, 
κλυζόμενα τω Σικελικώ πελάγει μέχρι Αμβρακικού κόλπου , εν αριστερά δε τα όρη τα των Ιλλυριών , ά 
προδιήλθομεν και τα έθνη τα παροικούντα», Hecataei Milesii,  Fragmenta: Scylacis Caryandensis 
Periplus, 65-66. Αριστοτέλους, Μετεωρολογικά, 352b. 
23 Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, 11-16. Του Ιδίου, Aρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, 8-9. Τζουβάρα-
Σούλη, Η λατρεία των γυναικείων θεοτήτων, 3-4. Ο Βρετανός μελετητής Νίκολας  Hammond 
προσεγγίζει την γεωγραφία της Ηπείρου μέσα από γεωλογικούς όρους και σχηματισμούς. 
Περισσότερα βλ. στο βιβλίο του, Ήπειρος, 3-8. Smith, A new classical dictionary, 392-393.  
24 Ενδεικτικά βλ. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη γη του Πύρρου, 7-9. Οικονόμου, Η Εκκλησία 16.  Bursian, 
Geographie von Griechenland, 10 κ.ε. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, 20. Κόντης, «Ιστορία 



 23 

Α.2. Η  ΔΙΑΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ  ΚΑΙ Η  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στην Ήπειρο δεν είναι γνωστό πότε 

ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων  

πληροφορούμαστε ότι ο Απόστολος Παύλος, και πιθανότατα οι μαθητές του, 

έδρασαν στην περιοχή της Νικόπολης κατά το δεύτερο μισό του πρώτου 

αιώνα.25 Στα τέλη του πρώτου αιώνα οι πρώτες οργανωμένες, χριστιανικές 

κοινότητες είναι γεγονός, και από αυτές αναδύθηκαν και πότισαν με το αίμα 

τους την Ηπειρωτική γη οι πρώτοι χριστιανοί μάρτυρες.26 Οι πρώτοι τρεις 

αιώνες κύλισαν με τις ίδιες δυσκολίες και δοκιμασίες  για τους Χριστιανούς σ’ 

όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.  

Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ., και τη διακήρυξη της 

ανεξιθρησκίας, επίσκοποι από την Ήπειρο θα λάβουν μέρος στις διεργασίες της 

Α΄ Οικουμενικής συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας, το 325 μ.Χ.27   

                                                                                                                                                
της Αλβανίας», 295-306. Λαζάρου, Ιλλυρολογία, 73. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού,  
17. Τριανταφυλλόπουλος, «Η τέχνη στη μεταβυζαντινή Βόρεια Ήπειρο», 7-9 
25 Ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, γράφει στον Τίτο και στους Ρωμαίους στις ομώνυμες 
επιστολές του: «Όταν πέμψω Αρτεμάν πρός σε ή Τυχικόν, σπούδασον ελθείν προς με εις Νικόπολιν· εκεί 
γάρ κέκρικα παραχειμάσαι», «ώστε με από Ιερουσαλήμ και κύκλω μέχρι του Ιλλυρικού πεπληρωκέναι το 
ευαγγέλιον του Χριστού», Τίτ. 3.12, Ρωμ.15,19.  Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος 
έμεινε ένα διάστημα με μαθητές του στην Ήπειρο και ίσως να είναι αυτός που έθεσε πρώτος το 
θεμέλιο λίθο της χριστιανικής πίστης στην περιοχή. Περισσότερα βλ. Αραβαντινός, 
«Χρονογραφία της Ηπείρου», 12. Μητροπολίτης Βελεγράδων Άνθιμος Αλεξούδης, Ιερά Μητροπόλη 
Βελεγράδων, 106 κ.ε. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, 34. Μητροπολίτης Νικοπόλεως 
Μελέτιος, «Ο Απόστολος Παύλος στη Νικόπολη», 79. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). Ξενόπουλος, Δοκίμιο ιστορικής περιλήψεως, 5. 
26 Ενδεικτικά αναφέρουμε: ο άγιος Άστις (98μ.Χ) εορτάζει στις 6 Ιουλίου, ο Άγιος Ελευθέριος 
Επίσκοπος Αυλώνος (120 μ.Χ) εορτάζει 15 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Δάναξ (3ος αιώνας) εορτάζει 13 
Ιανουαρίου, οι άγιοι Μάρτυρες Δονάτος και Θερίνος (250 μ.Χ)  εορτάζουν 23 Απριλίου, ο άγιοι 
Διάκονος Ίσαυρος, Βασίλειος, Ιννοκέντιος, Φήλικας Ερμείας και Περεγρίνος (3ος αιώνας) 
εορτάζουν στις 17 Ιουνίου. Περισσότερα βλ. Ζήσης, Ο Χριστιανισμός στη Βόρειο Ήπειρο, 232-233. 
Σιομπότης, «Η Βόρειος Ήπειρος μέσα στο χρόνο», 261-264. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). Peters, «Krishterimi ndër 
Shqiptarë», Simpozium Ndërkombëtar, (Ι/Ν). Bryer, «Kultet e tre shenjtorëve martirë në Shqipëri», 
53-57.   
27 Γριτσόπουλος, «Ήπειρος», 53. Ο ιστορικός Ευσέβιος Καισαρείας αναφέρει «των γουν 
Εκκλησιών απασών, αι την Ευρώπην άπασαν, Λιβύην τε και Ασίαν εκπλήρουν, ομού συνήκτο των του 
Θεού λειτουργών τα ακροθίνια…αλλά και Θράκες και Μακεδόνες, Αχαιοί τε και Ηπειρώται…, Ευσεβίου 
του Παμφίλου, «Εις τον βίον του Μακαρίου Κωνσταντίνου του βασιλέως», VII. Το 2013 
συμπληρώθηκαν 1700 χρόνια από την υπογραφή του Διατάγματος των Μεδιολάνων. Στην 
γενέτειρα του Μ. Κωνσταντίνου, στην πόλη Νις, της Σερβίας, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές 
εκδηλώσεις, παρουσία πολλών Ορθοδόξων Προκαθημένων. Περισσότερα βλ. Ρομφαία, Λαμπρό 
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Στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα η Ήπειρος θα διαιρεθεί 

στην Παλαιά (Epirus Vetus) και στη Νέα (Epirus Nova), με πρωτεύουσες τη 

Νικόπολη και το Δυρράχιο αντίστοιχα.28 Η ανωτέρω περιοχή ήταν ενταγμένη 

στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Επισκόπου Ρώμης ως το 732 μ.Χ. Ο 

αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, για πολιτικούς λόγους, μετέφερε την 

πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία της περιοχής στην 

Κωνσταντινούπολη.29 Ειδικότερα, οι εκκλησιαστικές επαρχίες  περνούν στη 

δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, 

εντασσόμενες στο Συνταγμάτιο των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου.30  

«Η Δρυϊνούπολη μαρτυρείται, ήδη από τον 5ο αιώνα, ως έδρα Επισκοπής της 

Αρχιεπισκοπής Νικοπόλεως, με συμπαγή χριστιανικό πληθυσμό. Από τότε υπάρχουν οι 

πρώτες πληροφορίες σχετικά με τους επισκόπους Δρυϊνουπόλεως… Από το 1285 μ.Χ., η 

Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως υπήχθη στη νεοϊδρυθείσα τότε Μητρόπολη Ιωαννίνων, με έδρα 

το Αργυρόκαστρο, μέχρι το 1832 μ.Χ., οπότε συγχωνεύθηκε με τη γειτονική Επισκοπή 

«Χειμάρας και Δελβίνου». Η ίδρυση της Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως τοποθετείται 

χρονικά στο 19ο αιώνα και συγκεκριμένα το έτος 1835».31 

                                                                                                                                                
Συλλείτουργο στη Νis, (Ι/Ν). Εφημερίδα Καθημερινή, «Ο Αρχιεπίσκοπος στη Σερβία για 1700 έτη  
από διάταγμα Μεδιολάνων», ( Ι/Ν). 
28 Grant, Greek and Roman history, 98. Κεραμόπουλος, Οι Έλληνες και οι Βόρειοι γείτονες, 201.  
Τρίτος, Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό, 37. Προκοπίου Καισάρεως, Περί Κτισμάτων, 4.4.3. Αυτή 
η συγκυρία συνέβαλε στην εκκλησιαστική οργάνωση, σύμφωνα με το Μητροπολιτικό διοικητικό 
σύστημα της Εκκλησίας, που επικράτησε μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια 
της Βιθυνίας. Περισσότερα βλ. Φειδάς, «Εκκλησία Αλβανίας», 147. Hoti, «Aspekte të përhapjes 
së krishterimit të hershëm», 23-27. 
29 Ostrogorsky, Histoire de l’ Etat Byzantin, 193. Μέλλιου, Εκκλησιαστική γεωγραφία της Ν/Α 
Μεσογείου, 99-100. Γιαννακού, Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων, 18. Για τους ίδιους 
λόγους προσαρτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη που μέχρι τότε υπαγόταν 
στην δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης, ως Βικαριάτο, Αγγελόπουλος, Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, 
107-109. Του ιδίου, «Η Χριστιανική Θεσσαλονίκη στην Ελληνορωμαϊκή-βυζαντινή περίοδο από 
το 50 μ.Χ. έως το 1430 μ.Χ.», Περιοδικό Πεμπτουσία, (Ι/Ν). Κατσαρός, «Γράμματα και πνευματική 
ζωή στη βυζαντινή Ήπειρο», 331-336. Popa, «Mbishkrimet e kishave të Shqipërisë si burime 
historike», 219. Κονιδάρης, Αι Αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 64. Sherman, Αλβανία, 
21.  
30 Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, 34. Κονιδάρης, Αι Αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, 64. Ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου, Ηλιουπόλεως Γεννάδιος 
αναφέρει: «και οι περαιτέρω αναφερόμενοι κατά το πλείστον μετά το 732-733 προσηρτήθησαν εις την 
Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως. Θράκες, Μακεδόνες, Αχαιοί, Ηπειρώται, και οι έτι πορρωτάτω 
οικούντες». Βλ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θειρών Γενναδίου, Ιστορία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, 53, 261-262. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί, 226. 
31 Ξυνάδας, Κοσμάς Ευμορφόπουλος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 25. Παππά, Η Επαρχία 
Δρυϊνουπόλεως, 44. Σκαβάρα,Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 39. «Το όνομα Δρόπολη έχει παρθεί 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15697
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15697
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Τον 15ο αιώνα ολοκληρώθηκε η Οθωμανική κυριαρχία στη Χερσόνησο 

του Αίμου με οδυνηρές συνέπειες για τους κατακτημένους.32 Η στρατιωτική 

κατάληψη της Βαλκανικής και η πτώση της στους Οθωμανούς δημιούργησε μια 

νέα διοικητική μονάδα, στην οποία εντάχθηκε η περιοχή, το Εγιαλέτι της 

Ρούμελης˙  οι κυριότερες υποδιαιρέσεις του ήταν το Βιλαέτι, το Σαντζάκι και ο 

Καζάς.33 Το Αργυρόκαστρο κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1418.34  

Ειδικότερα, η περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Αλβανίας εντάχθηκε, σύμφωνα 

με τη νέα αναδιοργάνωση, στο Σαντζάκι Αρβανίντ ή Αλβανίας, με έδρα το 

Αργυρόκαστρο.35 Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν η διοικητική διάρθρωση 

της ευρύτερης περιοχής θα ακολουθήσει τις ιστορικές συγκυρίες. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι το Σαντζάκι Αρβανίντ θα διασπαστεί αργότερα και μέρος 

                                                                                                                                                
ανάποδα από το Βυζαντινό όνομα της Χριστιανικής επισκοπής της Δρυïνουπόλεως, αυτό καθ’ εαυτό μια 
παραφθορά της Ανδιανουπόλεως». Hammond, Ήπειρος, 35.  
32«Όταν οι οθωμανικές στρατιές έφτασαν στην Αλβανία, βρήκαν τη χώρα διαιρεμένη ανάμεσα στον 
ορθόδοξο νότο και τον καθολικό βορρά. Αν και αρχικά υπήρχαν λίγοι προσήλυτοιοι συνθήκες άλλαξαν κατά 
το 17ο αιώνα…η οικονομική πίεση καθιστούσε τον προσηλυτισμό στο Ισλάμ μεγάλο πειρασμό». 
Περισσότερα βλ. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων, 137-142. Κουκουσάς-Βαλλής, Θέματα 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 176-178. «Οι Οθωμανοί δεν εξουσίαζαν τα Βαλκάνια αλλά τη «Ρούμελη» τα 
αλλοτινά εδάφη των «Ρωμαίων», που τα είχαν πάρει από το Βυζάντιο». Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, 25. «Η 
κατάκτηση των Βαλκανίων από του Οθωμανούς αρχίζει το πρώτο καιρό της βασιλείας του Μουράτ Α΄ για 
να φτάσει μέχρι το θάνατο του Μωάμεθ Β΄, στα 1481». Castellan, Ιστορία των Βαλκανίων, 80. 
33 Οι παραπάνω διοικητικοί όροι οργάνωσης ποικίλλουν και διαφοροποιούνται, ως προς τη 
γεωγραφική κατανομή κατά τη διάρκεια των αιώνων, λόγω διοικητικών μεταβολών. Εδώ 
παραθέτουμε ενδεικτική αναφορά. Περισσότερα βλ. Κοκκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι, 
111. Παπά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 44. Pollo-Puto, Ιστορία της Αλβανίας, 124. Σμύρης, Το 
Πασαλίκι των Ιωαννίνων, 28. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί από την Τουρκική 
κατάκτηση στην Εθνική αποκατάσταση, 38-39. Υφαντής, «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός», 217. 
Eskutis, The muslim presence in Epirus and western Creece, (I/N). Ιορδάνογλου, «Οθωμανικές 
επετηρίδες (Σαλναμέ) του Βιλαετίου Μοναστηρίου», (Ι/Ν).  
34 Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, αναφέρει ως ημερομηνία άλωσης του 
Αργυροκάστρου το έτος 1418. Η ιστοσελίδα του Οργανισμού για τη διατήρηση  και Ανάπτυξη 
του Αργυροκάστρου αναφέρει ως έτος πλήρους κατοχής, από τους Οθωμανούς το 1419. 
Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βoρείου Ελληνισμού, 48. Gjirokastra Conservation and Development 
Organization, Gjirokastra History,  (Ι/Ν). Eskutis, The muslim presence in Epirus and western Greece, 
(Ι/Ν). Riza, Qyteti-Muze, 11. Η κατάκτηση της περιοχής, πραγματοποιήθηκε, επί των ημερών του 
Σουλτάνου Μωάμεθ Α΄ (1403-1421), γιού του Βαγιαζίτ Α΄. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι 
Βαλκανικοί λαοί, 234. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή που δίνει το Χρονικό των Τόκκων για 
το Αργυρόκαστρο. Περισσότερα βλ. Di anonimo, Cronica dei Tocco di Cefalonia,  458, στιχ. 3220-
3224. 
35 Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμοό, 50. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Μουσική 
από την Ήπειρο, 20. Ψιμούλη, Σούλι  και Σουλιώτες, 43, e-konitsa, «Πρώιμη τουρκοκρατία (1417-
17ος αιώνας», (Ι/Ν). Παπαδόπουλος, Η Δρόπολη της Β. Ηπείρου, 12. 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/2375
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/2375
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12426
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12426
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αυτού θα προσαρτηθεί στο Σαντζάκι του Αυλώνα, συμπεριλαμβανομένης της 

περιοχής του Αργυροκάστρου.36  

Ο 19ος αιώνας εγκαινίασε μια νέα περίοδο μεταρρυθμίσεων για την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία.37 Μεταξύ των νέων μέτρων ο νόμος «Περί 

Βιλαετίων», το 1864, υπαγόρευσε το σχετικό πλαίσιο διοίκησης της 

αυτοκρατορίας.38 Ο νέος αυτός νόμος  είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί το 

Βιλαέτι των Ιωαννίνων,39 υποδιαιρούμενο σε πέντε Σαντζάκια, ως εξής:  

α) στο Σαντζάκι των Ιωαννίνων υπάγονταν οι Καζάδες Ιωαννίνων, 

Παραμυθιάς, Φιλιατών, Μετσόβου, Κόνιτσας και Λεσκοβικίου,  

β) στο Σαντζάκι Αργυροκάστρου υπάγονταν οι Καζάδες 

Αργυροκάστρου, Πωγωνίου, Πρεμετής, Δελβίνου, Χειμάρρας και Τεπελενίου,  

γ) στο Σαντζάκι Βερατίου υπάγονταν οι Καζάδες Βερατίου, Αυλώνας, 

Σκράπαρης και Τομορίτσας,  

δ) στο Σαντζάκι Πρεβέζης υπάγονταν οι Καζάδες Πρέβεζας, Άρτας, 

Πάργας και Μαργαριτίου, και  

                                                 
36 Τοντόρωφ, Η Βαλκανική πόλη, 655-656. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Μουσική από την 
Ήπειρο, 20. Ars, Η Αλβανία και η Ήπειρος, 64, Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 252.  
37 Αυτή η περίοδος των μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με στόχο τoν 
εξευρωπαϊσμό της ονομάστηκε «Τανζιμάτ» (Ευτυχής Οργάνωση) και κυοφορήθηκε από τον 
Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) και έλαβε σάρκα και οστά από τον γιό του Σουλτάνο 
Αμπντούλ  Μετζίτ Α΄(1839-1861). Τα κυριώτερα διατάγματα ήταν το Χάτι Σερίφ (Hatt-i-Serif 
1839) και το Χάτι Χουμαγιούν (Hatt-i-Humayun 1856) το οποίο ονομάστηκε και Magna Carta 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας, 256-257.  Βερέμης, 
«Οι Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις», 168-171. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 89, 
Σταματόπουλος, Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, 4-7. Χαμχούγιας, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ’, 188-194. Μέλλιου, Εκκλησιαστική γεωγραφία της Ν/Α 
Μεσογείου,,99-100. Vickers, Oι Αλβανοί, 51. Ντάλεγκρ, Έλληνες και ο Οθωμανοί 1453-1923, 339. 
Schevill, Balkani, 290. Castellan G., Ιστορία των Βαλκανίων, 375-380.  
38 «Σύμφωνα με το σχετικό οθωμανικό νόμο, που ίσχυε από το 1864, η πρωτογενής διαίρεση της 
αυτοκρατορίας ήταν το βιλαέτι («νομαρχία» ή «γενική διοίκηση»). Κάθε βιλαέτι χωριζόταν σε σαντζάκια και 
αυτά σε καζάδες, που διευθύνονταν αντίστοιχα από μουτεσαρίφηδες και καϊμακάμηδες…». Κοκολάκης, Η 
τουρκική στατιστική της Ηπείρου στον Σανλαμέ (Ι/Ν). Πολυχρονιάδης, Μελέτη περί της διοικήσεως, 
49-51. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ο όρος εγιαλέτι οδήγησε σε σταδιακή απάλειψη του, 
παραμένοντας ουσιαστικά μόνο σε παραμεθόριες περιοχές που η Οθωμανική κεντρική εξουσία 
είχε  χάσει την κυριαρχία προ καιρού όπως π.χ. η Αίγυπτος και η Τύνιδα, Κοκολάκης, Το ύστερο 
γιαννιώτικο πασαλίκι, 142-143. Παπαγεωργίου, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα, 233. 
39 Γιαννακού, Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων, 13. 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15409
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15409
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15697
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/15697
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ε) στο Σαντζάκι Τρικάλων υπάγονταν τμήματα της σημερινής 

Θεσσαλίας. Το Σαντζάκι της Κορυτσάς με τους Καζάδες Κορυτσάς, Σταρόβου 

και Κολώνιας ανήκε στο Βιλαέτι του Μοναστηρίου.40 

Η διοικητική αυτή διάρθρωση θα παραμείνει μέχρι το 1913, όταν ο 

«Μεγάλος Ασθενής»,41 η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πνέοντας τα λοίσθια, θα 

διαμελιστεί και η Ήπειρος με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας θα προσαρτηθεί 

στο υπό ίδρυση Αλβανικό κράτος.42 Η ρέουσα διαμόρφωση των πολιτικών 

εξελίξεων στα Βαλκάνια και ο γενικότερος εθνοφυλετικός πυρετός θα 

καθορίσουν καίρια τις εξελίξεις στην αλβανική Εκκλησία και την Ήπειρο 

(Χάρτης 3).43 

Η ατμόσφαιρα αυτή που υπέβοσκε από τα πρώτα χρόνια ανεξαρτησίας 

της Αλβανίας, εκφράστηκε και πραξικοπηματικά στις 12 Σεπτεμβρίου του 1922 

στο Βεράτι, με την ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας από 

                                                 
40 Κοκολάκης, Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στον Σανλαμέ, (Ι/Ν). Ιορδάνογλου, Οθωμανικές 
επετηρίδες του Βιλαετίου Μοναστηρίου, (Ι/Ν). Νικολαϊδου, «Η στάση της Τουρκίας απέναντι στους 
Αλβανούς», 81. Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti I Historisë, Historia e poppulit 
Shqiptar, 42. Σκαμνέλου, Η Ελληνική δημοτική εκπαίδευση στην Ήπειρο, 34-35. Ντάλεγκρ, Έλληνες 
και ο Οθωμανοί 1453-1923, 339. Πιτούλη, «Πολιτισμική συγγένεια», 34-35, Βαλδάκμφ, Νότιος 
Αλβανία, 203, 220. Καλλιβρετάκης, «Η ελληνική κοινότητα της Αλβανίας από τη σκοπιά της 
ιστορικής γεωγραφίας και δημογραφίας», 30.  
41 «Ο αρχικός χαρακτηρισμός ή μάλλον διάγνωση περί της ασθένειας αποδίδεται στον Τσάρο Νικόλαο Α’ 
της Ρωσίας, ο όρος καθιερώθηκε στη Γηραιά Ήπειρο, ήταν ο ασθενής της Ευρώπης «The Sick Man of 
Europe». Περισσότερα βλ. Γαζή,  «Ο «μεγάλος ασθενής» του αιώνα μας», (Ι/Ν). Swallow, The sick 
man of Europe. Stavrianos, The Ottoman empire. 
42 «Το έργο της Διεθνούς Οροθετικής Επιτροπής έλαβε τέλος στις 17 Δεκεμβρίου 1913, με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, το οποίο καθόρισε την ελληνοαλβανική συνοριακή γραμμή η οποία 
αποτελεί εως και σήμερα την ελληνοαλβανική μεθόριο. Στην Αλβανία επιδικάστηκε η Χειμάρρα, το 
Δέλβινο…και οι επαρχίες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς», Ιακωβίδης, Το αυτονομιστικό κίνημα, 33. 
Χαρβαλιάς, «Αλβανία», 179-182. Βακαλόπουλος Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού, 793. Πιτούλη-
Κίτσου, Το βορειοηπειρωτικό ζήτημα, 413-444.  Λιθοξόος «Αλβανία», 70-85. Αναγνωστόπουλου-
Παλαιολόγου, Ελλάς και Αλβανία, 110. Documents officiels concernant l’Epire du Nord 1912-1935, 25-
26. Kinross, Οι Οθωμανικοί χρόνοι, 597, Μαλκίδης, Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις, 59-62. Ζιώζιας, 
Βόρειος Ήπειρος, 43-45. Γιαννακού, Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων, 13.  
43 Πρωτοπρεσβύτερος Μεταλληνός,  «Η Εκκλησιαστική κατάστασις εις Βόρειον Ήπειρον» 305-
323. Μια πρακτική που ακολουθήθηκε στη Βαλκανική Χερσόνησο για την επικράτηση του 
φυλετισμού, ήταν η πραξικοπηματική αποκοπή από τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, και η ανακήρυξη των Εθνικών εκκλησιών, όπως αναφέρει ο καθηγητής ιστορίας 
Αθανάσιος Αγγελόπουλος στην περίπτωση της Εκκλησίας της Αλβανίας «Η εκκλησιαστική 
χειραφέτηση θα βοηθούσε την εδραίωση της πολιτικής ανεξαρτησίας», Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της 
Ορθοδοξίας, 35. Μητροπολίτης Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, 15-
18. Vickers, Οι Αλβανοί, 75. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, «Η πορεία της έρευνας για τη 
μεσαιωνική Ήπειρο», 337. Μοσχόπουλος, «Ανέκδοτα έγγραφα», 521-528. Σταυριανός, Τα  
Βαλκάνια από το 1453 και μετά, 1316-1320.   
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Κληρικολαϊκό συνέδριο, εν αγνοία του Πατριαρχείου.44 Μέχρι τις 12 Απριλίου 

1937, που θα δοθεί επίσημα ο Τόμος Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της 

Αλβανίας, θα μεσολαβήσουν 15 χρόνια  εκκλησιαστικής αντικανονικότητας με 

επανειλημμένες, αλλά εν τέλει αποτυχημένες, προσπάθειες για την 

αποκατάσταση της διασαλευθείσας κανονικότητας.45 

 Ο ανωτέρω Τόμος περιελάμβανε την σύσταση τεσσάρων εκκλησιαστικών  

περιφερειών: 

α.  Μητρόπολη Τιράνων, Δυρραχίου, μετά των Μητροπολιτικών   

Επιτροπειών: Τιράνων, Δυρραχίου, Σκόδρας, Καβάγιας, Ελβασάν,  

β. Την Επισκοπή Βερατίου, μετά των Επισκοπικών Επιτροπειών: 

Βερατίου, Αυλώνος, Φιέρι, Λιούσνιας, 

γ. Την Επισκοπή Αργυροκάστρου, μετά των Επισκοπικών Επιτροπειών:  

Αργυροκάστρου, Πωγωνίου, Δελβίνου, Αγίων Σαράντα, Χειμάρρας και 

Πρεμετής,  

                                                 
44 Φούγιας, «Αυτοκέφαλο Ορθοδόξης Εκκλησίας της Αλβανίας», 54. Γριτσόπουλος,  «Αλβανία», 
26. Οικονόμου, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας, 19. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, 
39. «Η ανάπτυξη ενός ιδιότυπου εθνικισμού, υπό την επίδραση του Διαφωτισμού, έθρεψε την ιδέα μέσα 
στους κόλπους της Εκκλησίας εθνικών Εκκλησιαστικών κοινοτήτων, αυτοκέφαλων και αυτόνομων. Έτσι 
ύστερα από την επιτυχή έκβαση των μακροχρόνιων αγώνων υπό την τουρκική κυριαρχία βιουσών εθνικών 
ομάδων για την απόκτηση της ελευθερίας τους και της πολιτικής τους ανεξαρτησίας, διεκδικήθηκε από τα 
νεοσύστατα ορθόδοξα εθνικά κράτη του ΙΘ΄ και τις πρώτες δεκαετίες του Κ΄ αιώνα, η εκκλησιαστική 
αυτονόμηση και ανεξαρτησία, η οποία δόθηκε έκτοτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατόπιν ζυμώσεων, 
αντιδράσεων και σχισμάτων, π.χ. Η αντικανονική και μονομερής ανακήρυξη του ελλαδικού αυτοκεφάλου 
1833  και η αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας 1850, αλλά και το αυτοκέφαλο στη Ρουμανία το 
1856, τη Βουλγαρία το 1870 και την  Αλβανία το 1922-1928-1937». Τακόπουλος, «Οι Εθνικές 
εκκλησίες και ο Εθνοφυλετισμός υπό το πρίσμα των ιερών  κανόνων, Περιοδικό Πεμπτουσία, 
(Ι/Ν). Pollo-Puto, «Ιστορία της Αλβανίας», 295-306. Κόντης, Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, 15. 
Γλαβίνας, Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, 16.   
45 Την οριστική λύση έδωσε η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης με την ανακήρυξη της 
Αυτοκεφαλίας και την έκδοση του Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου «Περί ευλογίας του 
Αυτοκεφάλου της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας», επί Οικουμενικού Πατριάρχου Βενιαμίν του 
Α΄, (Αρ.Πρωτ., 609/12-04-1937). Περισσότερα βλ. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της 
Αλβανίας, (Ι/Ν). Μητροπολίτης Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, 35-
39.  Αργυροκάστρου Παντελεήμων, «Αλβανία», 27. Χατζηφώτης, «Η Ορθόδοξη Εκκλησία», 22. 
«Στο προσκήνιο των διαπραγματεύσεων το 1926 εμφανίζεται ο πολύ ικανός μητροπολίτης Τραπεζούντος. 
Μεταβαίνει με εξαρχική αποστολή στην Αλβανία και επιτυγχάνει την υπογραφή της συμφωνίας των 
Τιράνων, στις 6 Ιουλίου 1926. Η εμπλοκή του ιταλικού παράγοντα οδήγησε εκ νέου σε αποτυχία». 
Περισσότερα βλ. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας» 44. Νέα Εστία, Νέος Ακαδημαϊκός ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Χρύσανθος, (Ι/Ν). Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, 
«Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν), Γλαβίνας, Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, 34-36. 

Γλαβίνας, Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος, 17. Σκουλιδάς, «Οι σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας», 213-214. 
Σχετικά με τον καθορισμό των όρων ανακηρύξεως και αναγνώρισης του Αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας βλ. Τασούδη, Άρθρα και μελέται, 406-407. 
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δ. Την Επισκοπή Κορυτσάς, μετά των Επισκοπικών Επιτροπειών: 

Κορυτσάς, Κολώνιας, Λεσκοβικίου, Πόγραντετς.46 

Δυστυχώς η πολύπαθη Εκκλησία της Αλβανίας δεν θα προλάβει να 

ορθοποδήσει και το  1939 θα περιέλθει στη φασιστική κατοχή της Ιταλίας, ενώ 

λίγο αργότερα η άνοδος των αλβανών κομμουνιστών θα συμπληρώσει τις 

δοκιμασίες της.47 «Ιδιαίτερα μετά την επιβολή του κομμουνιστικού καθεστώτος η 

κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε καταλυτική όχι μόνο για την εσωτερική οργάνωση και 

λειτουργία, αλλά και για τις κανονικές σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας 

προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο… Ο περιορισμός της θρησκευτικής ελευθερίας και η 

δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας (διάταγμα 743/1949) συνοδεύθηκαν από σειρά 

αυθαίρετων επεμβάσεων της κυβερνήσεως στα εσωτερικά πράγματα της Εκκλησίας 

Αλβανίας, η οποία αποδυναμώθηκε και στις ευρύτερες διορθόδοξες σχέσεις της».48  

Η πρόοδος του χρόνου δεν μπόρεσε να ανακόψει την προϊούσα 

αθεϊστική προπαγάνδα και πολεμική ενάντια σε κάθε μορφή θρησκευτικής 

πίστης, με αποκορύφωμα την συνταγματική ηροστράτεια διακήρυξη από τις 

Αλβανικές Αρχές το 1967 (22-11-1967), με την απαγόρευση κάθε θρησκευτικής 

                                                 
46 Μητροπολίτης Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, 46. Βαβούσκος, 
«Η Εκκλησιαστική κατάστασις εις την Αλβανία», 341-351.  Albanian Orthodox, «Statuti I kishës 
Orthodhokse Autokefale të Shqipërisë», (Ι/Ν). Γλαβίνας, Το Αυτοκέφαλο της εν Αλβανία, 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, 378-380.  
47

 «Με την είσοδο των ιταλικών στρατευμάτων (7.4.1939), η Αλβανία έγινε επαρχία της φασιστικής 
Ιταλίας. Αμέσως ετέθησαν σε εφαρμογή σχέδια για ανάλογη θρησκευτική προσάρτηση. Παράλληλα με την 
εγκατάσταση ρωμαιοκαθολικών ιεραποστολικών ταγμάτων σε διάφορες περιοχές του Νότου, το κυρίως 
στρατηγικό σχέδιο ήταν η απορρόφηση των ορθοδόξων μέσω της Ουνίας. Η προπαγάνδα τόνιζε ότι η 
συσπείρωση όλων των αλβανών χριστιανών θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της χώρας, κάτω από την 
προστασία του Βατικανού και του ιταλικού κράτους». Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν), Βασιλικό Υπουργείο των Εξωτερικών, Η ιταλική 
επίθεση κατά της Ελλάδος, 9-56. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας,  47, Βλασίδης, «Βαλκάνια», 
28. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια, 1472-1477. Sherman, Αλβανία, 54-67. Χρηστίδης, Τα Κομμουνιστικά 
Βαλκάνια, 17-22. Καλτσούνης, «Οι Βελλαϊτες και η Βόρειος Ήπειρος», 269-273. Νυσταζοπούλου-
Πελεκίδου, Ελλάδα και Βαλκάνια, 395.  
48 Φειδάς, «Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας», 354. Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της 
Ορθοδοξίας, 47. Δημητρόπουλος, Καθεστωτική οικονομία, 7. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). Είναι ενδεικτικός ο τρόπος που περιγράφει ο 
Ενβέρ Χότζα στα απομνημονεύματα του υπό τον τίτλο Άπαντα ( Vepra), τις προθέσεις και τις 
πρακτικές που θα βοηθήσουν να απομακρυνθεί ο κόσμος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την 
πίστη. Βλ. Hoxha, «Në luftën kundër besimeve», 224-229. Hoxha, «Paragjykimet fetare», 89-101. 
Sherman, Αλβανία, 74-76. Ενδεικτικό της παρούσας κατάστασης είναι και η επιστολή της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής του χωριού Κακογοραντζή με ημερομηνία 25/11/1947, που 
αποστέλλει στην Αρχιεπισκοπή Τιράνων με σκοπό την ενημέρωση ότι πλέον τα κτήματα του 
ναού του χωριού απαλλοτριώθηκαν, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ίδιας, και μένει δίχως 
πόρους, Α.Q.SH., Fondi 1036, Viti 1947, Dosja 134, Fletë 84.  
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έκφρασης και λατρείας.49 Η Αλβανία πλέον θα πρωτοτυπήσει και θα καταστεί το 

πρώτο μαρξιστικό και αθεϊστικό κράτος στον κόσμο, με όλα τα σχετικά 

επακόλουθα και τις συνέπειες, όπως το κλείσιμο ναών, μονών, τον 

αποσχηματισμό κληρικών, τις απηνείς διώξεις και τα μαρτύρια.50  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 οι ιστορικές, πολιτικοκοινωνικές 

συγκυρίες θα διαγράψουν διαφορετικά το μέλλον για όλα τα κομμουνιστικά 

κράτη στην Ευρώπη.  «Όταν το αλβανικό κομμουνιστικό καθεστώς υποχώρησε υπό την 

πίεση των διεθνών εξελίξεων (1991), η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας 

ήταν ολοκληρωτικά ερειπωμένη. Η πλήρης εξάρθρωση της διοικητικής της δομής  δεν 

άφηνε ελπίδες για εσωτερική ανάκαμψη».51  Την άμεση πρωτοβουλία για την 

ανασύσταση της Εκκλησίας της Αλβανίας ανέλαβε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

το 1991, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες.52   

Απόρροια  αυτών των προσπαθειών για την ανασύσταση της Εκκλησίας 

της Αλβανίας ήταν να οριστεί από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου «ο Επίσκοπος Ανδρούσης κ. Αναστάσιος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με εντολήν, όπως επικοινωνήσῃ μετά των αρμοδίων Αρχών της Αλβανικής 

Κυβερνήσεως, ως και των ορθοδόξων κληρικών και πιστών, ανεξαρτήτως καταγωγής και 

                                                 
49 «However, on October 22, 1967, in its desire to be seen as an innovator in world history, the Hoxha 
regime proclaimed itself  constitutionally the first and only atheist state in the world». Αnastasios 
Archibishop of Tirana, Durres, and all Albania, Resurrection the Orthodox Autocephalous Church of 
Albania 1991-2003, 13. Αντωνόπουλος, «Το αλβανικό σύνταγμα», 373. Ρώμας, Αρχιεπίσκοπος 
Αλβανίας Αναστάσιος, 17. Δορκοφίκη, Η Ιησουέλα, 33. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της 
Αλβανίας, (Ι/Ν). Δαλιάνης, Ξέσπασμα ψυχής, 9.  
50 Hoxha, «Praktikat fetare t΄ luftojmë me frymën patriotike» 103-113, Anastasi kryepiskopi I 
Tiranës Durrësit dhe gjithë Shqipërisë,  «Ringrit kanonike e kishes Orthodokse Autoqefale të 
Shqiperisë», 11-17. Τρίτος, Η Εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό, 57. Hoxha, «Paragjykimet fetare», 
89-101. Βουλγαράκη, Εκκλησιαστική ζωή στα Βαλκάνια, 44. Οικονόμου, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της 
Αλβανίας, 46. Χατζηφώτης «Η Ορθόδοξη Εκκλησία», 22-24. Sherman, Αλβανία, 101, Schwandner-
Sievers, Αλβανικές ταυτότητες, 107. Μικέλης, Η εκκλησία εις την Βόρειον Ήπειρον, 14. Μαλκίδης 
Θεοφάνης, Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις, 203-204.  
51 Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, «Η ανασύσταση της 
Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας», 11-17.  
52 «Εις τας αρχάς Ιανουαρίου 1991 ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Δημήτριος και η περί 
Αυτόν Αγία καί Ιερά Σύνοδος ώρισαν Πατριαρχικόν Εξαρχον εν Αλβανίᾳ τον τότε Επίσκοπον (και μετέπειτα 
Μητροπολίτην) Ανδρούσης κ. Αναστάσιον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν, μέ ἐντολήν, οπως 
επικοινωνήσῃ μετά τῶν αρμοδίων Αρχῶν της Αλβανικῆς Κυβερνήσεως, ως καί των ορθοδόξων κληρικων 
καί πιστων, ανεξαρτήτως καταγωγης καί γλώσσης, καί μεριμνήσῃ διά τήν ανασύστασιν καί αναδιοργάνωσιν 
της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Η αδεια εισόδου τοῦ Πατριαρχικου Εξάρχου εδόθη 
υπό της Αλβανικῆς Κυβερνήσεως περί τά μέσα Ιουλίου 1991». Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της 
Αλβανίας, (Ι/Ν).  
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γλώσσης, και μεριμνήσῃ δια την ανασύστασιν και αναδιοργάνωσιν της Ορθοδόξου 

Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας».53 

 «Τα πρώτα βήματα στην ερειπωμένη χώρα, που με τα πολλά πολυβολεία της 

θύμιζε Κρανίου Τόπον, άρχισαν με τον πασχαλινό χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη» και την 

αυθόρμητη απάντηση των πιστών «Αληθώς Ανέστη».54 Οι πρώτες εικόνες που 

αντίκρισε ο Μακαριώτατος ήταν τραγικές, και σε κάποιες περιπτώσεις ναοί 

είχαν παραδοθεί σε ολοσχερή καταστροφή και αφανισμό. Σε άλλες περιπτώσεις 

είχαν διαμορφωθεί κατάλληλα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις  πολλαπλές 

λειτουργικές ανάγκες του κόμματος, π.χ. μετατράπηκαν ναοί σε αποθήκες, 

κινηματογράφους, γραφεία, μουσεία, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης κ.ά.55 Όσα 

μνημεία είχαν χαρακτηριστεί ως «Μνημεία Πολιτισμού» από την Κρατική 

Επιτροπή του καθεστώτος, δεν είχαν καλύτερη τύχη.56 Η μακρόχρονη απουσία 

έργων αποκατάστασης και συντήρησης και οι καταστροφικές ανθρώπινες 

παρεμβάσεις είχαν οδηγήσει τα οικοδομήματα αυτά σε αληθινή εξαθλίωση.57  

Μετά την εκλογή του κ.κ. Αναστασίου στο πηδάλιο της αρχιεπισκοπής 

Αλβανίας, ξεκίνησε δειλά-δειλά η ανασυγκρότηση της Εκκλησίας. Μια από τις 

προτεραιότητες αυτής της αναγέννησης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος να λάβει 

ιδιαίτερη μέριμνα για τους λατρευτικούς χώρους, προκειμένου να στεγαστούν 

στοιχειωδώς και να πραγματοποιηθούν οι πρώτες Θείες Λειτουργίες και τα 

Μυστήρια με τους πιστούς. Η έναρξη των επισκευαστικών έργων αναστήλωσης, 

συντήρησης, αποκατάστασης αλλά και ανέγερσης νέων ναών ήταν 

αναπόφευκτη ανάγκη, αφού και οι πρώτες λατρευτικές συνάξεις, όπως αναφέρει 

                                                 
53 Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της Αλβανίας, (Ι/Ν). Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). Ρώμας, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος, 127-131, Ριζόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος», (Ι/Ν)  
Τσιρέβελος, Η συμβολή του αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου 21. 
Vickers-Pettifer, Αλβανία, 194-198.     
54 Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, «Η ανασύσταση της 
Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας», 11-17.  
55 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 10-15. 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της Αλβανίας, (Ι/Ν). 
56 Η Επιτροπή για τις Λατρείες με τα Μνημεία Πολιτισμού της Αλβανίας αναφέρει το έτος 
ανακήρυξης του κάθε μνημείου. REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR 
KULTET, «Religious building with status Culture Monument», (Ι/Ν). Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., 
Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 18.  
57 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 11. Γιακουμής 
Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 19.  
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και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, «…τελούνταν στο ύπαιθρο εκεί που παλαιότερα υπήρχαν 

μονές ή ναοί σε ημιερειπωμένους ναούς ή κάτω από μεγάλα δένδρα».58  

Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης υπερπροσπάθειας ήταν μέσα σε 20 

χρόνια να αναστηλωθούν και να επισκευαστούν 220 ιστορικά εκκλησιαστικά 

κτίσματα με ολοκληρωμένες εργασίες αποκατάστασης και σωστικές επεμβάσεις, 

ενώ παράλληλα ανεγέρθηκαν εκ θεμελίων πάνω από 150 νέοι ναοί.59 

Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας κατέβαλλε και 

καταβάλλει μέχρι σήμερα άοκνες προσπάθειες για την διάσωση και συντήρηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την ανάδειξη της πλούσιας 

διαχρονικής Ορθόδοξης παράδοσης στη χώρα.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 10-11. 
Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, «Η ανασύσταση της 
Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας», 11-17. Ρώμας, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος, 148. Δορκοφίκη, Η Ιησουέλα, 88-93.  
59 Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, Συνολική άποψη 1991-2012, (Ι/Ν). Orthodox 
Church of Albania, «Orthodox Church of Albania 1991-2010», (Ι/Ν). Ρώμας, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος, 147.  
60 «Η θρησκεία αποτελεί τον συνδετικό ιστό του Βαλκανικού χώρου που είναι κατακερματισμένος και 
ετερογενής…Στα Βαλκάνια όπου το χριστιανικό στοιχείο κυριαρχούσε, το ορθόδοξο μιλέτ αποτελούσε την 
πιο σημαντική πληθυσμιακή κατηγορία». Πρεβελάκης, Τα Βαλκάνια, πολιτισμοί και γεωπολιτική, 125-
129.  
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Α.3. Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

 

«Κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή ο μοναχισμός γνώρισε μεγάλη άνθηση και 

εξάπλωση, τόσο γιατί ευνοήθηκε προφανώς από την αναγνώριση της Εκκλησίας και από 

την αλματώδη αύξηση της επιρροής της, όσο και γιατί εξακολουθούσε να γοητεύει την 

ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής θέσης, 

αλλά και επειδή απολάμβανε την ανοχή, την αποδοχή ή την υποστήριξη της Πολιτείας… 

Ειδικά, όπως έχει επισημανθεί «ο ύστερος 4ος και ο πρώιμος 5ος αιώνας ήταν …η περίοδος 

της μεγάλης εξάπλωσης του μοναχικού βίου, στοιχείο που διαδράματισε πρωτεύοντα ρόλο 

στην πνευματική ζωή της Αυτοκρατορίας, αλλά και στην πολιτική και τη θρησκευτική».61 

Ειδικότερα στην Ήπειρο, όσον αφορά την ίδρυση μονών κατά τους 

πρώτους χριστιανικούς χρόνους, δεν έχουμε ακριβείς  πληροφορίες. «Τον 5ο-6ο  

μ.Χ. αιώνα, σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύονται ορισμένες στο χώρο αυτό, οι οποίες 

αργότερα ερειπώθηκαν και επάνω σε αυτές ανεγέρθηκαν νέες. Στα τέλη του 9ου με αρχές 

του 10ου αιώνα, μετά την σλαβική εισβολή και με την προσπάθεια του εκχριστιανισμού 

των λαών, ιδρύθηκαν μοναστήρια, που λειτούργησαν ως φωτεινοί φάροι της Ορθοδοξίας, 

ενάντια στον κίνδυνο της πάσης φύσεως εξωμοσίας».62  

Όπως αναφέρει και ο Βασίλης Κατσαρός, «Η ίδρυση μονών στην περιοχή 

της Ηπείρου προσέθετε πλάι στο έργο της Εκκλησίας ένα ακόμη πεδίο όπου τα γράμματα 

                                                 
61 Παπαγεωργίου, Μοναχισμός και κοινωνία, 19. Μαντζαρίδης, «Μοναχισμός και μοναστικά 
κέντρα της Ορθοδοξίας»,  244-251.  Connena, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική στον Ελλαδικό χώρο, 13 
κ.ε.  
62 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 37. «Εικάζουμε ότι οι πρώτες θεσμικές μορφές 
κοινοβιακού μοναχισμού πρέπει να αναχθούν, κατά μεν τις προφορικές πηγές στον 6ο αι. του Ιουστιανού, 
κατά δε τις γραπτές πηγές στα τέλη του 9ου και αρχές του 10ου αι. των Μακεδόνων, τότε που οι απόστολοι 
Κύριλλος και Μεθόδιος έστειλαν τους μαθητές τους, δηλαδή τους τοπικούς αγίους Αγγελάριο, Γοράσδο, 
Κλήμη και Σάββα, να επαναευαγγελισθούν τους πληθυσμούς από το Βαρδάρη ως τα Ακροκεραύνια όρη…Η 
αρχαιολογική έρευνα, επίσης, δεν μπορεί να συμφωνήσει με προφορικές απηχήσεις για την ίδρυση 
μοναστηριών από τον 6ο ως τον 11ο αι., δεδομένου ότι τα σωζόμενα κτίσματα, εκεί όπου οι θρύλοι επιμένουν, 
είναι πολύ μεταγενέστερα». Περισσότερα Βλ. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., «Τα μοναστήρια στην 
Αλβανία», 5-8. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις μοναστήρια επανίδρυθηκαν 
και συστάθηκαν εκεί που παλαιότερα υπήρχαν ίχνη μοναστικής ζωής. Ενδεικτικά 
παραδείγματα αναφέρουν ο περιηγητής Nίκολας Hammond Το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως 
(Τσιάτιστας), που θεωρείται ότι είναι χίλια έτη παλιό. Βλ.Hammond, Ήπειρος. 35. Το μοναστήρι της 
Κάμενας, το μοναστήρι της Παναγίας στην Απολλωνία, κ.α., Βλ. Οικονόμου, Ορθοδοξία και 
Ελληνισμός, 141-159. Του Ιδίου, Η Εκκλησία, 77-90. Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, 41-47. Τρίτος, 
Η Εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό, 87-112. Meksi, «Ιερά μονή Άγιος Νικόλαος Μεσοποτάμου Αγ. 
Σαράντα», 23-24.  
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μπορούσαν να βρούν τη στήριξη…Στον 11ο-12ο αιώνα αναπτύσσεται στο χώρο η 

οργανωμένη μοναστική ζωή, η οποία συμβάλλει στην προώθηση των γραμμάτων».63 

Η ακμή και άνθιση μοναστικών κέντρων στην σημερινή περιοχή της 

νότιας Αλβανίας - Λυτζουριά, Πωγώνι, Δερόπολη και κατά μήκος των ακτών 

του Ιονίου Πελάγους  παρατηρείται κατά τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά.64 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού ότι 

στην περιφέρεια των επισκοπών Δρυϊνουπόλεως και Χειμάρρας υπήρχαν 

σαράντα δύο μοναστήρια.65  

Η Εκκλησία με τα μοναστήρια, τους μοναχούς και του ιερείς, κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, προσπάθησε να ενισχύσει τους πιστούς και να 

τονώσει το φρόνημα και την πίστη τους.66 Ενδεικτικό παράδειγμα της συμβολής 

της Εκκλησίας είναι η υπερθεματική και εύστοχη διαπίστωση που κάνει ο 

Μητροπολίτης Πάργας και Παραμυθίας Αθηναγόρας: «όπου υπήρχε Μονή, εκεί  

ούτε εν χωρίον Οθωμανικόν ηδυνήθη να ριζοβολήση και η ελληνική γλώσσα διέμεινεν η 

γλώσσα του λαού… Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια! Ότι αι μοναί έσωσαν 

τον Ελληνισμόν και οι ολιγογράμματοι μεν μοναχοί, αλλ’ ένθεοι σκαπανείς και 

                                                 
63 Κατσαρός Βασίλης, «Γράμματα και πνευματική ζωή στη βυζαντινή Ήπειρο»,  331-336. 
64 «Αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο στη περιοχή της Κάτω Δερόπολης διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
ακόμη σήμερα οκτώ μοναστήρια, γεγονός που οδήγησε πολλούς ερευνητές να παρομοιάσουν την εν λόγω 
περιοχή με το Άγιο Όρος». Περισσότερα βλ. Θώμος, «Η εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στην περιφέρεια 
Αργυροκάστρου», 60-61. Καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της Ορθοδοξίας έπαιξαν τα 
μοναστήρια και διαδοχικά οι επίσκοποι της Δρυϊνουπόλεως. Κατά την διάρκεια του 17ο αι. 
χτίζονται και ανακαινίζονται εκκλησίες και μονές, όπως για παράδειγμα, οι μονές Δούβιανης, 
Ραβεννίων, Προφήτης Ηλίας Στεγόπολης κ.α. Περισσότερα Βλ. Παππά, Η Επαρχία 
Δρυϊνουπόλεως, 49-50.  Μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργας Αθηναγόρας, «Εκκλησιαστικὴ 
Ιστορία», 105-119. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράννων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, 
«Εκκλησία της Αλβανίας. Ιστορική-πνευματική παράδοση», 492.  
65 Μπαράς, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 229. Κυρίως μετά τον 17ο  ξεκίνησε ο εξισλαμισμός 
διαφόρων περιοχών της Ηπείρου. Η συμβολή των μοναχών και των μοναστηριών υπήρξε 
καταλυτική για την διάσωση του Ορθοδόξου φρονήματος. Χαρακτηριστικότερη μορφή 
αντίστασης την εποχή εκείνη υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Απόφοιτος της Αθωνιάδος 
Σχολής και μοναχός της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, έλαβε την ευλογία του 
Οικουμενικού Πατριάρχου Σεραφείμ του Β΄ και ξεκίνησε τη σταυρική του πορεία το 1760. 
Πραγματοποίησε συνολικά τέσσερις περιοδείες σε 19 χρόνια. Απαγχονίστηκε από τους 
Τούρκους στις 24 Αυγούστου 1779 ημέρα Σαββάτο, στο χωριό Κολικόντασι της Ηπείρου. 
Περισσότερα βλ. Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 67-69. Κραψίτης, Λόγιοι της Ηπείρου, 
92-96. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου,  164.  
66 «Σε γενικές γραμμές, τοπικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο στην Ελλάδα, υπάρχουν επίσης σε όλο τον 
Ορθόδοξο Βαλκανικό χώρο, όπως στα μοναστήρια της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της Σερβίας. Με αυτό 
τον τρόπο αποδεικνύεται μια θρησκευτική και πολιτιστική ενότητα όλου αυτού του χώρου κατά τη 
Βυζαντινή και Οθωμανική αυτοκρατορία». Connena, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική στον Ελλαδικό χώρο, 

430 κ.ε.  

http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=15852&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=15852&contents=
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θεματοφύλακες των εθνικών μας παραδόσεων καθωδήγησαν τους Χριστιανικούς και 

Ελληνικούς λαούς και έσωσαν αυτούς».67  

Η πνευματική, εκπαιδευτική, φιλανθρωπική αυτή προσφορά και 

παράδοση των μονών εκπροσωπήθηκε από πλήθος λογίων μοναχών και 

επισκόπων διά μέσου των αιώνων.68 Μεταξύ αυτών οι πιο γνωστοί είναι οι 

Επίσκοποι Δρυϊνουπόλεως Κάλλιστος, Σοφιανός, Συμεών, ο ιερομόναχος 

Νεκτάριος Τέρπος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Σεραφείμ ο Β’ κ.ά.69 

Από τα παλαιότερα μοναστήρια της μητρόπολης Αργυροκάστρου που 

διασώζονται, χρονολογούνται: του Ευαγγελισμού, 1582 (Βάνιστα), του Προφήτη 

Ηλία, 1586 (Γεωργουτσάτες), της Μεταμορφώσεως, 1584 (Τσιάτιστα) κ.ά.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργας Αθηναγόρας, Αι Ιεραί Μοναί της Ηπείρου, 14.  «Τα 
μοναστήρια μακριά από τις πόλεις και θεωρούμενα από του οθωμανικούς νόμους προστατευόμενα 
θρησκευτικά καθιδρύματα, γνωρίζουν πραγματική ακμή κυρίως κατά τον 16ο-17ο αιώνα…». Μπούρας, 
Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 238. 
68 Σε πολλές  Ιερές Μονές λειτουργούσαν εκπαιδευτήρια ή τα μοναστήρια αναλάμβαναν τη 
συντήρηση πολλών εξ’ αυτών. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, 66-69. 
Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού, 309-116. Καλυβόπουλος, Η μονή Δρυάνου, 73-75. 
Σπυρομίλιος, «Πίναξ στατιστικός του Προξενείου Αργυροκάστρου», 246-250. Αναστασίου 
Αρχιεπικόπου Τιράννων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, «Εκκλησία της Αλβανίας», 492. 
Μιχαλόπουλος, «Το Αργυρόκαστρο», 971-977.  
69 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 67-82. Γλαβίνας, «Η Εκκλησία κατά την Τουρκοκρατία» 314-
317. Γλαβίνας, «Η Εκκλησία στην Ήπειρο την εποχή της Τουρκοκρατίας», 250. Μπαΐλης, 
«Μοναστήρια της Ηπείρου», 11-15.  
70 Pirro, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 237-241. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων,  51.  
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«Ο Αρχιτέκτονας είναι ένας ποιητής που δεν γράφει στίχους, τους χτίζει με ύλη. Μπορεί 

να μην γράφει στίχους, αλλά ποτέ του δεν πρέπει να πάψει να διαβάζει ποίηση». 

Νικόλαος Μουτσόπουλος, «Μερικές σκέψεις για τον Αρχιτέκτονα και την 

αριχτεκτονική», 42-43.  
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Α.4. Η   ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΣΤΗΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

Ή Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 αποτελεί το επισφράγισμα των 

Οθωμανικών κατακτήσεων στη Βαλκανική χερσόνησο, σείοντας την καρδιά της 

Ορθοδοξίας και δημιουργώντας  πλέον νέες συνθήκες πολιτιστικής έκφρασης.71 

Αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις θα σηματοδοτήσουν μια νέα πραγματικότητα 

υποτέλειας, σε ένα αλλόπιστο λαό με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, 

προκαλώντας «ανακοπή των αναγεννητικών τάσεων στην τέχνη της αμέσως 

προηγούμενης περιόδου».72  

Στη σημερινή Αλβανία αλλά και στον Ελληνικό χώρο, μετά τον αρχικό 

κλονισμό από την πτώση της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, οι 

φορείς της βυζαντινής παράδοσης δεν άργησαν να εκφραστούν καλλιτεχνικά, 

μέσα σε νέα  πλαίσια και δεδομένα, μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες, αντλώντας 

βέβαια υλικό από το ταμείο της συλλογικής μνήμης.73  

Από το δεύτερο μισό του 16ου  αιώνα και μετά σημειώνεται σταδιακή 

πρόοδος ανέγερσης στα οικοδομήματα, και ιδιαίτερα στους λατρευτικούς 

                                                 
71 Μπούρας, Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 237. Η Κεντρική και Νότια Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος) 
κατακτήθηκαν κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα από του Οθωμανούς, ενώ η κατάληψη της 
Βόρειας Αλβανίας ολοκληρώθηκε μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα. Περισσότερα βλ. 
Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού, 41-56. Σταυριανός, Τα  Βαλκάνια από το 1453 και 
μετά, 165. Κωνσταντινίδης, Περιλήψεις ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, 78. Sarigiannidis-Thomo-Gavra 
«The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of Gjirokaster», (Ι/Ν). Γαρίδης, «Η 
μεταβυζαντινή ζωγραφική», (Ι/Ν).  
72 Μεσσής, Ναοί, 135. Κουκουσάς-Βαλαής, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 176-178. Γαρίδης, Η 
εντοίχια ζωγραφική, 3-6. Thomo-Meksi, «Arkitektura post-bizantine në Shqipëri-Përfudime», 99. 
Καλοκύρης, Γενική θεώρηση, 17. Χασιώτης,  «Ο ελληνισμός κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά 
την άλωση», 10-21. 
73 Meksi-Thomo, «Arkitektura post-bizantine në Shqipëri», 130. Thomo P., «Shpërnadarja 
kohore»,171-175. «Οι παλιοί ρυθμοί επιβιώνουν για λόγους αναγωγής στο παρελθόν, εξ αιτίας της 
κεκτημένης τεχνικής εμπειρίας αλλά και λόγω της παγιωμένης οπτικής προσλήψεως. Η πλούσια 
ρυθμολογία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής όχι μόνο επιβίωσε αλλά δημιουργήθηκαν και νέες μορφές, 
κάποτε μάλιστα σύνθετες, ενώ παρατηρήθηκε και απλοποίηση ορισμένων άλλων». Σακελλαρίου, Ήπειρος 
4000 χρόνια, 318. Strazimiri-Nallbani-Ceka, Monumente, 52. Σχετικά με την Εκκλησιαστική 
μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική βλ. Πολυβίου, «Η Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στον 
Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο κατά την όψιμη Τουρκοκρατία», 205-209. Μπούρας, Ιστορία της 
Αρχιτεκτονικής, 462 κ.ε. Για τη σχέση Ορθοδοξίας και Αρχιτεκτονικής βλ. Σταματόπουλος, 
«Ορθοδοξία και Αρχιτεκτονική. Μια πρώτη προσέγγιση», 115-121.   
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χώρους βιωματικής εμπειρίας του υπερβατικού.74 Χαρακτηριστικοί ναοί αυτής 

της περιόδου είναι του Σωτήρος, στο Τρεμίστ Πρεμετής (1540 - 1560), του Αγίου 

Αθανασίου, στο Μαζάρ Πολύτσανης (1513), της μονής Προφήτη Ηλία, στο 

Γεωργουτσάτι (16ος αι.), της Παναγίας, στους  Ζερβάτες (1569),  της 

Μεταμόρφωσης, στη Τσιάτιστα (1584) κ.ά.75 

Στους επόμενους δύο αιώνες η οικοδομική δραστηριότητα των 

εκκλησιαστικών μνημείων θα φθάσει στο απόγειό της.76 Αντιπροσωπευτικά 

δείγματα αυτής της περιόδου είναι: ο ναός της Παναγίας, στη Βραχογκοραντζή 

(1622), το καθολικό της μονής Κοίμησης της Θεοτόκου, στη Γοραντζή (1600), ο 

καθεδρικός ναός της Παναγίας, στο Βεράτιο  (1797), η μονή της Αρδευούσης 

(Αρδενίτσας), στη Μουζακιά, ο ναός του Αγίου Γεωργίου, στο Λιμπόφς (1776), 

οι ναοί της Μοσχόπολης κ.ά.77 

                                                 
74 Η οικονομική ανάκαμψη μέσω του εμπορίου σε συνδυασμό με τη χορήγηση προνομίων σε 
χριστιανούς υπηκόους ή εκκλησιαστικούς φορείς, η προστασία των μοναστηριών ως 
θρησκευτικών καθιδρυμάτων, και οι συχνές μετακινήσεις των υπηκόων της αυτοκρατορίας 
προκειμένου να επιτύχουν ένα καλύτερο μέλλον αποτελεί τη βάση ενθάρρυνσης των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Περισσότερα βλ.  Γαρίδης Μ., Η εντοίχια  ζωγραφική, 6-16. 
Μπούρας, Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 237-238. Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 430-
603, Χασιώτης,  «Ο ελληνισμός κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά την άλωση», 10-21. «Ο τρόπος 
της «παραγωγής» των εκκλησιών παραμένει στα τουρκοκρατούμενα μέρη ο μεσαιωνικός, δηλαδή ο παλιός 
παραδοσιακός, με ανωνυμία των αρχιτεκτόνων και μαστόρων και με βάση τα πρότυπα, τα οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις ήταν υφιστάμενες και εν χρήσει βυζαντινές εκκλησίες». Μπούρας, 
Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 239. Σχετικά με τη χρήση του ναού ως Ιερού Τόπου βλ. 
Παπαδόπουλος, «Ο χώρος ως τόπος άγιος», 199-204.  
75 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 236-246. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, «Εκκλησία της 
Αλβανίας», (Ι/Ν). Γιωβάνης, Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού, 1.  Κομματάς-Θώμος, «Το καθολικό της 
μονής Τσιάτιστας», 177-184. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 47-50. Μeksi, 
«Restaurimi I kishës së manastirit të shën-Thanasit në Poliçan», 277-281.  
76 «Më tej, duke filluar nga shek. XVII të duket një rritje sasijore dhe cilësore në ndërtimin e kishave, 
shohin të zbatohen tipe dhe konceptime arkitektonike e konstruktive më të zhvilluara. Kjo veprimtari arrin 
pikën e saj më të lartë në mesin e shek. XVIII (Από τον 17ο αιώνα ξεκίνησε να διαφαίνεται μια 
ποσοτική και ποιοτική άνοδος ανοικοδόμησης ναών. Αυτή η οικοδομική δραστηριότητα φθάνει 
στην ακμή της στα μέσα του 18ου αιώνα)». Meksi-Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në 
Shqipëri», 127. Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο», 103 κ.ε.  «Από 
τον 16ο και ιδιαίτερα τον 17ο αιώνα παρατηρείται έντονη ανοικοδόμηση στην περιοχή, προϊόν ίσως των 
μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών…» Περισσότερα βλ. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 11-12. Αυτή την περίοδο θα ανεγερθούν αρκετές μονές στην Ήπειρο λόγω 
οικονομικής άνθησης με απώτερο σκοπό την πνευματική στήριξη των Χριστιανών. Περισσότερα 
βλ. Χρηστίδης, Η αρχιτεκτονική του χωριού Κουκούλιο Ζαγορίου, 118. Aσφενταγάκης, «Οι 
τοιχογραφίες του Καθολικού της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης», 15 κ.ε. Δημητρούκας Κ.Α. 
Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου, 198.  
77 Sarigiannidis-Thomo-Gavra, ««The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of 
Gjirokaster», (Ι/Ν). Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 237-241. Popa, Mbishkrime të 
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Από αυτή την εποχή, στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου,  έχουν 

διασωθεί μέχρι τις μέρες μας ένας μεγάλος αριθμός μνημείων, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν όλους τους τύπους και τις παραλλαγές της μεταβυζαντινής 

περιόδου.78 Η ποικιλία των τύπων καθιστά δύσκολη, αν όχι πολύμορφη, την 

κατάταξή τους. Η ανάλυση των αρχιτεκτονικών συνθέσων επιχειρείται στη βάση 

των δύο ακόλουθων κριτηρίων:  

α.  την επιπεδομετρική σύνθεση, και 

β.  την δομική οργάνωση, 

η οποία παίζει βασικό ρόλο στην εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση του 

κτιρίου.79 

Τα μνημεία ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους, από 

τα απλούστερα στα συνθετότερα, αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο και τη 

χρονολογική εξέλιξή τους.  

Ως προς την τυπολογία διακρίνουμε: 

 α) μονόχωρους ναούς, 

 β) σταυροειδείς ναούς με τρούλο, και  

 γ) τρίκλιτες βασιλικές.80 

Ο καθένας από αυτούς εμφανίζεται σε διάφορες παραλλαγές, όσον 

αφορά την οργάνωση του εσωτερικού χώρου και τις δομικές λύσεις.81 

                                                                                                                                                
Kishave në Shqipëri, 149 κ.ε. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της 
Αλβανίας», (Ι/Ν). Σκενδέρης, Ιστορία της Μοσχοπόλεως, 45-49.    
78 Περισσότερα βλ. Καμαρούλιας, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, 441 κ.ε. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ. 
Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρεια Ήπειρο, 43 κ.ε. Thomo-Meksi, «Kishat me strukturë në formë kryqi 
me kupolë», 45-54. Κουλιδάς, Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 23 κ.ε. Ορθόδοξος 
Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων. Παππά, Η Επαρχία 
Δρυϊνουπόλεως, 83-113. «Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι μόνο στην επαρχία Αργυροκάστρου και 
Δρυϊνούπολης από το 1760 ως το 1788 είχαν κτισθεί τουλάχιστον 50 ενοριακές εκκλησίες». Χατζηδάκης, 
Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση, 109.  Σχετικά με την σχεδίαση και κατασκευή του ναού βλ. 
ενδεικτικά την επιστολή του αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Χαρίσης, Υπόδειγμα Ορθόδοξης Ναοδομίας 
κατά τον αγ. Γρηγόριο Νύσσης, 49 κ.ε.  
79 Η κατάταξη των ναών σ’ αυτούς τους τύπους έχει επικρατήσει μεταξύ των επιστημόνων στην 
Αλβανία και την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Περισσότερα βλ. Thomo, Kishat Pasbizantine në 
Shqipërinë e Jugut, 236-246. Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 127. Thomo-
Meksi, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri-Përfudime», 99-106.  
80 Sarigiannidis-Thomo-Gavra, ««The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of 
Gjirokaster», (Ι/Ν), Sarigiannidis-Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art in 
Albania», 365-373. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 96-155. Θώμος, «Η 
Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61. Καλοκύρης, Γενική 
Θεώρηση, 17-19.  
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Α.4.α. ΟΙ  ΜΟΝΟΧΩΡΟΙ  ΝΑΟΙ 

 

Οι μονόχωρες εκκλησίες ανοικοδομήθηκαν κυρίως τα πρώτα χρόνια της 

Οθωμανικής κυριαρχίας.82 Σε αυτήν την ομάδα, με κριτήριο την 

επιπεδομετρική, ογκώδη οργάνωσή τους και τον τρόπο στέγασης, διακρίνουμε 

δυο υποομάδες.83 

 

Α.4.α.1. Οι  ξυλόστεγες  εκκλησίες 

 

Αυτή η υποομάδα περιλαμβάνει ανεγερμένους ναούς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, με κύριο χαρακτηριστικό την απλότητα 

στην σύνθεσή τους.  Ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος συναντάται γενικότερα σε 

όλες τις περιοχές που κυριάρχησαν οι Οθωμανοί, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, 

και διακρίνεται για την απλότητα, τη λίθινη τοιχοποιία, την απουσία  

εξωτερικής διακόσμησης, τις μικρές διαστάσεις, την προσθήκη χαγιατιού, την 

απλή ξύλινη στέγη κ.ά.84 Παραδείγματα τέτοιων εκκλησιών έχουμε στο χωριό 

Πετσά τον ναό του αγίου Αθανασίου (1525), τον ναό του αγίου Δημητρίου, στο 

χωριό Πολύτσανη (1526), τον ναό του Σωτήρος, στο χωριό Τρεμίστ κ.ά.85 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
81 «Τα μορφικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των μεταβυζαντινών μνημείων της Βορείου Ηπείρου, όπως 
ακριβώς και της Νοτίου, προέρχονται από τη φυσική εξέλιξη των βυζαντινών τρόπων μέσα από τη 
μαστορική παράδοση των ντόπιων τεχνιτών», Γιοχάλας-Έβερτ, Στη γη του Πύρρου,  31.  
82 Για την αντιμετώπιση των ναών στην Τουρκοκρατία βλ. Χατζηαντωνίου-Δεηβογιατζή, «Η 
αντιμετώπιση των Χριστιανικών ναών κατά την Τουρκοκρατία», 11-19.  
83 Meksi-Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri», 128.  Thomo, «Shpërndarja kohore» 
171-178.  
84 Μπούρας, Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 218. Meksi-Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në 
Shqipëri», 128. Thomo, «Shpërndarja kohore», 171-178. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). 
85 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 238. Meksi-Thomo, «Arkitektura Pasbizantine 
në Shqipëri», 128.  
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Α.4.α.2. Οι  στεγασμένες  εκκλησίες  με  κυλινδρικό  κεμέρι 

 

Σε αυτή την υποομάδα ανήκουν οι μονόχωρες εκκλησίες, η στέγαση των 

οποίων καλύπτεται με κυλινδρικό κεμέρι.86 Αυτές οι εκκλησίες διακρίνονται για 

την εσωτερική τοιχοποιία και την σύνδεσή τους με στηριγματικά τόξα, στη βάση 

της καμάρας. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εκκλησιών είναι οι εκκλησίες 

στο χωριό Πετσά της Παναγίας (1770), του Προφήτη Ηλία, στο χωριό 

Γεωργουτσάτες (1586), ο ναός των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, στο χωριό 

Βιθκούκι (1736) κ.ά.87 

Μια πιο σύνθετη μορφή αυτής της υποομάδας αποτελούν οι εκκλησίες 

που το επίμηκες κεμέρι τους διακόπτεται στον κεντρικό άξονα από άλλο κεμέρι, 

στεγασμένη με δικλινή στέγη, δημιουργώντας μ’ αυτόν τον τρόπο σταυροειδή 

μορφή στην εξωτερική μορφή. Παράδειγμα τέτοιων εκκλησιών είναι ο ναός της 

αγίας Τριάδος, στο χωριό Καρδικάκι και ο ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 

στο χωριό Τσιάτιστα (1627).88  

 

 Α.4.β. ΟΙ  ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ  ΝΑΟΙ  ΜΕ  ΤΡΟΥΛΟ 

 

Η ομάδα αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες:  

α) ναοί με μια αψίδα, και  

                                                 
86 «Qemer=hark I ndërtuar prej një ose disa blloqesh të punuara guri, mermeri, ose tulle, që vendoset sipër 
dritareve, dryrve, mbi hapësirat midis pilastrave ose mureve (Κεμέρι= Τόξο δομημένο από ένα ή 
περισσότερα σώματα πέτρινα, μαρμάρινα ή τούβλου που βρίσκονται πάνω από τα παράθυρα, 
τις πόρτες, ή χώρους ανάμεσα σε πεσσούς ή τοίχους». Miti-Serjani, Fjalor I arkeologjisë, 233.   
87 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut 238. Θώμος, «Η μεταβυζαντινή ναοδομία» 15-
17. Thomo-Meksi, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri-Përfudime», 99-101.  
88 «Në një faze më të përparuar janë kishat ku qemeri gjatësor ndërpritet në pjesën qendrore me një qemer 
të ngritur më lart dhe të mbuluar me çati dyujëshe, që krijion formën e kryqit në pamjen e jashtme. Të tilla 
janë kisha e shen Triadhës Karthikaq dhe naosi I kishes së manastirit të Shpërfytyrimit Çatistë  (Σε μια 
φάση πιο προχωρημένη είναι οι εκκλησίες που το επιμήκη κεμέρι διακόπτεται στο κεντρικό 
τμήμα με ένα κεμέρι υψωμένο πιο ψηλά και καλυμμένο με δίρρικτη σκεπή που δημιουργεί 
μορφή σταυρού στην εξωτερική όψη. Τέτοιες εκκλησίες είναι στο Καρδικάκι η Αγία Τριάδα και 
ο ναός Μεταμόρφωσης στην Τσιάτιστα)». Meksi-Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në 
Shqipëri», 128. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 175-176.  
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β) ναοί με τρείς αψίδες, με τις ρίζες της να χάνονται στα βάθη των 

προηγούμενων αιώνων, διατηρώντας αναπόσπαστα στοιχεία της βυζαντινής 

αρχιτεκτονικής.89  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ναών της πρώτης  υποκατηγορίας είναι 

το ορθογώνιο επίμηκες κτίριο, ο διαχωρισμός σε κλίτη μέσω των κιόνων, η 

στέγαση μετά τρούλου στον κεντρικό πυρήνα του ναού, και η κάλυψη με 

καμάρες των γωνιακών χώρων.90 Οι θόλοι αυτών των εκκλησιών υψώνονται σε 

τύμπανο, κυριαρχώντας στον κατακόρυφο άξονα του ναού. Παραδείγματα 

τέτοιων ναών είναι η εκκλησία του αγίου Νικολάου, στη Σαρακίνιστα (1630), το 

καθολικό της μονής του αγίου Κηρύκου και Ιουλίττης,  στη Δούβιανη (1588), το 

καθολικό της μονής της Παναγίας, στο Κάμενο (1580), το καθολικό της μονής 

της Παναγίας, στο Κρόοζ κ.ά.91 

Η δεύτερη υποκατηγορία διακρίνεται για την «ύπαρξη προβαλλόμενων 

πλευρικών κογχών (χορών) στα πέρατα της εγκάρσιας κεραίας του σταυρικού πυρήνα των 

ναών».92 Ο επιμήκης άξονας της εκκλησίας, από την ανατολή προς τη δύση, είναι 

                                                 
89 Ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος συναντάται κυρίως στα καθολικά μοναστηριών. Sarigiannidis-
Thomo-Gavra, «The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of Gjirokaster», (Ι/Ν). 
«Από τα τέλη του 16ου αιώνα…ανεγείρονται καθολικά μοναστηριών σε χώρους όπου προϋπήρχαν 
βυζαντινές μονές, αρχίζει μια διστακτική τάση να επαναληφθούν όλες οι ρυθμολογικές επινοήσεις που είχε 
καθιερώσει η κυρίως βυζαντινή ναοδομία». Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη βόρειο 
Ήπειρο, 43-44. Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 333. «Οι εγγεγραμμένοι σταυροειδείς ναοί είναι 
αρκετοί κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Ούτοι ακολουθούν μεν την αρχιτεκτονικήν του βυζαντινού τύπου, 
αλλά δια των αναλογιών των, δια της απλής λιθοδομής των και των αδιακόσμητων επιφανειών των 
στερούνται της χάριτος των βυζαντινών προτύπων». Καλοκύρης, Γενική Θεώρηση, 19. Meksi-Thomo, 
«Kishat me stukturë në formë kryqi me kupolë», 45.  
90 Τα γνωρίσματα αυτής της ομάδας των ναών κυρίως συναντώνται στη Κεντρική και Νότια 
Αλβανία. Περισσότερα βλ. Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 127-129.  
«Kishat me structure në formë kryqi me kupolë kanë karakteristikë të përbashkët mbulimin me  qemeresh 
që happen ndaj pjesës qendrore ku ngrihet kupola e mbështetur në katër kolona (Οι εκκλησίες με δομή 
μορφής σταυρού με τρούλο έχουν κοινό γνώρισμα το σκέπασμα με σύστημα κεμερίων που 
ανοίγουν έναντι του κεντρικού τμήματος όπου υψώνεται ο τρούλος στηριγμένος σε τέσσερις 
κολόνες)». Thomo-Meksi,  «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri-Përfudime», 100.  
91 Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 239. Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine 
në Shqipëri», 127-129.  
92 Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί  ένα από τα κύρια στοιχεία του χαρακτηρισμού 
ναών ως «αθωνικού τύπου». «Στην περιοχή (Νότια Αλβανία) ιδιαίτερη διάδοση έχει ο απλός 
τετρακιόνιος σταυροειδής με πλευρικές κόγχες και πολύ λιγότερο ο μονόχωρος με πλευρικές κόγχες». 
Παραδείγματα τέτοιων ναών είναι τα καθολικά της μονής του Ευαγγελισμού Βάνιστας, της 
μονής της Παναγίας Ραβενίων, του Προφήτη Ηλία στη Στεγόπολη, κ.α. Περισσότερα βλ. 
Μεσσής, Ναοί, 61 κ.ε.  Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 53. «Prania e apsidave anësore e 
thyen këtë formë gjatësore dhe thekson në plan formën e kryqit. Stuktura e brendshme nuk pasqyrohet 
tërësisht në kompozimin volumor të jashtëm. Në rastin më të mire, në pamjen e jashtme është I 
dallueshem volumi I nefit tërthor, ndërsa ambientet këndore janë të përfshira nga çatia dyujëse e nefit 
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μακρύτερος, στεγάζεται με δίρρικτη στέγη, ενώ ο τρούλος υψώνεται σε ψηλό, 

κυλινδρικό, πολύπλευρο τύμπανο, διακόπτοντας τη στέγη κατά μήκος.93 

Παραδείγματα τέτοιων ναών είναι τα καθολικά της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, 

στη Βάνιστα (1582), της Ιεράς Μονής της Κοίμησης της Παναγίας, στη Γοραντζή 

(1600), της Ιεράς Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου, στην Κακομιά, κ.ά.94 

 

Α.4.γ. ΟΙ  ΤΡΙΚΛΙΤΕΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ95 

 

«Ο 18ος και 19ος αιώνας προσκομίζουν νέα πνοή στην οικοδόμηση χριστιανικών 

ναών. Ο αριθμός  τους αυξάνεται εντυπωσιακά και κυριαρχεί ο ναός βασιλικού ρυθμού με 

πληθώρα λύσεων και μορφών. Το μεγαλύτερο μέρος τους διακρίνεται για τις μεγάλες 

διαστάσεις και τις πλούσιες αρχιτεκτονικές λύσεις.96 Σε πολλές ποικιλίες συναντάται και ο 

τρίτος τύπος, οι βασιλικές, ο εσωτερικός χώρος των οποίων στεγάζεται με τόξα, καμάρες 

και θόλους και οι ξυλόστεγες βασιλικές με οροφή».97 Στη κατηγορία αυτή 

                                                                                                                                                
gjatësor (Zervat, Dhuvjan etj) (Η παρουσία πλαϊνών αψίδων σπάει την επιμήκη αυτή μορφή και 
τονίζει στο σχέδιο τη μορφή του σταυρού.  Η εσωτερική δομή δεν καθρεπτίζεται πλήρως στην 
εξωτερική ογκώδη σύνθεση. Στην καλύτερη περίπτωση στη εξωτερική όψη είναι διακριτός ο 
όγκος του πλαγίου κλίτους ενώ οι γωνιακοί χώροι είναι ενταγμένοι από τη δίρριχτη σκεπή του 
επιμήκους κλίτους, π.χ. Ζερβάτι, Δούβιανη κ.α.)». Thomo,  «Shpërnadarja kohore», 172.  
93 «Karakteristikë këtij nëngrupi …kanë aksin lindje-perëndim më të zgjatur, çati dyujëshe dhe vetëm 
kupola mbi tambur del mbi të, duke ndërprerë edhe çatinë e «nefit tërthor» transeptit, kur ka të tillë 
(Χαρακτηριστικό αυτής της υποομάδας… Έχουν το άξονα ανατολικά-δυτικά πιο μακρουλό, 
δίρρικτη σκεπή και μόνο ο τρούλος πάνω στο ταμπούρο είναι ψηλότερα διακόπτοντας και τη 
σκεπή του πλαγίου κλίτους, εγκάρσιου, όταν έχει τέτοιο.)». Meski-Thomo, «Arkitektura 
pasbizantine në Shqipëri», 130.  
94 Thomo, «Shpërnadarja kohore», 171-178. Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, 
Αποκατάσταση των μνημείων, 187-188. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο 
Ήπειρο, 81-85. Τρίτος, Η Εκκλησία στο Ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία, 87.  
95 «Κατά τον 18ο αιώνα η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική οδηγείται στην κυριαρχία της βασιλικής, φαινόμενο 
γενικότερο στον χώρο της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Τούτο συμπίπτει με την αύξουσα επίδραση του λαϊκού-
κοσμικού στοιχείου στην εν γένει εκκλησιαστική τέχνη της όψιμης Τουρκοκρατίας σε ολόκληρο τον 
Ελλαδικό χώρο. Τα αίτια αυτής της «επανόδου», όπως τουλάχιστον την περιγράφουν κείμενα της εποχής, 
σε παλαιά πρότυπα δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώ».  Περισσότερα βλ.  Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 
319, 333. Χατζηδάκης, «Πνευματικός βίος και πολιτισμός», 266-268.  
96 Θώμος, «Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61, Του Ιδίου, 
«Μεταβυζαντινή ναοδομία», 15-16. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη γη του Πύρρου, 31.  «Η Ήπειρος διαθέτει 
πλήθος από ναούς του ρυθμού αυτού, μερικοί εκ των οποίων είχαν αρχίσει να οικοδομούνται από τον 17ο 
αιώνα». Τσέφος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, 227 κ.ε. Meksi-Thomo, «Bazilikat», 99.  «Η 
Οικονομική ανάπτυξη, ως συνέπεια του εμπορίου, που φθάνει σε υψηλά επίπεδα το δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα, …έχουν ως αποτέλεσμα την ίδρυση νέων ναών και τη κατασκευή λαμπρών αρχοντικών». 
Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων στην Ήπειρο», 245 κ.ε. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, 
«Από τη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στον κλασσικισμό», 83-109.  
97 Θώμος, «Η μεταβυζαντινή ναοδομία», 15. «Η δημογραφική βελτίωση, η σταθεροποίηση της 
κοινωνικής διάρθρωσης των κοινοτήτων και η οικονομική ανάπτυξη τους, με την υποστήριξη μιας εύπορης 
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χαρακτηριστική είναι η τάση για επέκταση του επιμήκους άξονα, με σκοπό την 

καλύτερη σύνδεση των εσωτερικών όγκων και την διαμόρφωση της εξωτερικής 

όψης.98 «Η Ήπειρος διαθέτει πλήθος από ναούς του ρυθμού αυτού, μερικοί εκ των 

οποίων είχαν ήδη αρχίσει να οικοδομούνται από τον 17ο αιώνα».99 

Η ομάδα αυτή διακρίνεται σε τρείς παραλλαγές: 

α)  στις βασιλικές με τρούλο,  

β)  στις βασιλικές με κεμέρια (με σύστημα τοξοτών και σφαιρικών θόλων), 

και 

γ) στις βασιλικές με οροφή.100 Αναλυτικότερα: 

 

Α.4.γ.1. Οι  βασιλικές  με  τρούλο 

 

Διακριτικά γνωρίσματα αυτής της ομάδας είναι η ύπαρξη τρούλου, 

στεγαζόμενου σε ψηλό τύμπανο κατά μήκος του κεντρικού άξονα του ναού, που 

διαιρεί τον χώρο σε κλίτη, με το κεντρικό να είναι πλατύτερο και ψηλότερο από 

τα πλαϊνά.101 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ναοί με περισσότερες από 

τέσσερις κίονες κατά μήκος του άξονα.102 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής 

                                                                                                                                                
τάξης αστών, αποδήμων και εμπόρων, έδωσαν τη δυνατότητα να κτίζονται τέτοιοι μεγάλοι και επιβλητικοί 
ναοί». Τσέφος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, 227. Popa, «Materialet epigrafike kishtare», 570.  
98 «Është karakterisitikë prirja për një zgjatje të aksit gjatësor për një lidhje më të mirë hapsirore të 
vëllimeve në brëndesi të ndërtesës si dhe për një trajtim të pamjes së tyre të jashtme (Είναι 
χαρακτηριστική η τάση για επέκταση του επιμήκη άξονα για μια καλύτερη ένωση των χώρων-
όγκων στο εσωτερικό του κτιρίου όπως και για επεξεργασία της εξωτερικής όψης)». Meksi-
Thomo, «Bazilikat», 99.  
99 Τσέφος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, 227. «Στην γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ηπείρου, η 
ναοδομία παρουσιάζει κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο ισχυρότατη σύνδεση με την αρχιτεκτονική της Νότιας 
Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, γνωρίζει κατά τον 17ο αιώνα ιδιαίτερη διάδοση ο τύπος της 
βασιλικής…με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταβυζαντινών ναών στον τύπο της βασιλικής εκτός Ελλάδος», 
Μεσσής, Ναοί, 370 κ.ε.  
100 «The third type is observed in distinctive varieties of churches, such as basilicas with cupola, basilicas 
which their internal space is housed with a system including arrows, arches and cupolas and finally 
wooden structured basilicas with flat roofs». Sarigiannidis-Thomo-Gavra, «The Ecclesiastical 
Arhitecture-Art in the greater region of Gjirokaster», (Ι/Ν). Thomo, «Shpërnadarja kohore», 171-
178. Κατά τον Τριανταφυλλόπουλο η «Ποικιλία των τύπων της βασιλικής που επικράτησαν κυρίως 
στους δυο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας δείχνει ότι, όλοι οι ρυθμοί δεν εξοστρακίζονται, αλλά 
συγχωνεύονται και συμπλέκονται στον κυρίαρχο τούτο τύπο». Τριανταφυλλόπουλος,  «Μεταβυζαντινή 
τέχνη», 320.  
101 Meksi-Thomo, «Bazilikat», 99.  
102 «Tiparet dalluese të këtij nëngrupi janë prania e kupolës mbi tambur në nefin qendror dhe numri më i 
madh se katër i kolonave, pra një aks gjatësor i ndjishëm (Διακριτικά γνωρίσματα αυτής της 
υποομάδας είναι η παρουσία τρούλου πανω σε ταμπούρο στο κεντρικο κλίτος και ο 
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της κατηγορίας είναι ο ναός της Παναγίας, στη Βραχογκοραντζή, ο άγιος 

Αθανάσιος Πολύτσανης, ο ναός της αγίας Παρασκευής, στο Λούκοβο, του αγίου 

Μιχαήλ στη Μέγγουλη κ.ά.103 

 

Α.4.γ.2. Οι  βασιλικές  με  κεμέρια και  σφαιρικούς  θόλους 

 

Αυτή η παραλλαγή των βασιλικών ναών συναντάται κατεξοχήν στην 

περιοχή της Κορυτσάς. Κύρια διακριτικά στοιχεία των εκκλησιών είναι:  

α) η δυναμική, εσωτερική, δομική σύνθεση που υποκρύπτεται συνήθως 

υπό την στέγη του ναού, σε συνδυασμό με την επιτοίχια ζωγραφική, (οι 

εσωτερικές επιφάνειες που κυριαρχούν είναι οι ημικυλινδρικές, οι τυφλοί 

τρουλίσκοι, τα φουρνικά κ.ά.),   

 β) οι σκεπές με καμάρες,  

γ) οι σφαιρικοί θόλοι, είτε επί κιόνων με τους ακρινούς τοίχους, είτε επί 

λοφίων, και  

δ)  οι μεγάλες διαστάσεις των ναών.104 Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

συναντώνται επίσης στο Βεράτι αλλά και σε χωριά του Αργυροκάστρου.  

 

Α.4.γ.3. Οι βασιλικές  με οροφή 

 

Σ’ αυτή την ομάδα των εκκλησιών, με μεγάλη διάδοση, οι κύριες περιοχές 

που απαντώνται είναι η Μοσχόπολη και η περιοχή της Μουζακιάς.105 

                                                                                                                                                
μεγαλύτερος αριθμός από τέσσερις κολόνες σε ένα ευαίσθητο επιμήκη άξονα)». Meksi-Thomo, 
«Artitektura pasbizantine në Shqipëri», 130.  
103 Meksi-Thomo, «Artitektura pasbizantine në Shqipëri», 130. Ορθόδοξος Εκκλησία της 
Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 72-77.  
104 Meksi-Thomo, «Bazilikat», 105. Thomo, «Shpërndarja kohore», 171-178. Meksi-Thomo, 
«Artitektura», 103-105. 
105  Η περιοχή της Μοσχόπολης άκμασε κατά τον 18ο αιώνα λόγω του εμπορίου. Η οικονομική 
αυτή άνοδος σε συνδυασμό με τη φιλομάθεια των κατοίκων της, ανέδειξαν την Μοσχόπολη σε 
περίφημο εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Χαρακτηριστικό 
δείγματα ήταν: α) η ύπαρξη του δεύτερου τυπογραφείου στα Βαλκάνια β) η ομώνυμη 
Βιβλιοθήκη με σπάνια χειρόγραφα εκκλησιαστικών κειμένων, πολύτιμους κώδικες και έγγραφα 
που συνέδεαν με στενούς δεσμούς την ίδια με την Τεργέστη, τη Βιέννη, τη Βούδα και την Πέστη 
αλλά και γ) Τα  περίφημα διδακτήρια, Σκενδέρης, Ιστορία της Μοσχοπόλεως, 14-19.  Βελλιανίτης, 
«Μια εξαφανισθείσα πόλις. Η Μοσχόπολη της Β. Ηπείρου», (Ι/Ν). Peyfuss, Shtypshkronja e Voskopojës, 
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Διακριτικά γνωρίσματα των ναών είναι ο μεγάλος όγκος, η μεγαλοπρέπεια, η 

ξύλινη στέγη, ο μεγάλος αριθμός φωτεινών ανοιγμάτων κ.ά.106 Σ’ αυτή την 

παραλλαγή, συνήθως το εσωτερικό του ναού χωρίζεται σε τρία κλίτη μέσω των 

κιόνων, με το κεντρικό  κλίτος να είναι ψηλότερο από τα πλάγια κλίτη, 

παραπέμποντάς μας σε ναούς της Ελληνιστικής περιόδου.107 

Κατακλείοντας, όπως αναφέρει και ο καθηγητής Σωτηρίου, «κατά την 

μακράν περίοδον της δουλείας η τέχνη, ακολουθούσα την βυζαντινή παράδοση, έχει να 

παρουσιάση εις την ζωγραφικήν μάλιστα και τας διακοσμητικάς τέχνας αξιολωγότατην 

επίδοσιν. Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική συνεχίζει την τέχνη της τελευταίας βυζαντινής 

περιόδου, υφισταμένη βαθμιαίας απλοποιήσεις, παραλλαγάς και αναμίξεις των τύπων, 

χρησιμοποιούσα πενιχροτέραν ύλην και διάκοσμον, δεχομένη δε κατά τόπους επιδράσεις 

τινάς της ισλαμικής και σποραδικώς της φραγκικής τέχνης».108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
10 κ.ε. Kisha Orthodhokse Autokefale e Shqipërisë, Ardenica, 1-7. Θώμος, «Η μεταβυζαντινή 
ναοδομία», 15-17. Τρίτος, «Η Μοσχόπολη», 219 κ.ε.  
106 «Από τις αρχιτεκτονικές κατασκευές ιδιαίτερη προσοχή αξίζει η οροφή: υπό την επίδραση της κοσμικής 
αρχιτεκτονικής παίρνει συχνά στις βασιλικές, από τον 18ο αιώνα και εξής, την μορφή πολύχρωμου, 
ρομβοειδούς ταβανιού, διακοσμημένου με ανεικονικά μοτίβα και χρώματα». Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 
χρόνια, 321, 333. Thomo, «Shpërndarja kohore», 171-178. Του Ιδίου, Kishat pasbizantine në 

Shqipërinë e jugut, 234.  Sarigiannidis-Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art 
in Albania», 365-373. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη βόρεια Ήπειρο, 45.  
107

 Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 234. Meksi-Thomo, «Artitektura», 103-105.  
108 Σωτηρίου, Χριστιανική αρχαιολογία, 494. Σχετικά με τον αρχιτεκτονικό τύπο της βασιλικής κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την επικράτηση της βλ. Μπούρας, «Ο αρχιτεκτονικός τύπος 
της βασιλικής», 159-169. Πασαλή, Ναοί της επισκοπής Δομένικου, 615 κ.ε. 
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«Κι αν η μαυρίλα σκεπάζει τοιχογραφίες; 

…Έβγαλα ένα σουγιαδάκι…Έξυσα προσεχτικά τον τοίχο… 

Βαθύχρωμη σκόνη έπεσε…Τότε το χέρι μου κάτι ψηλάφισε! 

…Ανατρίχιασα! Φωτοστέφανος;  

…έξυσα και πάλι με το σουγιαδάκι μου την αιθάλη των αιώνων… 

…ξαναβρήκα το κόκκινο χρώμα. Βγαίνοντας από τη σκοτεινή 

Εκκλησιά στο φως…δεν άνθεξα… έβγαλα μια κραυγή… 

Ήταν ένα άγγελμα από σκότη προς το φως, 

οι Άγιοι δεν είχαν πεθάνει! 

Είχαν κοιμηθεί…καταχωνιασμένοι κάτω απ’ τις καπνιές που είχαν 

μαζέψει η πανάρχαιη πίστη και η πρόσφατη απιστία!» 

 

Αφιερώνεται στον αείμνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα από τους 

Βασίλη Χαρίση και Τάσο Αβέρωφ, για την πίστη του στην Παράδοση. Από το 

βιβλίο της Στούφη-Πουλημένου, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη.  
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Α.5. Η  ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΗΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

«Η νέα κατάσταση που δημιουργείται για τον Ελληνισμό από την άλωση της 

Πόλης και από τη διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας έχει μακροπρόθεσμους 

αντίκτυπους στις τύχες της τέχνης του τόπου…Το αποτέλεσμα  είναι ότι, χάρη στην 

ιστορική συγκυρία, είτε παρουσιάζονται νέες εστίες καλλιέργειας της τέχνης είτε 

σταθεροποιούνται βαθμιαία στην περιφέρεια άλλες. Όλες θα ζωντανέψουν την 

παραδοσιακή τέχνη και με τον καιρό, θα την υψώσουν σε πρότυπο για όλους τους 

ορθοδόξους λαούς».109  

Η τέχνη της ζωγραφικής την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Ήπειρο θα 

αναδείξει περιφερειακά κέντρα, όπως για παράδειγμα τα Ιωάννινα, το Βεράτι, 

την Κορυτσά, το Ζαγόρι, τη Μοσχόπολη κ.ά., αλλά και μεγάλους ζωγράφους.110 

Κύριο στοιχείο που συνετέλεσε στην καλλιτεχνική όσμωση της Χερσονήσου του 

Αίμου αποτελεί η εσωτερική μετακίνηση των καλλιτεχνών.111 Η μεταβυζαντινή 

                                                 
109 Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση, 73, Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 10-13.  
110 Αχειμάστου Ποταμιάνου, «Ζητήματα μνημειακής ζωγραφικής», 13-32. Σακελλαρίου, Ήπειρος 
4000 χρόνια, 333-336. Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων στην Ήπειρο», 241-252.  Γαρίδης, Η 
εντοίχια ζωγραφική, 287-291. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 8-12. Δρακοπούλου, 
«Ζωγράφοι από τον ελληνικό στο βαλκανικό χώρο», 101-124. Drishti, Post-byzantine icons, 35-46. 
Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 19 κ.ε. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., 
Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 137-140.  Ασφενταγάκης, «Οι τοιχογραφίες του Καθολικού 
της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης», 23 κ.ε. Η περιοχή της Βόρειας Ηπείρου διακρίνεται  και 
για τη στενή σχέση της με την εικονογραφία της Καστοριάς, ως φυσική γεωγραφική συνέχεια 
προς τα νοτιονανατολικά. Περισσότερα βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες,  272-275.    
111 «Nuk ka dyshin se nëpërmjet këtyne kontakteve me karakter ekonomik, politik, dhe fetar kanë hy në 
Shqipni edhe influenca kulturore-artistike. Nuk janë të rralla p.sh. shtegtime të piktorëve të huej të ardhun 
nga vendet fqij dhe nga ana tjetër të piktorëve  tanë në këto vise, shtegtime që u favorizuen nga afërsia e 
krahinave tona të jugut me Maqedoninë dhe me Athosin dhe të krahinave tona bregdetare me ujdhesat 
jonike (Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δια μέσου των επαφών αυτών με πολιτικό, θρησκευτικό 
χαρακτήρα διείσδυσαν στην Αλβανία και πολιτιστικές-καλλιτεχνικές επιδράσεις. Δεν είναι 
σπάνια π.χ. η μετανάστευση ξένων ζωγράφων ερχόμενων απο τις δυτικές χώρες και απο την 
άλλη μεριά δική μας ζωγράφοι μετανάστευσαν ευνοούμενοι απο την γειτνίαση του νότου με τη 
Μακεδονία, τον Άθωνα και τις παράλιες περιοχές του Ιονίου)». Popa, «Disa konsiderata», 95-96. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 47. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση, 
88-89,110. Γαρίδης, «Η μεταβυζαντινή ζωγραφική οι τοιχογραφίες. 15ος-17ος αιώνας», (Ι/Ν). 
Sarigiannidis-Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art in Albania», 365-373. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 297-305. Τούρτα, «Η θρησκευτική 
Ζωγραφική», 18-20. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Ζητήματα μνημειακής ζωγραφικής», 13 κ.ε.  
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περίοδος στην Αλβανία ξεκινά κατά το πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα και 

μπορεί να συνοψισθεί κυρίως σε τέσσερις ομάδες:112  

 

α)  Η ζωγραφική του Βερατίου και της Κεντρικής Αλβανίας. 

β)  Η  ζωγραφική της Κορυτσάς και της νοτιοανατολικής Αλβανίας. 

γ)  Η ζωγραφική η σχετιζόμενη με την Κρητική Σχολή. 

δ)  Η ζωγραφική η σχετιζόμενη με το Άγιον Όρος.113 

 

Η ζωγραφική τέχνη αυτών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων 

χαρακτηρίζεται από την κοινή αγωνία των ζωγράφων, γενικότερα στα 

Βαλκάνια, να δημιουργήσουν με γνώμονα την τέχνη που απορρέει από τη 

βυζαντινή παράδοση αλλά και την αφομοίωση  στοιχείων της δυτικής τέχνης,  

εκφραζόμενη μέσα σε νέες πλέον συνθήκες.114  

Κύριος εκφραστής της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στην Αλβανία είναι ο 

Ονούφριος, ο ιερέας από το Ελμπασάν.115 Ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης 

εμφορείται από τη βυζαντινή παράδοση, αλλά ταυτόχρονα διαχειρίζεται 

δημιουργικά τις επιρροές της αναγέννησης, φιλοτεχνώντας και εκτός 

                                                 
112 Sarigiannidis-Thomo-Gavra, ««The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of 
Gjirokaster», (Ι/Ν). Sarigiannidis-Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art in 
Albania», 365-373.  
113 Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση προκύπτει σύμφωνα με την κρατούσα Αλβανική βιβλιογραφία. 
Περισσότερα βλ. Popa, «Disa konsiderata», 96-97. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν).   
114 Sarigiannidis-Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art in Albania», 365-
373. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση,  73-77, 129-130. Popa, «Disa konsiderata», 
95-102, Dhamo, La peinture murale, 3-9. Σχετικά με τη μνημειακή ζωγραφική, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, «Η βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική στα 
Βαλκάνια», 149-190.   
115 Ο Ονούφριος μεταξύ των άλλων ζωγράφισε το ναό της αγίας Παρασκευής στο Βάλς (1554), 
των αγίων Αποστόλων στην Καστοριά, τον ναό του αγίου Νικολάου στη Σέλτσανη κ.α. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 46. Γαρίδης,  Η εντοίχια ζωγραφική, 271-286. Popa, 
«Onufri ikonograf I shquar Shqiptar», 54-75. Tου Ιδίου, «Τë dhëna të reja», 141-145. Nallbani, 
«Të dhëna të reja», 85-93. Dhamo, «Elementi etnografik», 493-502. Karanxha, Teknika dhe kimia, 
369-372. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν). Ο 
Μ. Γαρίδης αναφέρι ότι ο Ονούφριος έχει επηρεαστεί και εμπνευστεί από έργα Iταλών 
ζωγράφων  όπως είναι π.χ. ο Vittore Carpaccio. Περισσότερα βλ. Γαρίδης,  Η εντοίχια ζωγραφική, 
271-286. Αρχιμανδρίτης Χρηστίδης, «Αι Εκκλησίες της Καστορίας», 165-176.  Babić, «Les 
fresques», 271-280. Τούρτα, «Η Θρησκευτική ζωγραφική», 18-20. 
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Αλβανίας.116  «Στα έργα του Ονουφρίου εντυπωσιάζουν ο αρμονικός συνδυασμός 

ζεστών χρωμάτων με ισχυρούς τόνους και διαφάνεια, η μεταλλαγή των παραδοσιακών 

κανόνων, η ψυχολογική ένταση των προσώπων, η αντίθεση φωτός-σκιάς και το έντονο 

δραματικό στοιχείο που διαπνέει τις τοιχογραφίες του. Η καλλιτεχνική πνοή του 

Ονούφριου δημιουργεί μια αγιογραφική σχολή στην Αλβανία, που θα την ονομάζαμε 

«Σχολή του Βερατίου» ή της Κεντρικής Αλβανίας».117 Διάδοχος του Ονουφρίου 

στη κεντρική Αλβανία υπήρξε ο γιός του Νικόλαος και ο συνεργάτης του 

Ιωάννης. Επίσης σπουδαίος ζωγράφος με αξιόλογα έργα στο ενεργητικό του 

υπήρξε και ο Ονούφριος ο Κυπριώτης.118 

Όλοι οι καλλιτέχνες αυτής της «σχολής», εμφορούνται από τις αισθητικές 

αντιλήψεις που κόμισε στην τέχνη ο Ονούφριος αλλά και από τις επιρροές της 

αναγέννησης, δίχως όμως να μπορέσει κάποιος να τον ξεπεράσει.119 Ως εκ 

τούτου, η ζωγραφική της Κεντρικής Αλβανίας ιχνηλατεί πάνω στην παλαιά 

βυζαντινή τεχνοτροπία, δεχόμενη ταυτόχρονα επιρροές από τις τρέχουσες 

αισθητικές αντιλήψεις.120 

Η ζωγραφική στην περιοχή της Κορυτσάς και της νοτιοανατολικής 

Αλβανίας αναπτύσσεται κυρίως μετά τον  17ο αιώνα και συνδέεται με την 

                                                 

 
 
117

 Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν).  
Γαρίδης, «Η μεταβυζαντινή ζωγραφική οι τοιχογραφίες. 15ος-17ος αιώνας», (Ι/Ν). Περισσότερα 
στοιχεία για το πρόσωπο και το έργο του Ονουφρίου επίσης βλ. Puzanova, «Piktori shqiptar», 8-
23.  
118 Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των αγίων Αποστόλων, 82. Mihalçka, «Të dhëna mbi disa vepra të 
artit kishtar»,  245-250. Civici-Κ.Α. «Të dhëna paraprake», 325-340.  Dhamo, «Mbi disa ikona të 
panjohura», 117-122.  
119 Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, «Μικρογραφίες και Αγιογραφία», (Ι/Ν). Popa, «Disa 
konsiderata», 98. Γαρίδης, «Η μεταβυζαντινή ζωγραφική οι τοιχογραφίες. 15ος-17ος αιώνας», (Ι/Ν). O 
ερευνητής Theofan Popa υποστηρίζει αφ΄ενός μεν ότι ο Ονούφριος δέχθηκε επιρροές από την 
ιταλική αναγέννηση της νότιας Ιταλίας, και όχι του βορρά λόγω της εκεί μετανάστευσης πολλών 
εξ’ Αλβανίας, αφ΄ετέρου δε ότι η «σχολή του» είναι ανώτερη της κρητικής. Με αυτό τον τρόπο 
ξεχωρίζει τη θέση του και διαφωνεί με τον Χατζηδάκη που υποστηρίζει ότι ο Ονούφριος 
ακολουθεί την Κρητική σχολή. Ερευνητές του Ε.Ι.Ε.. υποστηρίζουν ότι ο Ονούφριος δέχθηκε 
ιταλικές επιρροές είτε από τη Βενετία είτε από φορητές ιταλοκρητικές εικόνες. Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, «Ονούφριος», (Ι/Ν). Popa, «Τë dhëna të reja», 141-145. Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι 
από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο», 110. 
120 Βιταλιώτης, «Βυζαντινές, βυζαντινογοτθικές και μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην κεντρική 
και βόρεια Αλβανία», (Ι/Ν).   
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οικονομική άνοδο αυτής της περιόδου.121 Κύριος εκπρόσωπος αυτής  της σχολής 

είναι ο ιερέας Δαβίδ από τη Σελενίτσα, έγκριτη καλλιτεχνική μορφή της 

εκκλησιαστικής ζωγραφικής στην περιοχή.122 Άλλοι ζωγράφοι αυτής της σχολής 

είναι οι αυτάδελφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος με τους γιους τους Τέρπο και 

Ευθύμιο, από την Κορυτσά, αλλά και οι Γραμμοβάρηδες ζωγράφοι Γεώργιος και 

Ιωάννης Τσετήρης.123 Η ομάδα αυτή της ζωγραφικής διακρίνεται για τις 

αγιορείτικες επιρροές που δέχθηκε, και για τις ζυμώσεις της με εθνογραφικά 

αλλά και εξωγενή στοιχεία που διείσδυσαν στην περιοχή μέσω των εμπόρων.124 

Οι άλλες δύο σχολές συνδέονται άμεσα με την άνθηση της 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής στο Άγιον Όρος και την Κρητική ζωγραφική 

παράδοση. Στην Ήπειρο μάλιστα η ζωγραφική τέχνη του 16ου αιώνα σχετίζεται 

με την παρουσία του θηβαίου ζωγράφου Φράγκου Κατελάνου, η ζωγραφική του 

οποίου εντάσσεται στη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.125 Η ακτινοβολία του 

Αγίου Όρους αποτέλεσε τον πόλο έλξης μεγάλων καλλιτεχνών από όλο τον 

ορθόδοξο κόσμο, καθιστώντας το, όπως αναφέρει και ο βούλγαρος καθηγητής 

Filov, «για αιώνες την ανώτερη σχολή για τη θρησκευτική ζωγραφική των 

Βαλκανίων».126 Ειδικότερα, στην περιοχή της νότιας Αλβανίας 

                                                 
121 «Ειδικά από τις αρχές του 18ου αιώνα οι περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας 
απολαμβάνουν μια μακροχρόνια περίοδο ειρήνης και οικονομικής δραστηριοποίησης ευεργετικές για την 
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δραστηριότητας». Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι από τον ελληνικό στον 
βαλκανικό χώρο», 103. Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων στην Ήπειρο», 245. Νυσταζοπούλου-
Πελεκίδου, Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση, 273-280. 
122 Ο Δαβίδ απο τη Σελενίτσα εργάστηκε κυρίως στο Άγιο Όρος, στη Καστοριά και στη 
Θεσσαλονίκη, Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση, 235-237. Τσιγαρίδας, «Οι 
τοιχογραφίες του ναού της Νέας Παναγίας Θεσσαλονίκης», 332-344. Popa-Nallbani,  «Rreth 
krijiαποmtarisë së piktorit David Selenicasi», 119-126, 167-169. Karanxha, Teknika dhe kimia, 372-
375.  

123 Τα αδέλφια έχουν ζωγραφίσει διάφορα μνημεία στο Άγιο Όρος και στην Αλβανία. 
Περισσότερα βλ. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 290-305. Χατζηδάκης, 
Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση, 134-136. Popa, «Disa konsiderata», 95-102. Sarigiannidis-
Thomo-Gavra, «The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of Gjirokaster», (Ι/Ν).   
124

 Popa, «Disa konsiderata», 95-102.  Βλάχοι.net, «Moσχόπολις-Πολιτισμικό κέντρο της 
Βαλκανικής», (Ι/Ν). Puzanova V., «Prapë mbi artin shqiptar», 152-158. Buschhausen-
Chotzakoglou, «Piktura Shqiptare», 113-115. Κωνστάντιος, «Χορηγία και τέχνη στην ‘Ήπειρο», 
409-416. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν).   
125 Για το έργο του ζωγράφου Φράγκου Κατελάνου Περισσότερα Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι 
μετά την άλωση, 86-87, 76-79. Eυαγγελίδης, «Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος», 40-54. Γαρίδης, 
«Η μεταβυζαντινή ζωγραφική οι τοιχογραφίες. 15ος-17ος αιώνας», (Ι/Ν). Παπαδοπούλου, Τα 
μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 35-57. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 
197. Της Ιδίας, «Φορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής», 305-320.  
126

 Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση,  129.  
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δραστηριοποιούνται μετά τον 16ο αιώνα ο Ονούφριος ο Κυπριώτης, ο Μιχάλης 

από τη Ζέρμα Κόνιτσας και οι Λινοτοπίτες ζωγράφοι.127 

Ο 19ος αιώνας, με την αφύπνιση των εθνικών κινημάτων, τις νέες 

πολιτικές συγκυρίες και την φθίνουσα  πορεία της οικονομίας, θα διαμορφώσει 

νέες συνθήκες και όρους έκφρασης για την εκκλησιαστική ζωγραφική, που 

προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητα της ακροζυγιαζόμενη στην κόψη της 

λαϊκότροπης ζωγραφικής.128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 45-50. Popa, «Disa konsiderata», 95-102. Ο 
Ονούφριος είναι γνωστός και από πολλές φορητές εικόνες που φυλάσσονται στα μουσεία του 
Βερατίου και της Κορυτσάς, βλ. Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Udhërrëfyes 
I Muzeve Kombëtare Shqiptare), 1-7.   
128

 Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων στην Ήπειρο», 241-252. Κωνστάντιος, «Χορηγία και τέχνη 
στην ‘Ήπειρο», 409-416. Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 326-328. Είναι ενδεικτικό της εποχής 
αυτό που περιγράφει ο Α. Ξυγγόπουλος για την τέχνη στις αρχές του 19ο αιώνα, «Η θρησκευτική 
ζωγραφική κατά τας παραμονάς της Επαναστάσεως είχε διακόψει σχεδόν κάθε δεσμόν με την παλαιάν 
παράδοσιν. Εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα η τέχνη, την οποίαν ήσκουν μετριώτατοι ζωγράφοι, κυρίως εξ 
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, είχε λάβει χαρακτήρα εντελώς λαϊκόν, ευρισκόμενον πολύ μακράν από 
την παλαιάν καλλιτεχνικήν παράδοσιν». Βλ. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα της θρησκευτικής ζωγραφικής, 
352. «Στην Ήπειρο η μνημεική ζωγραφική, καλλιεργούμενη εντατικά, δημιουργεί μια σχετικά ενιαία 
παράδοση στο στυλ,  που βαθμιαία καταλήγει στη λαϊκη ζωγραφική». Τριανταφυλλόπουλος, Μελέτες για 
τη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 47. 
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ΜΕΡΟΣ  II 
 

Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η ονομασία της υπό εξέταση περιοχής Δρυïνούπολης, ή αλλιώς σήμερα 

Δρόπολης, περιλαμβάνει πολλές εκδοχές προέλευσης. Οι πιο σημαντικές  

αναφέρουν ότι η ονομασία προέρχεται  κατά άλλους από τη λέξη δρύς, κατά 

άλλους από την Δρυόπη, κόρη του Οιχαλίου, και κατά άλλους τέλος, ότι η πόλη 

έχει πάρει το όνομα από τη χριστιανική επισκοπή Δρυïνουπόλεως.129 Περίφημη 

πόλη της περιοχής είναι το Αργυρόκαστρο, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας 

Ισμαήλ Κανταρέ: «Ήταν μια επικλινής πόλη, ίσως η πιο κατωφερής του κόσμου, που 

είχε σπάσει όλους τους νόμους της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής».130 Είναι  

άγνωστο πότε ακριβώς κτίστηκε το Αργυρόκαστρο, το πιο πιθανό είναι να 

ανοικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Βυζαντίου.131 Η περιοχή αποτέλεσε τον 

πόλο έλξης και ενδιαφέροντος για αρκετούς περιηγητές κατά την περίοδο της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας.132 Διάσπαρτα είναι τα στοιχεία σε έγγραφα και 

πηγές που σώζονται για την περιοχή και αφορούν κυρίως την περίοδο μετά το 

14ο αιώνα.133 Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης πολλοί Ηπειρώτες, 

λόγω των δυσκολιών επιβίωσης, αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης.134 Η ιστορία της πόλης και της περιοχής είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την εκκλησιαστική ιστορία. Η επισκοπή Δρυïνουπόλεως το 1835 

ανυψώθηκε σε μητρόπολη, και συνέχισε το πλούσιο προγενέστερο έργο 

πνευματικής τόνωσης των πιστών με την ίδρυση μονών αλλά και την ενίσχυση 

της εκπαίδευσης και της παιδείας των πιστών. Ενδεικτικό παράδειγμα 

αποτέλεσε η λειτουργία του Ελληνικού σχολείου στο Αργυρόκαστρο, το 1633, 

και η ίδρυση σχολής στον άγιο Αθανάσιο Πολύτσανης Πωγωνίου.135 Σε αρκετά 

                                                 
129 Σχετικά με την προέλευση της ονοματοδοσίας της περιοχής βλ. Αραβαντινός, Χρονογραφία της 
Ηπείρου, 48. Hammond, Ήπειρος, 35. Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 12 κ.ε. 
130 Κανταρέ, «Χρονικό στην πέτρα», 40. 
131 Υφαντής, «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός», 230. 
132 Ceka, «Το Αργυρόκαστρο», 45. Ζαφείρης, Βαλκάνιος πραγματευτής, 154. 
133 Σφυρόερας, « Αργυρόκαστρον», 69. 
134 Ζαφείρης, Βαλκάνιος πραγματευτής, 156. 
135 Σχετικά με την εκπαίδευση στη περιοχή βλ. περισσότερα.  Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στη Βόρεια 
Ήπειρο. 
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μοναστήρια της περιοχής είτε λειτουργούσαν σχολεία, είτε τα μοναστήρια 

συντηρούσαν από τα έσοδά τους τις σχολές εκπαίδευσης.136 

Ο σημερινός πληθυσμός διαιρείται σε αλβανούς και έλληνες, με κυρίαρχη 

γλώσσα τα αλβανικά στις περιοχές που επικρατούν οι αλβανοί, και τα ελληνικά 

στην ελληνική μειονοτική ζώνη. Το εκκλησιαστικό πλήρωμα της μητρόπολης 

Αργυροκάστρου σήμερα ποιμαίνει  ο κ.κ. Δημήτριος, έχοντας ως συνεργάτες 

περίπου 30 ιερείς, που καλούνται να ανταποκριθούν και να διακονήσουν στις 

πνευματικές ανάγκες σχεδόν 180 ενοριών. 

Το Αργυρόκαστρο και η ευρύτερη περιοχή της Δρόπολης διακρίνεται για 

την πεδινή ζώνη από φλύσχη.137 Η πόλη του Αργυροκάστρου και τα 

περισσότερα χωριά απλώνονται αμφιθεατρικά στις υπώρειες των υψηλών 

βουνών Πλατοβούνι, Μπουρέτο, Μάλι Κεσάγ, Μάλι Gjerë, κ.ά. (Χάρτες 1,2,4).138 

Η κοιλάδα του Δρίνου είναι οχυρωμένη λόγω της γεωγραφικής της θέσης και η 

είσοδος σ’ αυτήν από την περιοχή των Ιωαννίνων γίνεται δια μέσου της 

περιοχής των Κτισμάτων.139 Το τοπίο κατά κύριο λόγο είναι ορεινό με μοναδική 

πεδιάδα την κοιλάδα του Δρίνου.140 Ο κύριος ποταμός της κοιλάδας είναι ο 

Δρίνος, με πολλούς παραποτάμους, ο οποίος ενώνεται με έναν από τους 

μεγαλύτερους ποταμούς της Ηπείρου, έξω από το Τεπελένι, με τον Αώο. Οι 

κλιματολογικές συνθήκες στην υπό εξέταση περιοχή, λόγω των ασβεστολιθικών 

οροσειρών, εντάσσονται στην κλιματική ζώνη της κεντρικής Ευρώπης με βαρύ 

χειμώνα και ήπιο καλοκαίρι.141 Ιδιαίτερο κλιματολογικό στοιχείο γενικότερα 

της Ηπείρου αποτελεί και η μεγάλη βροχόπτωση, γεγονός που δίνει στην 

περιοχή τα χαρακτηριστικά της καρστιανής ζώνης με την αντίστοιχη 

μορφολογία του εδάφους. Η δασώδης βλάστηση στην εν λόγω περιοχή δεν 

                                                 
136

 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 120 κ.ε. Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου. 
137 «Η ζώνη του φλύσχη γενικά περιέχει μια ανώμαλη μάζα από χαμηλούς λόφους μ’ απαλές περιφέρειες 
κι’ από μικρές κοιλάδες μ’ εύφορο χώμα κι οργιαστικά αυξανόμενη βλάστηση κι είναι δύσκολο να παραστής 
απλώς, αν ο δρόμος είναι άσχημα χαραγμένος». Hammond, Ήπειρος, 6, 18. 
138 Το υψόμετρο των βουνών πλησιάζει τα 2.500 μ. Περισσότερα για τη γεωγραφική θέση του 
Αργυροκάστρου και της περιοχής βλ. Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 15. Riza, Qyteti-Muze, 9. 
Γιοχάλας-Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου. Hammond, Ήπειρος, 18-19. Θεσπρωτού-Ψαλίδα, Γεωγραφία 
Αλβανίας και Ηπείρου, 64.  
139 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 15-16. 
140 Holland, Ταξίδια στα Ιόνια νησιά, Ήπειρο, Αλβανία, 267-268. 
141 Hammond, Ήπειρος, 18. 



 55 

καλύπτει μεγάλο μέρος της γεωγραφικής της επιφάνειας, λόγω της ελεύθερης 

υλοτόμησης και των πυρκαγιών.142 Κατά πάσα πιθανότητα «αυτός ο εκφυλισμός 

φαίνεται να υπήρξε βαθμιαίος, κυρίως στα Τουρκικά χρόνια, είναι πιθανόν ότι στους 

αρχαίους χρόνους η Ήπειρος υπήρξε πολύ πλουσιώτερη σε δάση απ’ όσο είναι σήμερα».143  

Η περιοχή της Δρόπολης σήμερα αριθμεί μικρότερο αριθμό πληθυσμού 

σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της μετανάστευσης προς αναζήτηση καλύτερου 

μέλλοντος. Οι περισσότεροι κάτοικοι της κοιλάδας ασχολούνται με γεωργικές, 

κτηνοτροφικές και βιοτεχνικές εργασίες. 

 

 
 

                                                 
142

 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 12-13. 
143 Hammond, Ήπειρος, 23. 
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Γ. ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ,  ΧΩΡΙΟ  ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤI 
 

Γ.1.  Γεωγραφική  θέση  και  ιστορία 

 

Το χωριό Γεωργουτσάτες ή Γεωργουτσάτι, της επαρχίας Άνω Δρόπολης, 

βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πλατοβουνίου, ανάμεσα στα χωριά Γράψη 

και Ζερβάτες, πλησίον το τελωνειακού σταθμού της Κακαβιάς.144 Το χωριό 

αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο και σημείο συνάντησης δύο οδικών αξόνων για 

τις περιοχές των Αγίων Σαράντα, του Αργυροκάστρου και της ενδοχώρας. Η 

προσωνυμία του προέρχεται από το όνομα Γεωργούτσος, και έχει άμεση σχέση 

με τον πολιούχο άγιο του χωριού Άγιο Γεώργιο και τα ονόματα της 

πλειοψηφίας των κατοίκων κατά το παρελθόν.145  

Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι κτισμένο σε ορεινή και  

δυσπρόσιτη τοποθεσία (Εικ. 444, 445). Απέχει από το χωριό περίπου μιάμιση 

ώρα οδοιπορικώς, και βρίσκεται στην τοποθεσία Χιλιομόδι του Δρυïνικού 

όρους.146 Η ακριβής ίδρυση της μονής δεν μας είναι γνωστή,147 ωστόσο κατά τα 

έτη 1545-1547 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και επισκευής, 

σύμφωνα με τον Γ. Γιωβάννη.148 Η μονή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

βοηθούσε οικονομικά στη συντήρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,149 

                                                 
144 Κουλιδάς, Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 67. 
145 Υπήρχε κατά το παρελθόν η συνήθεια στην περιοχή να ονοματοδοτείται ένα χωριό με βάση 
το όνομα των περισσοτέρων κατοίκων. Θεσπρωτού-Ψαλίδα, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, 93.  
146 Αραβαντινός, Περιγραφή της Ηπείρου, 151. Κουλιδάς, Ό.π., 69. Παππά, Η Επαρχία 
Δρυϊνουπόλεως, 93. Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 458. Μήτσης, Μοναστήρια Άνω 
Δρόπολης, 30.  
147 Οι πληροφορίες για την ακριβή ίδρυση της μονής είναι συγκεχυμένες. Ευαγγελίδης, Η Βόρειος 
Ήπειρος, 107. Τρίτος, Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό, 91. Καμαρούλιας, Ό.π.  
148 «Οι κάτοικοι εις τον Καζάν Αργυροκάστρου υποκειμένου χωρίου Γεωργουτσάτες παρουσιασθέντες εις 
την Ιεράν Κρίσιν, είπον, ότι άνωθεν του χωριού μας υπάρχει μια εκκλησία επ’ ονόματι του Προφήτου  
Ηλιού τιμωμένη, της οποίας οι τοίχοι κατέπεσον και εν καιρώ χειμώνος δεν δυνάμεθα κατά την θρησκείαν 
μας να προσευχηθώμεν, και δια τούτο ζητούμεν παρά της Ιεράς Κρίσεως άδειαν να την επιδιορθώσωμεν 
κατά το παλαιόν σχέδιον. Αφού λοιπόν είδαμε ταύτα και ημείς, εκρίναμεν ότι η διόρθωσις είναι νόμιμος και 
εδώσαμεν άδεια δια να κάμουν επισκευή άνευ πλάτους μήκους και ύψους. Εφ’ ω εδόθη εις χείρας των το 
παρόν έγγραφον δια να το δείξουν όπου δει». Παππά, Ό.π. Καμαρούλιας, Ό.π. Περισσότερα για την 
ιστορία της μονής βλ. Γιωβάνης, Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού, 1 κ.ε.   
149 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 56. Μπάρας, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου,  234. 
Σχετικά με την εκπαίδευση στη Βόρεια Ήπειρο και το ρόλο των ευεργετών βλ. Κολτσίδα, Η 
εκπαίδευση στη Βόρεια Ήπειρο. Λεμονή, Οι Βορειοηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες.  
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τυγχάνοντας μέχρι και σήμερα μεγάλου σεβασμού και τιμής από τους 

κατοίκους του χωριού.150  

 

Γ.2.  Γενικά  στοιχεία  του  ναού 

 

Το καθολικό της ιεράς μονής Προφήτη Ηλία έχει δύο διαφορετικές 

χρονικές φάσεις ιστόρησης, καθιστώντας τη ζωγραφική του σύνθεση εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα.151 Ειδικότερα, το τοιχογραφικό σύνολο του κυρίως ναού έχει 

έτος ιστόρησης το 1586, ενώ του νάρθηκα το 1617. Αναλυτικότερα, στη μονή 

μαρτυρούνται οι κάτωθι επιγραφές: στον κυρίως ναό, στο υπέρθυρο του δυτικού 

τοίχου, διασώζεται επιτοίχια δίστιχη επιγραφή, που μαρτυρά ως έτος ιστόρησης 

το έτος ͵ΖϟΔ΄ από κτίσεως κόσμου (αναλυτικότερα 7094-5508=1586).152 

 

« † (ΕΤΟΥC) ͵ΖϟΔ΄ ἹCΤΟΡΉΘΗ Ο ΘΕΊΟC ΚΑΊ ΠΑΝCΕΠΤΟC ΟΎΤΟC 

ΝΑΌC ΤΟῩ ΠΡΟΦΉΤΟΥ ΗΛΙΟΎ/ ΔΙΆ ΧΕΙΡΌC ΝΙΚΗΦΌΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟῩ 

ἩΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟC ΚΥΡΙΟΥ… (ΙΕΡΟ)ΜΟΝΑΧΟΥ.~» (εικ. επιγραφής 1).153 

 

Αντίστοιχα στον νάρθηκα, στο υπέρθυρο του ανατολικού τοίχου, σώζεται 

η δεύτερη ημικεφαλαιογράμματη οκτάστιχη επιγραφή: 

 

«† (ἈΝΗΓΈΡΘΗ) Κ`(ΑΙ) ΗCΤΩΡΊΘΗ Ο ΠΆΝCΕΠΤΟC  ΝΑΟC ΟΥ Ο 

ἌΡΤΗΚΑC÷/ Κ`(ΑΙ) (Η)ΓΟΥΜΕΝΈΒῶΝΤΟC· ἘΝ ΟCΊΟ (Ι)ΕΡΟΜΟΝΆΧ C 

                                                 
150 Το καθολικό της μονής, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθαρό και περιποιημένο χάρη 
στην ιδιαίτερη ευλάβεια των κατοίκων που το προσέχουν παρά το απομακρυσμένο της 
τοποθεσίας του. (Προσωπική παρατήρηση που προέρχεται από την εν γένει περιοδεία σε 
μνημεία της περιοχής).   
151 Ο κυρίως ναός ιστορήθηκε από το  Μοναχό Νικηφόρο, ενώ ο νάρθηκας από το Μιχαήλ το 
Λινοτοπίτι. Σχετικά με την ιστόρηση του νάρθηκα βλέπε Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 59-110.   
152 Σχετικά με τον τρόπο χρονολόγησης των βυζαντινών βλ. Αργυρού, Διδάσκοντας τη Βυζαντινή 
Κύπρο μέσα από τις πηγές, 164, Νικολαΐδης, «Η μέτρηση του χρόνου στο Βυζάντιο», 11-22. 
153

 Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 61. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, 
231. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 59. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e 
Jugut, 106-107. Καμαρούλιας, Ό.π. 458. Η επιγραφή μεταφράζεται στα αλβανικά από τον Popa 
ως εξής: «u pikturua ky tempull hyjnor dhe I gjithnderuar I profet Ilisë me dorën e murgut Nikiforit, në 
kohën kur ishte igumen zoti…». Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, 223.  



 59 

Π(Α)ΠΑΚΉΡ/CΗΜΕῶΝ÷/ ἙΤΟῨC·  ͵ΖΡΚΕ’ ÷/ καί διά χηρόc 

καμαρτο/ΛΟΎ ΜΗΧΑΗΛ·  ἙΚ ΤΗC ΚΌΜ C/ ΛΗΝΟΤΟΠΊΟΥ ΤΗC/ 

καcτωρίας÷ » (εικ. επιγραφής 2).154 

 

Τέλος, στη εξωτερική δυτική πλευρά του ναού, σώζεται εντοίχια 

πεντάστιχη επιγραφή:  

 

« † ͵ΑΨΑΕ΄ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΟ/ † ΕΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΝΙΜΟCΥΝΟ ΤΟ ΕΦΤΙΑCΕ Ο 

ΜΑCΤΟ/ΡΟΝΗΚΟΛΑC ΕΚ ΤΙC ΚΩΜΗC ΜΠΗΘΚΟΥΚΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟCΚΥ/ΝΗΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΜΕΝΈΒΟΝ/ΤΟΣ 

ΙΕΡΩΜΟΝΑΧΟC ΚΑΛΛΊΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕ/ΠΕΖΑΡΙC Ο ΠΑΠΑ 

ΘΕΟΦΑΝΗC~».155  

 

Στο μοναστήρι σήμερα σώζονται λιθόκτιστα, κτιριακά ερείπια από τα 

κελλιά των μοναχών και τους βοηθητικούς χώρους. Το καθολικό της μονής του 

Προφήτη Ηλία δεσπόζει αγέρωχο στο άδενδρο τοπίο, και αποτελείται από το 

προστώο, τον εξωνάρθηκα, τον νάρθηκα και τον κυρίως ναό.156  

 

Ο ναός 

 

Ο ναός του μοναστηριού είναι μικρών διαστάσεων και ανήκει στον τύπο 

του μονόχωρου καμαροσκέπαστου,157 με πλευρικές κόγχες αθωνικού τύπου 

                                                 
154 Πουλίτσας, Ό.π. Thomo, Ό.π. Καμαρούλιας, Ό.π. 458. Η επιγραφή μεταφράζεται στα 
αλβανικά από τον Popa ως εξής: «U ndërtua dhe u piktrua ky tempull I gjithnderuar dhe narteks në 
kohën kur ishte igumen ndër oshënarë, jeromonak zoti Simeoni, viti 1617, dhe me dorën e mëkatarit 
Mihail nga katundi Linotopi I Kostourit». Popa, Ό.π. 227.  
155 Πουλίτσας, Ό.π. 61. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 60. 
156 Η μονή κατά την περίοδο του Χότζα, ερημώθηκε και μετατράπηκε σε ποιμνιοστάσιο. 
Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 77.   
157 «Ζgjidhjet më të thjeshta në kishat njënefëshe të mbuluara me qemerë janë atëherë kur hapësira e 
brendshme mbulohet me një qemer të pandërprerë gjysmëcilindrik (Jorgucat) (Οι πιο απλές λύσεις στις 
μονόκλιτες εκκλησίες σκεπασμένες με θόλους είναι τότε που ο εσωτερικός χώρος καλύπτεται 
αδιάκοπα με ημικυλινδρική θόλο, π.χ. Γεωργουτσάτι)». Thomo, «Shpërndarja kohore», 172. 
Meksi- Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri», 128. Thomo-Meksi, «Arkitektura 
Pasbizantine në Shqipëri. Përfundime», 101.  
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(Σχεδ.1,2).158 Οι εσωτερικές διαστάσεις του μνημείου είναι 6,80 μ. μήκος και 3,38 

μ. πλάτος.159 Στην ανατολική πλευρά του μνημείου διαμορφώνεται το 

Εικονοστάσιο, ονομαζόμενο τέμπλο κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη,160 

που διαχωρίζει τον κυρίως ναό από τον χώρο του θυσιαστηρίου. Επίσης 

εσωτερικά ο ναός διαθέτει δίκτυο περίδεσης με ξύλινους ελκυστήρες.161  

Η σχιστολιθική σκεπή του ναού έχει δίρριχτη στέψη και σχηματίζει 

τριγωνικό αέτωμα στην ανατολική πλευρά, ενώ στη δυτική αντίστοιχα, λόγω 

της προσθήκης του εξωνάρθηκα, μετασχηματίζεται σε μισό κεντρί.162  

Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  του καθολικού κυριαρχεί η 

πέτρα, ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής, που ανέδειξε την τέχνη των 

Ηπειρωτών μαστόρων.163 Στον ναό κυριαρχεί η ημιλαξευτή λιθοδομή, με απλή 

δόμηση στο σχήμα και απόληξη σε απλή πριονωτή πέτρινη κορνίζα, που 

σώζεται σε ορισμένα σημεία. Ιδιαίτερο, διακοσμητικό στοιχείο του ναού, 

αποτελεί η βόρεια εξωτερική πλευρά του, στην οποία εγγράφεται τοξωτό 

επιστύλιο, στηριζόμενο σε πεσσούς και κίονες, που διασπά την μονοτονία της 

                                                 
158 Σκαβάρα, Ό.π. 57. Meksi- Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri. Kishat njënefëshe», 
95. «Κύριο γνώρισμα του σταυροειδούς ναού είναι οι σχετικά μικρές διαστάσεις, που επιτρέπουν να 
εγγράφεται άνετα μέσα στη μοναστηριακή αυλή. Εξωτερικά οι όγκοι του χαρακτηρίζονται από έντονα αλλά 
στιλιζαρισμένη πλαστικότητα, πράγμα που ξεχωρίζει από τα περιβάλλοντα κτίσματα». Παπαϊωάννου, Τα 
ελληνικά μοναστήρια, 21.  
159 Ο Thomo Pirro αναφέρει, μικρότερες διαστάσεις, ως εσωτερικές διαστάσεις του ναού 5,40 Χ 3, 
60μ.  Thomo, Ό.π. 106.  
160 Θεόδωρος ο Στουδίτης, «Του οσίου ημων πατρός και ομολογητού Θεοδώρου ηγουμένου των 
Στουδίου, Ίαμβοι εις διαφόρους υποθέσεις», P.G., 99, 1796. Δεν διασώζεται το αρχικό τέμπλο του 
ναού. Στην θέση του έχει τοποθετηθεί ένα απλό ξύλινο και επίπεδο τέμπλο. 
161 Την τεχνική αυτή ακολουθούσαν για την τοιχοδομία «οι Βυζαντινοί μαΐστορες (για να τη δέσουν) 
χρησιμοποιούσαν ξύλινους ελκυστήρες που σήμερα ονομάζονται από τους παραδοσιακούς οικοδόμους της 
Δυτικής Μακεδονίας, ζ’νάρια (ζωνάρια) ή χατίλια και οι Βυζαντινοί ονόμαζαν ιμαντώσεις ή ιμαντώματα». 
Μουτσόπουλος, «Μερικές σκέψεις για τον αρχιτέκτονα και την αρχιτεκτονική», 41.   
162 Σκαβάρα, Ό.π. 
163 Ο Μουτσόπουλος θεωρεί ότι: «Ο αρχιτέκτονας είναι ένας ποιητής που δεν γράφει στίχους, τους χτίζει 
με ύλη. Μπορεί να μην γράφει στίχους, αλλά  ποτέ του δεν πρέπει να πάψει να διαβάζει ποίηση». 
Μουτσόπουλος, «Μερικές σκέψεις για τον αρχιτέκτονα», 42-43.   
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επίπεδης τοιχοποιίας.164 O ναός διαθέτει λίγα παράθυρα, επιτρέποντας 

ελάχιστες δέσμες φωτός να εισέρχονται στο εσωτερικό του ναού.165  

 

Ο νάρθηκας 

 

Ο νάρθηκας του ναού είναι «ανεπτυγμένος στον κατά πλάτος άξονα του ναού, 

φέρει ημικυλινδρική, εγκάρσια ως προς το ναό οροφή»  με εσωτερικές διαστάσεις 2,50 

Χ 3,60 μ., ενώ ο εξωνάρθηκας έχει τοξωτή είσοδο στη βόρεια πλευρά, με 

εσωτερικές διαστάσεις 2,75 Χ 4,60 μ.166 Το οικοδόμημα του καθολικού 

ολοκληρώνεται με ένα μνημειακό προστώο, με τοξωτό επιστύλιο σε όλες τις 

πλευρές του, πλην της ανατολικής, λόγω εισόδου στον εξωνάρθηκα. Το τοξωτό 

επιστύλιο βασίζεται σε λεπτούς κίονες, με αδρολαξευμένους σπονδυλωτούς 

λίθους, που επιστέφονται με υποτυπώδη κιονόκρανα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 «Elemente të rëndësishëm të trajtimit arkitektonik bëhen harkada në murin verior, si dhe niket në faqet 
e apsidës lindore, të cilat e zbusin përshtypjen e ftohtësisë së sipërfaqes së rrafshet e të plotë të  muraturës 
së gurtë (Σημαντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής επεξεργασίας γίνονται τα τόξα στο βόρειο τοίχο 
όπως και στις πλευρές της ανατολικής αψίδας, τα οποία ελαφρύνουν την εντύπωση της ψυχρής 
και της πλήρης αλφαδισμένης λίθινης τοιχοποΐας)». Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e 
Jugut, 107-108.  
165 Σχετικά με το φως στη βυζαντινή Εκκλησία βλ. Ποταμιανός, Το φως στη Βυζαντινή Εκκλησία, 
185 κ.ε.  
166 Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 75.  
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Γ.3. Ο  ζωγραφικός  διάκοσμος  του  ναού167 

 

Ο  κυρίως  ναός 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΑΙΑ: Στην κεραία του σταυρού, από αριστερά προς τα 

δεξιά, εικονίζονται ολόσωμοι, στρατιωτικοί, άγιοι μάρτυρες. Η ζωγραφική 

επιφάνεια του ημιχορίου της κεραίας του σταυρού είναι φθαρμένη, 

απολεπισμένη, αποχρωματισμένη σε αρκετά τμήματά της, και επικαλυμμένη με 

γαλάζιο ασβέστη μέχρι τους μηρούς των αγίων, καθιστώντας ασαφείς τις 

λεπτομέρειες της απόδοσής τους. Η ταύτισή τους βασίζεται αποκλειστικά  και 

μόνο στις συνοδευτικές επιγραφές. Ειδικότερα ιστορούνται μετωπικά από 

αριστερά προς τα δεξιά: ένας δυσανάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩ/ΡΟC Ο 

ΤΗΡΩΝ και Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC Ο CΤΡΑΤΗΛΑ/ΤΗC (εικ.1).168 Στη 

συνέχεια μεσολαβεί το βόρειο παράθυρο της κεραίας, και η ιστόρηση στο 

δεύτερο ημιχόριο ολοκληρώνεται με τους αγίους ΝΕCΤΩΡ(Α), ΔΗΜΗΤΡΙΟ και 

ΓΕΩΡΓΙΟ (εικ.2). Η απεικόνιση των αγίων ακολουθεί τα ίδια ενδυματολογικά 

στοιχεία με τους προγενέστερους μάρτυρες. Ο ζωγράφος διασπά την μονοτονία 

της μετωπικότητας των μορφών με την απόδοση του αγίου Νέστορα σε στάση 

τριών τετάρτων, ενώ αποδίδει μετωπικά τους υπόλοιπους δύο. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ζωγραφικής επιφάνειας αποτελεί η έντονη χάραξη στον 

τοίχο των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών στο πρότυπο-σχέδιο των αγίων.169  

                                                 
167 Σημ. Όλες οι επιγραφές καταγράφονται με την ορθογραφία τους, όπως ακριβώς απαντώνται 
στη ζωγραφική επιφάνεια των υπό εξέταση μνημείων. Ο ναός στο ύψος του 1,5 μέτρου είναι 
επιχρωματισμένος με γαλάζιο ασβέστη με μεγάλες φθορές. Ο ναός φωτίζεται  στην πρόθεση, 
στην κόγχη, στον ανατολικό τοίχο, στη βόρεια και νότια κεραία του σταυρού και νότια πλευρά. 
Ο ναός βρίσκεται σχετικά σε καλή κατάσταση. Έχει πέτρινη αγία Τράπεζα. Οι ευαγγελιστές 
Λουκάς και Μάρκος είναι στον κυρίως ναό, ενώ στο Ιερό βήμα ο Ιωάννης και ο Ματθαίος.  
168 Οι τρεις Άγιοι, δεν παριστάνονται με στρατιωτικές στολές, αλλά σύμφωνα με τον 
εικονογραφικό τύπο των λειψάνων φέρουν πολυτελείς, βαρύτιμες στολές μάρτυρα με διάλιθες 
παρυφές και χρυσοποίκιλτα επιρράμματα. Η συνήθεια της απόδοσης των στρατιωτικών αγίων 
με πολυτελείς στολές απαντά συχνά στη βορειοδυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 222.  
169 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ό.π. 157-158. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 274, 317. Καραμπερίδη, Η 
μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 240. 
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Στην κόγχη του τεταρτοσφαιρίου της κεραίας του σταυρού ιστορείται σε 

δίχρωμο κυανόχρωμο βάθος Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC (εικ. 3).170 Το εικονογραφικό θέμα, 

που είναι γνωστό και ως η φιλοξενία του Αβραάμ, απαντά με μεγαλύτερη 

συχνότητα από τον 17ο αιώνα και εξής.171 Γύρω από το πλούσιο με εδέσματα, 

χρυσοκονδυλισμένο, ημικυκλικό τραπέζι κάθονται συμμετρικά οι τρεις άγγελοι, 

ευλογώντας με το δεξί τους χέρι. Από τη σύνθεση απουσιάζουν ο Αβραάμ και η 

Σάρα. Εικαστικό χαρακτηριστικό αποτελούν τα ένσταυρα φωτοστέφανα και 

στους τρεις αγγέλους, παρά το γεγονός ότι μόνο ο μεσαίος άγγελος προεικονίζει 

τον Λόγο του Θεού.172 Τη μετώπη του τεταρτοσφαιρίου διατρέχει διακοσμητικός 

φυτικός διάκοσμος, που χρήζει καθαρισμού. 

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΥ: Στη νότια κεραία του σταυρού, από 

δεξιά προς τα αριστερά, εικονίζονται ολόσωμοι, στρατιωτικοί άγιοι μάρτυρες. Η 

ζωγραφική επιφάνεια του ημιχορίου της κεραίας του σταυρού, είναι αρκετά 

φθαρμένη, απολεπισμένη, αποχρωματισμένη σε αρκετά τμήματά της και 

επικαλυμμένη με γαλάζιο ασβέστη μέχρι τους μηρούς των αγίων, καθιστώντας 

αδύνατη την ταύτισή τους.173 Ειδικότερα, ιστορούνται μετωπικά Ο ΑΓΙΟC 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟC174 (εικ. 4) και δύο δυσανάγνωστοι άγιοι. 

Στη συνέχεια μεσολαβεί το νότιο παράθυρο της κεραίας, και η 

εικονογράφηση συνεχίζεται με δύο δυσανάγνωστες μορφές αγίων και τον 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙCΑΙΟ (εικ. 5) σε στάση δέησης προς τον ουρανό.175  

Στην επόμενη ζώνη εικάζουμε ότι η παράσταση απεικονίζει την 

προσευχή του Προφήτη Ηλία (εικ. 6), λόγω γειτνίασης με την πυρφόρο 

                                                 
170 Σχετικά με τη θεολογία της εικόνας βλ. Αρχιμανδρίτης Συμεών, Η βυζαντινή αγιογραφία και η 
θεολογία της, 8.  
171 Η παράσταση αποδίδει το γεύμα που παρέθεσε ο Αβραάμ στους τρεις αγγέλους Βιβλίο 
Γενέσεως 18, 1-15. Σχετικά για τον εικονογραφικό τύπο της απεικόνισης της Αγίας Τριάδας, 
όπου εκτενής βιβλιογραφία βλ. Παïσίδου, «Η ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα», 373-394. 
172 Μουρίκη, «Η παράστασις της Φιλοξενίας του Αβραάμ», 94. 
173 Οι Άγιοι εικονογραφούνται με τον ίδιο ενδυματολογικό τρόπο της βόρειας κεραίας.  
174 Οι εκτεταμένες φθορές που έχει υποστεί η ζωγραφική επιφάνεια του ημιχορίου δεν μας 
επιτρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες απεικόνισης του αγίου. 
175 Η παράσταση είναι αταύτιστη λόγω των φθορών στη ζωγραφική της επιφάνεια γεγονός που 
δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το θέμα της. 
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ανάβασή του στους ουρανούς.176 Η ταύτιση της πυρφόρου ανάβασης βασίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στον εικονογραφικό τύπο, λόγω έλλειψης συνοδευτικής 

επιγραφής. Ο προφήτης εικονίζεται εφ’ άρματος να ετοιμάζεται να ρίξει την 

μηλωτή του.177 

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης δεσπόζει η σκηνή του Χριστού ως 

ΕΜΑΝΟΗΛ (εικ. 7), με τον Χριστό να ευλογεί με το δεξί του χέρι, ενώ με το 

αριστερό κρατάει ανοιχτό, δυσανάγνωστο, ενεπίγραφο ειλητάριο.178 Ο Κύριος 

περιβάλλεται από πολύχρωμη και ακτινωτή δόξα  εντός ρόμβου, που είναι 

εγγεγραμμένος σε κύκλο, συνοδευόμενη από τα σύμβολα των τεσσάρων 

ευαγγελιστών, που φέρουν κλειστούς κώδικες.179 

Στις γωνίες του τεταρτοσφαιρίου, στη ανατολική πλευρά παριστάνεται 

δυσανάγνωστος, ημίσωμος προφήτης, ενώ στη δυτική γωνία αντίστοιχα Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC ΙΕΖΕΚΙΗΛ (εικ. 7). Ο Προφήτης εικονίζεται ημίσωμος, σε στάση 

τριών τετάρτων, να κρατάει ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο.180 Ο Προφήτης 

ιστορείται δίπλα στη σκηνή του Εμμανουήλ, γιατί προφήτευσε σχετικά με τα 

ομοιώματα των τεσσάρων ζώων, που ο ίδιος είδε σε όραμα για τη δόξα του 

Θεού.181  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Ψηλότερα της βόρειας κεραίας, στη γένεση των 

τόξων στα δυτικά εικονίζεται Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΝΙΗΛ (εικ. 8).182 Ο νεαρός 

                                                 
176 Η εικονογραφική σύνθεση αποδίδει τη διήγηση του βιβλίου Δ΄ Βασιλειών 2, 1 κ.ε. Σχετικά με 
την εικονογραφία της παράστασης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 65. Σκαβάρα, Ό.π. 70, 110. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 511-512. Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες, 233. 
177

 Η επανάληψη της απεικόνισης σκηνών της ζωής του προφήτη Ηλία, τόσο στο Καθολικό όσο 
και στο Νάρθηκα και Εξωνάρθηκα, εκτιμούμε ότι οφείλεται στον αφιέρωση της μονής στον 
προφήτη.  
178 Η σκηνή αποδίδει εικονογραφικά την προφητεία του Ησαΐα 7,14 την ευαγγελική περικοπή 
του Ματθαίου 1,23 και αναφέρεται στην ενσάρκωση του Θεού λόγου. 
179 Οι συνοδευτικές επιγραφές των ουρανίων δυνάμεων έχουν ως εξής: ΑΔΟΝΤΑ, ΒΟΩΝΤΑ, 

ΚΑΙΚΑΡΓΟΤΑ και ΛΕΓΟΝΤΑ. Οι επιγραφές αναφέρονται στον επινίκιο ύμνο της Θείας 
Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου, η βάση των οποίων είναι ο Προφήτης Ησαΐας 6, 1-7. 
Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 263. Σχετικά με τη σύνδεση του Επινίκου Ύμνου με τη Θεία 
Ευχαριστία βλ. Ιω. Δαμασκηνός, «Περί Τρισαγίου Ύμνου», P.G. 95 B 22-62.  
180 Επιγραφή: ΕΓΕ/ΝΕΤΟ ΕΠΕ ΜΕ /ΧΕΙΡ ΚΥ ΚΑΙ ΕΞΗ/ΓΑΓΕ ΜΕ ΕΝ ΠΝ(ΕΥΜΑΤΙ) / Κ(ΥΡΙ 

Ο)Υ ΚΑΙ ΕΘΕΤΟ/ΜΕ ΕΝ ΜΕCΩ ΤΟΥ/ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΟ. Προφήτης Ιεζεκιήλ 37, 1. Το 
κείμενο προέρχεται από το τρίτο μέρος του Βιβλίου του Ιεζεκιήλ και αναφέρεται στους μετά την 
αιχμαλωσία παρηγορητικούς λόγους και στις Μεσσιανικές προφητείες του Προφήτη. Σωτηρίου, 
Δια να γνωρίσης την Αγία Γραφή, 121. 
181 Προφήτης Ιεζεκιήλ 1, 1-28.  
182 Σχετικά με την εικονογραφία του Προφήτη βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 78.  
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Προφήτης φέρει στην κεφαλή του τη φρυγική κίδαρη και φορά πρασινωπό 

χιτωνίσκο και μανδύα, που πορπώνεται στο στήθος. Είναι στραμμένος στα 

αριστερά του και κρατάει ανοικτό ειλητάριο, που μας παραπέμπει στο γνωστό 

περιστατικό της προσκύνησης της χρυσής εικόνας του Ναβουχοδονόσορ.183 Στο 

αντίστοιχο σημείο στα ανατολικά ιστορείται Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΑΡΩΝ (εικ. 

8).184 Ο Προφήτης παριστάνεται σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά του, 

ως γέροντας με μακριά μαλλιά, φέροντας στην κεφαλή του φρυγική κίδαρη. Στο 

δεξί του χέρι κρατάει την ανθισμένη ράβδο του,185 ενώ στο αριστερό του χέρι 

κρατάει ανεπτυγμένο, ενεπίγραφο ειλητάριο.186   

Στη επόμενη ζώνη συνεχίζεται η απεικόνιση της Θείας Λειτουργίας στον 

ημικυλινδρικό θόλο. Ψηλότερα στον ημικυλινδρικό θόλο ιστορούνται, από 

ανατολικά προς δυτικά: Η ΑΝΑCΤΑCΙC του Χριστού (εικ. 9).187 Στο κέντρο του 

κατακόρυφου άξονα, μέσα σε ελλειψοειδής πολυάκτινη δόξα, ιστορείται ο 

Κύριος  να είναι στραμμένος στα αριστερά του έλκοντας από το χέρι τον Αδάμ, 

δίπλα στον οποίο στέκεται η Εύα.188 Το κέντρο της σύνθεσης πλαισιώνεται από 

τους ομίλους Δικαίων, Προφητών και Βασιλέων. Στο επάνω τμήμα της 

παράστασης δύο άγγελοι ανακρατούν τα σύμβολα του Πάθους, 

υπομνηματίζοντας τη Θυσία του Χριστού.189  Η ζώνη ξεδιπλώνεται με το 

                                                 
183Επιγραφή:ΕΤΟΥC OK/ΤΩ ΚΑΙ ΔΕ/ΚΑΤΟΥ, ΝΑ/ΒΟΥΧΟΔΟΝΟ/CΟΡ Ω ΒΑΣΙΛΕυc / ΕΠΟΙ 

ΗCΕΝ ΕΙΚο /ΝΑ ΧΡΙCΗΝ ΥΨ/ΟC ΑΥΤΗC ΠΗΧΕ/ΩΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ. Προφήτης Δανιήλ 3, 1.  
184 Σχετικά με την εικονογραφία του Προφήτη βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 76. Τσιγάρας, 
Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 143. 
185 Η ανθισμένη ράβδος του Ααρών μας παραπέμπει στην εκλογή του ως πρώτου Αρχιερέα από 
τον Κύριο. Το γεγονός διασώζεται στην Παλαιά Διαθήκη στο Βιβλίο των Αριθμών 17, 16-28. Η 
ράβδος προτυπώνει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 205. Μουρίκη, «Αι βιβλικαί προεικονίσεις της Παναγίας», 218-219.  
186 Επιγραφή: CY Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΛΑΒΙC/ ΑΝΘΡΑΚΟ/ΦΘΟΡΟC. Το κείμενο προέρχεται από το 
«Άνωθεν οι Προφήται» και αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά 
αποδίδει το κείμενο στον Προφήτη Ησαΐα. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 146. 
187 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης, όπου και σχετική βιβλιογραφία βλ. Παϊσίδου, 
Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 105. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 182-183. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 110. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 145-151. 
Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 84-85. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 451 κ.ε.  
188 «Στους μεταβυζαντινούς χρόνους, σε κρητικά έργα, επικρατεί κυρίως ο τύπος με τον Αδάμ και την Εύα 
στη μια πλευρά της σύνθεσης». Τόσκα, «Εις Άδου Κάθοδος», 174-175.  
189 Η εικονογραφική παρουσία των αγγέλων με τα σύμβολα του Πάθους, στην παράσταση, 
υποδηλώνει επιρροές από έργα της Κρητικής ζωγραφικής. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 452. 
Δεληγιάννη-Δωρή, «Παλαιολόγεια εικονογραφία», 405-412.  
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γεγονός της επίσκεψης των Μυροφόρων στον Πανάγιο Τάφο.190 Στην 

εικονογραφία της σκηνής παριστάνονται δύο μυροφόρες (η μια είναι η Μαρία η 

Μαγδαληνή και η άλλη είναι η Παναγία, η ταύτιση της οποίας γίνεται μέσω των 

παρθενόσημων στο μαφόριό της) μπροστά στον σφραγισμένο Πανάγιο Τάφο, 

με την ταινία του Πιλάτου  και την κουστωδία των κοιμωμένων στρατιωτών.191 

Ιδιαίτερα εικονογραφικά χαρακτηριστικά της παράστασης αποτελούν η 

επιγραφή, αλλά και η απουσία του Αγγέλου, που καθησυχάζει τις Μυροφόρες 

και τις επιδεικνύει το κενό μνημείο.192  Η παράσταση ακολουθεί τον 

εικονογραφικό τύπο της μονής Ρουσάνου, στα Μετέωρα.193 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στον νότιο τοίχο άνωθεν της κεραίας του σταυρού, 

στη γένεση των τόξων εικονίζονται ημίσωμοι Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΙΩΝΑC και Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC ΖΑΧΑΡΙ/ΑC (εικ. 10). O Προφήτης Ιωνάς παριστάνεται γέρων 

φαρακλός στρογγυλογένης, σε στάση τριών τετάρτων στα ανατολικά.194 Με το δεξί 

του χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατάει ανεπτυγμένο ειλητάριο.195  Ο 

Προφήτης Ζαχαρίας ιστορείται μετωπικός, νέος  και αγένειος στα δυτικά.196 Με το 

δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατάει ένα ειλητάριο σε 

ανάπτυξη.197 

Στον ημικυλινδρικό θόλο συνεχίζεται η Θεία Λειτουργία. Κάτωθεν του 

παραθύρου του νοτίου τοίχου, στο ίδιο ύψος, ιστορείται το Άγιο Μανδήλιο (εικ. 

10), η ταύτιση του οποίου βασίζεται αποκλειστικά στην εικονογραφία, λόγω 

έλλειψης συνοδευτικής επιγραφής.198 Το εικονογραφικό θέμα είναι εμπνευσμένο 

                                                 
190 Επιγραφή: Η ΕΝ ΤΩ ΤΑΦΩ ΚΟΥCΤΟΔΙΑ Η παράσταση εικονίζει την επίσκεψη των 
Μυροφόρων στον Πανάγιο Τάφο.  
191 «Οι δε πορευθέντες ησφαλίσαντο τον τάφον σφραγίσαντες τον λίθον μετά της κουστωδίας». 
Ευαγγελιστής Ματθαίος 27, 66.  
192 Η σύνθεση έχει ως πηγή έμπνευσης τον Ευαγγελιστή Ματθαίο 28, 1-7.  
193 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής και τη διαμόρφωσή της με παραδείγματα βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 164-165.   
194 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 78. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 142. 
195 Επιγραφή: ΕΓΕΝΕΤΟ/ΛΟΓΟC Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΠΡ/ΟC ΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΜΑΘΗ ΛΕΓΩΝ/ ΑΝΑ 

CΤΗΘΙ Κ(ΑΙ) ΠΟΡΕΥΘΗ/ΤΙ ΕΙC ΝΙΝΕΥΙ. Προφήτης Ιωνάς 1, 1-2.  
196 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 141.  
197 Επιγραφή: ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ/ Κ(ΥΡΙΟ)C ΠΑΝΤΟΚΡΑ/ΤΩΡ ΙΔΟΥ Ε/ΓΩ CΩΖΩΝ ΤΟΝ/ ΛΑΟΝ 

ΜΟΥ ΑΠΟ/  ΓΗC. Προφήτης Ζαχαρίας 8, 7. 
198 Με το εικονογραφικό θέμα του Αγίου Μανδηλίου είθισται σε αρκετούς ναούς να εικονίζεται 
και το Άγιο Κεράμιο· θέματα που συνδέονται με την «Ενσάρκωση του Θεού Λόγου και το μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας». Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 251.  
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από τις Απόκρυφες Πράξεις του Θαδδαίου και την επιστολή του Άβγαρου.199  Ο 

Χριστός εικονίζεται νεαρός, κοντογένης, δίχως λαιμό, πάνω σε υπόλευκο 

πολύπτυχο ύφασμα, που είναι εμπλουτισμένο με ανθικό μοτίβο.200 

Η επόμενη ζώνη εμπλουτίζεται και κοσμείται με συνθέσεις του 

Χριστολογικού Κύκλου. Ειδικότερα ιστορείται Η ΒΑΠΤΗCΙC (εικ. 11).201 Το 

γεγονός της Βάπτισης περιγράφεται από τους συνοπτικούς  Ευαγγελιστές στην 

Καινή Διαθήκη.202 Ο Χριστός, στο κέντρο του κατακόρυφου άξονα, εικονίζεται 

μετωπικός, φέρει περίζωμα και πατά μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Τον Ιησού 

βαπτίζει ο Τίμιος Πρόδρομος, ο  οποίος εικονίζεται στα δεξιά του Χριστού με 

έντονη πρόκυψη. Στα αριστερά του ο Χριστός πλαισιώνεται από τέσσερις 

σεβίζοντες αγγέλους, διατεταγμένους ανά δύο,  που βαστάζουν υφάσματα, 

προκειμένου να στεγνώσουν το σώμα του Θεανθρώπου.203 Η παράσταση 

ολοκληρώνεται ανάμεσα σε οξυκόρυφα όρη, εντός των οποίων διαπερνά το 

ακτινωτό φως του ουρανού κατευθυνόμενο στο κεφάλι του Χριστού. Ο 

ζωγράφος απεικονίζει με λιτό εικονογραφικό τρόπο τα απαραίτητα στοιχεία της 

παράστασης, αποφεύγοντας τα δευτερεύοντα επεισόδια που χαρακτηρίζουν τα 

ζωγραφικά σύνολα της Σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.204 

                                                 
199 Σχετικά με την ιστορία του Αγίου Μανδηλίου βλ. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 196-197.  
200 Σχετικά με την ένταξη του Αγίου Μανδηλίου στο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών με 
αντίστοιχα παραδείγματα βλ. Παπαδάκη-Oekland, «Το Άγιο Μανδήλιο», 283 κ.ε. Σαμπανίκου,  
Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 65-66. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 74-75. Γαλάβαρης, 
«Πρώιμες εικόνες στο Σινά», 96-97. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 215, 227, 262.  
201 Η εικονογραφία της Βάπτισης απαντά από την πρωτοχριστιανική εποχή. Η αποκρυστάλλωση 
των κύριων  στοιχείων της σύνθεσης διαμορφώθηκε κατά τον 12ο αιώνα. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 101.  
202 Ευαγγελιστής Ματθαίος 3, 13-17. Ευαγγελιστής Μάρκος 1, 9-11. Ευαγγελιστής Λουκάς 3, 21-
22.  
203 Σχετικά με την παρουσία των αγγέλων στην σύνθεση βλ. Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του 
Σωτήρα, 20. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 104. Οι τέσσερις άγγελοι 
αποτελούν το συνηθέστερο αριθμό κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες 
της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 150-152. 
204 Για την εισαγωγή των εικονογραφικών στοιχείων στην σκηνή με γνωστά παραδείγματα βλ. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 134-135. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική, 146-148. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 73-74. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 55-57. Chatzidakis, «Recherches», εικ. 71.  
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Ακολουθεί η παράσταση της Μεταμόρφωσης του Χριστού (εικ. 11).205 

Στον κεντρικό άξονα της σύνθεσης, στην μεσαία κορυφή του όρους Θαβώρ, 

στέκεται ο Χριστός με «ιμάτια λευκά ως χιών, οία γναφεύς επί της γης ου δύναται ούτω 

λευκάναι», μέσα σε αμυγδαλόσχημη ακτινωτή δόξα.206 Εκατέρωθεν του Κυρίου, 

στις πλαϊνές κορυφές, που αποδίδονται σε δεύτερο επίπεδο,  ιστορούνται οι 

βιβλικές μορφές του Μωϋσή και του Ηλία. Στο μεσαίο επίπεδο παριστάνεται η 

άνοδος και κάθοδος του Κυρίου και των μαθητών στο Όρος, ενώ σε πρώτο 

επίπεδο, στους πρόποδες του Όρους, οι μαθητές του Χριστού είναι κείμενοι 

«προύμυτα και βλέποντες άνω ως εξεστηκοί»207, με τον φόβο διαγεγραμμένο στα 

πρόσωπα τους από το γεγονός της Μεταμόρφωσης.208  

Στην κορυφή του θόλου δεσπόζει ο Χριστός στηθαίος, σε μετάλλιο, στον 

πλέον διαδεδομένο εικονογραφικό τύπο του Παντοκράτορα (εικ. 9).209 Ο 

Χριστός κρατάει στο δεξί του χέρι κλειστό, διάλιθο κώδικα, ενώ με το αριστερό 

του χέρι ευλογεί μέσα από το ιμάτιο.210 Στην ίδια ζώνη εικονίζονται σε 

μετάλλια, που συνδέονται μεταξύ τους με σηρικούς τροχούς, συνοδευτικά ένα 

εξαπτέρυγο, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος πτερωτός, με ανοικτό ειλητάριο211, 

                                                 
205 Επιγραφή: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCΙC. Η παράσταση έχει ως πηγή έμπνευσης τα Ευαγγέλια του 
Ματθαίου 17, 1-9. Μάρκου 9, 1-9. Λουκάς 9, 28-36. Η εικονογραφική παράσταση  συνοψίζει κατ’ 
εξοχήν το δόγμα της Θεανδρικότητας του Χριστού, όπως αυτό διατυπώθηκε στη Δ΄ Οικουμενική 
Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451 μ.Χ. Μουρίκη, Τα  ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, 139. 
206 Η εικόνα στη γενική εικονογραφική σύνθεσής της ακολουθεί τον σύνθετο τύπο. «Ο τύπος 
αυτός συναντάται στο Ψαλτήριο του Μονάχου, στο Λαυρεντιανό κώδικα VI.23 και στην παράσταση της 
Μονής Χελανδαρίου». Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 153. 
207 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 97. 
208 Για το εικονογραφικό θέμα της σκηνής, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ό.π. 97. Τσιγαρίδας, «Μεταμόρφωση», 133, 143-144. Κωνστάντιος, Προσέγγιση 
στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 87-89. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου 
Μουζάκη, 124-132. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 91-92. Millet, Recherches, 231 κ.ε. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 57-59. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 
148-150.  
209 Από τις αρχαιότερες εικόνες του εικονογραφικού αυτού τύπου είναι η εγκαυστική εικόνα του 
Χριστού στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά (6ος αι.). Άσπρα-Βαρδαβάκη, «Ο 
Χριστός Παντοκράτωρ», 32. 
210 Σχετικά με την εικονογραφία του Παντοκράτορα βλ. όπου και  ενδεικτική βιβλιογραφία. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 215. Άσπρα-Βαρδαβάκη, «Ο Χριστός Παντοκράτωρ», 31-40. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 185-186. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 54. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 139-140. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 191-192.  
211 Επιγραφή: ΜΕΤΑΝ/ΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙ/ΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑ/CΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Ευαγγελιστής 
Ματθαίος 3, 2.  
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και ο Προφήτης Ηλίας. Ο ένσαρκος άγγελος, των προφητών η κρηπίς212 

παριστάνεται με αρχαιοπρεπή ενδυμασία, υψώνοντας το δεξί του χέρι μπροστά 

στο στήθος, ενώ με το αριστερό χέρι κρατάει ανεπτυγμένο ειλητάριο με εξίτηλη 

επιγραφή.213 Το καλλιτεχνικό σύνολο ολοκληρώνεται με τους προφήτες Δαυίδ,  

Μωϋσή, Σολομώντα214 και με τρείς αδιάγνωστους προφήτες.215  

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΥ:  Ο νότιος τοίχος του κυρίως ναού 

διαρθρώνεται σε δύο ζώνες. Στην πρώτη ζώνη η ζωγραφική επιφάνεια είναι 

φθαρμένη, απολεπισμένη, αποχρωματισμένη, αποτοιχισμένη σε τμήματά της 

και επικαλυμμένη με γαλάζιο ασβέστη μέχρι το ύψος του στομάχου των αγίων, 

καθιστώντας ασαφείς τις λεπτομέρειες της απόδοσής τους.  Η ταύτιση των αγίων 

βασίζεται στα αδρά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους και στη συνοδευτική 

επιγραφή. Ειδικότερα ιστορούνται: Ο ΑΓΙΟC ΑΝΤΩΝΙΟC, δυσανάγνωστος 

άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟCΙΟC Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑ/ΡΧΗC και Ο ΑΓΙΟC 

ΙΩΑΝΝΗC Ο/ΔΑΜΑΣΚΗΝΟC (εικ. 12 & 13).216  

Στη δεύτερη ζώνη η ιστόρηση συνεχίζεται από αριστερά προς τα δεξιά με 

τον Ευαγγελιστή Λουκά να είναι καθισμένος στον εικονογραφικό τύπο του 

γραφέα, συνοδευόμενος από άγγελο να του υπαγορεύει το κείμενο (εικ. 14).217 Η 

ιστόρηση των Ευαγγελιστών στη μνημειακή ζωγραφική απαντά από τον 10ο 

αιώνα κατ’ επίδραση των παραστάσεων σε χειρόγραφα.218 Η ταυτόχρονη 

παράσταση των συμβόλων των Ευαγγελιστών αποτελεί προσωποποίηση της 

Θεοπνευστίας και εντοπίζεται  συχνά σε έργα της Σχολής της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας.219 Ακολουθεί Η CΥΝΑΞΙC ΤΩΝ ΑCΩΜΑΤΩΝ ΔΗΝΑΜΕΩΝ (εικ. 

                                                 
212 Εκ του απολυτίκιου του Προφήτη Ηλία. 
213

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π.  77. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 142. 
214 Οι τρείς αυτοί προφήτες έχουν φθαρμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Φέρουν  
αρχαιοπρεπείς ενδυμασίες ανάλογες της θέσης τους και κρατούν ανοικτά δυσανάγνωστα 
ενεπίγραφα ειλητάρια. Σχετικά με την εικονογραφία τους βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π.  
77, 290.  
215 Η ζωγραφική επιφάνεια των μεταλλίων έχει υποστεί φθορές, αποχρωματισμό και απολεπίσεις 
γεγονός που καθιστά τις περαιτέρω παρατηρήσεις αδύνατες. 
216 Οι πατέρες της Ερήμου εικονίζονται με μοναχικά ενδύματα, ευλογώντας με το δεξί τους χέρι. 
Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 162, 167.  
217 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑC. 
218 Friend, «The portraits of the Evangelists in Greek and Latin manuscripts», 113-147. Τσιουρής, 
Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 58-62. 
219 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 144-145. Σχετικά με την εικονογραφία των 
Ευαγγελιστών, όπου σχετική βιβλιογραφία βλ. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
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14). Οι Αρχάγγελοι παριστάνονται παρατακτικά, μετωπικοί και σε στάση τριών 

τετάρτων, με αρχαιοπρεπείς πολυτελείς ενδυμασίες. Δύο Αρχάγγελοι στο κέντρο 

της σύνθεσης υποβαστάζουν μετάλλιο (imago clipeata), με ακτινωτή δόξα, μέσα 

στο οποίο εικονίζεται ο Χριστός ως Παντοκράτωρ. Η εικονογραφική σύνθεση 

ανάγει την αρχή της στην ύστερη αρχαιότητα.220 Στο εικονογραφικό 

πρόγραμμα των ναών, η σκηνή απαντά από τον 11ο αιώνα με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τον ναό του Αγίου Γεωργίου του Διασορίτη στη Νάξο.221  

Στην επόμενη ζώνη, στον ημικυλινδρικό θόλο του κυρίως ναού, η 

εικονογράφηση συνεχίζεται με δυο παραστάσεις του Χριστολογικού Κύκλου. 

Ειδικότερα ιστορείται Ο ΔΕΙΠΝΟC Ο ΜΥCΤΙΚΟC (εικ. 15).222 Στο περιστατικό 

αναφέρονται και οι τέσσερις Ευαγγελιστές.223 Η παράσταση εκτυλίσσεται 

μπροστά από επιβλητικά αρχιτεκτονήματα, οι στέγες των οποίων ενώνονται με 

πορφυρόχρωμο ύφασμα.224 Ο Χριστός εικονίζεται στα αριστερά της 

ελλειψοειδούς τράπεζας με τους μαθητές να είναι καθισμένοι γύρω από αυτήν, 

σε δυο ομάδες.225 Ιδιαίτερη θέση, δίπλα στον Κύριο, κατέχει ο ηγαπημένος  

μαθητής του, ο Ιωάννης, που σκύβει στο στήθος του. Στο μέσο της τράπεζας ο 

                                                                                                                                                
Αθανάσιος, 143-145. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 211-214. Τσάμπουρας, Το έργο του 
ζωγράφου Νικολάου, 41-43. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 140. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 194-196.  
220 Κατά την περίοδο της αρχαιότητας Φτερωτές Νίκες παριστάνονταν ομαδικά να βαστάζουν 
μετάλλιο  εντός του οποίου ήταν ζωγραφισμένο σύμβολο ή κάποια προτομή. «Στη Χριστιανική 
τέχνη τη θέση των Νικών πήραν οι Άγγελοι και στην imago clipeata απεικονίστηκε ο Σταυρός ή το 
μονόγραμμα ή προτομή του Χριστού». Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 72-76. 
221 Σχετικά με το θέμα με αναφορές σε μεταβυζαντινά παραδείγματα βλ. Κουκιάρης, Τα θαύματα. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 539-541. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 247-
248. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 383-385.  
222 Για την εικονογραφία της παράστασης βλ. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 
132-133. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 91-92. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ό.π.  104, 275.  Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 134-136. 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 159-160. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα. 79, 97.  
223 Ευαγγελιστές Ματθαίος 26, 17-29. Μάρκος 14, 13-25. Λουκάς 22, 7-24. Ιωάννης 13, 1-20.  
224 Οι Ευαγγελιστές δεν μας περιγράφουν με λεπτομέρειες τον χώρο που πραγματοποιήθηκε το 
Δείπνο. Η εξιστόρηση του Μυστικού Δείπνου με μεγαλοπρεπή οικοδομήματα αποτελεί 
ζωγραφική αδεία.  
225 Σχετικά με το σχήμα της τράπεζας βλ. Hibbard-Loomis, «The table of the last Supper in 
religius and secular iconography», 71-88.  
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Ιούδας, που εικονίζεται δίχως φωτοστέφανο, εγκύπτει και απλώνει το χέρι στο 

σκουτέλι, ενώ οι άλλοι μαθητές συνομιλούν μεταξύ τους.226  

Στη συνέχεια παριστάνεται Ο ΝΙΠΤΗΡ (εικ. 15).227 Το βάθος της σκηνής 

εμπλουτίζεται με περίτεχνα  κτίρια, που στεγάζονται με αετωματικές επιστέψεις. 

Έμπροσθεν αυτών εικονίζεται ο Χριστός «λεντίω ζωννύμενος να νίπτει μαθητών 

εσπέρας… πόδας.228 Οι μαθητές του Χριστού άλλοι πάνω στο έδρανο, άλλοι πίσω 

από αυτό και άλλοι γονατισμένοι μπροστά από το αυτό λύνουν τα υποδήματα 

τους. Το γεγονός λαμβάνει χώρα «προ της εορτής του Πάσχα», όπως μας 

πληροφορεί ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού στο Ευαγγέλιό του.229 

Στη επόμενη ζώνη ψηλότερα ιστορούνται, από ανατολικά προς τα 

δυτικά, με λιτό και αφηγηματικό τρόπο Η ΕΓΕΡCΙC ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ230 και Η 

ΒΑΗΦΟΡΟC (εικ. 16).231 Η εικονογραφία του θέματος της Έγερσης του 

Λαζάρου εντοπίζεται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, με την σταδιακή 

καθιέρωση του κατά τον 12ο αιώνα.232 Η γενική εικονογραφική σύνθεση του 

                                                 
226 «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι καλλιτέχνες για να ξεχωρίσουν τη μορφή του Ιούδα από τους άλλους 
μαθητές τον αποδίδουν στο πρόσωπο είτε σαν καρικατούρα είτε τον ζωγραφίζουν χωρίς φωτοστέφανο». Για 
σχετικά παραδείγμα βλ. Γούναρης, «Οι τοιχογραφίες του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου της 
Μαυριώτισσας», 20.  
227 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π.  103. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 163-164. Χατζηδάκης, «Ο Θεοτοκόπουλος και η 
Κρητική ζωγραφική», πιν. 18. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 300-301. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 405-407. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 186-187. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 78.  
228 Εκ της ακολουθίας του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, από το πρώτο κάθισμα και το στίχο του 
Μηνολογίου.  
229 Ευαγγελιστής Ιωάννης 13, 1-30.  
230 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος και τις παραλλαγές του σε μνημεία της σχολής 
Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπου ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 101. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 202. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 108-110. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 75-76. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 153-154. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 59-60. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 118-120. Σοφιανός, Αγία 
Μετέωρα, 63. 
231 Την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα περιγράφουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. 
Ματθαίος 21, 1-9. Μάρκος 11, 1-10. Λουκάς 19, 29-38. Ιωάννης 12, 12-15. Για την εικονογραφία 
της σκηνής βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π.  101-102. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
101. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 151-153. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 60-61. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 117-118. Mouriki, «The Theme of the 
spinario in Byzantine Art», 53-66. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το 
Καπέσοβο, 89-90. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 131-132. 
232 Partyka,  La resurrection de Lazere dans les monuments Funéraires des necropolis chrètiennes à 
Rome, σποράδην.  
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μνημείου υιοθετεί ένα σχήμα, που απαντά από τη μεσοβυζαντινή περίοδο.233 Ο 

Χριστός «παραλαμβάνων τους μαθητάς εν Βηθανία παρεγένου, ινα εγείρη το 

Λάζαρον».234 Γονατισμένες στο έδαφος οι αδελφές του Λαζάρου «Μάρθα και 

Μαρία, τω Σωτήρι έλεγον· Ει ης ώδε Κύριε, ουκ αν τέθνηκε Λάζαρος».235. Το θαύμα του 

Κυρίου εκτυλίσσεται ανάμεσα σε δύο συγκλίνοντες, γαιώδεις,  λόφους με τα 

λευκά τείχη της Βηθανίας να καλύπτουν το βάθος πεδίου.  

Στην  παράσταση της Βαϊοφόρου ο Χριστός «εισέρχεται εν πόλει τη αγία, εν 

πώλω καθήμενος την αλογίαν λύων»,236 κρατώντας κλειστό ειλητάριο και 

ευλογώντας με το δεξί του χέρι. Τον Κύριο συνοδεύουν οι Απόστολοι με 

επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο. Στα αριστερά του Κυρίου δεσπόζουν τα 

Ιεροσόλυμα με τον ναό του Σολομώντα να προβάλλει με πολυγωνικό τρούλο. 

Μπροστά από τα τείχη της Αγίας Πόλης «ο πλείστος όχλος εστρώννυον εν τη οδώ τα 

ιμάτια αυτών· άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εβάσταζον· οι 

προαγαγόντες δε και ακολουθούντες, έκραζον λέγοντες· Ωσαννά τω Υιώ Δαυίδ, 

ευλογημένος ει ο ελθών, και πάλιν ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου».237 Η παράσταση 

στο γενικό εικονογραφικό της σχήμα είναι επηρεασμένη από έργα της κρητικής 

ζωγραφικής παράδοσης του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα.238 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΥ: Ο βόρειος τοίχος διαρθρώνεται σε 

δύο ζώνες. Η ζωγραφική επιφάνειά του είναι φθαρμένη, απολεπισμένη, 

αποχρωματισμένη σε αρκετά τμήματά της και επικαλυμμένη με γαλάζιο 

ασβέστη μέχρι τους μηρούς των αγίων, καθιστώντας ασαφείς τις λεπτομέρειες 

της απόδοσής τους. Η ταύτισή τους βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στις 

συνοδευτικές επιγραφές. Ειδικότερα ιστορούνται μετωπικά, από ανατολικά 

προς δυτικά Ο ΑΓΙΟC ΟΝΟΥΦΡΙΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΡCΕΝΙΟC Ο ΜΕΓΑC, Ο 

ΑΓΙΟC ΙΩΑΝΝΙΚΙΟC Ο ΜΕΓΑC και Ο ΑΓΙΟC CΑΒΑC (εικ. 17, 18, 19).239  

                                                 
233 Τσιγαρίδας, «Η Έγερση του Λαζάρου», 133-134. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 65-68.  
234 Από την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου του Λαζάρου. Στιχηρό ιδιόμελο.  
235 Από την ακολουθία του Όρθρου. Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων.  
236

 Από την ακολουθία του Όρθρου. Δοξαστικό των Αναβαθμών.  
237

 Από την ακολουθία του Όρθρου. Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων. 
238 Τσιγαρίδας, «Βαϊοφόρος», 135.  
239 Οι πατέρες της Ερήμου εικονίζονται με μοναχικά ενδύματα. Ιδιαίτερα ο άγιος Αρσένιος και ο 
άγιος Ιωαννίκιος φέρουν και ανοικτά δυσανάγνωστα ειλητά. Σχετικά με την εικονογραφία των 
αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 162-165.  
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Στην επόμενη ζώνη η διακόσμηση συνεχίζεται, από ανατολικά προς 

δυτικά, με το ΤΟ ΓΕΝΕCΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (εικ. 

20).240 Στο κέντρο του κατακόρυφου άξονα ιστορείται η αγία Ελισάβετ να είναι 

ξαπλωμένη πάνω σε στρωμνή, κρατώντας το κεφάλι της με το αριστερό της χέρι. 

Στα δεξιά της ο Ζαχαρίας είναι καθισμένος σε χρυσοκονδυλισμένο σκαμνί και 

γράφει σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Μπροστά του εικονίζεται ο άγιος 

Ιωάννης ως βρέφος, σπαργανωμένος μέσα σε παιδικό κρεβατάκι, το οποίο 

λικνίζει με το δεξί της πόδι μια θεραπαινίδα, που ταυτόχρονα γνέθει. Το βάθος 

της ζωγραφικής σύνθεσης κοσμείται με αρχιτεκτονήματα με αετωματικές 

στέψεις, που ενώνονται μεταξύ τους με πορφυρόχρωμο ύφασμα.241  

Δίπλα ακριβώς εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC ΜΑΡΚΟC (εικ. 20). Ο 

Ευαγγελιστής είναι καθισμένος σε χρυσοκοντυλισμένο θρόνο και κρατάει 

ανεπτυγμένο κώδικα με την αρχή του Ευαγγελίου του. Ακριβώς πίσω από τον 

θρόνο εικονίζεται άγγελος Κυρίου, ενώ στο βάθος της σκηνής αρχιτεκτονήματα 

πλουτίζουν την παράσταση.242 

Στον ημικυλινδρικό θόλο συνεχίζεται ο Χριστολογικός Κύκλος των 

αφηγηματικών σκηνών. Στην πρώτη ζώνη, από ανατολικά προς δυτικά, 

ιστορείται Η ΑΝΑΛΗΨΗC (εικ. 21).243 Στο κάτω τμήμα της παράστασης, η 

Θεοτόκος εικονίζεται όρθια, μετωπική, να δέεται, περιβαλλόμενη συμμετρικά 

υπό δύο αγγέλων, οι οποίοι κρατούν σκήπτρο στο δεξί τους χέρι, ενώ με το 

αριστερό τους χέρι δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Κύριο. Τον κεντρικό αυτό 

άξονα πλαισιώνει ο ανήσυχος όμιλος των Αποστόλων, σε δύο νοητά ημιχόρια, 

με επικεφαλής τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, δεξιά και αριστερά 

αντίστοιχα. Στο άνω τμήμα της σκηνής ο Χριστός κάθεται ευλογώντας, σε 

τρίχρωμη, ακτινωτή, στρογγυλή δόξα, που ανακρατούν δύο ιπτάμενοι άγγελοι. 

Το εικονογραφικό βάθος ολοκληρώνεται με ώχρινους λόφους και ελιές, 

                                                 
240 Η σκηνή έχει πηγή έμπνευσης το Ευαγγέλιο του Λουκά 1, 5-25 & 57-80.  
241 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. ενδεικτικά, όπου σχετική βιβλιογραφία. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ό.π. 175. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 217. Τσάμπουρας, Το έργο 
του ζωγράφου Νικολάου, 136. Κono, Η ζωή του Προδρόμου. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
159. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 244. Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 63-80.  
242 Σχετικά με την εικονογραφία των Ευαγγελιστών ένθα ανωτέρω 58-59. 
243 Το γεγονός μας περιγράφουν οι Ευαγγελιστές 16, 19. Λουκάς 9, 51. 24, 50-53. Πράξεις των 
Αποστόλων 1, 9-11. 



 74 

υποδηλώνοντας το Όρος των Ελαιών. Η σύνθεση της Αναλήψεως εντοπίζεται 

από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και επιβιώνει σ’ όλη τη πορεία της 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής.244 Το γενικό 

εικονογραφικό σχήμα της σύνθεσης μας παραπέμπει σε έργα της Κρητικής 

σχολής και της Σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.245  

Ακολουθεί η παράσταση της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος (εικ. 21).246 

Η σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά από ώχρινα οικοδομήματα με επίπεδες στέγες 

που ενώνονται μεταξύ τους με ερυθρόχρωμο ύφασμα. Οι μαθητές του Χριστού 

παριστάνονται καθισμένοι σε δυο ημιχόρια, πάνω σε ημικυκλικό έδρανο με 

ερεισίνωτο και υποπόδιο, έχοντας επικεφαλής τους Αποστόλους Πέτρο και 

Παύλο, κρατώντας κλειστά βιβλία και ειλητάρια. Από το ημικύκλιο του 

ουρανού εξέρχονται δώδεκα πύρινες γλώσσες, που φθάνουν μέχρι τις κεφαλές 

των Αποστόλων. Στη βάση της εικόνας σχηματίζεται από το ημικυκλικό έδρανο 

ένας τοξωτός κενός χώρος, μέσα στον οποίο εικονίζεται έως τους μηρούς «εις 

άνθρωπος γέρων, βαστών έμπροσθεν του μανδήλι με τα δυο χέρια, και μέσα στο μανδήλι  

δώδεκα χαρτία τυλιγμένα, φορών και εις την κεφαλήν κορώναν, και επάνωθεν αυτού τα 

γράμματα: Ο ΚΟCMOC».247 Το πρότυπο που χρησιμοποιεί ο μοναχός Νικηφόρος 

στην παράσταση απορρέει από σχέδια που άρχισαν να διαμορφώνονται μετά 

την περίοδο της εικονομαχίας και η αποκρυστάλλωσή τους πέρασε μέσα από 

την όσμωση της Παλαιολόγειας ζωγραφικής, ώσπου τελικά καθιερώθηκαν  στην 

Κρητική ζωγραφική τέχνη.248 

                                                 
244 Για περισσότερα βλ. Γκιολές, Ανάληψις του Χριστού. 
245 Σχετικά παραδείγματα, όπου ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων 
στη Ζίτσα, 188-189. υποσ. 1371&1372. Τσιγαρίδας, «Ανάληψη», 139-140. Κωνστάντιος, Προσέγγιση 
στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 112. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 46. 
Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 151-156. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 87-92. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 91-93.   
246 Επιγραφή: Η ΠΕΝΤΗΚΟCΤΗ. Για το θέμα γίνεται αναφορά στο Βιβλίο των Πράξεων 2, 1-
13.  
247 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 113. 
248 Τσιγαρίδας, «Πεντηκοστή», 140-141. Για την εικονογραφία του θέματος, όπου σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 471-473. Λίβα-Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 107-
108. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 81-82. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 199-206. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 154-155. Καραμπερίδη, 
Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 190. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 120-121. 
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Στην επόμενη ζώνη ακολουθούν δυο σκηνές από το Πάθος του Κυρίου. 

Αρχικά: Η CΤΑΥΡΩCΙC (εικ. 22).249 Στον άξονα της δραματικής σύνθεσης 

προβάλλει ο Σταυρός με τη μορφή του Νεκρού Εσταυρωμένου, μπροστά από τα 

τείχη της Ιερουσαλήμ, να πλαισιώνεται από δυο ιπτάμενους αγγέλους που 

φέρουν τα σύμβολα του Πάθους. Στα δεξιά του Κυρίου, ομάδα γυναικών 

θρηνωδούν και συνδράμουν την Θεοτόκο. Στα αριστερά του Κυρίου, 

εικονίζονται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης  και ο εκατόνταρχος Λογγίνος.250 Οι 

αρχαιότερες παραστάσεις του θέματος ανιχνεύονται από τα πρώτα χριστιανικά 

χρόνια και σταδιακά απαντούν συχνότερα, μέχρι την οριστική καθιέρωση τους 

στη μνημειακή ζωγραφική κατά τον 11ο-12ο αιώνα.251 

Ακριβώς δίπλα οι παραστάσεις συνεχίζονται με τον Επιτάφιο Θρήνο 

(εικ. 22).252 Το εικονογραφικό βάθος καλύπτουν τα τείχη της Αγίας Πόλης, 

μπροστά από το οποίο δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, εν μέσω δυο 

πρισματικών καστανόχρωμων βράχων, που εικονίζουν τον Κρανίου Τόπο. Σε 

πρώτο επίπεδο, ιστορείται το άψυχο σώμα του Θεανθρώπου με περίζωμα  να 

είναι ξαπλωμένο σε καστανή, ορθογώνια, λίθινη βάση, που είναι καλυμμένη με 

λευκή σινδόνα, πάνω στην οποία διατρέχουν κάθετα κυματοειδή σκουρόχρωμα 

κεντήματα. Η Παναγία καθισμένη σε σκαμνί με απερίγραπτο πόνο και οδύνη 

τείνει το μάγουλο της, προκειμένου να αγγίξει με μητρική τρυφερότητα την 

παρειά του Χριστού.253 Την Θεοτόκο πλαισιώνουν οι φίλες της, που 

συμπαραστέκονται στο πόνο της, η καθεμιά με το δικό της εκφραστικό τρόπο. 

                                                 
249 Στη Σταύρωση αναφέρονται όλοι οι Ευαγγελιστές. Ματθαίος 27, 36-56. Μάρκος 15, 26-40. 
Λουκάς 23, 33-43. Ιωάννης 19, 18-30, αλλά και η Απόκρυφη Γραμματεία. Kαραβιδόπουλος, 
Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 191-192. 
250 Για την εικονογραφία του θέματος, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ό.π. 107-108. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 39-40. Τσιγαρίδας, 
«Σταύρωση», 74-75, 135-136. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο , 
104-105. Ξυγγόπουλος, «Αι παραστάσεις του Εκατοντάρχου Λογγίνου», 54 κ.ε. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 191-194. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 75-78. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 128-130. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 145-146. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 129-134. Βλιάλη, Η 
εικονογραφία της Σταυρώσεως από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα σε 
τοιχογραφίες, 36 κ.ε. 
251 Για συγκεκριμένα παραδείγματα με σχετική βιβλιογραφία βλ. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του 
ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 165.  
252 Επιγραφή: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟC ΘΡΗΝΟC. 
253 Για το θρήνο της Παναγίας ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας. 
Περισσότερα βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 160.  
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Στα δεξιά της παράστασης για τον θεατή, ο άγιος Ιωάννης βαθιά τεθλιμμένος 

φιλά το αριστερό χέρι του Χριστού, ενώ ο Ιωσήφ με ευλάβεια προσπαθεί 

ταυτόχρονα να τυλίξει τη σινδόνα.254 Οι στάσεις της Παναγίας, του Ιωσήφ και 

του Ιωάννη παραπέμπουν σε εναργείς επιρροές από την Παλαιολόγεια 

ζωγραφική τέχνη.255  

  ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Ο δυτικός τοίχος του ναού διαρθρώνεται σε τρείς 

ζωγραφικές ζώνες. Στην κάτω ζώνη στα νοτιοδυτικά, αριστερά της υπέρθυρης 

επιγραφής, ιστορείται Ο ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ, φτερωτός (εικ. 23).256 Η ζωγραφική 

επιφάνειά του είναι αρκετά φθαρμένη, απολεπισμένη, αποχρωματισμένη σε 

αρκετά τμήματά της και επικαλυμμένη με γαλάζιο ασβέστη μέχρι το στομάχι 

του αγγέλου, καθιστώντας δυσχερείς τις περαιτέρω παρατηρήσεις. Στα 

βορειοδυτικά, δεξιά της υπέρθυρης επιγραφής, εικονίζονται μετωπικοί και 

ολόσωμοι Ο ΑΓΙΟC ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟC και Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, κρατώντας τον 

σταυρό του Κυρίου (εικ. 24).257 Φέρουν πολυτελή αυτοκρατορικά 

μαργαριτοκόσμητα ενδύματα, ενώ στο κεφάλι τους φορούν λιθοκόσμητα 

στέμματα με πρεπενδούλια.258  Σήμερα η δυάδα των αγίων σώζεται σχεδόν 

ημίσωμη, λόγω επικάλυψης της ζωγραφικής επιφάνειάς τους με γαλάζιο 

ασβέστη, μέχρι το ύψος των μηρών.259  

                                                 
254 Για την εικονογραφία του θέματος, όπου και ενδεικτική παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 109. Καλαφάτη, «Επιτάφιος Θρήνος», 139 κ.ε. Τόσκα, «Επιτάφιος 
Θρήνος», 166. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 82, 92-93. Λίβα-Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 
89-92. Σωτηρίου, «Ενταφιασμός-Θρήνος», 139-148. Spatharakis, The influence of the lithos in the 
Development of the iconography of the Threnos, 431-441. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου 
Γεωργίου, 132-135. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 447-450.  
255 Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 159-162.  
256 Η ιστόρηση του Αρχαγγέλου στη συγκεκριμένη θέση έχει άμεση σχέση με τον φυλακτήριο 
ρόλο που του έδωσε η Εκκλησία, μια ιδιότητα που άντλησε από την Αποκάλυψη του Αγίου 
Ιωάννου 12, 7-8.  
257

 Η θέση τους στη συγκεκριμένη θέση ανταποκρίνεται στην παράδοση που θα καταγράψει και 
θα μας παραδώσει σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά,  Ερμηνεία, 273, 283. 
258 Για την εικονογραφία των αγίων όπου ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Διονύσιος ο εκ Φουρνά,  
Ερμηνεία, Ό.π., 169. Walter, The iconography of Constantine the great, emperor and saint. 
Teteriatnikov, «The True Cross flanked by Constantine and Helen», 169-188. Τrifonova, Oι 
τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 209-214. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 250-251. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 209-210. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 88-89. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 284-285.  
259 Η κατάσταση της επιφάνειας του τοίχου είναι η ίδια με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.  
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Στη δεύτερη ζώνη του δυτικού τοίχου, στα βορειοδυτικά φιλοξενείται η 

πολυπρόσωπη παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου (εικ. 25).260 Στο πρώτο 

επίπεδο του κατακόρυφου άξονα της παράστασης εικονίζεται το σώμα της  

Παναγίας να έχει αποθησαυριστεί πάνω σε κλίνη με ερυθρόχρωμη πολύπτυχη 

ενδυτή, που στις άκρες τις είναι κοσμημένη με χρυσές παρυφές και ανθέμια.261 

Πίσω από την κλίνη εικονίζεται ο Χριστός, μέσα σε ελλειψοειδή ακτινωτή δόξα, 

να κρατάει τη σπαργανωμένη παιδική ψυχή της Θεοτόκου.262 Εκατέρωθεν του 

Κυρίου όμιλος αγγέλων σεβίζει ευλαβικά, ενώ ψηλότερα, ένα χερουβείμ 

επιστέφει την ελλειψοειδή δόξα. Τη νεκρική κλίνη πλαισιώνουν οι Απόστολοι, 

όμιλος Ιεραρχών και γυναικών, θρηνώντας ο καθένας με το δικό του μοναδικό 

τρόπο.263 Το κεκοιμημένο σκήνωμα της Παναγίας περιβάλλουν, αντίθετα από 

την περιγραφή που δίνει η Ερμηνεία, δίπλα από το κεφάλι της Θεοτόκου ο 

Απόστολος Πέτρος θυμιών με θυμιατό, και ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος 

στα πόδια της.264 Μπροστά από το δραματικό αυτό γεγονός ξετυλίγεται και το 

γνωστό επεισόδιο με τον άγγελο και τον ασεβή Ιεφωνία.265 Στο μεσαίο επίπεδο 

της σκηνής τετραγωνισμένα κτίρια με επίπεδες μονόρριχτες στέγες κοσμούν την 

παράσταση.266 Στο άνω επίπεδο της σύνθεσης εικονίζονται οι Απόστολοι σε 

νεφέλες να συναθροίζονται από τα πέρατα της γης, προκειμένου να αποτίσουν 

φόρο τιμής στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.267  Ο ουρανός εικονίζεται 

                                                 
260 Επιγραφή: Η ΚΟΙΜΗCΙC ΤΗC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ. Σχετικά με την παράδοση για τη ταφή της 
Θεοτόκου, όπου σχετική βιβλιογραφία βλ. Ρακά, Η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, 35 κ.ε.  
261 Αναφορές για το θέμα γίνονται από τους Πατέρες της Εκκλησίας και την Απόκρυφη 
Γραμματεία. Περισσότερα βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 167. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 263-264. Ζησίδης, Η Κοίμηση της Θεοτόκου, 32 κ.ε. Σχετικά με τους 
συμβολισμούς που πιθανόν απορρέουν από τη διακόσμηση της κλίνης βλ. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 134 υποσ. 1011.  
262 Η απεικόνιση του Κυρίου μέσα σε δόξα, ανιχνεύεται από την υστεροκομνήνεια περίοδο με 
αρχαιότερα παραδείγματα τις παραστάσεις στο Κurbinovo και τα  Λαγουδερά της Κύπρου. 
Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 137 υποσ. 1025.   
263 Σπαθαράκης, «Τρείς βαθμίδες εκφράσεως θλίψεως στην τοιχογραφία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου», 77-78.  
264

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 144. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 56-57.  
265 Σχετικά με το γεγονός βλ. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, VII, 227-228.  
266 «Τα κτίρια αυτά συμβολίζουν τις πόλεις Βηθλεέμ και Ιερουσαλήμ όπου διαδραματίστηκαν τα σχετικά με 
την Κοίμηση της Θεοτόκου γεγονότα». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 132. 
267 Από την Υμνολογία της Εκκλησίας και τα  εξαποστειλάρια προς τιμή της. Βλ. Μικρός και 
Μεγάλος Παρακλητικός κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. 



 78 

τοξωτός, μέσα στον οποίο ανοίγουν  τις θύρες του οι άγγελοι για να γίνει δεκτή 

στους κόλπους του «Η των ουρανών υψηλοτέρα και των Χερουβείμ ενδοξοτέρα…».268 

Στο ύψος της Κοίμησης της Θεοτόκου, στα βορειοδυτικά του τοίχου, 

ξεδιπλώνονται συμπληρωματικά δύο παραστάσεις. Ειδικότερα, στην κάτω ζώνη 

ιστορείται Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (εικ. 

26).269 Ο Πρόδρομος εικονίζεται γονατιστός με τα χέρια δεμένα μπροστά, ενώ η 

Σαλώμη σκύβει τείνοντας το πινάκιο, προκειμένου να λάβει την Τιμίαν Κεφαλή 

Του. Πίσω ακριβώς ιστορείται ο δήμιος με περίτεχνη πανοπλία να κραδαίνει το 

ξίφος με δύναμη, και να ετοιμάζεται να φέρει το μοιραίο κτύπημα. Το 

εικονογραφικό βάθος της σύνθεσης εμπλουτίζεται με ένα πρισματικό βουνό και 

τις σιδηρόφρακτες φυλακές που ήταν εγκλεισμένος, εικονογραφικό στοιχείο που 

απαντά μετά τον 10ο  αιώνα.270  

Στην επόμενη ζώνη η εικονογραφία ολοκληρώνεται με την Ψηλάφηση 

του Θωμά (εικ. 27).271 Στο μέσο του κατακόρυφου άξονα, ιστορείται ο Χριστός 

να πατά σε βάθρο, φέροντας πορτοκαλόχρωμο χρυσοκονδυλισμένο ένδυμα και   

υψώνοντας το δεξί του χέρι να «λέγει τω Θωμά· Δεύρο ψηλάφησον, και ίδε τους 

τύπους των ήλων».272 Το εικονογραφικό βάθος της παράστασης συμπληρώνουν 

ένα επιβλητικό αρχιτεκτόνημα με χαμηλό τρούλο και οι δύο όμιλοι των 

Αποστόλων, που με διάφορες χειρονομίες εκφράζουν τον θαυμασμό και την 

                                                 
268 Εκ του δοξαστικού των στιχηρών, του εσπερινού, της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου. Για 
την εικονογραφία της παράστασης, όπου σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ό.π. 144. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 78. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου», 125 κ.ε. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 132-
144. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 82-84. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 62-65. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 112-115. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 130-133. Γιακουμής, Δύο πρώιμα 
μεταβυζαντινά μνημεία, 47-48. Βοκοτόπουλος, «Εικονογραφικές παρατηρήσεις, 221-222. 
Μουζακιώτου, Οι ναοί, 141-142.  
269 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 176-177. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 198-199. Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 212 κ.ε. 
Ταβλάκης, «Ιωάννης ο Πρόδρομος και σκηνές του βίου του», 177-178. Μπονόβας, Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 223. Παπαδοπούλου, Απεικονίσεις αγίων κατά τη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή περίοδο, 11-13. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 136-137. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 252-254. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος, 151-152.  
270 Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 198 κ.ε. Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 212 κ.ε. Η παράσταση 
εκτυλίσσεται στην ύπαιθρο παρά τις ευαγγελικές αναφορές που κάνουν λόγο ότι τα γεγονότα 
έλαβαν χώρα μέσα στη φυλακή. Ευαγγελιστής Ματθαίος 14,10 & Μάρκος 16, 28.  
271 Επιγραφή: Η ΨΗΛΑΦΗCΙC ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Η σκηνή είναι γνωστή και ως Θ’ εωθινό.  
272 Εκ της ακολουθίας του Εσπερινού. Δοξαστικό της Λιτής.  
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έκπληξη τους.273 Η ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής είναι ελαφρά θολή από τις 

σκόνες και τις επικαθίσεις και δεν μας επιτρέπει περαιτέρω παρατηρήσεις.  

Η ζωγραφική του ναού ολοκληρώνεται στην τρίτη και τελευταία ζώνη με 

την φιλοτέχνηση δύο παραστάσεων, με έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα, από 

τα Πάθη του Κυρίου.  Η ζωγραφική επιφάνεια της πρώτης παράστασης 

διακρίνεται για τις ελαφρές απολεπίσεις και το αχλώδες στρώμα σκόνης, που 

έχει επικαθίσει πάνω της. Ωστόσο η εικονογράφηση και τα λείψανα της 

επιγραφής δείχνουν ότι πρόκειται για την κρίση του Χριστού από τους 

Αρχιερείς (εικ. 28).274 Ο Χριστός εικονίζεται στα δεξιά της σκηνής να 

παρουσιάζεται ενώπιον των αρχιερέων, που κάθονται σε ημικυκλικό έδρανο με 

ερεισίνωτο. Το εικονογραφικό βάθος της σύνθεσης ορίζεται από επίπεδο 

αρχιτεκτόνημα, που στέφεται με ερυθρόχρωμο ύφασμα.275 Η σύνθεση 

ανιχνεύεται σε παραστάσεις από τους πρώτους αιώνες, ωστόσο γνωρίζει 

διάδοση κατά την Παλαιολόγεια περίοδο και έπειτα.276 

 Η επόμενη και τελευταία παράσταση, με την επιγραφή  Ο ΧΡΙCΤΟC 

(ΕΛΚΟ)ΜΕΝΟC ΕΠΙ CΤΑΥΡΟΥ, κλείνει το εικονογραφικό πρόγραμμα του 

κυρίως ναού (εικ. 29). Η πολυπρόσωπη σκηνή έχει άμεση σχέση με το διασυρμό 

του Χριστού καθ’ οδόν προς τον Γολγοθά. Για το γεγονός αυτό μας 

πληροφορούν όλοι οι Ευαγγελιστές, αλλά και το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του 

Νικοδήμου.277 Στον άξονα της σύνθεσης ο Κύριος, φορώντας χλαμύδα κοκκίνην 

                                                 
273 Για την εικονογραφία της παράστασης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 112. Τσιγαρίδας, 
«Απιστία του Θωμά», 139. Πατρινέλης Κ.Α., Μονή Σταυρονικήτα, 90. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 
95. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος, 159-168. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 
277-278. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 465-466. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 
129-130.  Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 193-194. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 131-132.  
274 Επιγραφή: Ο ΧΡΙCΤΟC ΚΡΗΝΟΜΕΝΟC […]  
275 Το γεγονός αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Ματθαίος 26, 57-66. Μάρκος 14, 53-64. 
Λουκάς 22, 54, 66-71. Ιωάννης 18, 13-23. Για την εικονογραφία του θέματος, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 105. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 144-151. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 142-143. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 301-302. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 138-139. Λίβα-Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 58-60. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 80-81. 
Μουζακιώτου, Οι ναοί, 122-123.  
276 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 145.   
277 Ευαγγελιστές: Ματθαίος, 27, 31-32. Μάρκος 15, 20-21. Λουκάς 23, 26-32. Ιωάννης 19, 17. 
Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 191-192.   
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και δέσμιος, εν μέσω στρατιωτών και Ιουδαίων, πορεύεται προς τον Γολγοθά.278 

Της πομπής προηγείται ο Σίμων, μεταφέροντας τον Σταυρό του Χριστού. Η 

εικονογράφηση της σκηνής εκτυλίσσεται μπροστά από πρισματικά σιεννώδη 

όρη.279 «Το θέμα έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως την υστεροβυζαντινή περίοδο, μολονότι 

βρίσκεται ήδη στο Ευαγγέλιο του Cambridge».280 

 

Το  ιερό  Βήμα 

 

Η κόγχη του ιερού Βήματος διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Ψηλά στο  

τεταρτοσφαίριο εικονίζεται, στην καθιερωμένη θέση, η Πλατυτέρα ένθρονη, σε 

δίχρωμο βάθος (εικ. 30). Η Παναγία περιβάλλεται από δύο αγγέλους, που 

φέρουν αυτοκρατορικούς λώρους και κλίνουν προς αυτήν ελαφρά σε στάση 

δέησης.281 Η ζωγραφική επιφάνεια της παράστασης, ιδιαίτερα στα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των προσώπων, είναι αποχρωματισμένη. 

Χαμηλότερα, στη δεύτερη ζώνη, ιστορούνται ολόσωμοι, συλλειτουργούντες 

ιεράρχες, ένα εικονογραφικό θέμα που καθιερώνεται στην Παλαιολόγεια 

ζωγραφική.282 Όλοι οι Ιεράρχες είναι στραμμένοι σε στροφή τριών τετάρτων 

προς το κέντρο της κόγχης, με ανοικτά ειλητάρια, και φέρουν πολύσταυρια 

φελόνια και ένσταυρα ωμοφόρια (εικ. 31).283 Η ζωγραφική επιφάνεια της ζώνης 

δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση και διακρίνεται για μεγάλες φθορές και 

έλλειψη καθαρισμού, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε 

                                                 
278 Ευαγγελιστής Ματθαίος 27, 28.  
279 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 107. Καραμπερίδη, Η 
μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 173-175. Κόλλιας, «Η διαπόμπευση του Χριστού», 243-260. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 144-145.  Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των 
ζωγράφων από το Καπέσοβο, 102-103. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 117. Χουλιαράς, 
Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 72-73. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 143-
145. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 126-127. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του 
αγίου Γεωργίου, 115-122.  Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 77-79. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 62.  
280 Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο, 103.  
281 Ο εικονογραφικός αυτός τύπος προσδίδει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαμορφώθηκαν 
στη «Σχολή  της Βορειοδυτικής Ελλάδας». Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 338-339. Σχετικά με 
την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά στην παρούσα εργασία, στο Ζερβάτι και στα 
Ζωνάρια.  
282 Χατζηδάκης, «Βυζαντινές τοιχογραφίες», 96-98. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 

Αθανασίου Μουζάκη, 58. Επίσης βλ. παρούσα εργασία 141-143.  
283 Σχετικά με την εικονογραφία των συλλειτουργούντων ιεραρχών βλ. παρούσα εργασία Κόγχη 
Ιερού Βήματος εξεταζομένων μνημείων. 
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περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά, 

παριστάνονται: Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC Ο ΘΕΟΛΟΓΟC, κρατώντας φθαρμένο 

ειλητάριο.284 Ακολουθούν σε τιμητική θέση οι δύο συγγραφείς των ομώνυμων 

Θείων Λειτουργιών:285 Ο ΑΓΙΟC ΙΩ(ΑΝΝΗC) Ο ΧΡΥCΟCΤΟΜΟC, κρατώντας 

ανεπτυγμένο ειλητάριο με την ευχή της Πρόθεσης286 και Ο 

ΑΓΙΟC/ΒΑCΙΛΕΙΟC/ΟΜΕΓΑC, με φθαρμένο, δυσανάγνωστο ειλητάριο.287 Η 

εικονογράφηση ολοκληρώνεται με την σεβάσμια μορφή του Αγίου 

Αθανασίου288 να κρατάει ενεπίγραφο, φθαρμένο ειλητάριο.289 Η τελευταία ζώνη 

της ζωγραφικής χαμηλότερα, που κοσμείται με γραπτό διάκοσμο, είναι 

καλυμμένη με γαλάζιο ασβέστη.  

Άνωθεν του παραθύρου της Πρόθεσης εικονίζεται η παράσταση του 

Μελισμού.290 Στον κατακόρυφο άξονα της μικρής κόγχης προβάλλει η Αγία 

Τράπεζα, στεφόμενη με τετρακιόνιο κιβώριο, επάνω στην οποία, σε δισκάριο,  

εικονίζεται ο μελιζόμενος Χριστός ως βρέφος, καλυμμένος με ερυθρόχρωμο 

αέρα.291 Λόγω φθορών στη ζωγραφική επιφάνεια, δεν γνωρίζουμε αν στην   

παράσταση υπήρχαν και άλλα σκεύη.292 Στα δεξιά του μελισμού, με ελαφρά 

πρόκυψη προς το μελιζόμενο βρέφος, εντοπίζεται ολόσωμος Ο ΑΓΙΟ/ 

                                                 
284 Επιγραφή: Κ(ΥΡΙ)ΕΟ ΘΕΟC ΗΜΩΝ […], Το κείμενο προέρχεται από την ευχή των 
Κατηχουμένων της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 
248 
285 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 60. 
286 Επιγραφή: Ο Θ(ΕΟ)C Ο ΘΕΟC ΗΜΩΝ/ΟΤΟΝΟΥΡΑΝΙΟΝ/ΑΡΤΟΝ […],Ευχή των Τιμίων 
Δώρων στη Πρόθεση. Αποστολική Διακονία της Ελλάδας, Ιερατικό. 
287 Μεταξύ των δύο αγίων μεσολαβεί το κεντρικό παράθυρο του Ιερού Βήματος. 
288 Επιγραφή: ΑΓΙΟC ΑΘΑΝΑCΙΟC Ο ΜΕΓΑC. 
289 Επιγραφή: ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟC Ο ΠΑΝΤΟΚΡ/ΑΤΩΡ Ο ΜΟΝΟC/ […] Το κείμενο προέρχεται 
από τη Θεία Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου και την ευχή της προσκομιδής μετά την 
απόθεση των Τιμίων Δώρων στην αγία τράπεζα. Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 256. Τη χορεία 
των τριών Ιεραρχών είθισται να πλαισιώνουν οι υπέρμαχοι άγιοι της ορθόδοξης πίστης που 
αντιτάχθηκαν στις αιρέσεις. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 154.  
290 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 279. Μελισμός στη λειτουργική γλώσσα «λέγεται η πράξη του 
πρεσβυτέρου που τέμνει τον Άγιον Άρτον  σε τέσσερα τεμάχια πριν τη Θεία Κοινωνία». Βεργωτής, Λεξικό 
λειτουργικών όρων, 80.  
291 Η παράσταση του μελισμού δεν ακολουθεί τον διαδεδομένο βυζαντινό εικονογραφικό τύπο 
με την παρουσία αγγέλων-διακόνων, πιθανώς λόγω έλλειψης χώρου. Για περισσότερα σχετικά 
με την παρουσία αγγέλων-διακόνων στον εικονογραφικό τύπο του μελισμού στη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική με παραδείγματα βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 84-85. Τσιμπίδα, 
Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 113. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 95-96. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 15.   
292 Ένα από τα κύρια σκεύη που απεικονίζονται στην παράσταση του μελισμού είναι ο 
αστερίσκος, εικονογραφικό στοιχείο που καθιερώνεται από το 12ο αιώνα. Καραμπερίδη, Ό.π., 85.  
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ΚΛΗΜΕΙC ΠΑΠΑΡΩΜΗC (sic), ως γέρων μακρυγένης,293 ενώ στα αριστερά του 

ο άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης, ως γέρων μακρυγένης (εικ. 32).294 Οι δύο άγιοι 

σώζονται ολόσωμοι έχοντας το μισό τους σώμα καλυμμένο από γαλάζιο 

ασβέστη.  

Αντίστοιχα, στην κόγχη του διακονικού δεν υπάρχει παράθυρο και στο 

φουρνικό εικονίζεται, σε δίχρωμο βάθος, ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC […]ΠΛΟΥC (εικ. 

33). Η ζωγραφική επιφάνεια δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, λόγω 

εκτεταμένων φθορών στη προετοιμασία και στα χρώματα.  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Ο ανατολικός τοίχος του 

Ιερού Βήματος διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Στη βόρεια πλευρά της κόγχης 

ιστορείται Ο ΑΓΙΟC ΜΑΤΘΑΙΟC (εικ. 34). Ο Ευαγγελιστής είναι καθισμένος σε 

χρυσοκοντυλισμένο θρόνο και κρατάει ανοικτό, ενεπίγραφο κώδικα.295 Πλησίον 

του Ματθαίου εικονίζεται το αποκαλυπτικό σύμβολό του, ένας άνθρωπος, ενώ 

στο βάθος της σκηνής αρχιτεκτονήματα πλουτίζουν την παράσταση.296 Η χρήση 

συμβόλων για τους Ευαγγελιστές ανιχνεύεται από την παλαιοχριστιανική 

εποχή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ψηφιδωτό της αψίδας του Οσίου 

Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη (5ος αιώνας).297 

Στην αντίστοιχη πλευρά, στα νότια της κόγχης, ιστορείται ο αγαπημένος 

μαθητής του Χριστού, ο ευαγγελιστής, Ο ΑΓΙΟC ΙΩ(ΑΝΝΗC) Ο ΘΕΟΛΟΓΟC 

με τον ΑΓΙΟ ΠΡΟΧΟΡΟ (εικ. 35). Ο Ιωάννης παριστάνεται εντός του σπηλαίου 

της Αποκαλύψεως να υπαγορεύει στον άγιο Πρόχορο την αρχή του 

Ευαγγελικού κειμένου.298 Η απουσία του αετού, που εικονογραφείται σχεδόν 

ανελλιπώς δίπλα στον Ευαγγελιστή, ίσως οφείλεται στην ξεθωριασμένη 

ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής. 

                                                 
293 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 196. 
294 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 154.  
295 Ο κώδικας γράφει την αρχή του Ευαγγελίου του: ΒΙΒΛΩ ΓΕΝΕCΕΩC ΙΗCΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ… 
296 Τα  σύμβολα των Ευαγγελιστών αναφέρονται στην προφητεία του προφήτη Ιεζεκιήλ 1,5-14 
και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη 4, 6-8. Για την εικονογραφία του θέματος, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 151. Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των 
Ευαγγελιστών», 79-86. Καραμπερίδη, Ό.π. 116-118. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 
211-214.  
297

 Πανσελήνου, Ό.π. 79-80.  
298 Επιγραφή ειληταρίου: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟC [...] 
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Στη δεύτερη ζώνη ξεδιπλώνεται στον ανατολικό τοίχο και συνεχίζεται 

στον βόρειο και νότιο τοίχο αντίστοιχα Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (εικ. 36). Το 

εικονογραφικό αυτό θέμα καθιερώνεται στην Παλαιολόγεια εποχή και 

αναπτύσσεται ταχύτατα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.299 Στην 

παράσταση κεντρικό θέμα καταλαμβάνει η Αγία Τράπεζα, που είναι καλυμμένη 

με ερυθρόχρωμη ενδυτή με χρυσοποίκιλτες παρυφές και τετρακιόνιο κιβώριο. 

Δεξιά και αριστερά της Αγίας Τράπεζας παριστάνεται ο Χριστός δύο φορές ως 

Μέγας Αρχιερέας,300 να είναι ενδεδυμένος με αρχιερατικό σάκκο, διακοσμημένο 

με ομόκεντρους σταυρούς και χρυσά επιρράμματα: από την μία πλευρά ο 

Κύριος είναι στραμμένος στα δεξιά του και ευλογεί την πομπή που εξέρχεται (με 

τα λειτουργικά σκεύη και τον λιθοκόσμητο, κεντητό Επιτάφιο), ενώ από την 

άλλη πλευρά είναι στραμμένος στα αριστερά του και υποδέχεται τους αγγέλους-

διακόνους που φέρουν στα χέρια τους ή στους ώμους λειτουργικά σκεύη ( 

θυμιατά, λαμπάδες, ριπίδια, Άγιο ποτήριο, αέρα, κ.ά.).301 Το εικονογραφικό 

στοιχείο της κυκλικής πομπής χαρακτηρίζει την εικονογραφία τόσο της 

Κρητικής σχολής όσο και της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.302  

Στην τρίτη και τελευταία ζώνη ο ανατολικός τοίχος ολοκληρώνεται με 

την παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (εικ. 37).303 Η παράσταση 

εκτείνεται κατά πλάτος, έχοντας ανάμεσά της το ανατολικό παράθυρο του Ιερού 

Βήματος. Στα αριστερά της παράστασης εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να 

πλησιάζει την Παναγία με έντονο βηματισμό  και να προτάσσει το δεξί του χέρι 

σε στάση ευλογίας, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατάει το σκήπτρο, 

χαρακτηριστικό της ιδιότητας και αποστολής του.304 Δεξιά ιστορείται η 

                                                 
299 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 163-165.   
300 Ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού ως Μεγάλου Αρχιερέα απαντά στην ζωγραφική μετά 
την Άλωση. Ταβλάκης, «Χριστός Μέγας Αρχιερεύς», 152-154.  
301 Για την εικονογραφία της αγγελικής λειτουργίας βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
68.  Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 43-46. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 69-71. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 47-48. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ό.π., 127.    
302 Λίβα-Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 19-20. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 141.  
303 Επιγραφή: ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟ) ΓΑΒΡΙΗΛ Μ(ΗΤΕ)Ρ ΘΕΟΥ. 
304 Ο Ηλίας ο Μηνιάτης σε πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε το 1688 στη Βενετία χαρακτηρίζει 
τον Γαβριήλ, «ως τον αγλαοπυρσόμορφο του Θεού Αρχάγγελο όπου μετά τον χαιρετισμό «Χαίρε, 
Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» ζωγραφίζει εις την άμωμον γαστέρα της Θεομήτορος Μαριάμ την 
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Παναγία, με ελαφρά στροφή προς τον Αρχάγγελο, να είναι καθισμένη πάνω σε 

χρυσοκονδυλισμένο  θρόνο με ερεισίνωτο και να πατάει σε όμοιο υποπόδιο, 

δεχόμενη το χαρμόσυνο μήνυμα.305 Το βάθος της παράστασης κοσμείται με 

πλούσια αρχιτεκτονήματα. Η ζωγραφική σύνθεση του Ευαγγελισμού έχει 

αποχρωματιστεί σε αρκετά σημεία και ιδιαίτερα στα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά των προσώπων.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ. Ο βόρειος τοίχος του Ιερού 

Βήματος διαρθρώνεται σε δύο ζώνες ζωγραφικής. Στην πρώτη ζώνη, από δυτικά 

προς ανατολικά, εικονίζονται δύο ολόσωμοι ιεράρχες σε δίχρωμο βάθος. 

Ειδικότερα, ένας αδιάγνωστος άγιος,306 και ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC Αλεξανδρείας, 

με τον Χριστό μπροστά του να τον ευλογεί με το δεξί του χέρι, ενώ με το 

αριστερό του χέρι κρατάει τον σχισμένο χιτώνα του (εικ. 38).307 Η παράσταση 

απεικονίζει το γνωστό όραμα που είδε ο άγιος Πέτρος, Επίσκοπος 

Αλεξανδρείας, με τον Χριστό να φέρει σχισμένο χιτώνα και να συμβολίζει την 

διαίρεση των πιστών σε ορθοδόξους και αρειανούς.308 Η εικονογράφηση της 

σκηνής είναι φθαρμένη και αποχρωματισμένη, με τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά του αγίου να είναι εμφανώς χαραγμένα από τον αγιογράφο.309 

Στη κόγχη του βόρειου τοίχου μέσα σε φουρνικό, σε δίχρωμο βάθος, 

εντοπίζεται Ο ΑΓΙΟC CΤΕΦΑΝΟC Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΗΡΑC (εικ. 39). Ο άγιος 

εικονίζεται με λευκό στιχάριο και οράριο, που έχει την επιγραφή: Άγιος Άγιος. 

                                                                                                                                                
έλευσιν του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου». Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
ΙΙΙ, 485. 
305 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 85. Μπονόβας, 
Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 136-139. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 127-128. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 101-104. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο 
έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 77-78. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 63-
65.  
306 Εικάζουμε ότι πρόκειται για τον άγιο Κύριλλο Επίσκοπο Αλεξανδρείας λόγω της 
χαρακτηριστικής σκούφιας που φέρει στο κεφάλι του και του δυσανάγνωστου, εξίτηλου,  
ανοικτού ειλητού που σώζει τις λέξεις ΑΧΡΑΝΤΟΥ […] ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗC […] Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ό.π., 154.  
307 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από την υμνολογία της εκκλησίας. Στο συναξάρι της εορτής του 
αγίου Πέτρου (24 Νοεμβρίου) ο συνοδευτικός στίχος έχει ως εξής: «Άρρηκτος ην την πίστην ο 
τμηθεις Πέτρος, Ος είδε Χριστού την στολή ερημαγμένην». Μηναίο Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου.   
308 Σχετικά με την διδασκαλία του Αρείου και την αναίρεση της από τους πατέρες της εκκλησίας 
βλ. Καλογήρου, Ιστορία των δογμάτων, 186 κ.ε. Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και 
Πνευματικότητας, 18 κ.ε.  
309 Στην εικονογραφία της σκηνής σώζεται εξίτηλη η  γνωστή επιγραφή  της παράστασης «Τις 
σου τον χιτώνα, Σώτερ, διείλε». Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 154.   
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Στο δεξί του χέρι κρατάει θυμιατό, ενώ στο αριστερό του χέρι φέρει κλειστό 

κώδικα.310 Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου είναι φθαρμένη και 

απολεπισμένη, ιδιαίτερα στο πρόσωπο του αγίου. 

Στην επόμενη ζώνη ψηλότερα, διασώζεται μια σκηνή εκ του 

Θεομητορικού κύκλου με την παράσταση της Γέννησης της Θεοτόκου (εικ. 

40α).311 Η ιστόρηση του Θεομητορικού κύκλου αποτέλεσε προσφιλές θέμα της 

χριστιανικής ζωγραφικής από πολύ νωρίς, με αποκορύφωμα την εντονότερη 

εικονογραφία της κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους.312 Η συγκεκριμένη 

παράσταση, καθιερώνεται από τον 10ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη.313 Το 

Γενέσιο της Θεοτόκου ξεδιπλώνεται γύρω από ένα ορθογώνιο τραπέζι με την 

αγία Άννα να είναι ανακεκλιμένη πάνω σε αυτό. Στα αριστερά της νεαρές 

κοπέλες την βοηθούν ενώ μπροστά από το τραπέζι δύο κοπέλες γνέθουν με 

αδράχτι δίπλα στο λίκνο με την νεογέννητη Παναγία, με την δεξιά να λικνίζει 

ταυτόχρονα την κούνια της Παναγίας, προσδίδοντας ρεαλιστικά στοιχεία στην 

εικονογραφία.314 Στην παράσταση εικονογραφείται και το προγενέστερο 

γεγονός του Ευαγγελισμού του Ιωακείμ από τον άγγελο· εικονογραφικό 

στοιχείο που εντάχτηκε  στην σκηνή μετά τον 15ο αιώνα.315  Η ζωγραφική ζώνη 

ολοκληρώνεται με μια δυσανάγνωστη παράσταση με την Αγία Άννα και τον 

Άγιο Ιωακείμ σε τρυφερή σκηνή με την Παναγία, που είναι αταύτιστη, λόγω της 

εξίτηλης επιγραφής (εικ. 40β). 

ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Ο ημικυλινδρικός 

θόλος του Ιερού Βήματος διαρθρώνεται σε δύο ζώνες. Στην πρώτη ζώνη 

                                                 
310 Για τον μεταβυζαντινό εικονογραφικό τύπο του αγίου Στεφάνου με διακονικά άφια με 
συγκεκριμένα παραδείγματα βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 89. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 75, πιν. 16α. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 70-71. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 228-229. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 55. 
Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση, 103-112. 
311 Επιγραφή: Η ΓΕΝΝΗCΙC ΤΗC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ.  
312 Lafontaine-Dosogne, Ιconographie de l’enfance de la Vierge dans l’empire byzantine et en Occident, 
36 κ.ε. 
313 Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  εικονογραφία, 123.  
314 Σχετικά με την εξέλιξη του εικονογραφικού τύπου της παράστασης, όπου και παλαιότερη 
βιβλιογραφία βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 255-260. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες 
της μονής Ρουσάνου, 184-185. Τριβυζαδάκη, Ό.π., 88 κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
122-124. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 67-69. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής 
αγίας Τριάδος, 181-183.  
315

 Τριβυζαδάκη, Ό.π., 88 κ.ε.  
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συνεχίζεται η παράσταση της Ουράνιας Θείας Λειτουργίας.316 Στην δεύτερη 

ζώνη ψηλότερα, ξεδιπλώνονται σκηνές του Χριστολογικού κύκλου από 

γεγονότα μετά την Ανάσταση (εικ. 41). Ειδικότερα, από δυτικά προς ανατολικά, 

εικονίζεται η παράσταση που είναι γνωστή και ως Λίθος.317 Η σύνθεση 

διακρίνεται για τον ήρεμο, λιτό και αφηγηματικό χαρακτήρα. Αριστερά της 

εικονογραφίας παριστάνονται οι δύο έκπληκτες μυροφόρες να κρατούν 

μυροδοχεία και να πλησιάζουν στον άγγελο, που δείχνει την άδεια, 

ερυθρόχρωμη σαρκοφάγο με τα οθόνια κείμενα μόνα.318 Η σκηνή διαδραματίζεται 

μπροστά από ώχρινα σχηματοποιημένα όρη. Η μία εκ των δύο μυροφόρων 

εικάζουμε ότι είναι η Θεοτόκος, λόγω του αμυδρού αστέρα στην κεφαλή του 

μαφορίου της.319 Η ιστόρηση του αγγέλου, με έντονη αντικίνηση πάνω στην 

πλάκα της σαρκοφάγου, να κρατάει κηρύκειο και να δείχνει πανηγυρικά το 

κενό μνημείο, αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της εικονογραφικής σύνθεσης.320  

Στα δεξιά της σύνθεσης του Λίθου, συνυπάρχει η παράσταση με την 

προσκύνηση των Μυροφόρων (εικ. 41 & 42).321 Η σκηνή αποδίδεται με 

συμμετρικό τρόπο, έχοντας τον Χριστό μετωπικό, να καταλαμβάνει το κέντρο 

του κατακόρυφου άξονα, και τις δύο γυναίκες γονυπετείς, εκατέρωθέν Του, ενώ 

τον φυσικό ορίζοντα ορίζουν λευκοί συμμετρικοί βράχοι, που κορυφώνονται 

κλιμακωτά.322 Στα αριστερά η Παναγία, ΜΡ Θ(ΕΟ)Υ, αγγίζει τα ιμάτια του 

Αναστημένου Κυρίου με το βλέμμα στραμμένο σ ΄ Αυτόν, ενώ στα δεξιά Του η 

                                                 
316

 Μουζακιώτου, Οι ναοί, 58 κ.ε.  
317 Επιγραφή: ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟC ΟΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ Ο Κ(ΥΡΙΟ)C. Σχετικά με τη διαμόρφωση του 
εικονογραφικού τύπου της σκηνής, όπου και ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 181-188. Παππάς, Ό.π. 455-458. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 150 κ.ε. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 277.  Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 273. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 203. 
318 Οι ευαγγελιστές Ματθαίος 28,1-6 και Μάρκος 16,1-7 αναφέρουν για την παρουσία ενός 
αγγέλου, ενώ ο ευαγγελιστής Λουκάς 24,5-6 αναφέρεται σε έναν άγγελο. «Η σύνθεση της σκηνής 
με την παρουσία δύο γυναικών και ενός αγγέλου διαμορφώνεται κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο». 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 150. 
319 Η παρουσία της Παναγίας στον Πανάγιο Τάφο δεν σημειώνεται από τους ευαγγελιστές, αλλά 
απαντά στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 457. 
320 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 183. 
321 Επιγραφή: ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Για το εικονογραφικό θέμα κάνει αναφορά ο 
ευαγγελιστής Ματθαίος 28, 8-9. 
322 Το εικονογραφικό θέμα απαντά από την παλαιοχριστιανική εποχή, καθιερώνεται όμως 
κυρίως στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Millet, Recherches, 540-550.  Καλλιγά-
Γερουλάνου, «Η σκηνή του Μη μου Άπτου», 203 κ.ε. 
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Μαρία η Μαγδαληνή, με πρόσγειο βλέμμα τείνει να αγγίξει το αριστερό πόδι 

του Κυρίου. Ο Χριστός φέρει χρυσοκονδυλισμένα ενδύματα, ευλογώντας με τα 

δύο Του χέρια σε έκταση και εμφανέστατους τους τύπους των ήλων και την 

λογχισμένη Του πλευρά, τις έντονα φορτισμένες Μυροφόρες.323  

Στην κορυφή του ημικυλινδρικού θόλου, κυκλικά στηθάρια, συνδεόμενα 

μεταξύ τους με κομβία δίκην κοσμήματος, εικονίζουν ημίσωμους προφήτες, σε 

κυανόχρωμο βάθος. Αναλυτικότερα: Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΒΑΚΟΥΜ κρατάει 

αναπεπταμένο ειλητάριο (εικ. 43α).324 Ο προφήτης σώζεται ως νέος αγένειος, σε 

δεξιά στροφή τριών τετάρτων με φθαρμένα και αποχρωματισμένα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά.325 Μεσολαβούν δύο αδιάγνωστοι προφήτες326 

και η κορυφή του ημικυκλικού θόλου ολοκληρώνεται με τον προφήτη Ηλία, με 

ελαφρά κλίση στα δεξιά του, να ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το αριστερό 

να κρατάει ανεπτυγμένο, δυσανάγνωστο ειλητάριο (εικ. 43β).327 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Ο νότιος τοίχος ξεδιπλώνεται σε 

δύο ζωγραφικές ζώνες.  

Στην πρώτη ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι ιεράρχες στραμμένοι 

ανατολικά, έχοντας στα χέρια τους κλειστούς κώδικες. Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟC 

ΠΡΟΚΛΟC, Ο ΑΓΙΟC ΙΓΝΑΤΙΟC, Ο ΑΓΙΟC CΠΥΡΙΔΩΝ Ο 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟC και Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟC (εικ. 

44).328  

                                                 
323 Για την εικονογραφία της παράστασης, όπου και σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ό.π. 111. Τσιγαρίδας, «Το Χαίρε των Μυροφόρων», 138. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 208-209. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 204. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 458-459. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 168-169. 
Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 181-184. Τσάμπουρας, Το έργο του 
ζωγράφου Νικολάου, 122-123.  
324 Επιγραφή: ΚΥΡΙΕ ΕΙCΑ/ΚΗΚΟΑ ΤΗΝ/ ΑΚΟΗΝ CΟΥ/ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗ/ ΘΙΝ ΚΥΡΙΕ ΚΑ/ 

ΤΕΝΟΗCΑ ΤΑ/ ΕΡΓΑ CΟΥ ΚΥ. Προφήτης Αββακούμ 3, 1. 
325 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 78. 
326 Οι μεγάλες φθορές της ζωγραφικής επιφάνειας και οι εξίτηλες επιγραφές δε μας επιτρέπουν 
να ταυτίσουμε τις εικονιζόμενες μορφές. 
327 Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά προτείνει την εικονογράφηση του προφήτη Ηλία ως γέρων 
ασπρογένη λέγων «ΖΗ ΚΥΡΙΟC Ο ΘΕΟC ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Ο ΘΕΟC ΤΟΥ ΙCΡΑΗΛ» Βασιλειών 
Γ΄17. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 77. 
328

 Η φθαρμένη ζωγραφική επιφάνεια, η έλλειψη καθαρισμού και η επιχρωμάτωση με γαλάζιο 
ασβέστη μέχρι τη μέση της ζώνης, δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της 
απόδοσής τους. Η ταυτοποίηση των αγίων γίνεται διαμέσου των επιγραφών. 
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Στη δεύτερη ζώνη σώζονται δύο παραστάσεις. Ανατολικά εικονίζεται  η 

σκηνή των Εισοδίων της Θεοτόκου (εικ. 45).329 Η σκηνή ξεδιπλώνεται στον ναό 

με τους προπάτορες, Ιωακείμ και Άννα, να προπορεύονται, ακολουθούμενοι 

από λαμπαδηφόρες παρθένες, προκειμένου να παραδώσουν την τριετίζουσα 

Θεοτόκο στον αρχιερέα Ζαχαρία, που την περιμένει με ανοικτές αγκάλες 

μπροστά στο κιονοστήρικτο κιβώριο.330 Στην επάνω αριστερή πλευρά της 

σύνθεσης τη μικρή Μαρία πλησιάζει ουρανόσταλτος άγγελος, προκειμένου να 

της προσφέρει τροφή.331 

Δυτικά εικονίζεται  η σκηνή  της ΠΑΡΑΒΟΛΗC ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ Κ 

ΦΑΡΙCΑΙΟΥ (εικ. 46α).332 Η σκηνή εκτυλίσσεται στον ναό του Σολομώντα, 

ενώπιον Τράπεζας, που φέρει ερυθρόχρωμη, πολύπτυχη ενδυτή με 

χρυσοποίκιλτα επιρράμματα, και στεγάζεται σε κιονοστήρικτο θολωτό 

κιβώριο.333 Ο ζωγράφος, σύμφωνα με τη μεταβυζαντινή πρακτική, υιοθετεί τον 

σύνθετο εικονογραφικό τύπο, με την διπλή απεικόνιση των πρωταγωνιστών στις 

κλίμακες του ναού να προσεύχονται.334 Στη δεξιά πλευρά της παράστασης ο 

ζωγράφος εικονίζει τον Τελώνη να δέχεται εκ του ουρανού δέσμη φωτός, ως 

ένδειξη αποδοχής της προσευχής του από το Θεό. Η ζωγραφική επιφάνεια της 

παράστασης έχει υποστεί αρκετές φθορές, αποτοίχιση, απολέπιση και 

αποχρωματισμό, ωστόσο τα βασικά, εικονογραφικά χαρακτηριστικά της 

σύνθεσης είναι διακριτά.        

                                                 
329 Επιγραφή: ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. 
330 Ο αριθμός των νεαρών δεν είναι σταθερός. Για την εικονογραφία τους στη σκηνή βλ. 
Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  εικονογραφία, 214-220. 
331 Το επεισόδιο αυτό μας είναι γνωστό από την απόκρυφη γραμματεία και ειδικότερα από το 
Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου και εντοπίζεται στην εικονογράφηση χειρογράφων από τον 11ο 
αιώνα. Τριβυζαδάκη, Ό.π. 224. Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 61. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ό.π. 144. 
332 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης το Ευαγγέλιο του Λουκά 18, 10-14. Η παραβολή εξαίρει 
την αξία της ταπεινοφροσύνης έναντι της έπαρσης και έχει σαφέστατα σωτηριολογικό 
χαρακτήρα. Γι αυτό και η Εκκλησία έθεσε ως έναρξη της περιόδου του Τριωδίου τη 
συγκεκριμένη εορτή. Για την ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής βλ. Λαγγής, Ο μέγας 
συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (Τριώδιο) 18 κ.ε.  
333 Σχετικά με την εικονογραφία της σύνθεσης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 124. Τσιγάρας, 
Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 104. Παπαγεωργίου, 62-63. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 307, 402. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 400-401. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 62-63.  
334 Για μεταβυζαντινά παραδείγματα μνημείων βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 
160 υπ. 1143. 
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ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στην πρώτη ζώνη 

του θόλου συνεχίζεται η πολυπρόσωπη παράσταση της Ουράνιας Θείας 

Λειτουργίας.  

Στη δεύτερη ζώνη ψηλότερα απεικονίζονται σκηνές του Χριστολογικού 

κύκλου. Ειδικότερα από ανατολικά προς δυτικά ιστορείται: Η ΓΕΝΝΗCΙC του 

Χ(ριστο)Υ (εικ. 46β).335 Στο κέντρο της σύνθεσης, στο σπήλαιο, η Παναγία 

αποδίδεται γονατιστή336 πάνω από το σπαργανωμένο Βρέφος, το οποίο κείται 

μέσα σε λευκή σαρκοφάγο.337 Το κύριο θέμα της Γέννησης πλαισιώνεται από 

δευτερεύουσες σκηνές. Στα δεξιά και αριστερά της παράστασης, στο κάτω 

τμήμα, ο ζωγράφος εικονίζει τον προβληματισμένο Ιωσήφ με τον πειραστή, και 

την προετοιμασία του λουτρού του βρέφους Χριστού, αντίστοιχα.338 Στο μεσαίο 

τμήμα της εικόνας, δεξιά και αριστερά της φάτνης, απεικονίζονται έφιπποι οι 

τρεις Μάγοι339, και ένας νεαρός ποιμένας καθιστός να παίζει τον ποιμενικό 

αυλό στο κοπάδι του, αντίστοιχα.340 Η παράσταση ολοκληρώνεται με την 

απεικόνιση στο επάνω μέρος δοξολογούντων αγγέλων μπροστά από το 

ημικύκλιο του ουρανού, από όπου εξέρχεται το αστέρι και μια φωτεινή δέσμη 

φωτός που φωτίζει τη φάτνη.341 

Η δεύτερη ζωγραφική ζώνη ολοκληρώνεται δυτικά, με την 

ολιγοπρόσωπη σύνθεση της υποδοχής του Ιησού στον ναό από τον Δίκαιο 

Συμεών (εικ. 47).342 Η παράσταση ακολουθεί την ασύμμετρη εικονογραφική 

διάταξη των προσώπων, η οποία καθιερώνεται από τα πρώτα μεταβυζαντινά 

                                                 
335 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης τη διήγηση των Ευαγγελιστών Λουκά 2, 1-20, Ματθαίου 
2, 1-12. 
336 Η απεικόνιση της γονατιστής Παναγίας εντοπίζεται κατά το 15ο αιώνα σε έργα της Κρητικής 
σχολής. Τσιγαρίδας, «Γέννηση», 131. 
337 Κατά τον 16ο αιώνα ο Ονούφριος και ο Φράγκος Κατελάνος εισάγουν την καλαθόπλεκτη 
φάτνη. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 151. 
338 Η σκηνή του λουτρού προέρχεται από το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Τσιγαρίδας, 
«Γέννηση», 130. Σχετικά με το λουτρό του Χριστού βλ. Παλλιούρας, «Το λουτρό του Χριστού», 
40-41. 
339 Σχετικά με το εικονογραφικό θέμα των έφιππων μάγων βλ. Καλοκύρης, Η Γέννησις του 
Χριστού εις την Βυζαντινήν Τέχνιν της Ελλάδος, 51-54.  
340 «Η σκηνή είναι γνωστή από τον 11ο – 12ο αιώνα». Παππάς Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 359.   
341 Σχετικά με τον ρόλο των αγγέλων στο έργο της Θείας Οικονομίας βλ. ενδεικτικά. Παππάς, 
Ό.π. 359. 
342 Επιγραφή: Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ. Η παράσταση αποδίδει την ευαγγελική διήγηση του Λουκά 2, 
21-40. 
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χρόνια.343 Σύμφωνα με αυτήν στη μία πλευρά στέκεται σε βάθρο ο Συμεών σε 

έντονη πρόκυψη,  στην άλλη πλευρά η Παναγία και ο Ιωσήφ κρατώντας δύο 

λευκά περιστέρια, και η Προφήτισσα Άννα βαστώντας ανοικτό ειλητάριο.344 Το 

βρέφος Ιησούς βρίσκεται στα χέρια του Συμεών και ανυπομονεί να επιστρέψει 

στην αγκάλη της μητέρας του, τείνοντας τα χεράκια του προς αυτήν.345  

 

Ο νάρθηκας346 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Αριστερά της υπέρθυρης επιγραφής347, που 

αναφέρει τον Μιχαήλ ως ζωγράφο του μνημείου, και της κεντρικής θύρας 

εισόδου στον ναό, σε κυανοπράσινο βάθος, εικονίζεται Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ 

(εικ. 48). Ο άγιος εικονίζεται, ως γέρων δασυγένης, σε στροφή τριών τετάρτων και 

φέρει μοναχικά ενδύματα.348 Στο δεξί του χέρι κρατά βακτηρία, ενώ το αριστερό 

του χέρι το προτείνει στην Βρεφοκρατούσα Παναγία, η οποία αποδίδεται στον 

τύπο της Οδηγήτριας και ιστορείται ακριβώς δίπλα του (εικ. 48). Η Θεοτόκος 

φορεί πορφυρόχρωμο μαφόριο με χρυσή παρυφή και χρυσοποίκιλτες πλεκτές 

απολήξεις (κρόσσια), κρατώντας τον Χριστό από τους μηρούς, που φέρει γκρίζο 

χιτώνα με πορτοκαλόχρωμο ιμάτιο, πλούσιο σε χρυσοκονδυλιές.349 Τα τρία 

αστεροειδή κοσμήματα, που φέρει στους ώμους και στην κεφαλή  η Υπεραγία 

                                                 
343 Ξυγγόπουλος, «Υπαπαντή», 328-339. 
344 Επιγραφή: ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟC ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗCΕ. 
345 Για την εικονογραφία του θέματος, όπου και ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ό.π. 87. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 84. Τσιγαρίδας, «Υπαπαντή», 131-132. 
Σαμπανίκου, 108-109. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 364-368. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 98. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 132-133. 
346 Το καλλιτεχνικό εικονογραφικό πρόγραμμα του νάρθηκα έχει μελετηθεί διεξοδικά, όπως 
αναφέρει και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος με «πολλή επιμέλεια, 
ζήλο, γνώση και κριτική διεισδυτική σκέψη» από την κ.  Μαρία Σκαβάρα. Στην παρούσα εργασία ο 
νάρθηκας θα παρουσιαστεί σύντομα ως αναπόσπαστο τμήμα του ναού σε συνάρτηση με τα 
υπόλοιπα μνημεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή του 
Νάρθηκα βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 60-110.  
347 Ένθα ανωτέρω. 
348 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 164.  
349 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας και τα εικονογραφικά του παράλληλα 
βλ. Σκαβάρα, Ό.π., 102. Τσιγαρίδας, «Παναγία Οδηγήτρια», 110-112. Στρατή, «Θεοτόκος 
Οδηγήτρια», 373 κ.ε.  
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Θεοτόκος, υποδηλώνουν τον ρόλο της στο μυστήριο της Θείας 

Ενανθρωπήσεως.350   

Στα δεξιά της υπέρθυρης επιγραφής, σε κυανοπράσινο βάθος, 

εικονίζονται ο Χριστός και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (εικ. 49), ως άγγελος, 

ιδιαίτερα αγαπητό θέμα κατά την μεταβυζαντινή περίοδο.351 Ο Χριστός 

εικονίζεται στον εικονογραφικό τύπο του Παντοκράτορα,352 φέροντας 

πορφυρόχρωμο χιτώνα με clavus, πολύπτυχο βαθυκύανο ιμάτιο και κρατώντας 

ανοικτό κώδικα ευαγγελίου.353  

 Άνωθεν αυτής της ζώνης η ζωγραφική διακόσμηση του νάρθηκα 

διαρθρώνεται σε τέσσερις ζώνες. Στην πρώτη ζώνη, από αριστερά προς τα δεξιά, 

ιστορούνται οκτώ οίκοι του Ακαθίστου Ύμνου.354 Ειδικότερα: Οι οίκοι Ν,Ξ,Ο,Π 

(εικ. 51).355 Στην δεύτερη ζώνη απεικονίζονται οι Οίκοι Α,Β,Γ,Δ (εικ. 51).356 Στην 

τρίτη ζώνη, στη κορυφή του ανατολικού τοίχου, εντός τόξου, εικονίζεται ο 

Χριστός με την επιγραφή ΑΝΑΠΕCΩΝ ΕΚΟΙΜΗ/ΘΗC ΩC ΛΕΩΝ (εικ. 50).357 

Ο Χριστός εικονίζεται σε τρίχρωμο βάθος, ανακεκλιμένος σε πορφυρόχρωμη 

στρωμνή με επιρράμματα. Πλησίον του Χριστού, στα δεξιά του, στέκει άγγελος 

κρατώντας τα σύμβολα του Πάθους.358 Αντίστοιχα, στα αριστερά του Κυρίου, η 

                                                 
350 Τσιγαρίδας, « Παναγία δεομένη», 117.  
351 Η εικονογραφία του πτερωτού Προδρόμου υπαινίσσεται τις υποσχέσεις του Κυρίου προς 
τους Ισραηλίτες στο βιβλίο της Εξόδου, 23,20, 23,23, 32,34. Σχετικά με την εικονογραφία του 
Προδρόμου στη μνημειακή ζωγραφική, σε εικόνες και χειρόγραφα, όπου σχετική βιβλιογραφία 
βλ. αναλυτικά.  Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 245 κ.ε.  
352 Σχετικά με τον εικονογραφία του Παντοκράτορα βλέπε ενδεικτικά. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 89 κ.ε. Cappizi, Pantokrator, 270 κ.ε. Μαυροσκά, Η θεολογία των ιερών εικόνων, 206 κ.ε. 
353 Επιγραφή: ΔΕΥΤΕ/ ΠΡΟC ΜΕ/  ΠΑΝΤΕC/ ΟΙ ΚΟΠΙ/ΩΝΤΕC/ Κ(ΑΙ) ΠΕΦΟΡ/ΤΙCΜΕ/ΝΗ 

ΚΑΓΩ […]Ματθαίος 11, 28.  
354 Σχετικά με τη δομή του Ακαθίστου Ύμνου και τον συντάκτη του βλ. Τρεμπέλα, Εκλογή, 224-
228. Ξυγγόπουλος, «Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου», 70. Pätzold, Der Akathistos-Hmnos. 
Ζηκίδη, Ο εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου, 48 κ.ε. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 147 
κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 279 κ.ε. 
355 Σχετικά με την εικονογραφία των Οίκων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 147-150. 
Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 50 κ.ε. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 
213 κ.ε. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 147 κ.ε. Παππάς, Ό.π., 281 κ.ε. 
356 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. Τσάμπουρας, Ό.π., Καραμπερίδη, Ό.π. 
357 «Το μήνυμα του «αναπεσόντος» είναι ότι ο Χριστός-παιδί αναγνωρίζει κατά τη γέννηση του το 
μεσσιανικό Του λειτούργημα του πάθους και του θανάτου για τη σωτηρία της αναθρωπότητας». 
Μeinardus, «The Makedonian «Αναπεσών», 213. Βλ. περισσότερα Todic, «Anapeson, 
Iconographie et signification du thème», 134-165. 
358 Η ένταξη της σύνθεσης του Αναπεσόντος Χριστού στο νάρθηκα συναρτά τη θυσία του Κυρίου 
με τη θυσία των μαρτύρων. Σχετικά με την εικονογραφία της σύνθεσης, όπου και παλιότερη 
βιβλιογραφία με παραδείγματα βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 477-478.  
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Υπεραγία Θεοτόκος με ελαφρά κλίση τον ριπίζει, ενώ στα πόδια του Χριστού 

παραστέκει ο Δίκαιος Ιακώβ, με ανοικτό ενεπίγραφο ειλητάριο.359 Περιμετρικά 

της σύνθεσης του Αναπεσόντος εκτυλίσσεται τμήμα της σύνθεσης των Αίνων 

(εικ. 50).360  Η σκηνή περιλαμβάνει τους χορούς των νέων, των παρθένων, των 

πρεσβυτέρων και των μουσικών εν χορδαίς και οργάνοις να υμνούν και να 

δοξάζουν τον Κύριο.361 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ:  Στα αριστερά της θύρας ιστορούνται Η ΑΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ και Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑCΚΕΒΗ (εικ. 52). Οι δύο αγίες εικονίζονται 

μετωπικές κρατώντας σταυρό στο δεξί τους χέρι, ενώ το αριστερό χέρι το 

προβάλλουν σε στάση αντίστασης.362 Στα δεξιά της θύρας εξόδου παριστάνεται 

Ο ΑΓΙΟC ΙΓΝΑΤΙΟC ο Θεοφόρος, την ώρα του μαρτυρίου του, υπό λεόντων 

κατασπαρασσόμενος (εικ. 53).363 Στις επόμενες δύο ζώνες, από αριστερά προς τα 

δεξιά, ιστορούνται οι Οίκοι Τ,Υ,Φ,Χ και Η,Θ,Ι,Κ αντίστοιχα (εικ. 54). Στην 

αντίστοιχη ζώνη, απέναντι του Αναπεσόντος στον δυτικό τοίχο παριστάνονται, 

σε τετράχρωμο βάθος, οι Τρείς Παίδες στην επταπλασίως καιομένη κάμινο (εικ. 

55).364 Οι Τρείς Παίδες ιστορούνται μέσα σε ορθογώνιο καμίνι μέχρι την οσφύν, 

να έχουν υψωμένα τα χέρια σε στάση προσευχής. Δεξιά και αριστερά της 

καμίνου εικονίζονται  δύο στρατιώτες  να πυρώνουν τη φωτιά.365 Στο επάνω 

τμήμα της σύνθεσης εικονίζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να προστατεύει τους 

                                                 
359 Επιγραφή: CΚΥΜΝΟC ΛΕ/ΟΝΤΟC ΙΟΥΔΑ/ ΕΚ ΒΛΑCΤΟΥ/ ΕΜΟΥ ΑΝΕ/ΒΗC Κ(ΑΙ) 

ΑΝΑ/ΠΕCΩΝ ΕΚΟΙ/ΜΗΘΗC. Γένεσις 49,9. Το χωρίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους 
ζωγράφους με την ιστόρηση της σύνθεσης.  
360 Επιτοίχια επιγραφή: ΝΕΑΝΙCΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ. Ψαλμός 148, 12. 
361 Η σύνθεση του θέματος πρωτοανιχνεύεται κατά τον 11ο αιώνα. Για την εικονογραφία του 
θέματος, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία. Παρχαρίδου, Οι Αίνοι στη μνημειακή ζωγραφική του 16ου 
αιώνα, 84 κ.ε. Χατζούλη, «Η παράσταση των Αίνων», 319-349. Μεράντζας, Η εικονογράφηση των 
Αίνων. Στρατή, «Λειτουργικοί Ύμνοι», 270 κ.ε. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 
233-236. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 199 κ.ε. 
362 Οι δύο αγίες έχαιραν ιδιαίτερης τιμής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στα Βαλκάνια.  
Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 247 κ.ε. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 105-106. Επίσης βλ. τη ζωγραφική διακόσμηση, για 
τις αγίες, στον Κυρίως Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Ζερβατίου και στην Ιερά μονή 
Ζωναρίων.  
363 Για την εικονογραφία του αγίου Ιγνατίου στην μνημειακή μεταβυζαντινή ζωγραφική με 
παραδείγματα, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 
107. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154.  
364 Το εικονογραφικό θέμα πρωτοεμφανίζεται σε τοιχογραφίες των κατακομβών. Stefanescu, 
L’illustration des liturgies, 147-148. 
365 Οι στρατιώτες ακολουθούν τις οδηγίες του Ναβουχοδονόσορα να πυρακτωθεί το καμίνι 
επταπλασίως. Προφήτης Δανιήλ 3, 19.  
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παίδες.366 Περιμετρικά της σύνθεσης των Τριών Παίδων εκτυλίσσεται τμήμα της 

σύνθεσης των Αίνων.367 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: Ο τοίχος είναι κατάγραφος από 

τοιχογραφίες και διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Στην πρώτη ζώνη ιστορούνται 

ολόσωμοι μοναχοί και αναχωρητές άγιοι.368 Ειδικότερα, από αριστερά προς τα 

δεξιά, παριστάνονται: Ο ΑΓΙΟC ΜΑΚΑΡΙΟC Ο ΡΟΜΕΟC, Ο ΑΓΙΟC 

ΜΑΡΚΟC Ο ΑΘΗΝΟΝ, Ο ΑΓΙΟC ΜΑΚΑΡΙΟC Ο ΕΝΓΗΠΤΗΟC369 και ο 

ΑΡΧ(άγγελος) ΜΗΧΑΗΛ (με ένδυμα μεγαλόσχημου μοναχού) με τον ΑΓΙΟ 

ΠΑΧΩΜΙΟ (εικ. 56-57).370 Ο ζωγράφος αποδίδει το γνωστό Όραμα του αγίου 

Παχωμίου, προσφιλές εικονογραφικό θέμα της Παλαιολόγειας και 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής.371 Ο άγιος Παχώμιος και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 

διασπούν την μετωπικότητα της ζωγραφικής ζώνης και εικονίζονται 

αντικριστά, με ελαφρά κλίση,  σε στάση τριών τετάρτων (εικ. 57).372  

Στη δεύτερη και τρίτη ζώνη του βόρειου τοίχου συνεχίζεται η ιστόρηση 

των Οίκων Ψ, Ω και Λ, Μ αντίστοιχα. Στο εσωράχιο του τόξου γραπτά, 

στρογγυλόσχημα, ανθοφόρα, φυτικά κοσμήματα συμπληρώνουν την 

διακόσμηση του ναού, αναδεικνύοντας τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του 

καθολικού. 

                                                 
366 Προφήτης Δανιήλ 3,10-23. σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 69. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 193-195. Σκαβάρα, Το έργο 
των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 68-69. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 62-63.  
367 Ένθα Ανωτέρω. 
368 Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της μοναστικής μνημειακής ζωγραφικής, είναι η εξιστόρηση 
ασκητών, με στόχο τη μίμηση της ζωής τους από τους μοναχούς της μονής.  
369

 Οι τρεις πρώτοι ασκητές εικονογραφούνται μετωπικοί, γέροντες, με μακριά μαλλιά, μεγάλη 
γενειάδα και με τρίχινη ασκητική ενδυμασία. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των τριών 
Αγίων αποδίδονται με έντονη εκφραστικότητα και αυστηρότητα στο ύφος.   
370 Ο άγιος Παχώμιος έζησε τον 4ο αιώνα στην έρημο της Θηβαΐδος και οργάνωσε τον 
κοινοβιακό βίο των μοναστηριών. Τόσκα, «Άγιοι Παχώμιος και Δαβίδ»,158-159. Λεβαντέλη, 
Πορτραίτα μοναχών,  36-37. Σχετικά με το βίο του αγίου Παχωμίου και το όραμα βλ. Λαγγής, Ο 
μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας V, 385 κ.ε. 
371 Η παράσταση είθισται να απεικονίζει τον Αρχάγγελο να δεικνύει το κουκούλλιό του, στον 
άγιο Παχώμιο και να βαστάει ειλητό με το επίγραμμα: «ΈΝ ΤΟΎΤΩ ΤΩ CΧΉΜΑΤΙ  

CΩΘΉCΕΤΑΙ ΠΆΣΑ CΑΡΞ, Ω ΠΑΧΏΜΙΕ». Στην παρούσα σκηνή δεν γνωρίζουμε αν ο 
Αρχάγγελος κρατάει ανοιχτό ή κλειστό ειλητό λόγω επιχρωμάτωσης στη ζωγραφική επιφάνεια. 
Σχετικά με πρώιμα μεταβυζαντινά παραδείγματα βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
Ζίτσα, 262-263. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα,233-234. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 230-231. 
372 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Σκαβάρα, Ό.π., 108-109. Καραμπερίδη, Ό.π., 262-263. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 162-163. Παϊσίδου, Ό.π., 233-234. Μπονόβας, Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 331. 



 94 

 Στη  βορειοδυτική και βορειοανατολική γένεση του τόξου, που 

περικλείει τους Οίκους Λ, Μ, Ψ, και Ω ιστορούνται ο ΑΓΙΟC ΔΑΝΙΗΛ Ο 

CΤΥΛΙΤΗC και ένας δυσανάγνωστος άγιος (εικ. 58). Ο άγιος Δανιήλ 

παριστάνεται μετωπικός πάνω σε στύλο, που επιστέφεται με ερυθρόχρωμο 

κιονόκρανο και πολυγωνική βάση.373 Η ιστόρηση των Στυλιτών αγίων 

απαντάται συχνά στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, όπως 

παρατηρείται στη Μονή Δοχειαρίου και στη Μονή Φιλανθρωπηνών.374  

Στον ημικυλινδρικό θόλο του νάρθηκα κυρίαρχο θέμα αποτελεί ο 

ένθρονος Χριστός, δορυφορούμενος από την υλική και πνευματική δημιουργία 

του. Η παράσταση είναι γνωστή και ως Αίνοι (εικ. 59).375 Ο Χριστός εικονίζεται, 

εντός μεταλλίου, ένθρονος να κάθεται σε διπλή ρομβοειδή δόξα. Γύρω από το 

μετάλλιο σώζεται κυκλοτερής επιγραφή:  

 

«†ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ Κ(ΥΡΙΟ) ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΏΝ ΑΙΝΕΊΤΕ ΑΥΤΏΝ ΕΝ ΤΟΙΣ 

ΥΨΥCΤΟΙC CΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΥΜΝΟC ΤΩ Θ(Ε)Ω* ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕC 

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΥΤΟΝ* ΠΑCΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙC ΑΥΤΟΝ CΟΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΥΜΝΟC ΤΩ Θ(Ε)Ω* ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΗΛΙΟC Κ(ΑΙ) ΚΑΙ CΕΛΙΝΗ 

ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑCΤΡΑ Κ(ΑΙ) ΤΟ ΦΩC* ΑΙΝΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΟΙ 

ΟΥΡΑΝΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ~:».376  

 

Στην επόμενη κυκλική ζώνη παριστάνονται τα εννιά αγγελικά τάγματα, 

ανάμεσα στα διάκενα που σχηματίζονται από τις ακτίνες της κεντρικής δόξας, 

που περιλαμβάνει τον ένθρονο Χριστό.377 Τα εννιά αγγελικά τάγματα 

περικλείονται από πλατιά, κυκλοτερή, ανοικτόχρωμη ταινία, πάνω στην οποία 

εικονίζονται ο ήλιος, η σελήνη και οι αστερισμοί.378 

                                                 
373 Σχετικά με την εικονογράφηση των στυλιτών αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 166. 
Ξυγγόπουλος, «Οι στυλίται εις την βυζαντινήν τέχνην»,118. Χαριζάνης, «Οι απαρχές του 
μοναχισμού»,  36. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 234-236.   
374 Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 46. Μilet, Monuments de l’ Athos, πιν. 
239.3. 
375 Ένθα Ανωτέρω. 
376 Ψαλμοί, 148, 1-4. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 61. 
377 Αλεξάνδρα μοναχή, Οι άγγελοι μια ζωντανή παρουσία, 248-253. 
378 Τα ουράνια σώματα σχετίζονται με τον υπερβατικό και αέναο χαρακτήρα του ουρανού. 
Μεράντζας, Η εικονογράφηση των Αίνων, 136 κ.ε. 
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ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στην πρώτη ζώνη της ζωγραφικής διακόσμησης, η 

ιστόρηση συνεχίζεται, από αριστερά προς τα δεξιά, με την εικονογράφηση 

αδιάγνωστου προφήτη.  

Μεσολαβεί, εντός αρκοσολίου, η παράσταση της πυρφόρου αναβάσεως 

του Προφήτη Ηλία (εικ. 60).379 «Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού»,380 

εικονίζεται πάνω σε πύρινο τέθριππο άρμα να ανεβαίνει στους ουρανούς.381 Η 

παράσταση είναι γνωστή ως η ανάληψη του Προφήτη Ηλία και απαντά συχνά 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.382 Η 

ζωγραφική ζώνη ολοκληρώνεται με την ιστόρηση της αγίας Μαρίνας  (εικ. 

60).383 Η αγία εικονογραφείται ολόσωμη, κρατούσα σφυρί στο δεξί της χέρι, ενώ 

στο αριστερό της χέρι κρατάει τον σατανά από τα μαλλιά.384  

Στις δύο επόμενες ζώνες ψηλότερα συνεχίζεται η ιστόρηση του 

Ακαθίστου Ύμνου, με τους Οίκους Ρ, Σ και Ε, Ζ (εικ. 61).385 Στη γένεση των 

τόξων στη νοτιοανατολική πλευρά παριστάνεται Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΗΛΙΑC στην 

έρημο να τρέφεται από τον κόρακα (εικ.62).386  Αντίστοιχα, στη νοτιοδυτική 

πλευρά εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC CΥΜΕΩΝ Ο CΤΥΛΙΤΗC (εικ. 62). Ο άγιος 

παριστάνεται σε τετράχρωμο βάθος, γέροντας, μετωπικός πάνω σε στύλο, που 

επιστέφεται με ερυθρόχρωμο κιονόκρανο και πολυγωνική βάση.387 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 Επιγραφή: Ο ΠΡΟΦΗΤΗC/ ΗΛΙΑC. Ο προφήτης Ηλίας εικονίζεται στην τιμητική θέση που 
προορίζεται για τους αγίους, στους οποίους τιμάται ο ναός.  
380 Εκ του απολυτίκιου του προφήτη Ηλία. Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, Ωρολόγιο το Μέγα, 435  
381 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο Δ΄ των Βασιλειών 2, 11-15. 
382 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 511. 
383 Επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΗΝΑ.   
384 Σχετικά με την εικονογραφία της αγίας βλ. παρούσα εργασία. 
385 Ένθα ανωτέρω. 
386 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο Γ΄ Βασιλειών 17, 1-6. 
387 Σχετικά με την εικονογραφία των στυλιτών αγίων ένθα ανωτέρω. 



 96 

Δ. ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 

ΧΩΡΙΟ  ΖΕΡΒΑΤΕΣ  ή  ΖΕΡΒΑΤΙ 

 

Δ.1.  Γεωγραφική  Θέση 

 

Το χωριό Ζερβάτι βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Δριάνου, σε 

αμφιθεατρική θέση, στη νότια πλευρά του οδικού άξονα Γεωργουτσάτι - Άγιοι 

Σαράντα, στην κοιλάδα της Δρόπολης, ανάμεσα στα χωριά Γεωργουτσάτι και 

Μπουλιαράτι, πλησίον του τελωνειακού σταθμού της Κακαβιάς.388 

 

Δ.2.  Γενικά  στοιχεία  του  ναού 

 

Ο  ιερός ενοριακός ναός βρίσκεται εντός του κοιμητηρίου και είναι 

αφιερωμένος στη Κοίμηση της Θεοτόκου (εικ. 446, 447).389 Το αρχικό κτίσμα του 

ναού ανάγεται στους βυζαντινούς χρόνους με έξι συνολικά φάσεις οικοδόμησης 

ως σήμερα, καθιστώντας το μνημείο ξεχωριστό τόσο για την αρχιτεκτονική του, 

όσο και για τον σωζόμενο ζωγραφικό του διάκοσμο (Σχεδ. 3).390 Όλα τα 

                                                 
388 Ο Δημήτριος Ευαγγελίδης στο βιβλίο του, Η Βόρειος Ήπειρος, περιγράφει την κοιλάδα του 
Αργυροκάστρου ως εξής: «Η δε κοιλάς του Αργυροκάστρου, όπως διετήρησε τον γνησιώτερον 
Ελληνισμόν της Ηπείρου, ούτως και τώρα παρέχει θαυμασία εικόνα της τέχνης του βυζαντινού ελληνισμού. 
Αι εκκλησίαι του άνω Λαμπόβου και του Ζερβατίου, τα μοναστήρια της Υψηλής Πέτρας, της Ραβλενιας 
κλπ. μαρτυρούσιν την αδιάπτωτον συνέχειαν της Βυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσεως από των χρόνων 
του Δεσποτάτου και αρχαιότερον ακόμη μέχρι του ΙΣΤ΄και ΙΖ΄αιώνος», 45. Θεσπρωτού.-Ψαλίδα, 
Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, 65. Μάλαμας, Αλβανία η νύμφη των αετών, 303.  Το χωριό απείχε 
από το Αργυρόκαστρο περίπου 4 ώρες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και ο πληθυσμός του ήταν 79 
άνδρες και 86 γυναίκες. Κοκολάκης, «Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο Σανλαμέ», 277. Το 
χωριό αναφέρεται και στο τουρκικό δεφτέρι (Μουσαφάλ)της περιφέρειας της Αυλώνας των χρόνων 1519-
1520 αλλά και στα δίπτυχα της Μονής Δρυάνου με τα ονόματα των δωρητών κατοίκων που προσφέρουν 
στη μονή. Περισσότερα βλ. Λίτσιος, Το Χρονικό της Δρόπολης, 92. Παπαδόπουλος, Η Δρόπολη της 
Β.  Ηπείρου, 28. Οι κάτοικοι του χωριού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετοίκησαν σε 
διάφορες περιοχές για βιοποριστικούς λόγους. Με κάθε τρόπο όμως βοηθούσαν την ευημερία 
της μονής του χωριού τους. Περισσότερα βλ. Μυστακίδης, Η Δρόπολις Βορείου Ηπείρου, 10.  Κίκης, 
Η ιστορία του χωριού μου, 31-67.     
389 Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση μνημείων, 92. Οικονόμου, 
Ορθοδοξία και Ελληνισμός, 162 Παπά, Η Επαρχία Δρυινουπόλεως, 195.  Ορθόδοξος Συναξαριστής, 
Βίος αγίου, (Ι/Ν). Guntram, «Einige Bemerkungen zur kirche in Marmiro», 47. 
390 Ευαγγελίδης, «Αι αρχαιότητες», 279. Πετρίδης, «Χρονικό Δρυοπίδος», 32. Ο μεταβυζαντινός 
ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι αναστηλώθηκε με δαπάνη και επίβλεψη του 
Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και με απασχόληση στο έργο εντόπιου εργατοτεχνικού προσωπικού. Επίσης, 
συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες, το τέμπλο και οι εικόνες του ναού. Οι εργασίες διήρκησαν από 
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συμπληρωματικά στάδια οικοδόμησης βρίσκονται σε αρμονική διάπλαση 

μεταξύ τους, μετατρέποντας τον ναό, από έναν μικρό χώρο προσευχής αρχικά, 

σε ενοριακό ναό, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες πνευματικές 

ανάγκες του χωριού.391 Ο ναός είναι χτισμένος στην είσοδο του χωριού. Οι 

διασωθείσες  επιγραφές μαρτυρούν την ημερομηνία κατασκευής και 

αγιογράφησής του. Η πρώτη επιγραφή είναι σκαλισμένη σε σταυρόσχημη 

πέτρα, εντοιχισμένη στην τοιχοποιία του καμπαναριού, προφανώς 

τοποθετημένη εκεί μεταγενέστερα, και  χρονολογείται το έτος 1583, φέροντας το 

όνομα Κάλλιστος μοναχός.392  

Η δεύτερη επιγραφή  εντοπίζεται πάνω σε σοβά στο υπέρθυρο της πόρτας 

που συνδέει τον ναό με τον νάρθηκα, και κάνει λόγο για την ανέγερση εκ 

βάθρων και αγιογράφησή του το έτος 1606, αναφέροντας επίσης τους 

αγιογράφους Μιχαήλ και Νικόλαο.393 Πιθανόν ο Μιχαήλ να είναι ο γνωστός 

                                                                                                                                                
το 2003 έως και το 2008 Βλ. Ε.Κ.Β.Μ.Μ., «Αναστήλωση και αποκατάσταση του ναού της 
Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Ζερβάτι Αργυροκάστρου», (Ι/Ν). Στο μνημείο κατά τις 
εργασίες αποκατάστασης αποφασίστηκε να καταργηθεί η έκτη φάση ανοικοδόμησης 
προκειμένου να έρθουν στο φως στοιχεία ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας, αλλά και να 
προστατευθεί η στατική επάρκεια του μνημείου. Η παραπάνω απόφαση στηρίζεται και στον 
χάρτη της Βενετίας του 1964, άρθρο 11, Περισσότερα βλ. Χάρτης της Βενετίας-Αρχιτεκτονική και 
Συντήρηση Μνημείων, «Χάρτης της Βενετίας 1964», (Ι/Ν). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π. «Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος», (Ι/Ν). Κουλιδάς, Τα ελληνικά χωριά του νομού 
Αργυροκάστρου, 72-82. Σχετικά με τις έξι φάσεις οικοδόμησης και το  κόστος συντήρησης του ναού 
που σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, ανήλθε στις 400.000 USD, Βλ. Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 94-101.  Σύμφωνα με τον P. Thomo, ο ναός 
διήλθε τρείς φάσεις οικοδόμησης: κατά την πρώτη φάση, η εκκλησία είναι σταυροειδής με 
τρούλο, στη δεύτερη φάση μετατρέπεται σε βασιλική με τρούλο και εγκάρσιο κλίτος και στην 
τελευταία φάση προστίθενται ο νάρθηκας, το καμπαναριό, το πρόπυλο και το χαγιάτι. Ζώτος, 
«Δρόπολις», 51. Γκίκας, «Ζερβάτι», 140-142, Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 188. Σχετικά με 
την ανάδειξη των μνημείων και την αλβανική προοπτική βλ. Riza, «La mise en valeurs des 
monumentes dans L’ Interpretation Albanaise», 141-157.   
391

 Στην Στατιστική των ετών 1898-1899 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αγών» των Αθηνών, στα 
φύλλα 90-97 στης 08-12-1900, 5,21,26-01-1901 και 22-06-1901, ο αριθμός των κατοίκων του χωριού 
180. Κατά το 1927 το χωριό είχε 250 χριστιανούς, Teki, Shqipëria me 1927, 494. Στο χωριό επίσης 
λειτουργούσε και σχολείο ήδη από το 1862, Υ.Δ.Ι.Α. ΥΠ. ΕΞ., Φακ. Α.Α.Κ., 1894.  
392 Παπάς, Αποκατάσταση, 5. Το ίδιο όνομα βρίσκουμε και στη εκκλησία της μονής του Δρυάνου 
σε επιγραφή δημοσιευμένη από τον Παναγιώτη Πουλίτσα, αλλά και τον Theofan Popa, η οποία 
κάνει λόγο για την κατασκευή κολόνας καθολικού της μονής το 1569, o Π. Πουλίτσας 
κατέγραψε το 1915, υπηρετώντας στο Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου, αρκετές επιγραφές και 
ενθυμήσεις από τη Βόρειο Ήπειρο. Περισσότερα βλ. Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις, 54-
56. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqiperi, 222. Κουλίδας,  Τα ελληνικά χωριά του νομού 
Αργυροκάστρου, 81. Ο Κώνστας σε άρθρο του στο Περιοδικό Ηπειρωτική Εστία αναφέρει για την 
ίδια επιγραφή ως έτος το 1586, «Βορειοηπειρωτικά», 7. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη γη του Πύρρου, 83. 
Κίκης, Ανάλεκτα, 44-48.  
393 Γιακουμής Γ.- Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 54.  
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ζωγράφος από το Λινοτόπι της  Καστοριάς, τον οποίο συναντούμε στα 

καθολικά της μονής του Προφήτη Ηλία, στο Γεωργουτσάτι(1617), της μονής του 

Ευαγγελισμού, στη Βάνιστα (1617) και της μονής της Μεταμορφώσεως, στην 

Τσιάτιστα (1622 ή 1626). Αναλυτικότερα, στον ναό διασώζεται δυτικά η εξής 

ανορθόγραφη, υπέρθυρη, οκτάστιχη επιγραφή: 

 

«† ΗΓΈΡΘΗ ἘΚ ΒΆΘΡΩΝ Κ΄(ΑΙ)  ἸΣΤΟΡΉΘΗ  

Ο ΠΆΝΣΕΠΤΟΣ Κ’(ΑΙ) ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ Τ Σ ὙΠΕΡΑΓΊΑΣ  

ἘΝΔΌΞΟΥ ΔΕΣΠΟΊΝΗΣ ἩΜῶΝ ΘΕΟΤΌΚΟΥ  

Κ΄(ΑΙ) ἈΕΙΠΑΡΘΈΝΟΥ ΜΑΡΊΑΣ÷ Κ΄(ΑΙ) Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΔΕ 

 ΌΛΟΝ ΓΈΓΟΝΕΝ÷  

ΈΤΟΥ(C) ͵ΖΡΙΔ΄÷ 394 

ἩΣΤΟΡΊΘΗ δε Κ΄(ΑΙ) ΔΙΆ ΧΕΙΡΌΣ Κ΄ΑΜΟỲ ΤΟΥ ἉΜΑΡΤΟΛΟΎ  

ΜΙΧΑΉΛ÷ Κ΄(ΑΙ) ΝΙΚΟΛΆΟΥ÷» (εικ. επιγραφής 3).395  

 

Στον ναό διασώζεται επίσης στο ιερό βήμα, και συγκεκριμένα στην 

πρόθεση, η εξής ανορθόγραφη, πεντάστιχη επιγραφή:  

 

                                                 
394 Σχετικά με τον τρόπο χρονολόγησης των βυζαντινών βλ. Αργυρού, Διδάσκοντας τη Βυζαντινή 
Κύπρο μέσα από τις πηγές, 164.  
395 Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 55. Ο Theofan Popa στο έργο του: Mbishkrime të 
kishave në Shqiperi, 225, μεταφράζει την επιγραφή στα αλβανικά ως εξής: «U ndërtua që nga 

themeli dhe u pikturua ky tempulli hyjnor dhe i gjithnderuari I së mbishenjtës, së lavdëruar zonjës sonë, 

Hyjëlindëses dhe gjothmonë virgjëreshës Mari me kontribut të të gjithëve, në vitin 7114(=1606). U 

pikturua me dorën time, të mëkatar Mihailit dhe Nikollës». Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Β. 
Ηπείρου», 243-260. Ο Φ. Οικονόμου αναφέρει εκ παραδρομής στο βιβλίο του, Η Ορθόδοξος 
Εκκλησία της Αλβανίας, 57,  ως έτος ιστόρησης του ναού το 1856. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, 
Έλληνες ζωγράφοι, 192. Ο ναός φιλοτεχνήθηκε επί αρχιερατείας Νεοφύτου (1595-1610). 
Οικονόμου, Ορθοδοξία και ελληνισμός, 47.  Μπάρας, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου 129. Ο 
Επίσκοπος Νεόφυτος αναφέρεται και στα ξύλινα δίπτυχα της σταυροπηγιακής μονής Δρυάνου, 
που βρίσκεται στη περιοχή Πλατοβούνι, άνωθεν του Ζερβατίου, σε υψόμετρο 800μ. όπως επίσης 
και στα δίπτυχα της Μονής του Προφήτη Ηλία στο χωριό Γεωργουτσάτες, Πουλίτσας, 
«Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 60-62. Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 450-457. Σχετικά 
με την ταυτότητα των ζωγράφων αναλυτικά βλ. Τσάμπουρας, Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την 
περιοχή του Γράμμου κατά το16ο και 17ο αιώνα, 141 κ.ε., Τούρτα, «Εικόνες         ζωγράφων από το 
Λινοτόπι», 341-356. 
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«Ἰωάννου ἱερέως καί Νικολάου και ζαφείρος ͵αψιε΄ [1715] αφιερωσεν ο παπα/ 

κύρ Ἰωάννης καί Πρωτόπαππας χοράφια εἰς τόν καμπον στρεματα λε και/ 

ἐγραφε τα ονόματά του(ς) εἰς την πλακα καί ὃποιος τα πουληση καί δέν 

μνημονεύση να ἒχει/ την κατάραν της Παναγίας καί τόν αφορισμόν τοῦ/  

ἀρχιερέως ἀμήν».396 

 

 Η εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ζερβάτι αποτελείται από τον 

ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά, το χαγιάτι στη νότια πλευρά, το οποίο 

ενώνεται με το πρόπυλο της κύριας εισόδου στον ναό, και το κωδωνοστάσιο, το 

οποίο υψώνεται πάνω από το τύμπανο του δυτικού τοίχου του νάρθηκα.397  

 

Ο  ναός398  

 

Ο ναός στη σημερινή μορφή του έχει κριθεί διατηρητέος, ανήκει στον 

τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και εγκάρσιο κλίτος (εγγεγραμμένος 

σταυρός).399 Οι εσωτερικές του διαστάσεις είναι 10,90μ. Χ 7,58μ. (Σχεδ. 4, 5).400 

Τα εσωτερικά στηρίγματα που διαχωρίζουν τα κλίτη, αποτελούνται από 

πεσσούς στην ανατολική πλευρά, δύο κίονες ενδιάμεσα και ένα ζεύγος πεσσών 

στην δυτική πλευρά, συνδέονται κατά μήκος με τόξα, τονίζοντας και 

αναδεικνύοντας τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του ναού. Στο σημείο όπου 

συναντώνται τα κατά μήκος κλίτη με το εγκάρσιο, διαμέσου τεσσάρων 

                                                 
396

 Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 55. O Theofan Popa στο έργο του Mbishkrime të 
kishave në Shqiperi, μεταφράζει την επιγραφή στα αλβανικά ως εξής: Për prift Janin, Nikollën dhe 
Zafiren 1715, e ka dhuar (afiorosë) protopapë, zoti Papa Jani, ara 35 dynim dhe I shkroi emrat e tyre në 
pllakë, dhe kushdo që t’i shesi dhe të mos i përmendi, të ketë mallkimin e shën Mërisë dhe ekskomunikimin 
nga ana e peshkopit, amin. 239. 
397

 O ναός είχε κηρυχθεί από την Κρατική Επιτροπή Πολιτισμού το 1963 διατηρητέο μνημείο. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, «Religious building with 
status «Culture Monument», (Ι/Ν).  
398 Ο Λαμπρίδης στο έργο του: Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα, αναφέρει: «Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός 
κατά τε την παράδοση και χειρόγραφον… ανεγείρας συν τη ιερά Κοσήνη μονή, κείμενη κατά την περιοχή 
πρεμετής, και τας εν τη Κάτω Επισκοπή και Ζερβάταις εκκλησίας, καθώς και τον Ανω Λαμπόβω περιώνυμο 
ναό της Παναγίας δια του αυτόθεν πρωτοσπαθαρίου αυτού Κωνσταντίνου, επροικοδότησε τούτον…», 137. 
399 Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός, 57. Thomo, «Shpërdarja kohore», 171-178. Meksi, 
Arkitektura e kishave të Shqipërisë (Shekujt VII-XV), 82-83. Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της 
Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 91-101. Δορκοφίκη, Η Ιησουέλα, 298.  
400 Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην Βόρειο Ήπειρο, 162-163. Του αυτού, Η εκκλησία, 100. 
Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Βορείου Ηπείρου», 248.  
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σφαιρικών τριγώνων, υψώνεται ο τρούλος πάνω σε ψηλό τύμπανο. Όλα τα 

κλίτη, τα διαμήκη και τα εγκάρσια, καλύπτονται από ημικυκλικούς θόλους.401      

Η σκεπή του ναού καλύπτεται σήμερα από κεραμίδια  στις κεραίες του 

σταυρού και τον τρούλο, και από σχιστολιθικές πλάκες στο υπόλοιπο τμήμα. Η 

σημερινή στέγη είναι ψηλότερη από την παλαιά (Σχεδ. 6).  

Ο χώρος του ιερού Βήματος διαχωρίζεται από τον κυρίως ναό με ξύλινο 

τέμπλο, το οποίο στηρίζεται στους ανατολικούς πεσσούς. Το ιερό απολήγει στην 

ανατολική πλευρά με τρείς κόγχες: την κόγχη του βήματος, ημικυκλική 

εξωτερικά, με πλίνθινη-κεραμική δίζωνη διακόσμηση στο υπέρθυρο, και την 

κόγχη της πρόθεσης και του ιερού που εξωτερικά είναι πολυγωνικές με 

πλίνθινη-κεραμική, τρίζωνη διακόσμηση στο τόξο με απολήξεις των τελευταίων 

κογχών σε οδοντωτή κεραμοπλαστική κορνίζα.402 Η κατανομή του φωτισμού 

στο εσωτερικό του ναού είναι χαμηλή. Ο ναός φωτίζεται με μικρές φωτιστικές 

θυρίδες, μορφής φεγγίτη, ανοιχτές στον βόρειο και νότιο τοίχο, οι οποίες δεν 

φωτίζουν επαρκώς το εσωτερικό του.403 Τα διακοσμητικά στοιχεία είναι επίσης 

λίγα. Το δάπεδο είναι πλακόστρωτο με μεγάλες ορθογωνικές πλάκες. Στο κέντρο 

κάτω από τον τρούλο οι πλάκες είναι τοποθετημένες σε δύο ομόκεντρους 

κύκλους. 

Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  του ναού κυριαρχεί η 

πέτρα, ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής που ανέδειξε την τέχνη των Ηπειρωτών 

μαστόρων, επειδή κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μικρά και μεγάλα έργα 

βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα στην μεταβυζαντινή εποχή.404 Στον 

                                                 
401 Παπάς-Μάνος, Στατική και Δυναμική ανάλυση, 15. Thomo-Meksi, «Arkitektura pasbizantine në 
Shqipëri. Perfudime», 101. 
402 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 93.  
403

 Ο ναός παρουσιάζει τα γενικά μορφολογικά γνωρίσματα της μεταβυζαντινής ναοδομίας και 
στο φωτισμό από τα παράθυρα. Ο Σακελλαρίου στο έργο του: Ήπειρος 4000 χρόνια ιστορίας  
αναφέρει στα μορφολογικά στοιχεία των ναών ότι: «Τα ανοίγματα είναι κατά κανόνα και λίγα και 
μικρά, ώστε το εσωτερικό να παραμένει σχετικά σκοτεινό, και οι πόρτες χαμηλές», 320. Meksi, Arkitektura 
e kishave të Shqipërisë (Shekujt VII-XV),162. Παπάς, Αποκατάσταση, 8-11.  
404 Ο Καλοκύρης «εκθειάζει τα μεταβυζαντινά χαριτωμένα εκκλησάκια που τα φούντωνε η πίστη 
μαστόρων με γούστο και κέφι…σε αντίθεση με τα σημερινά τυποποιημένα καλούπια που «άσχετοι» και 
αδιάφοροι εργάτες τα δουλεύουν συνήθως «επαγγελματικά». Καλοκύρης, Η ναοδομία και σύγχρονη τέχνη, 
60. Ο Μουτσόπουλος θεωρεί ότι: «Ο αρχιτέκτονας είναι ένας ποιητής που δεν γράφει στίχους, τους 
χτίζει με ύλη. Μπορεί να μην γράφει στίχους, αλλά  ποτέ του δεν πρέπει να πάψει να διαβάζει ποίηση». 
Μουτσόπουλος, «Μερικές σκέψεις για τον αρχιτέκτονα», 42-43. Τσέφος,  Μοναστηριακή 
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ναό κυριαρχεί ο ασβεστόλιθος και το ασβεστοκονίαμα, με απλή δόμηση στο 

σχήμα, και απόληξη σε απλή πριονωτή πέτρινη κορνίζα. 

 

Ο  νάρθηκας405 

 

Ο νάρθηκας, στη δυτική πλευρά, καλύπτεται από ένα σύστημα τόξων, τα 

οποία διακόπτουν τη σύνθεση της κάλυψης του ναού.406 Έχει επιπλέον είσοδο 

στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας, ενώ υπάρχουν στοιχεία και σημεία που 

δείχνουν ότι υπήρχε και δεύτερη είσοδος μέσω στοάς. Η ξυλόστεγη στοά 

αναπτύσσεται νοτίως του ναού, και είναι ανοικτή στη μετώπη με τοξοστοιχία 

που στηρίζονται σε πέτρινους κίονες.407 Ο ημικυλινδρικός θόλος, που συνδέει 

τον δυτικό με τον ανατολικό τοίχο τέμνεται από έναν εγκάρσιο θόλο, ο οποίος 

καλύπτει τον κεντρικό χώρο του νάρθηκα.  

 

Το  χαγιάτι408 

 

Ο ναός με το χαγιάτι ανοίγεται προς το περιβάλλον εξαπλούμενος στη 

νότια πλευρά του νάρθηκα - και σε μέρος του ναού - καλύπτοντας τις ιδιαίτερες 

                                                                                                                                                
Αρχιτεκτονική, 248, 259.  Shtylla, «Kronikë e punmeve restauruese», 155-156. Meksi, «Të dhëna 
për teknikën e ndërtimet të kishave», 58-65.  
405 Ο ναός έχει περάσει διάφορες φάσεις ανοικοδόμησης. Η προσθήκη του νάρθηκα μαζί με το 

καμπαναριό και το βόρειο πρόπυλο ανήκουν στη τέταρτη φάση κατασκευής του ναού. Χρονικά 
προσδιορίζεται η προσθήκη αυτή κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Ο Φ. Βερσάκης το 1914 
στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας λανθασμένως αναφέρει ότι ο ναός στερείται νάρθηκα. 
Περισσότερα βλ. Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 
96. Παπάς-Μάνος, Στατική και Δυναμική ανάλυση, 15.  Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Β. 
Ηπείρου», 248. 
406 Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (Shekujt VII-XV), 161-162.                                           
407 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 94.  
408

 Ο εξωτερικός χώρος του χαγιατιού προστέθηκε κατά την τελευταία, πέμπτη ή έκτη,  διαδοχική 
φάση επέμβασης στην ανοικοδόμηση του ναού. Το χαγιάτι  είναι σκεπασμένο με πλάκες 
πέτρινες και καμάρες. Το πέτρινο χαγιάτι με πεζούλι ακουμπισμένο στην εξωτερική πλευρά του 
τοίχου της εκκλησίας λειτουργούσε και λειτουργεί ως σήμερα ως  προαύλιος χώρος του ναού  
για να κάθονται οι χωριανοί να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και να 
συζητούν μετά τις ακολουθίες, βιώνοντας με αυτό τον τρόπο την έννοια της κοινότητας. 
Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, ό.π., 97. Ο Σακελλαρίου  αναφέρει ότι οι 
μεταβυζαντινοί ναοί στην Ήπειρο «Έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα την ύπαρξη ανοικτών στοών 
(«Χαγιατιών), που περιβάλλουν τον ναό από τρείς, δύο ή μια πλευρά (ποτέ από την ανατολική) και 
στεγάζονται σε χαμηλότερη στάθμη, για λόγους κλιματολογικούς», Σακελλαρίου Ήπειρος 4000 χρόνια, 
320.  Παπάς, Αποκατάσταση, 8-11.   



 102 

λειτουργικές ανάγκες.409 Στην πρόσοψή του είναι ανοιχτό με τοξοστοιχία, πάνω 

σε σπονδυλωτούς πέτρινους κίονες, οι οποίοι επικάθονται σε χαμηλό πεζούλι. Η 

νοτιοδυτική πλευρά του είναι κλειστή με τοιχοποιία, και πιθανόν παλαιότερα 

να χρησίμευε και ως παρεκκλήσι. Το χαγιάτι φέρει ξύλινη μονόρριχτη  στέγη.  

 

Τα  πρόπυλα 

 

Η είσοδος στην εκκλησία γίνεται από δύο μνημειακά πρόπυλα, χτισμένα 

συμμετρικά: το ένα στη νότια είσοδο του ναού, με τοξωτό επιστύλιο, και το άλλο 

στη βόρεια είσοδο του νάρθηκα, με ευθύγραμμο επιστύλιο. Το πρώτο εξέχει με 

δύο κυκλικούς στύλους που συνδέονται με τόξα στις δύο διευθύνσεις, 

δημιουργώντας τετραγωνική βάση που καλύπτεται με ημισφαιρικό θόλο. Το 

πρόπυλο του νάρθηκα (βόρεια πλευρά) έχει ορθογωνική κάτοψη οριζόμενο από 

πεζούλι. Πάνω του υψώνονται λεπτοί κίονες με αδρολαξευμένες πλάκες, 

τετραγωνικής διατομής οι μεσαίοι και σπονδυλωτής (στρογγυλοί) οι ακραίοι, 

που επιστέφονται με υποτυπώδη κιονόκρανα σχήματος κόλουρης πυραμίδας, οι 

οποίοι και φέρουν την τρίρριχτη, ξύλινη στέγη.410  

 

Το  κωδωνοστάσιο411 

 

Το κωδωνοστάσιο χτίζεται σε συνέχεια του δυτικού τοίχου του νάρθηκα. 

Διαμορφώνεται ως ένας απλός λίθινος πύργος με απουσία διακόσμου. Η 

ογκώδης ενιαία τοιχοποιία του γίνεται ελαφρύτερη στο επάνω μέρος με τις 

αψίδες, όπου τοποθετούνται οι καμπάνες.  Στο κωδωνοστάσιο, οι ανοικτές 

                                                 
409 Αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο του ημιυπαίθριου χώρου διακρίνει γενικότερα τον 19ο 
αιώνα και στη Μακεδονία πρβλ. Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, «Τυπολογικές και 
μορφολογικές επεμβάσεις σε μεταβυζαντινούς ναούς τον 19ο αιώνα», 27.  
410 Παπάς, Αποκατάσταση, 8-11. Παπάς-Μάνος, Στατική και Δυναμική ανάλυση, 10.  
411 Στην ανέκδοτη Διδακτορική διατριβή της η Ευτυχία Παππά αναφέρει ότι «Στο πανύψηλο 
καμπαναριό της υπήρχε η μεγαλύτερη καμπάνα της Δερόπολης που ο γλυκόλαλος  αχός της ξεπερνούσε τα 
8-10 χλμ. γύρω της…»Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 195.  Thomo-Meksi, «Arkitektura 
Pasbizantine në Shqipëri. Përfundime», 106.  
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τοξοστοιχίες στη δυτική πλευρά φέρουν αετωματική επίστεψη με σχιστόπλακες 

και σταυρό.412  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
412 «Εις τους ναούς της τουρκοκρατίας ιδιαίτερον τόνον προσδίδουν τα κωδωνοστάσια, κτιζόμενα συνήθως 
εις μορφήν διλόβου τόξου μετ’ αετωμάτων άνωθεν μιας των προσόψεων σπανιότερον δε ανεξαρτήτως παρά 
τον ναόν εν είδει τετραγώνου πύργων, κατά τα βυζαντινά πρότυπα». Σωτηρίου, Χριστιανική αρχαιολογία,  
502. 
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Δ.3.  Ο  ζωγραφικός  διάκοσμος  του  ναού413 

 

Ο  κυρίως  ναός414 

 

ΤΡΟΥΛΟΣ:  Στον θόλο του τρούλου του κυρίως ναού εικονίζεται μέσα σε 

μετάλλιο ο Παντοκράτορας, η επιγραφή του οποίου είναι αδιάγνωστη (εικ. 

63).415 Στο τύμπανο, ανάμεσα στα τρία παράθυρα, εκτυλίσσεται η παράσταση 

της ουράνιας Θείας Λειτουργίας, με τον Χριστό ντυμένο με πολυσταύριο σάκκο, 

δορυφορούμενο υπ’ αγγέλων (εικ. 64).416 Στη βάση του τυμπάνου, που φθάνει 

μέχρι τη μετώπη των σφαιρικών τριγώνων, ιστορούνται εννιά ημίσωμοι, 

αδιάγνωστοι προφήτες, με ενεπίγραφα, ανεπτυγμένα ειλητάρια στα χέρια 

τους.417  

                                                 
413 Ο ναός είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες. Οι μορφές των αγίων και οι παραστάσεις 
ξεδιπλώνονται σε δεκάδες σκηνές, συνιστώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζωγραφικά 
σύνολα των αρχών του 17ου αιώνα στην περιοχή. Ο ναός στα νεκρά σημεία εικονογράφησης 
καλύπτεται από ελικοειδείς βλαστούς, άνθη, γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα (κυρίως 
καρδιόσχημα). Στα φωτιστικά ανοίγματα οι τοίχοι καλύπτονται από γεωμετρικά-φυτικά 
σχήματα και τον αποτροπαïκό σταυρό. «Οι αποτροπαïκοί σταυροί απεικονίζονται ή χαράσσονται στις 
εισόδους εκκλησιών, εκατέρωθεν θυρών  και παραθύρων (καθώς από εκεί εισέρχονται οι κακές δυνάμεις και 
τα πονηρά πνεύματα), σε κίονες, θριαμβικά τόξα και αψίδες ναών της Ελλάδας και της Καππαδοκίας». 
Καραγιάννη, Ο Σταυρός, 366.    
414 Ο ζωγράφος διακρίνεται για την ακριβή αποτύπωση  με ισομετρία των σχεδίων αλλά και το 
σεβασμό του στα πρότυπα. Τα σχέδια του διακρίνονται από λυρικότητα και πρωτοτυπία, οσάκις 
δύναται να καινοτομήσει, όπως για παράδειγμα στον ουρανό στη Δευτέρα Παρουσία που τον 
εικονίζει ως ανατισσόμενο ειλητάριο. Η εναλλαγή ψυχρών και θερμών χρωμάτων, αποδίδεται 
με ικανοποιητικό τρόπο και υποδηλώνει σε συνδυασμό με τα παραπάνω  έναν ικανότατο 
τεχνίτη, μεστό εργασίας, που δεν φείδεται κόπου και μόχθου, προκειμένου να φιλοτεχνήσει ένα 
άρτιο ζωγραφικό σύνολο.  
415 Για την απεικόνιση του Παντοκράτορα στα Βαλκάνια βλ. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος του 
Τρούλου, 39 κ.ε.  Κitzinger, «Ένας ναός του 12ου αιώνα», 167 κ.ε. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 89 κ.ε. Cappizi, Pantokrator, 270 κ.ε. Μαυροσκά, Η θεολογία των ιερών εικόνων, 206 κ.ε. 
Για τη σχέση του εικονογραφικού προγράμματος του τρούλου με το θέμα των προφητικών 
οραμάτων του Χριστού εν δόξη βλ. Σκώττη, Προφητικά οράματα του Χριστού, 255 κ.ε. 
416 Την περίοδο της μεταβυζαντινής ζωγραφικής υιοθετείται παράλληλα με την εικονογράφηση 
του Παντοκράτορα και της Ουράνιας Θείας Λειτουργίας και ένας δεύτερος τύπος με τον 
Παντοκράτορα, τις αγγελικές Δυνάμεις, τη Θεοτόκο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Βλ.  Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 215-216. Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσμησις, 2, 34. Dufrenne, «Les 
Programmes iconographiques des cupoles», 185 κ.ε. Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος, 55-56. 
Παπαμαστοράκης, «Η μορφή του Χριστού», 67-78. Στην παρούσα παράσταση ο Παντοκράτορας 
ιστορείται στηθαίος, εντός μεταλλίου σε πράσινο βάθος, να ευλογεί και να κρατεί κλειστό 
Ευαγγέλιο.   
417 Είναι ορατή η ρωγμή στη βάση του τυμπάνου που φθάνει μέχρι τη μετώπη των σφαιρικών 
τριγώνων. Η εικονογράφηση των Προφητών υιοθετείται στο πρόγραμμα των ναών με τρούλο 
την παλαιολόγεια εποχή. «Η παρουσία των Προφητών στην κατώτατη ζώνη του τρούλλου δηλώνει ένα 
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Αμέσως μετά, στα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονται οι τέσσερις 

Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους: ΒΑ. Ο ΑΓΙΟC ΛΟΥΚΑC, ΝΑ Ο ΑΓΙΟC 

ΙΩΑΝΝΗC, ΝΔ  Ο ΑΓΙΟC ΜΑΤΘΑΙΟC και Ο ΑΓΙΟC ΜΑΡΚΟC ΒΔ (εικ. 64, 

65, 66).418 Στην ανατολική μετώπη των σφαιρικών τριγώνων ιστορείται το άγιο 

Μανδήλιο (εικ.64).419 Το άγιο Μανδήλιο εικονίζεται ως λευκό, 

παραλληλόγραμμο ύφασμα με πτυχώσεις, στολισμένο με ερυθρόχρωμα και 

μελανόμορφα ανθικά μοτίβα, έχοντας στο κέντρο του την μορφή του 

Χριστού.420 

 Στην νότια άντυγα των κεραιών του σταυρού, που ερείδεται ο τρούλος, 

ιστορούνται μέσα σε καμπυλωτά σταυρόσχημα μετάλλια, συνδεόμενα μεταξύ 

τους με μικρότερο μετάλλιο δίκην κοσμήματος, ημίσωμοι προφήτες της Παλαιάς 

Διαθήκης, κρατώντας ανεπτυγμένα ειλητάρια.421 

Ειδικότερα, από ανατολικά προς δυτικά, με δυσδιάκριτα τα 

φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά, λόγω προϊούσης φθοράς,  εικονίζονται: Ο 

                                                                                                                                                
σύνολο μηνυμάτων που εκφράζονται με το συμβολικό περιεχόμενο των επιγραφών των ειληταρίων που 
κρατούν». Δημητρίου, Ο εικονογραφικός κύκλος του Προφήτου Ηλιού, 88. Για περισσότερα βλ. 
σχετικά, Lazarev, Storia della pittura bizantina, 471-472. Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος 
Θεοφάνης, 47. Σκώττη, Προφητικά οράματα του Χριστού, 255 κ.ε. Παταπίου Καυσοκαλιβίτου, « Η 
εικονογραφική απεικόνιση της Παλαιάς Διαθήκης στη μνημειακή ζωγραφική», 78-85. 
418 Η ιστόρηση των Ευαγγελιστών στα σφαιρικά τρίγωνα υποδηλώνει τη γέφυρα-κλίμακα 
μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, του ουρανού και της γης. Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος, 
195-199. «Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών με τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα είναι πολύ παλιός 
και πηγάζει αφ’ ενός από την Αποκάλυψη του Ιωάννη (4, 6-8) και αφ’ ετέρου από το όραμα του Προφήτη 
Ιεζεκιήλ (1, 5-10)». Από τους πρώτους πατέρες που ερμήνευσαν το όραμα του Προφήτη Ιεζεκιήλ 
«Ήταν ο Επίσκοπος της Λυών Ειρηναίος, ο οποίος συνέδεσε τον άνθρωπο με το Ματθαίο, τον αετό με το 
Μάρκο, το μόσχο με το Λουκά και το λέοντα με τον Ιωάννη». Για τη διάδοση και απεικόνιση των 
Ευαγγελιστών βλ. Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών», 79 κ.ε. Τσάμπουρας, Το έργο 
του ζωγράφου Νικολάου, 41 κ.ε.  
419 Το άγιο Μανδήλιο, στην παρούσα παράσταση, απεικονίζεται στην προκαθορισμένη θέση για 
το θέμα στον Τρούλο. «Η απεικόνιση του Μανδηλίου στον Τρούλο απαντάται ήδη από τη βυζαντινή 
περίοδο και επαναλαμβάνεται κατά την μεταβυζαντινή.» Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 84. Στην εικονογραφία επίσης συναντάται η ιστόρηση του και στο Ιερό Βήμα 
συνδέοντας  το με δόγμα της Εναθρωπήσεως, τη Θεία Ευχαριστία και το Λειτουργικό Κύκλο του 
Βήματος. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 74-75. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 39-42.  
Στην παρούσα παράσταση το Άγιο Μανδήλιο διακρίνεται από τις φθορές που έχει στη μορφή 
του Χριστού λόγω ρωγμής στη ζωγραφική επιφάνεια του τοίχου. 
420

 Σχετικά με την ιστορία του Αγίου Μανδηλίου βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 215, 
227. Trifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 76. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 196 κ.ε. Μαυροσκά, Η θεολογία των ιερών εικόνων, 274 κ.ε. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες 
της μονής αγίας Τριάδος, 63-64. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 117-
118.  
421 Σχετικά με την εικονογραφία των Προφητών βλ. ενδεικτικά.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 78 κ.ε.  
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ΠΡΟΦΗΤΗC ΖΑΧΑΡΙ(ΑΣ),422 Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΓΓΕΟC,423 Ο  ΠΡΟΦΗΤΗC 

CΟΦΟΝΗΑ(Σ),424 αδιάγνωστος προφήτης με ανοικτό ειλητάριο425 αδιάγνωστος 

προφήτης με ανοικτό ειλητάριο στο δεξί του χέρι,426 και Ο ΠΡΟΦΗΤΗC 

ΓΕΔΕΩΝ με ανοικτό ειλητάριο στο δεξί του χέρι (εικ. 67).427  

Στη νότια κεραία του σταυρού, στη δυτική μετώπη, στη γένεση του τόξου, 

εικονίζεται (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ) ΔΑΝΙΗΛ,428 ξαπλωμένος με ανεπτυγμένο 

ειλητάριο δίπλα του (εικ. 68).429 

ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΤΟΣ: Ο ζωγραφικός διάκοσμος διαρθρώνεται σε τέσσερις 

καθ’ ύψος ζώνες, με πρώτη τη διακοσμητική ποδιά. Στη δεύτερη ζώνη 

εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι, με ανεπτυγμένα στα χέρια τους ειλητάρια. 

Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά, ιστορείται: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟΣΙΟC Ο 

ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗC,430 γέρων διχαλογένης με μοναχική περιβολή, κρατώντας 

ειλητάριο (εικ. 69α).431 Ακολουθεί O ΑΓΙΟC ΜΑΡΚΟC Ο ΑΝΘΗΝΩΝ, να 

φέρει μάλλινο χιτώνα και μακριά γενειάδα με τα χέρια προτεταμένα (εικ. 69β). 

Η στάση του αγίου Μάρκου ομοιάζει με τη στάση του αγίου Μακαρίου του 

                                                 
422 Επιγραφή ειλητού: ΜΝΗΜΗ/ ΘΥ Κ(ΑΙ) ΖΗ ΚC ΟΘ. Σχετικά με την εικονογράφηση του 
αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 78, 262, 279. «Πρόκειται πιθανότατα για τον ενδέκατο 
από τους  «μικρούς» Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος μέσω των προφητειών του συνέβαλε στην 
ανοικοδόμηση του ναού».  Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 363. 
423 Επιγραφή: […] ΤΟΝ/ ΟΥΡΑΝΟΝ/ Κ(ΑΙ) ΤΗΝ ΓΗΝ/ Κ(ΑΙ) ΤΗΝ ΘΑ/ΛΑ. Αγγαίος 2,21. 
424 Επιγραφή: ΦΟΝΗ/ ΗΜΕ/ΡΑ ΚΥ/ Κ(ΑΙ) ΠΗ/ΚΡΑC, Σοφονίας 1, 14. 
425 Επιγραφή: ΙΔΟΥ ΗΜΕ/ΡΑ ΚΥ Ε/ΡΧΕ ΤΑΙ ΩC ΚΛΗ/ΒΑΝΟΝ ΠΗΡΟ. Το κείμενο του 
ειληταρίου παραπέμπει στον Προφήτη Μαλαχία 3, 19. 
426 Επιγραφή: ΛΟΥCΑC/ΘΕ ΚΑΙ ΚΑ/ΘΑΡΗ ΓΗ/ΝΕCΘΕ […] Το κείμενο του ειληταρίου 
παραπέμπει στον Προφήτη Ησαΐα 1, 16. 
427 Επιγραφή: ΠΟΚΟΝ/ CΕ ΗΔΟΝ/ ΚΟ(Ρ)Η. Κριτές 6, 37-40. 
428 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 146. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, 192. «Η απεικόνιση σχετίζεται 
με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, γι’ αυτό σε παλιότερες μικρογραφίες και τοιχογραφίες εντάσσεται στην 
παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας για το εσχατολογικό της περιεχόμενο».  Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 149. 
429 Επιγραφή: ΟΡΟC ΝΟ/ΗΤΟΝ/ ΕΓΟ ΔΑΝΙΗΛ /ΕΘΕΟΡΟΥ CΑ… «Τα κείμενα των ειληταρίων 
τους αναγράφουν προφητείες, που απευθύνονται στη δόξα και στην παντοδυναμία του Χριστού-
Παντοκράτορα, ως Υπέρτατη Αρχή και Δημιουργού του Σύμπαντος, αλλά κυρίως υπενθυμίζουν στους 
πιστούς τη Δευτέρα Παρουσία και τη Μέλλουσα Κρίση. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων», 
196, Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος, 136. Στις παρούσες παραστάσεις τα πρόσωπα των προφητών 
είναι δυσδιάκριτα, έχουν υποστεί φθορές και ρωγμές γεγονός που καθιστά δύσκολη την 
παρατήρηση τους.   

430 Ο άγιος εικονίζεται, εντός θλαστού τόξου και τετράχρωμου βάθους, με μοναχικό μανδύα και 
ανάλαβο να ευλογεί. Η ζωγραφική επιφάνεια είναι θολή από την υγρασία και τις φθορές. 
431 Επιγραφή: ΕΑΝ ΜΗ ΑΠΑ/ΤΑΞΕΙΤΑΙ/ ΤΟΙΣ ΠΑCΙ/ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ/ ΟΥΔΗΝΑ /ΓΕΝΕ/ 

ΜΟΝΑΧΟΙ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162, 293.  
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Ρωμαίου στην Μονή των Φιλανθρωπηνών.432 Έπεται Ο ΑΓΙΟC ΑΡΣΕΝΙΟC, ως 

γέρων σγουροκέφαλος, με μοναχική περιβολή ευλογώντας, κρατώντας 

ειλητάριο.433 Δίπλα του στέκει Ο ΑΓΙΟC ΔΑΥΙΔ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ως γέρων 

μακρυμάλλης, με το δεξί χέρι σε έκταση, κρατώντας ειλητάριο.434 Τη χορεία των 

μοναστών αγίων συνεχίζει Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗC, κρατώντας 

ανεπτυγμένο ειλητάριο (εικ. 70).435 Τη μετωπικότητα των μορφών  διασπά με 

στροφή προς τα δεξιά Ο ΑΓΙΟC ΙΩΣΗΦ Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟC, ως γέρων οξυγένης, 

κρατώντας βακτηρία στο αριστερό του χέρι και ανοικτό ειλητάριο  στο δεξί του 

χέρι (εικ. 70).436 Τον χορό των αγίων κλείνει η γνωστή παράσταση της 

Κοινωνίας της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας από τον αββά Ζωσιμά.437  

Στην τρίτη ζώνη του νοτίου τοίχους, επάνω σε τρίχρωμο φόντο, μέσα σε 

δίχρωμα μετάλλια, έχουν φιλοτεχνηθεί μάρτυρες της Εκκλησίας, κρατώντας τον 

σταυρό του μαρτυρίου.438 Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται: 

                                                 
432 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 271.  
433 Επιγραφή: ΑΔΕΛΦΟΙ/ ΔΙΟ ΕΞΗΛΘΑ /ΤΕ Κ(ΑΙ) ΑΓΟ /ΝΙΣΑΣΘΑΙ  Κ(ΑΙ)/ ΠΗΣΕ/ ΑΥ ΤΩΝ. 

Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162. 
434 Επιγραφή: ΟΙΚΩ ΠΡΟCΕ/ΛΘΩΝ ΤΟΥ/ Θ(ΕΟ)Υ Κ(ΑΙ) ΔΕΣΠΟΥ/ ΕΥΞΑΙ ΠΡΕ/ΠΟΝΤΟC/ 

ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 165. 
435 Επιγραφή: ΑΔΕΛ/ΦΟΙ Κ(ΑΙ) Π(ΑΤΕ)ΡΕ(C)/ ΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕ/ΤΡΙΤΩΝ ΕΥ/ΕΡΓΕCΙΩΝ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 293.  
436 Επιγραφή: ΠΥΡΠΟ/ΛΗΘΕΝ/ΤΕC ΗΔΟ/ΝΕΣ Κ(ΑΙ)/ ΤΟΥ ΨΥΧΗC. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 167, 294.  
437  Η πολλαπλή απεικόνιση μοναχών και αναχωρητών αποτελεί έντονη τάση του 16ου αιώνα σε 
μεταβυζαντινούς ναούς της Βαλκανικής, αλλά και στα μεγάλα μοναστήρια που κτίζονται και 
ιστορούνται συγχρόνως. Subotić, L’ école de peinture d’ Ohrid, 208.  «Η Κοινωνία της Μαρίας της 
Αιγύπτιας από το αββά Ζωσιμά, ένα θέμα συχνό στους νάρθηκες ή στις λιτές των μοναστηριακών ναών». 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες, 233. Το θέμα της μετάληψης της αγίας είναι εμπνευσμένο από τις 
αναφορές του Ιωάννου του Μόσχου και του Σωφρονίου Ιεροσολύμων, PG 87, 3049 ΑD, PG 87, 
3697A-3726C. «Η μετάληψη της Μαρίας της Αιγυπτίας είναι θέμα το οποίο αντλείται από το συναξάρι της 
αγίας, από το 14ο αιώνα τοποθετείται στο νάρθηκα των ναών κοντά στην είσοδο». Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 178-179. Όλοι οι μορφές των αγίων προβάλλουν σε τετράχρωμο 
βάθος, κάτω από μια σειρά θλαστών τόξων. Ο Στυλιανός Πελεκανίδης ισχυρίστηκε ότι τα τόξα 
αυτά, εντοπίζονται στα μέσα του 15ου αιώνα και εξαφανίζονται στα τέλη του 16ου αιώνα. Παρ’ 
όλα ταύτα,  υπάρχουν μνημεία που διατηρούν αυτό το διακοσμητικό στοιχείο και κατά τον 17ο 
αιώνα, κατ΄ επιρροή παλαιοτέρων προτύπων. Πελεκανίδης, «Έρευναι», 395. Για την 
εικονογραφία των ανωτέρω αναχωρητών αγίων βλ. ενδεικτικά. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 230-231, 108. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 231 
κ.ε. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 239. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 136 
κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. 231 κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 142. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 263 κ.ε. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 243. 
438

 Η εικονογράφηση των μαρτύρων στο ναό αποσκοπεί στη διδαχή, αλλά και τον 
παραδειγματισμό των πιστών προκειμένου να τονώσει το φρόνημα των πιστών. «Οι χριστιανοί 
καλούνται να μιμηθούν το παράδειγμα των μαρτύρων της πίστης, για να ανταμειφθούν στον Παράδεισο». 
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Ο ΑΓΙΟC (Β)ΑΛΕΡΙΑΝΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΒΕΛΒΟΥC, Ο ΑΓΙΟC ΟΥΡΙ..., Ο 

ΑΓΙΟC ΑΝΤΩΝΙΟC, Ο ΑΓΙΟC ΕΛΕΑΖΑΡ, δυσανάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC 

ΜΑΡΚΙΛΟC, δυσανάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΜΕΛΕΤΗΝΟC, Ο ΑΓΙΟC 

ΕΡΜΟΛΑΟC και Ο ΑΓΙΟC ΙΣΙΔΩΡΟC (εικ. 71, 72, 73, 74, 75).439  

Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη εκτυλίσσονται πολυπρόσωπες 

παραστάσεις. Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά ιστορούνται: Η 

CΥΝΑΞΙC ΤΩΝ ΑCΩΜΑΤ(ΩΝ) (εικ. 76),440 Η ΕΓΕΡCΙC ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (εικ. 

76),441 Ο ΔΥΠΝΟC ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ (εικ. 77), Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΟΝ 

ΔΑΙΜΟΝΙ/ΖΟΜΕΝΟΝ ΚΩΦΟΝ (εικ. 78),442 Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΗΝ 

ΞΗΡΑΝ/ΕΧΟΝΤΟC Τ(ΗΝ) ΧΥΡΑΝ (εικ. 78).443 

ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΟΡΟΦΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ: Στην οροφή 

εικονίζονται μέσα σε σταυροειδή μετάλλια, συμπλεκόμενα μεταξύ τους με 

κόμπο δίκην κοσμήματος, ημίσωμοι προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης, 

                                                                                                                                                
Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες, 269. «Ο σταυρός ήδη από τον 40 αιώνα καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στη 
χριστιανική πίστη και στη δημόσια λατρεία και κατ’ επέκταση στο διάκοσμο των εκκλησιών. Χαράσσεται ή 
ζωγραφίζεται στους τοίχους ιδιωτικών κατοικιών και επιτύμβιων μνημείων…και εικονίζεται σε φορητές 
εικόνες». Περισσότερα για τη θέση του σταυρού στη ζωγραφική βλ. Καραγιάννη, Ο Σταυρός, 15 
κ.ε.  
439 Όλοι οι άγιοι παριστάνονται, ημίσωμοι, με πολυτελή ενδύματα, κρατώντας το σταυρό του 
μαρτυρίου, σε διάφορες στάσεις. Μεταξύ του δυσανάγνωστου αγίου και του αγίου Μελετήνου 
μεσολαβεί φωτιστικό άνοιγμα. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 189 κ.ε. 
440 «Η Παράσταση της σύναξης υποδηλώνει τον θρίαμβο των αγγέλων έναντι των δυνάμεων του κακού». 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 539. Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Παπαδόπουλος, Η 
Σύναξη των Αρχαγγέλων, 61 κ.ε.  Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 72-76. Κοντοπανάγου, Ο 
ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 247-248. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 383-
385.  
441 Η εικονογραφία της παράστασης έχει δημιουργηθεί από το ευαγγελικό κείμενο του Ιωάννη 
11, 1-45. Η ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής έχει φθορές στα εικονιζόμενα πρόσωπα και στο 
τοπίο. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. ενδεικτικά, Millet, Recherches, 232 κ.ε. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 59-60. Τσιγαρίδας, «Η Έγερση του Λαζάρου», 133-
134. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 101. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 75-76. 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 153-154. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 63. 
442 Πηγή έμπνευσης αποτελούν οι διηγήσεις των Ευαγγελιστών: Ματθαίου 9, 32-34 και Λουκά 
11, 14. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 94. 
443 Πηγή έμπνευσης αποτελούν οι διηγήσεις των Ευαγγελιστών: Ματθαίου 12, 10-13, Μάρκος 3, 
1-5 και Λουκά 6, 6-10.  Η παράσταση εξελίσσεται ενώπιον πολυώροφου κτιρίου, με 
καγκελόφρακτο εξώστη και οξυκόρυφα τοξωτά ανοίγματα, κατεξοχήν δείγμα οθωμανικής 
επιρροής. Ο Χριστός συνοδευόμενος από τους Αποστόλους ευλογεί τον ασθενή, που τείνει την 
χείρα του ζητώντας έλεος. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος ακολουθείται στη μονή Πατέρων στη 
Ζίτσα με μόνη διαφοροποίηση την απεικόνιση του κτιρίου. Για την εικονογραφία του θέματος 
βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, ό.π. 95. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοιχογραφίες της μονής των 
Φιλανθρωπηνών, 58. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 149.Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες 
της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 211-212.  
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σύμφωνα με τις επιταγές της Ερμηνείας.444 Ειδικότερα: αδιάγνωστος δίκαιος, Ο 

ΔΙΚΕΟC ΜΕΛΧΙCΕΔΕΚ, Ο ΔΙΚΕΟC ΜΑΝΑCΙΣ, Ο…ΒΙΑC, Ο…ΒΟΡΟΑΜ, 

Ο….ΙΩCΑΦ˙ οι τέσσερις τελευταίοι δίκαιοι κρατούν σκήπτρο στο δεξί τους χέρι, 

ενώ στο αριστερό τους χέρι κρατούν σφαίρα με το μονόγραμμα Β (εικ. 79).445  

Στην επάνω ζώνη, μετά την ημικυλινδρική οροφή του νοτίου κλίτους, 

στα βόρεια, συνεχίζει η ιστόρηση του Χριστολογικού κύκλου. Ειδικότερα, από 

δυτικά προς ανατολικά, στο νότιο κλίτος ξετυλίγονται οι εξής παραστάσεις με 

τα θαύματα του Κυρίου: Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, Ο 

ΧC ΙΟΜΕΝΟC ΤΟ(Υ)C ΔΕΚΑ/ ΛΕΠΡΟΥC, Ο ΧC ΙΟΜΕΝΟC 

ΤΟΥΣΔΥΟΤΥΦΛΟΥC/ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ, Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟΣ Τ(ΟΝ) 

ΥΔΡΟΠΙΚΟΝ,  Ο ΧC ΜΗ ΚΑΤΑΚΡΗ/ΝΩΝ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗΝ/ΟΑΝΑΜΑΡΤ 

ΗΤΟCΒΑΛΕΤΩ/…ΕΠΑΥ ΤΗΣ (εικ. 80, 81, 82).446 

Στην επόμενη ζώνη, χαμηλότερα, σε δίχρωμα μετάλλια εικονίζονται 

ημίσωμοι, άγιοι μάρτυρες, κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί τους 

χέρι. Ειδικότερα, από δυτικά προς ανατολικά, ιστορούνται: Ο ΑΓΙΟC ΚΟΡΟΝ, 

Ο ΑΓΙΟC ΕΥΒΟΥ[…], Ο ΑΓΙΟC/ΑΝΔΡΙΑΝΟC και ένας δυσανάγνωστος άγιος 

(εικ. 83).447 Οι άγιοι εικονίζονται σε τρίχρωμο βάθος, φέροντες πολυτελή 

ενδύματα και τον σταυρό του μάρτυρα στο δεξί τους χέρι, ενώ το αριστερό τους 

το προτάσσουν σε αντίσταση. 

Στην προτελευταία ζώνη, στη μετώπη του βόρειου πεσσού, στο νότιο 

κλίτος, παριστάνονται ολόσωμες, από αριστερά προς τα δεξιά: Η ΑΓΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ, κρατούσα σφυρί στο δεξί της χέρι, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατάει 

από τα κέρατα της κεφαλής  τον σατανά,  και Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (εικ. 84).448 Οι 

                                                 
444 Βλ. αναλυτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 74-75.  
445 Είναι ενδεδυμένοι με ιερατικά άμφια κα βαστάζουν διάφορα λειτουργικά σκεύη, δηλωτικά 
της ειδικής δράσης εκάστου εξ αυτών. Το μονόγραμμα Β στη σφαίρα που κρατούν είναι 
ενδεικτικό της βασιλικής τους ιδιότητας.    
446 Οι παραστάσεις είναι εμπνευσμένες από τις ευαγγελικές περικοπές: Ματθαίος 8. 14-17, 
Λουκάς 17. 11-19, Ματθαίος 20. 30-34, Λουκάς 14. 1-6, Ιωάννης 1-11 αντίστοιχα. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, ό.π.  91 κ.ε.   
447 Η ομάδα των αγίων ανήκει στους Επτά παίδες τους εν Εφέσω. Για την εικονογραφία τους βλ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 297. 
448 Ο τύπος της αγίας κυρίως απαντάται σε μνημεία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας της 
Μακεδονίας καθώς επίσης και στην Αλβανία και την Ήπειρο. Για την εικονογραφία της αγίας 
βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών, 105. Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες, 253. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
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δύο αγίες εικονίζονται εντός θλαστών  τόξων, σε τρίχρωμο βάθος. Ειδικότερα, ο 

εικονογραφικός τύπος της αγίας Μαρίνας προσδίδει στην ίδια μια 

δυναμικότητα με την εκφραστική χειρονομία προς τον σατανά. Η πάλη της 

θεωρείται σύμβολο της αποσόβησης και απώθησης του κακού. Γι’ αυτό και η 

παράστασή της είθισται να εικονογραφείται  κοντά σε ανοίγματα του ναού.449 Η 

αγία Κυριακή φέρει πολυτελή ενδυμασία και ψηλό διάδημα στο κεφάλι της. 

Στην Κύπρο η εικονογραφία της αγίας απαντά σε έναν νέο τύπο, με έξι 

στηθάρια και τις προσωποποιήσεις των λοιπών ημερών της εβδομάδας, γεγονός 

που αποκρυσταλλώνει σαφέστατα ότι η αγία προσωποποιεί την τελευταία 

ημέρα της βδομάδας.450 

 Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη ολοκληρώνεται η εικονογράφηση στο 

νότιο κλίτος, με τον ανεικονικό διάκοσμο της διακοσμητικής ποδιάς, σε 

απομίμηση γεωμετρικών σχημάτων.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΤΟΣ: Στην άντυγα της κεντρικής αψίδας, στη βόρεια 

πλευρά, εικονίζονται σε πενταπλό χρωματικό βάθος, εντός θλαστών τόξων, 

ολόσωμοι άγιοι, με φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια των προσώπων τους. 

Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟC και Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΕΟC.451 Στη βάση της 

άντυγας  εικονίζεται με βασιλικά ενδύματα: Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΥΙΔ να 

κρατάει ειλητάριο.452  

Στη μετώπη του πεσσού στο κεντρικό κλίτος, στη βορειοδυτική πλευρά, 

ιστορείται σε τρίχρωμο φόντο Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΒΗ, κάτωθεν της οποίας ο 

τοίχος κοσμείται με διακοσμητική ποδιά.453 Στην αντίστοιχη άντυγα του νοτίου 

                                                                                                                                                
θρησκευτική ζωγραφική, 192. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 184-188. Stylianou, The 
painted Churches, Εικ. 202.  
449 Αυτός ο τύπος συνηθίζεται από τον 12ο αιώνα και ανταποκρίνεται και στην περιγραφή της 
Ερμηνείας. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 273, 283. 
450

 Stylianou, The painted Churches, 340. Εικ. 202. Για την εικονογραφία της αγίας βλ. εδεικτικά. 
Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες, 247-248. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 274-275.  
451 Εδώ επαναλαμβάνεται η απεικόνιση των ευαγγελιστών, αφού είθισται να ιστορούνται στα 
σφαιρικά τρίγωνα στη βάση του τρούλου του ναού, μετά των συμβόλων τους. Το ίδιο 
παρατηρείται και παρακάτω με την αντίστοιχη απεικόνιση του αγίου Λουκά και του αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου.    
452 Επιγραφή: ΩC ΕΜΕ/ΓΑΛΥΝ/ΘΗ ΤΑ ΕΡΓ(A) /CΟΥ /Κ(ΥΡΙ)Ε/ ΠΑΝΤΑ ΕΝ/CΟΦΙΑ. Ψαλμ. 
103, 24. 
453 Η πρώτη απεικόνιση της αγίας εντοπίζεται στο χειρόγραφο Paris gr. 510, f. 285, Κουκιάρης, Ο 
κύκλος του βίου, 36. Η αγία Παρασκευή γνωρίζει μεγάλη τιμή και αναγνώριση στα Βαλκάνια, 
λίγο πριν την περίοδο της Τουρκοκρατίας και εξής. Μπαλτογιάννη, Εικόνες, 47. Για την 
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κλίτους εικονίζονται σε πενταπλό χρωματικό βάθος, εντός θλαστών τόξων, με 

δυσδιάκριτα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, ολόσωμοι: Ο ΑΓΙΟC ΛΟΥΚΑC 

και Ο ΑΓΙΟC ΙΩ(ΝΝΗΣ) ΘΟΛΟΓΟC.454 Οι δύο ευαγγελιστές φέρουν χιτώνα 

και ιμάτιο, κρατώντας κλειστούς κώδικες ευαγγελίων. Η ζωγραφική επιφάνεια 

έχει φθορές και σε ορισμένα σημεία απολεπίσεις. 

Στη βάση της άντυγας εικονίζεται σε συντετμημένη γραφή: Ο 

ΠΡ(Ο)Φ(Η)Τ(Η)C CΟΛΟΜΩΝ με βασιλικά ενδύματα να κρατάει ανεπτυγμένο 

ειλητάριο.455 Στην μετώπη του πεσσού αντίστοιχα, στο κεντρικό κλίτος, στα 

νοτιοδυτικά εικονίζεται ολόσωμη: Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒ(ΑΡΑ), κάτωθεν της οποίας ο 

τοίχος κοσμείται με διακοσμητική ποδιά.456  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΤΟΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Στο κεντρικό 

κλίτος του κυρίως ναού, στη δυτική κεραία του σταυρού, η οροφή καλύπτεται με 

ημικυλινδρικό θόλο, και διαρθρώνονται συνολικά έξι ζωγραφικές ζώνες. 

Ξεκινώντας από ψηλά, η ζωγραφική από τη κορυφή του κεντρικού κίονα στη 

γένεση του τόξου, με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, μέσα σε κυκλικά 

μετάλλια με συμπλεκόμενους ή ελισσόμενους βλαστούς, εικονίζονται δύο άγιοι 

μάρτυρες. Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟC ΦΛΩΡΟC και Ο ΑΓΙΟC ΓΟΥΡΙΟC, σύμφωνα 

με τις επιταγές της Ερμηνείας (εικ. 85, 86). 457 Στις επόμενες τέσσερις ζώνες 

εκτυλίσσονται σκηνές από την ιερά ιστορία και τη ζωή του Χριστού, με ζεύγη 

παραστάσεων ανά ζώνη. Από ανατολικά προς τα δυτικά ιστορούνται: Ο ΧC 

ΗΟΜΕΝΟC ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΤΟΝ (εικ. 87, 88). Η φθορά από την υγρασία και η 

κατεστραμμένη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπει να διακρίνουμε με 

                                                                                                                                                
εικονογραφία της αγίας βλ. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 247-253. Grabar, La peinture religieuse en 
Bulgarie, 743 κ.ε. Subotić, L’ école de peinture d’ Ohrid, 175, 221. Παπαδημητρίου, «Σύνθετη εικόνα 
της αγίας Παρασκευής», 59-95. 
454 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο των αγίων βλ. Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των 
Ευαγγελιστών», 79. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 58-63. Τσάμπουρας,  Το 
έργο του ζωγράφου Νικολάου, 41 κ.ε.  
455 Επιγραφή: Ο CΟΦΩΣ/ CΟΛΟΜΟΝ Ο Θ/ΕΟC ΤΗ CΟΦΗΑ/ ΕΘΕΜΕΛΙΟ /CΕ ΤΗΝ ΓΗΝ. 
Παροιμίαι 3, 19. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 75, 77, 81-82, 146. 
456 «Πάντως η αγία δεν λείπει από πουθενά, σε όλα τα μνημεία του 16ου αιώνα που περιγηθήκαμε στη Β. 
Ήπειρο, λόγω της υψηλής δημοτικότητας της». Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 96 υπ. 
195. Για την εικονογραφία της αγίας βλ. σχετικά. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 226-227. 
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Ο βίος και το μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας, 67-69. Σκαβάρα, Το 
έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 355. 
457 Διονυσίου του εκ Φουρνά, ό.π., 158, 161. Η ζωγραφική επιφάνεια του τοίχου διακρίνεται για 
τις φθορές και επικαθίσεις που χρήζουν περισσής συντήρησης.     
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σαφήνεια τα εικονιζόμενα πρόσωπα και τις λεπτομέρειές της σκηνής. Η 

παράσταση έχει ως αφετηρία το γνωστό θαύμα του Χριστού στην Προβατική 

Κολυμβήθρα, που διαβάζεται στους ναούς κατά τη δεύτερη Κυριακή μετά το 

Πάσχα.458 Η ζωγραφική συνεχίζεται με το θαύμα των Άρτων.459  «Η παράσταση 

έχει έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα και αποτελεί προεικόνιση του μυστηρίου της Θείας 

Κοινωνίας».460 

Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται σκηνές από τη ζωή του Χριστού. 

Ειδικότερα, ιστορείται ο Χριστός να διδάσκει στον ναό (εικ. 88).461 Ο Χριστός 

παριστάνεται Δωδεκαετής, σε χειρονομία λόγου με κλειστό ειλητάριο,  στον 

ναό να διδάσκει τους συμπατριώτες του, κάτω από ένα τετρακιόνιο κιβώριο. 

Εκατέρωθεν του Χριστού ομάδα Ιουδαίων παρακολουθεί τη διδασκαλία του, 

καθισμένη σε πεταλοειδές έδρανο με ερεισίνωτο. Στις άκρες, ορθώνονται κτίρια 

που συνδέονται και επιστέφονται μεταξύ τους με ερυθρόχρωμο ύφασμα.462 

Ακολουθεί η παράσταση με την επιγραφή: Η ΚΗΡΗΑΚΗ ΤΗΣ 

CΑΜΑΡΗΤΙΔΟC (εικ. 88).463 Στην παράσταση της Σαμαρείτιδας ο Χριστός 

εικονίζεται ανάμεσα στον όμιλο των μαθητών του, έξω από την οχύρωση της 

πόλης Συχάρ, να εκτείνει την χείρα του στη Σαμαρείτιδα, για να του δώσει νερό. 

Στο κέντρο της παράστασης δεσπόζουν ο πρισματικός, καστανόχρωμος λόφος 

                                                 
458 Ιωάννης 5, 1-16.  
459 Επιγραφή: Ο ΧC ΕΥΛΟΓΗCΕ ΤΟΥC ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥC. Η δεύτερη παράσταση της ευλογίας 
των Πέντε Άρτων είναι ευδιάκριτη με λίγες φθορές. Το θαύμα ιστορεί το γνωστό θαύμα από τους 
Ευαγγελιστές: Ματθαίο, 14, 15-21. Μάρκο 6, 35-44. Λουκά 9, 11-17. Ιωάννη 6, 5-14. Οι 
ευαγγελιστές επίσης περιγράφουν το Θαύμα του χορτασμού των τεσσάρων χιλιάδων με επτά 
άρτους. Ματθαίος 15, 30-39, Μάρκος 8, 1-10. Οι παρούσες παραστάσεις είναι ολιγοπρόσωπες. 
Κατά τον 18ο αιώνα σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζωγράφοι υιοθετούν εικονογραφικούς τύπους 
με πολυπρόσωπες παραστάσεις, σε βαθμιδωτή διάταξη και σε πυκνές σειρές. Μεράντζας, Ο τόπος 
της αγιότητας, 75. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 96. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 98-99. Μπονόβας, Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 164-165. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 113-114.   
460 Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 164. 
461 Επιγραφή: ΕΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑC. 
462 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης την ευαγγελική περικοπή του Λουκά 2, 39-52 και την 
Απόκρυφη Γραμματεία του Θωμά.  Tischendorf, Evagelia Apocrypha, 64. Για την εικονογραφία 
της σκηνής βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 88. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 81. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 158. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 368. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 85-86. 
463 «Το θέμα αν και δεν ανήκει στον κύκλο των Θαυμάτων, απεικονίζεται μαζί με αυτά ήδη από τον 14ο 
αιώνα». Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 206. Σχετικά με την 
εικονογραφία της παράστασης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 90. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 118-119. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 197, 341-342. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 175-176. Τσιμπίδα, Ό.π. 
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και το τετράλοβο, μαρμάρινο φρέαρ του Ιακώβ, με το άντλημά του να είναι 

σχεδιασμένο σε έντονη κίνηση.464  

Στην τέταρτη ζώνη παριστάνονται συνθέσεις από τα θαύματα του 

Χριστού: Αναλυτικότερα ιστορείται η σύνθεση, όπου συμβολίζει την αιώνια 

ζωή, Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΟΝ ΤΗΦΛΟ σε δύο επεισόδια (εικ. 89).465 Το θαύμα 

της ίασης του τυφλού διαδραματίζεται στην ύπαιθρο, με τον Χριστό να 

περιστοιχίζεται από τους μαθητές του, και τον ασθενή να σκύβει έμπροσθέν Του 

με τα χέρια προτεταμένα, προκειμένου να λάβει την ίαση. Στα δεξιά της σκηνής 

εντοπίζεται η κολυβήθρα του Σιλωάμ, εξαγωνική, καλυπτόμενη από κιβώριο, 

και η νίψη των οφθαλμών του ασθενούς.466 Στη συνέχεια εικονίζεται Ο ΧC 

ΗΟΜΕΝΟC ΧΟΛΟΥC ΤΥΦΛΟΥC/ ΚΟΥΤΣΟΥC (εικ. 89).467 Ο Χριστός 

τοποθετείται στα αριστερά της παράστασης, σκύβοντας στους εν περιστάσει 

ευρισκομένους με συμπόνια και αγάπη.468 

Στην προτελευταία ζώνη φιλοξενείται η παράσταση της εκδίωξης των 

εμπόρων από τον ναό, η επιγραφή της οποίας είναι δυσανάγνωστη (εικ. 89, 90). 

Ο Χριστός κρατάει μαστίγιο από σχοινιά και διώχνει τους εμπόρους και τους 

αργυραμοιβούς από τον ναό του Σολομώντα.469 Η ζώνη ολοκληρώνεται με την 

παράσταση του εν Κανά Γάμου (εικ. 90).470 Ο εν Κανά Γάμος χαρακτηρίζει την 

απαρχή του δημόσιου βίου και της δράσης του Χριστού. Ο Κύριος ευλογεί τις 

                                                 
464 Η παράσταση έχει πηγή  έμπνευσης την ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη 4, 1-42. 
465 «Η διπλή απεικόνιση του τυφλού αποτελεί γνωστό σχήμα από τη βυζαντινή εποχή, από τη μικρογραφία 
του κώδικα 5 της Μονής Ιβήρων και τις τοιχογραφίες στη Μητρόπολη του Μυστρά, από τη Dečani και τη 
Ravanica». Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 291. Για την εικονογραφία της 
παράστασης, όπου ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 100-101. 
Σκαβάρα, ό.π. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 180-181. Μπονόβας, Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 172. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 111. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 168-
169. 
466 Η σχετική περικοπή διαβάζεται μετά την Ανάσταση του Χριστού και την διασώζει ο 
ευαγγελιστής Ιωάννης 9, 1-41. 
467 Οι τελευταίες παραστάσεις του Παραλυτικού, της Σαμαρείτιδας, του Τυφλού και των τυφλών, 
χωλών αποτελούν σημασιολογική συνέχεια των προτυπώσεων του μυστηρίου του Βαπτίσματος, 
μιας και σε όλες τις περιπτώσεις το νερό αποτελεί θεραπευτικό και σωτηριώδες στοιχείο. Τούρτα, 
Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 199, 203. 
468 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης τον ευαγγελιστή Ματθαίο 15, 29-31. Για την 
εικονογραφία  του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 92. Καραμπερίδη, Η μονή 
των Πατέρων στη Ζίτσα, 151-152. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 158.  
469 Ο τύπος, τα λείψανα της επιγραφής και η εικονογραφία της σύνθεσης μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι πρόκειται για την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Η σκηνή είναι 
εμπνευσμένη από τη σχετική ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη 2, 13-25. 
470 Επιγραφή: ΕΝ [… ] ΓΑΜΟC ΕΝ ΤΗ ΓΑΛΗΛΕΑC.  
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επτά υδρίες νερού˙ στην ευαγγελική περικοπή σημειώνονται έξι (Ιωάννης 2, 1-

11), ενώ στα δεξιά της παράστασης, γύρω από το τραπέζι, κάθονται οι 

νεόνυμφοι με τους καλεσμένους να χαίρονται το γεγονός, συνοδεία έγχορδων 

οργάνων και μουσικής.471  

 Στην τελευταία ζώνη αντίστοιχα, στη γένεση του τόξου, στη δυτική 

κεραία του κεντρικού κλίτους, εικονίζονται δύο άγιοι μάρτυρες σε μετάλλια με 

συμπλεκόμενους βλαστούς. Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟC/ΒΑΚΧΟC και Ο ΑΓΙΟC 

CΕΡΓΗΟC (εικ. 90).472 Οι άγιοι Βάκχος και Σέργιος είθισται να ιστορούνται στη 

μεταβυζαντινή ζωγραφική ως νέοι αγένειοι, αμφότεροι  ως μάρτυρες, με τα 

διακριτικά τους γνωρίσματα: τον σταυρό στο δεξί τους χέρι και το «μανιάκιο», 

το κόσμημα των τιτλούχων της Βυζαντινής Αυλής.473  

Στην άντυγα της δυτικής κεραίας του σταυρού, στο κεντρικό κλίτος, 

εικονίζονται μέσα σε εξάλοβα μετάλλια προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, 

ημίσωμοι, κρατώντας ανεπτυγμένα ειλητάρια. Ειδικότερα, από βόρεια προς 

νότια ιστορούνται: Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΒΑΚΟΥΜ ως  νέος αγένειος, με το 

αριστερό του χέρι σε κίνηση, κρατώντας στο δεξί του χέρι ειλητάριο.474 

Μεσολαβεί αδιάγνωστος προφήτης και Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΜΗΧΕΑC ως νέος 

αγένειος, με φθορές στο πρόσωπο και στα χέρια, κρατώντας ειλητάριο.475 

Ακολουθούν δύο αδιάγνωστοι προφήτες και Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΙΟΗΛ, ως 

μεσήλικας με γενειάδα και φθορές στο πρόσωπο, κρατώντας ειλητό.476 Η χορεία 

                                                 
471 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 90. 
472 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158,270, 278.  
473

 «Ως μάρτυρες απεικονίστηκαν και στις τοιχογραφίες του Staro Nagorićino, του αγίου Ανδρέα Ρουσούλη 
στην Καστοριά, της Παλαιοπαναγιάς στη Στενή της Εύβοιας, της μονής Φιλανθρωπηνών, της 
Μεταμόρφωσης Παπιανών Λέσβου, του Αγίου Νικολάου, αρχόντισσας Θεολογίνας Καστοριάς, στους δύο 
ναούς του Ζαγορίου και σε ναούς της Βέροιας». Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών, 326. Για την 
εικονογραφία των αγίων βλ. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 254-255. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 194. Καραλής, Η στρατιωτική ενδυμασία, 131.  
Παζάρας, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 235-237. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα, 220.       
474 Επιγραφή: ΠΕΡΗΕΒ/ΑΛΕΝΑΜ/ΕΛΙC […] Το πλήρες κείμενο της επιγραφής είναι: 
«Περιέβαλεν αμελείς εξ αδικίας μετά δυνάμεως σου τους αρχηγούς των αμαρτωλών», Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 78, 261, 289. Η εικονογράφηση του αγίου είναι ευρέως διαδεδομένη στην 
Ήπειρο. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 257. 
475 Επιγραφή: Κ CΤΗCΕΤΕ/ ΚΟΨΕΤΕ Κ(ΑΙ) /ΠΗΜΑΝΗ/ ΤΟ ΠΗΜΝΙΟΝ. Μιχαίας 5, 3. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 261.  
476 Επιγραφή: ΙCΧΥC ΚΥ(ΡΙΟΥ)/ ΕΞΕΓΗΡΕ/CΘΟ Κ(ΑΙ) ΑΝΑ/ΒΕΝΕΤΟ/CΑΝ. Ιωήλ 3, 12. Το 
ακριβές κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής: «Ισχύς Κυρίου αναβαινέτω και εξεγειρέσθωσαν πάντα τα 
έθνη εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ». Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 261.  
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των προφητών συνεχίζεται με τον ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΟC, να παριστάνεται ως 

γέροντας, σε στάση τριών τετάρτων, με την αριστερή παλάμη σε στάση 

αντίστασης, ενώ το δεξί του χέρι κρατά ειλητάριο.477 Η αλυσίδα των προφητών 

ολοκληρώνεται με τον ΠΡΟΦIΤΗ ΑΥΔΙΟΥ να εικονίζεται μεσήλικας με μακριά 

μαλλιά, κρατώντας με τα δυο του χέρια ειλητάριο.478   

  Στη συνέχεια της κεραίας, στο κεντρικό κλίτος προς τα δυτικά, οι 

ιστορούμενες παραστάσεις του ημικυλιδρικού θόλου διακόπτονται από ένα 

πεδίο με οκτώ εξάλοβα μετάλλια, συνδεόμενα μεταξύ τους με κυκλικά κομβία, 

εν είδει κοσμήματος. Ειδικότερα, από τα νότια προς τα βόρεια ιστορούνται με 

αρχαιοπρεπή πολυτελή ενδυμασία, σύμφωνα με τις επιταγές της Ερμηνείας: Ο 

ΑΓΙΟC ΑΝΑΣΤΑ(CΙΟC), Ο ΑΓΙΟC CΕΡΓΗΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC, Ο 

ΑΓΙΟC ΑΖΑΡΙΑ(C),  δύο αδιάγνωστοι άγιοι (πιθανότατα οι άγιοι Ανανίας και 

Μισαήλ, από τη χορεία των τριών Παίδων) και τελευταίος Ο ΑΓΙΟC 

ΠΑΜΦΙΛΟC (εικ. 91).479 

Η ζωγραφική διακόσμηση συνεχίζεται στο κεντρικό κλίτος, όπου στην 

πρώτη ζώνη από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται  Ο ΑΓΙΟC ΠΑΥΛΟC Ο 

ΘΙΒΕΟC, προσευχόμενος στην έρημο, και προστίθεται σε ένθετο, τρίχρωμο 

μετάλλιο εντός της παράστασης Ο ΑΓΙΟC ΑΚΑΚΙΟC (εικ. 92).480 Η ιστόρηση 

του αγίου Παύλου αποτελεί προσφιλές θέμα απεικόνισης ήδη σε ναούς από την 

                                                 
477 Επιγραφή: ΟΥΕ Η ΕΠΙΘΗΜΟΥΝ/ΤΕC ΤΗΝ ΗΜΕ/ΡΑ ΚΥ(ΡΙΟΥ). Αμώς 5, 18. Το ακριβές 
κείμενο της επιγραφής είναι: «Ουαί οι επιθυμούντες την ημέραν Κυρίου· ίνατι αύτη υμίν η ημέρα 
Κυρίου; Και αύτη έστι σκότος και ου φως». Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 261. 
478 Επιγραφή: ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ/ ΕΠΙΗCΑ/ ΟΥΤΟC ΕCΤΕ/ CΗ ΤΟ ΑΝΤΑ/ΠΟΔΟΜΑ/ CΟΥ. Το 
ακριβές κείμενο: «διότι εγγύς  ημέρα Κυρίου επί πάντα τα έθνη· ον τρόπον εποίησας, ούτως έσται σοι· το 
αναταπόδομα σου ανταποδοθήσεται εις κεφαλήν σου». Οβδιού 1, 15. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 261. 
479 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 196. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών, 210, 360. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 259-260, 262. Η εικονογράφηση του αγίου Σεργίου 
επαναλαμβάνεται στο ναό πιθανότατα δείγμα της ιδιαίτερης διάδοσης που γνωρίζει η ιστόρηση 
του κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. 
480 Ο άγιος εικονίζεται ημίσωμος, νέος, αγενής, καστανομάλλης, με χιτώνα και ιμάτιο,  κρατών 
το σταυρό του μαρτυρίου. Στην ερμηνεία περιγράφεται ως νέος, αρχιγένης. Μια άλλη 
εικονογραφική ιδιοτυπία του αγίου έγκειται στο ναό του αγίου Νικολάου Βίτσας, όπου 
εικονίζεται ως μεσήλικας ασκητής. Στο Novgorod της Ρωσίας συναντάται μια από τις 
παλαιότερες εικονίσεις του αγίου, όπου είναι νέος και αγένειος. Ο εικονογραφικός τύπος του 
αγίου παρουσιάζει διαφορές με αρκετούς αγίους να φέρουν αυτό το όνομα προκαλώντας 
πρόβλημα ταύτισης προσώπων και ημέρας εορτασμού. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 166. 
Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 166, Lazarev, Old Russian murals and mosaics, εικ. 152. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 244, εικ. 156γ. 
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Παλαιολόγεια εποχή, όπως παρατηρείται στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους, στον 

άγιο Νικόλαο τον Ορφανό κ.ά. Η φιλοτέχνηση του αγίου συνεχίζεται και κατά 

την μεταβυζαντινή περίοδο. Η παρούσα παράσταση εικονίζει τον άγιο δίχως 

ψάθινο κάλυμμα στο κεφάλι, χαρακτηριστικό της Παλαιολόγειας 

ζωγραφικής.481 

 Στη γένεση του τόξου, που συνδέει το κεντρικό κλίτος με το νότιο, 

εικονίζονται, σε τρίχρωμο βάθος εντός μεταλλίων, οι μάρτυρες: ΑΓΙΟC 

ΠΟΡΦΥΡΙΟC, ΑΓΙΟC ΑΓΡΑΦΟC, ΑΓΙΟC ΠΛΑΤΩΝ (εικ. 93). Οι τρείς άγιοι 

εικονίζονται νέοι, ημίσωμοι, κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου.482 

Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται παραστάσεις από τον κύκλο της ζωής 

του Τιμίου Προδρόμου. Ειδικότερα, από ανατολικά προς δυτικά ιστορούνται: Η 

ΓΕΝΗCΙC ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (εικ. 94).483 Η παράσταση βασίζεται στην 

ομώνυμη ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά (1, 57-64). Η απεικόνιση 

της σκηνής της Γέννησης του αγίου καθιερώνεται κυρίως μετά τον 11ο αιώνα. 

Στη συνέχεια ακολουθούν σε μια σύνθεση Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ484 και ΤΟ CΥΜΠΟCΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ (εικ. 94).485  

                                                 
481 Ο τύπος της παράστασης του αγίου, στο ναό, καθιστό σε βράχο, ταυτίζεται εικονογραφικά με 
άλλα μνημεία της περιοχής, όπως για παράδειγμα τη μονή  Μεταμόρφωσης στη Τσιάτιστα και 
τη μονή Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 163, 293. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών, 71, Ξυγγόπουλος, Οι τοιχογραφίες του αγίου Νικολάου, 23. 
Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 204. 
482

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 196. 
483 Στην παρούσα παράσταση εικονίζεται η Ελισάβετ πλαισιωμένη από θεραπαινίδες και τον 
Ζαχαρία να ονοματοδοτεί το νήπιο. Η έλλειψη παρουσίας του Ζαχαρία στην παράσταση της 
Γέννησης δεν είναι σπάνια, καθώς εντοπίζονται παραδείγματα  απουσίας του, όπως Αγία Σοφία 
Αχρίδας, Βατοπαιδίου 975, Σικάγο 965, κ.α. «Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι στον 11ο-13ο αιώνα, ο 
Ζαχαρίας, δηλαδή το επεισόδιο της Ονομασίας, θεωρούμενο ως δευτερεύον, συχνά παραλείπεται, ενώ μετά 
τον 13ο αιώνα, οι περιπτώσεις όπου ο αρχιερέας απουσιάζει είναι σπανιότερες». Για περισσότερα βλ., 
Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 74 κ.ε. Κοno, Η ζωή του Προδρόμου, 119 κ.ε. Χατζηδάκη, «Γέννηση 
Προδρόμου», 127 κ.ε.  
484 Η Παράσταση βασίζεται στις ομώνυμες ευαγγελικές περικοπές των Ευαγγελιστών Μάρκου 6, 
14-29, Ματθαίου 14, 1-12 και Λουκά 9, 9.  «Από τον 11ο αιώνα, εποχή της εμφάνισης των 
ολοκληρωμένων αγιογραφικών κύκλων, ανάμεσα σε αυτούς και του Προδρόμου, η σκηνή απεικονίζεται 
συχνά, κυρίως στα μηνολόγια, εικονογραφώντας την 29η Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 
αιώνων ο Αποκεφαλισμός του αγίου γνωρίζει διάδοση στα χειρόγραφα, στην εντοίχια ζωγραφική και στις 
εικόνες».  Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 198 κ.ε. «Την παλαιότερη εικονογράφηση του θανάτου του 
Προδρόμου βρίσκουμε στο Τετραευγγέλιο της Σινώπης τον 6ο αιώνα».  Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 212 
κ.ε. Καγιάλ, Η εορτή της αποτομής.  

485 Οι δύο παραστάσεις απαντούν συχνά σε μια ενιαία σύνθεση με τις Ευαγγελικές διηγήσεις του 
Μάρκου 6, 14-29,  και του Ματθαίου 14, 1-12 να αποτελούν την πηγή έμπνευσης των ζωγράφων. 
«Ο συνδυασμός αυτός ήδη συναντάται στο Τετραευαγγέλιο της Σινώπης και συνεχίζεται στα έργα της 
μεσοβυζαντινής περιόδου όπως π.χ. στις τοιχογραφίες της βασιλικής του Προδρόμου στο Gavuşin του 
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Στην επόμενη ζώνη, οι μορφές που απαντώνται με τη συνοδευτική 

επιγραφή Η ΟΡΑCΙC ΤΟΥ  ΒΑΤ…ΕΚ ΧΕΙΡΟC Κ(ΥΡΙΟ)Υ/ ΔΕΧΟΜΕΝΟC/ ΤΟ 

ΝΟΜΟ/ Ο ΠΡΟΦΗΤΗC Ο ΜΩΥCHC (εικ. 96) μας πληροφορούν πως οι 

παραστάσεις εικονίζουν, από ανατολικά προς δυτικά, την παράδοση του νόμου 

στον Μωυσή στο όρος Σινά και την Άφλεκτο Βάτο.486 Η τοπογραφική 

παράσταση του όρους Σινά και η Άφλεκτος Βάτος στον ναό της Παναγίας στο 

Ζερβάτι είναι άμεσα συνυφασμένες με τις συμβολικές προεικονίσεις της 

Παναγίας.487 Η παράσταση της Παναγίας προεικονίζει το Αειπάρθενό της και 

το δόγμα της Θείας Ενσάρκωσης. Η σύνθεση αποδίδεται με συνοπτικότητα˙ η 

φλεγόμενη Βάτος εντάσσεται σε μετάλλιο, με την Παναγία και τον Χριστό να 

εικονίζονται ημίσωμοι. Η Παναγία ιδιαιτέρως έχει τις παλάμες τις προς τα έξω, 

προκειμένου να προβληθεί η Αειπαρθενία της.  Η ζώνη ολοκληρώνεται με την 

παράσταση με επιγραφή Η ΓΕΝΗCΙC ΤΗC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ (εικ. 96).488 Η αγία 

Άννα, ως λεχώνα, βρίσκεται ανακαθισμένη σε κλίνη, περιτριγυρισμένη από 

ομάδα γυναικών που της προσφέρει δώρα. Στα αριστερά της εικονίζεται ο άγιος 

Ιωακείμ, με την μικρή Παναγία να είναι έτοιμη για το λουτρό που θα κάνει. Ο 

άγιος Ιωακείμ εμφανίζεται στις παραστάσεις κατά τον 14ο αιώνα.489 

                                                                                                                                                
Σωτήρα κοντά στο Αλεποχώρι, του αγίου Γεωργίου στο Κούνενι…και στο Ιβηρικό Συναξάριο του Ζαχαρία 
του Valaşkeri κωδ. Α 648 (φ 65ν)». Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 200 κ.ε. Το όνομα της κόρης της 
Ηρωδιάδας δεν αναφέρεται στα βιβλικά κείμενα. Πηγή πληροφόρησης αποτελεί το έργο του 
Ιώσηπου, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία XVIII, 136. Στις μεταβυζαντινές παραστάσεις απαντάται ο 
εικονογραφικός τύπος της Σαλώμης με το δίσκο σε αναμονή να παραλάβει τη κεφαλή του 
Προδρόμου. Στο βιβλικό κείμενο ο δήμιος φέρνει την κεφαλή σε δίσκο. Ο Ξυγγόπουλος 
σημειώνει ότι η έλλειψη ταύτισης παραστάσεων και βιβλικών κειμένων έχει τις ρίζες της σε 
εσφαλμένη ερμηνεία του εικονογραφικού κύκλου του αγίου. Ξυγγόπουλος, Μουσείο Μπενάκη, 
79. 

486 Περισσότερα, όπου σχετική βιβλιογραφία με παραδείγματα βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 55. Αλιπράντης, Ο Μωυσής επί του όρους Σινά, 31-34, 42-44. Καλομοιράκης, 
«Ερμηνευτικές παρατηρήσεις», 206 κ.ε. Καλοκύρης, Μωυσής, 97 κ.ε. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 197-198. Μαρκή, «Πρωτοχριστιανικές παραστάσεις», 132 κ.ε. 
487 Η σκηνή της Βάτου βασίζεται στο βιβλίο της Εξόδου 3, 1-6, και απαντάται ήδη από τον 3ο 
αιώνα στη Συναγωγή της Δούρας-Ευρωπού. 
488 Περισσότερα βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της Μονής Ρουσάνου, 184. Χατζηδάκη, 
«Γέννηση Παναγίας», 127 κ.ε. Η Α. Τριβυζαδάκη αναφέρει ότι η σκηνή της Γέννησης της 
Παναγίας εντοπίζεται συχνά  στους θεομητορικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης από τον 
10ο αιώνα και εξής. Βλ. Τριβυζαδάκη, Θεομητορική εικονογραφία, 123. 
489 Μουζακιώτου, Οι ναοί, 135. 
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Στην επόμενη ζώνη, από ανατολικά προς δυτικά, οι ιστορούμενες 

παραστάσεις, Ο ΧC ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΤΟΙC ΑΝΕΜΟΙC ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑCCΗ490 και 

ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΩΡΑΙ (εικ. 97),491 έχουν υποστεί 

αρκετές φθορές στην ζωγραφική τους επιφάνεια, καθιστώντας ασαφείς τις 

λεπτομέρειές τους.  Στην επόμενη ζώνη υπάρχουν δυο δυσανάγνωστες και 

δυσδιάκριτες παραστάσεις, που δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τα θέματα 

που ακολουθούσαν.   

Στην τελευταία ζώνη, πάνω από τη γένεση του τόξου που συνδέει το 

κεντρικό κλίτος με το βόρειο, σε τρία τρίχρωμα μετάλλια εικονίζονται τρείς 

μάρτυρες. Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟC ΕΙΡΗΑΝΑΡΧΟC (εικ. 98), ακολουθεί 

αταύτιστος άγιος και Ο ΑΓΙΟC ΟΝΗCΙΦΟΡΟC (εικ. 98).492 Οι άγιοι 

εικονίζονται με πολυτελή ενδύματα, ημίσωμοι, κρατώντας τον σταυρό του 

μαρτυρίου στο δεξί τους χέρι και προβάλλοντας το αριστερό τους χέρι σε 

αντίσταση. 

Ακριβώς δίπλα, σε ξεχωριστή παράσταση, απεικονίζεται το μαρτύριο και 

ο αποκεφαλισμός του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟC (εικ. 99).493  

Στους πεσσούς του κεντρικού κλίτους  η ζωγραφική διαρθρώνεται σε δύο 

ζώνες. Την πρώτη ζώνη διατρέχει η διακοσμητική ποδιά, ενώ στην επόμενη 

ζώνη ψηλότερα, στον νότιο τοίχο, σε τετραπλό φόντο εικονίζονται ολόσωμοι: Ο 

ΑΓΙΟC ΚΟΥCΜ(ΑΣ) Κ(ΑΙ) ΔΑΜΗΑΝΟC (εικ. 100α). Οι δύο άγιοι 

                                                 
490

 Η παράσταση είναι βασισμένη στην Ευαγγελική περικοπή του Λουκά 8, 22-25, Η παράσταση 
έχει υποστεί αρκετές φθορές από την υγρασία. Ο Χριστός απεικονίζεται όρθιος εντός του 
πλοιαρίου να επιτιμά τον άνεμο και τη θάλασσα.  
491 Η παράσταση είναι βασισμένη στην ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου 25, 1-13. 
«Απεικονίσεις του θέματος εντοπίζονται σε χειρόγραφα και σε βυζαντινά μνημεία όπως στους αγίους 
Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη, στη Decani και στο Lesnovo, στον άγιο Νικόλαο της μονής Gurtea de 
Agres… Η παραβολή έχει έντονα εσχατολογικό χαρακτήρα, θεωρείται ότι συμβολίζει τη Δευτέρα Παρουσία 
και την ανάγκη της ετοιμότητας των ανθρώπων για την ημέρα της Κρίσεως». Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 112. Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 231. 
492 Η ζωγραφική επιφάνεια της παράστασης έχει υποστεί φθορές και απολεπίσεις γεγονός που 
δεν μας επιτρέπει περισσότερες παρατηρήσεις. 
493 Η παράσταση του μαρτυρίου-αποκεφαλισμού του αγίου Παντελεήμονος απαντά σε αρκετούς 
εικονογραφικούς κύκλους ήδη από τον 11ο αιώνα. «Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 
μικρογραφία που κοσμεί το φ.101ν του Μηνολογίου (Συμεών του Μεταφραστή) στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο της Μόσχας Κώδικας 9/382, τοιχογραφία στον  άγιο Παντελεήμονα στο Nerezi και πιθανόν οι 
τοιχογραφίες του ομώνυμου ναού στο Προδρόμι Σελίνου». Κουκιάρης, «Εικόνα του αγίου 
Παντελεήμονος», 239-241. Για την εικονογραφία του αγίου βλέπε, Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 
249. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 272-273. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του νάρθηκα, 290-291.  
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εικονίζονται συχνά μαζί ως ιαματικοί άγιοι. Στην παρούσα ιστόρηση απαντούν 

εντός θλαστών τόξων, φορούν πολύπτυχα ιμάτια με κεντημένες παρυφές, 

κρατώντας ιατρικά εργαλεία, χαρακτηριστικά της ιατρικής επιστήμης τους. Τα 

πρόσωπά τους έχουν υποστεί αρκετές φθορές, γεγονός που τα καθιστά 

δυσδιάκριτα. Οι άγιοι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, και εικονίζονται σε μνημεία 

της ευρύτερης περιοχής˙ ενδεικτικά αναφέρουμε, τον άγιο Νικόλαο στη 

Σαρακίνιστα, την Ιερά Μονή Ραβεννίων στη Γοραντζή, τον άγιο Αθανάσιο 

Μάτζαρης, την Παναγία του Άρχοντα Αποστολάκη στην Καστοριά.494 Στον 

βόρειο τοίχο η ιστόρηση συνεχίζεται με τους ολόσωμους αγίους με τις εξής 

επιγραφές: Ο ΑΓΙΟC ΠΡΟΚΟΠΙΟC, που εικονίζεται ως νέος αγένειος με 

στρατιωτική πανοπλία, κρατώντας δόρυ,495 και Ο ΑΓΙΟC ΠΑΝΤΕΛΕ/ 

ΗΜΩΝ.496 

ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΤΟΣ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ. Ο ανατολικός τοίχος ιστορείται 

σε τέσσερις καθ΄ ύψος, επάλληλες ζώνες. Η πρώτη ζώνη, που διατρέχει όλο τον 

κυρίως ναό, είναι η ανεικονική φιλοτέχνηση της διακοσμητικής ποδιάς.      

Στην δεύτερη ζώνη συνεχίζεται η ιστόρηση των ολόσωμων αγίων, με το 

ίδιο μοτίβο, που απεικονίζονται στον νότιο τοίχο του ναού. Ειδικότερα, στον 

δυτικό τοίχο και στη δεύτερη ζώνη, εικονίζονται σε τετράχρωμο εσωτερικό 

φόντο, από αριστερά προς τα δεξιά, ολόσωμοι: Ο ΑΓΙΟC ΜΑΚΑΡΙΟC Ο 

ΕΝΓΥΠΤΙΟC (εικ. 100β), που εικονογραφείται ως γέρων γυμνός, μακρυμάλλης,  

                                                 
494 Για την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 161, 206, 270. 
Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 238-245. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 
272-273. «Η απεικόνιση των αγαπητών ιαματικών αγίων σε Ανατολή και Δύση, σε ψηφιδωτά και 
τοιχογραφίες, ανάγεται στη παλαιοχριστιανική εποχή». Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 280. Γιακουμής, 
Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 94. 
495 Σε άλλους ναούς της περιοχής όπως για παράδειγμα του Προφήτου Ηλιού Στεγόπολης, στον 
άγιο Νικόλαο Σαρακίνιστας, στη μονή Σπηλαίου, δεν ιστορείται με στρατιωτική στολή αλλά με 
χιτώνα και ιμάτιο, κρατώντας σταυρό και έχοντας το χαρακτηριστικό τρόπο χαιρετισμού των 
μαρτύρων με την ανοικτή παλάμη. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 343. Για τον 
εικονογραφικό τύπο του αγίου βλ. Triofonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 219-222. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 206. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου 
Μουζάκη, 273-276. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 260-261. Καραμπερίδη, Η μονή 
των Πατέρων στη Ζίτσα, 247. 
496  Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Παντελεήμονος σταδιακά σχηματίζεται ως προς τη 
βασική του μορφή τον 11ο αιώνα, «και με ελάχιστες αποκλίσεις συνεχίζεται έως το 17ο αιώνα, όπως 
βλέπουμε σε πολλά μνημεία της Μακεδονίας». Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 239. 
Κουκιάρης, «Εικόνα του αγίου Παντελεήμονος», 233-244. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
Ζίτσα, 241. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162, 207, 270. Κουκιάρης, «Εικόνα του αγίου 
Παντελεήμονος», 233 κ.ε. 
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με μεγάλη γενειάδα και πλεκτό χιτώνα.497 Στο δεξί του χέρι κρατάει τον σταυρό 

του μαρτυρίου, ενώ η αριστερή παλάμη του είναι στραμμένη προς τα έξω.498 Στη 

συνέχεια εικονογραφείται Ο ΑΓΙΟC ΟΝΟΥΦΡΙΟC (εικ. 100β).499 Ο άγιος 

αποδίδεται μετωπικός, ως γέρων γυμνός, μακρυμάλλης, έχων τα γένεια μακρά έως 

τους πόδας.500 Τη χορεία των αγίων επίσης κοσμούν Ο ΑΓΙΟC ΕΥΣΤΑΘΙΟC  

(εικ.100β)501 και Ο ΑΓΙΟC ΙΑΚΩΒΟC Ο ΠΕΡΣΟC, ως νέος μαυροδιχαλογένης 

(εικ.100β).502 Ο άγιος απεικονίζεται να φορά πλούσια ενδύματα και 

χαρακτηριστικό ανατολίτικο πίλο. Κρατάει σταυρό στο δεξί του χέρι, ενώ με το 

αριστερό του χέρι  συγκρατεί το ιμάτιό του. Ο άγιος εικονίζεται επίσης σε ναούς 

της ευρύτερης περιοχής, όπως για παράδειγμα στα καθολικά του μοναστηριών 

του Ευαγγελισμού στη Βάνιστα, της Μεταμορφώσεως στο Πωγώνι, του 

Σπηλαίου στη Σαρακίνιστα και σε εκκλησίες του Ζαγορίου.503 

Η ζωγραφική διακόσμηση του ναού συνεχίζεται στην επόμενη ζώνη με 

δίχρωμα μετάλλια, που μέσα τους εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΠΑΥΛΟC Ο 

Α/ΠΛΟC, με μοναχική περιβολή504 και Ο ΑΓΙΟC CΑΜΨΩΝ (εικ.101).505 Ο 

                                                 
497 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 164, 294. 
498 Αυτός ο εικονογραφικός τύπος του αγίου απαντά επίσης στη μονή του Προφήτη Ηλία στο 
Γεωργουτσάτι, στη μονή Σπηλαίου στη Σαρακίνιστα. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
Ζωγράφων, 108. 
499 Η εικονογράφηση του αγίου απαντά σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Η 
προσωπογραφία του μας είναι γνωστή από τον 11ο αιώνα σε μνημεία της Καππαδοκίας αλλά 
και  εντοπίζεται επίσης και σε ναούς όπως τον άγιο Νικόλαο τον Ορφανό, σε εκκλησίες της 
Κύπρου, στο Άγιο Όρος, στα Μετέωρα και στην Καστοριά αλλά και στη μονή Μεταμορφώσεως 
στη Τσιάτιστα Πωγωνίου. Περισσότερα βλ. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 204-205. 
Χατζηδάκης-Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, 169, Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, πιν. 
102β. Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 110. Triofonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 
192-193. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 231.  
500

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 165. 
501 Η απεικόνιση του αγίου επίσης συναντάται στις μονές Σαρακίνιστας και Στεγόπολης. «Ο 
τύπος του αγίου ακολουθεί τις τοιχογραφίες του 16ου αιώνα, όπου ο άγιος παριστάνεται συνήθως ως 
μάρτυρας και όχι ως στρατιωτικός…Επίσης ως μάρτυρας αποδίδεται στις μονές Αναπαυσά, Βαρλαάμ και 
στον άγιο Νικόλαο Κράψης».  Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 273, 356-357. 
502  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 196, 270.  

503 Στη μεταβυζαντινή εποχή συναντάται πιο συχνά η εικονογράφησή του ως μάρτυρα με 
ιδιαίτερη χρήση στα μνημεία της Βορειοδυτικής σχολής της Ελλάδος,  Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 357-358. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 242, 316. Πέττας, Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, 210-211.  Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 70.  
504 Ο άγιος είναι στραμμένος στα αριστερά του, υψώνοντας τα χέρια με τις παλάμες του προς τα 
έξω. Το πρόσωπο και το κεφάλι του αγίου έχουν υποστεί αρκετές φθορές και από τη συνοδευτική 
επιγραφή πληροφορούμαστε πως πρόκειται για τον άγιο Παύλο τον Απλό.  
505 Στην παρούσα παράσταση, δεν διακρίνεται για την πολυτέλεια των ενδυμάτων του. Το 
πρόσωπο του έχει υποστεί πάρα πολλές φθορές, στα σαρκώματα και τα γραψίματα, αλλά από τα 



 121 

άγιος Σαμψών ο ξενοδόχος στη ζωγραφική απαντά σε δυο εικονογραφικούς 

κύκλους, ως νέος οξυγένης και ως γέροντας λευκομάλλης, κυρίως στις 

μεταβυζαντινές εικόνες που μας έχουν διασωθεί.506 Τελευταίος ιστορείται Ο 

ΑΓΙΟC ΑΚΑΚΙΟC, με μοναχικά ενδύματα (εικ.101).507  

Στην τελευταία ζώνη ιστορείται η σκηνή με τους πειρασμούς του Χριστού 

στην έρημο και την επιγραφή: ΥΠΑΓΕ ΟΠΙCΩ/ΜΟΥCΑΤΑΝΑ […] (εικ.102).508 

Ο Χριστός παριστάνεται όρθιος στο κέντρο της παράστασης, έχοντας πίσω του 

τρουλαίο ναό, ανάμεσα σε σχηματοποιημένα όρη. Ο Χριστός συνομιλεί με τον 

διάβολο, που απεικονίζεται με φτερά και δυσείμονα μορφή. Στο κάτω δεξιό 

μέρος της αναπτυγμένης παράστασης εντοπίζονται οι τρείς  κοσμικοί βασιλείς, 

εικονογραφικό στοιχείο που εισάγεται στην ζωγραφική τέχνη κυρίως μετά των 

14ο αιώνα. Η παράσταση αποσκοπεί στην ανάδειξη των πειρασμών του Χριστού 

στο Σαραντάριο Όρος.509  

Στην άντυγα, μεταξύ του κεντρικού και νοτίου κλίτους, εικονίζονται σε 

πενταπλό χρωματικό βάθος: Ο ΑΓΙΟC ΑΝΔΡΕΑC να κρατάει κλειστό κώδικα 

ευαγγελίου και Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC510 να κρατάει μισάνοικτο, ειλητάριο, σε 

σχήμα ριπιδίου (εικ. 103α).511 Οι δύο άγιοι ιστορούνται, ολόσωμοι, εντός 

θλαστών τόξων. Η εικονογράφηση του αγίου Ανδρέα διασώζεται σε άρτια 

ζωγραφική, χρωματική κατάσταση. Σε αντίθεση, η εικονογράφηση του αγίου 

                                                                                                                                                
εναπομείναντα στοιχεία εικάζουμε ότι δεν εικονίζεται γέροντας. Παïσίδου,  Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα, 243. 
506 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 293.  
507 Η εικονογράφηση του αγίου Ακακίου δεν απαντά συχνά σε ναούς λόγω του μεγάλου 
αριθμού των αγίων με αυτό το όνομα, αλλά και λόγω της έλλειψης συμφωνίας των πηγών με 
τους αγίους και την ημέρα της μνήμης τους. Στο Novgorod υπάρχει μια από τις πρώιμες 
απεικονίσεις του αγίου. Lazarev, Old Russian murals, εικ. 152. Ταβλάκης, Το εικονογραφικό 
πρόγραμμα, 163, εικ 97. 
508 Η παράσταση των πειρασμών του Χριστού αποδίδεται σύμφωνα με τις διηγήσεις των 
συνοπτικών ευαγγελιστών: Μάρκ. 1, 12-13, Ματθ. 4, 1-11, Λουκ. 4, 1-13.  
509

 Η παράσταση επίσης εντοπίζεται και σε άλλους ναούς της περιοχής όπως, στον άγιο Νικόλαο 
Σαρακίνιστας, στη μονή Σπηλαίου Σαρακίνιστας. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 
306, 388. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 89. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 177-178. Underwood, «Some problems in programs», 277-280. Σοφιανός, Αγία 
Μετέωρα, 67.  
510 Ο άγιος Πέτρος κρατά κλειδιά παραπέμποντας μας στην γνωστή ευαγγελική περικοπή του 
Ευαγγελιστή Ματθαίου 16, 19 και το λόγου του Κυρίου προς αυτόν «και δώσω σοι τας κλείς της 
βασιλείας των ουρανών», μετά την αποκάλυψη του Πέτρου ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του 
Ζώντος. Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζεται ο απόστολος Πέτρος και στον ναό του αγίου 
Νικολάου Σαρακίνιστας. Βλέπε, Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 272.  
511 Επιγραφή: ΠΑΡΑ(ΚΑΛΩ) Η/ΜΑC ΑΔΕ/ΛΦΙ. 
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Πέτρου διασώζεται με πολλές χρωματικές φθορές, με το πρόσωπο του να έχει 

υποστεί αρκετές αλλοιώσεις. 

Στη μετώπη του ανατολικού πεσσού, μεταξύ του κεντρικού και νότιου 

κλίτους, σε τετραπλό φόντο, σε δύο ζώνες ιστορείται Ο ΑΓΙΟC 

ΧΡΙCΤΟΦΟΡΟC (εικ. 103β).512 Ο άγιος εικονίζεται μεγαλόσωμος να κρατά 

στον αριστερό του ώμο τον Χριστό ευλογούντα, ως νήπιο. Κάτωθεν της 

εικονογράφησης διατρέχει τον τοίχο η διακοσμητική ποδιά.  

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΤΟΣ: Στον δυτικό τοίχο, πάνω από 

το υπέρθυρο της κύριας εισόδου, που συνδέει τον ναό με τον νάρθηκα, 

βρίσκεται η ανορθόγραφη, οκτάστιχη, μνημειακή επιγραφή, στη γνωστή θέση 

του ναού, και δεξιά της εικονίζεται ολόσωμος: Ο ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟC) ΜΙΧΑΗΛ 

(εικ. 104α).513 Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται εντός θλαστού τόξου, φέροντας 

στρατιωτική στολή και κρατώντας ρομφαία στο δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό 

του χέρι φέρει ανεπτυγμένο ειλητάριο.514 Ο Αρχάγγελος βαστά στην παράσταση 

αγχέμαχο όπλο, ευθύ σπαθί, μολονότι στα έργα του 16ου και 17ου αιώνα 

συνηθίζεται να είναι καμπύλο.  

Στα αριστερά της επιγραφής εικονίζονται ολόσωμοι: Ο ΑΓΙΟC 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟC και Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, βαστάζοντας τον Σταυρό του Κυρίου 

ανάμεσα τους (εικ. 104β).515 Οι δύο άγιοι αποτελούν προσφιλές θέμα στη 

                                                 
512 Το θέμα της εικονογράφησής του έχει απασχολήσει τους σύγχρονους επιστήμονες και 
ιδιαίτερα η απεικόνιση της μορφής του ως Κυνοκέφαλου, παράσταση που απαντά κυρίως μετά 
τον 17ο αιώνα. Για περισσότερα ως προς την εικονογράφηση του αγίου βλ. Ξυγγόπουλος, 
«Κυνοκέφαλοι», 1-19. Την παράσταση του αγίου Χριστοφόρου συναντάμε και στον άγιο 
Νικόλαο Σαρακίνιστας, Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 268- 269. 
513

  Η εικονογράφηση του Αρχάγγελου Μιχαήλ από τον 14ο αιώνα και εξής «απεικονίζεται παρά 
την είσοδον των εκκλησιών ή πλησίον του Αγίου Βήματος, του κατ’ εξοχήν ιερού μέρους της εκκλησίας». 
Ξυγγόπουλος, «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ», 18. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 197 κ.ε. Ο 
Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται σε ναούς της περιοχής όπως στον άγιο Δημήτριο Σάββου, στη 
μονή Σπηλαίου Σαρακίνιστας, στη μονή Προφήτη Ηλία Στεγόπολης, στη μονή Ευαγγελισμού 
Βάνιστας, στη μονή Μεταμορφώσεως στη Τσιάτιστα, Για περισσότερα βλ. Γιακουμής, Δυο πρώιμα 
μεταβυζαντινά μνημεία, 33. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 170-171, 323, 353, 419. 
Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 286-287.  

514 Επιγραφή: Θ(ΕΟ)Υ CΤΡΑΤΗ/ΓΟC ΟΙΜΗ/ ΑΡΠΑΓΙΔΑ/ ΤΙ ΜΙΧΗ/ ΠΟΡΝΗ Κ(ΑΙ) 
ΚΛΕ/ΠΤΙΔΕC/ CΤΕΚ(ΑΙ)ΤΡΕΜΕ/ΤΕ.  
515 «Οι δύο Ισαπόστολοι χαίρουν ιδιαίτερης λατρείας στα Βαλκάνια και συχνά εικονίζονται με τις αγίες 
Παρασκευή και Κυριακή στο δυτικό τοίχο…»Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 205. Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος και η μητέρα του αγία Ελένη αποτελεί μεταγενέστερη ζωγραφική απεικόνιση, 
ίσως επιζωγράφιση. Συμπέρασμα στο οποίο μας οδηγεί, η διαφορετική τεχνοτροπία, η 
χρωματική ετερορρυθμία, τα μέτρα στις αναλογίες του σώματος αλλά και η λαϊκότροπη  
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μνημειακή ζωγραφική ήδη από τον 9ο αιώνα, με τα πρώτα δείγματα αυτής να 

ανιχνεύονται στην Καππαδοκία.516  

Στην επάνω ζώνη ξεδιπλώνεται η πολυπρόσωπη παράσταση με θέμα την 

ΚΟΙΜΗCΗ ΤΗC Θ(ΕΟ)Τ(Ο)ΚΟΥ (εικ. 105).517 Οι Αποστόλοι εκ περάτων 

συναθροισθέντες ενθάδε518 μέσα σε φωτεινά νέφη, καταφθάνουν ενώπιον της 

νεκρικής κλίνης, περίλυποι για την εκδημία της Θεοτόκου. Πίσω ακριβώς ο 

Χριστός, μέσα σε ακτινωτή ελλειπτική δόξα, κρατά την σπαργανωμένη ψυχή της 

Παναγίας. Ψηλότερα, στον κεντρικό κατακόρυφο άξονα ιστορείται η 

Μετάσταση της Θεοτόκου, δορυφορούμενη υπό αγγέλων.519 Η Θεοτόκος 

εικονογραφείται σε ωοειδή δόξα να παραδίδει τη ζώνη της στον Απόστολο 

Θωμά. Η παράσταση ολοκληρώνεται με το άνοιγμα των θυρών του ουρανού, 

προκειμένου να δεχθούν την Παναγία στους κόλπους τους.  

                                                                                                                                                
απεικόνιση τους. Σχετικά με τη εικονογράφηση των αγίων βλέπε, Walter, The iconography of 
Constantine the great, emperor and saint.  Trifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 209-214. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 168, 273, 283. Η απεικόνιση των ισαποστόλων πηγάζει από 
υστεροβυζαντινά παραδείγματα σε μνημεία της Μακεδονίας και της Σερβίας, Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 218. Η απεικόνιση των αγίων συναντάται και στα μνημεία των Λινοτοπιτών 
Ζωγράφων, αλλά και στο Πωγώνι. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 420. Γιακουμής, 
Δυο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 99. 
516 Σχετικά με τις πρώιμες απεικονίσεις των αγίων, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. 
ενδεικτικά. Βασιλειάδου, Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, 33 κ.ε. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του 
ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 278 κ.ε. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 127-129. 
517

 «Το θέμα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ενεφανίσθη εν τη τέχνη μετά τας εικονομαχικάς έριδας, ότε έγινε 
λαοφιλές, δια των φλογερών λόγων του αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ο οποίος ήντλησε τας πληροφορίας 
του εκ των αποκρύφων συγγραμμάτων». Στυλιανού, «Μια τοιχογραφία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου», 373-375. Περί της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου μέσα από τις ιστορικές πηγές βλ. Ζησίδης, Η Κοίμηση της Θεοτόκου, 108 κ.ε. Στην 
παρούσα παράσταση συνοπτικά απαντούν τέσσερα γεγονότα που αφορούν το γεγονός της 
Κοίμησης, ειδικότερα: η συνάθροιση των Αποστόλων σε νέφη, η Κοίμηση της, η ασέβεια του 
Ιεφωνία και η Μετάσταση της στους Ουρανούς. Παρομοίως εικονίζεται η Παράσταση της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι, στο ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Διβροβούνι και στον Θεολόγο των Αγίων Σαράντα. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 167-170. Σχετικά με το γεγονός της ασέβειας του Ιεφωνία και την 
εικονογραφία της παράστασης βλ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», 125-
126. Πελεκανίδης-Χατζηδάκης, Καστοριά, 66, κ.ε. Καραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά κείμενα, 
386-387. Τhierry, Nouvelles églises rupestres de Cappadoce, 105-106. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 165. 
518 «Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή το χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα˙ και σύ 
Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.». Εκ του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς τιμή της 
Θεοτόκου, Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, Ωρολόγιο το Μέγα, 571.  
519 Περί της Μετάστασης της Θεοτόκου και τις πατερικές θέσεις επ’ αυτών βλ. Σπουρλάκου-
Ευτυχιάδου, Η Παναγία Θεοτόκος, 67 κ.ε. Πριγκιπάκης, Η Θεοτόκος, 353 κ.ε. Σαββίδου-Γιούλτση, Η 
Παναγία πρότυπο πνευματικής τελειώσεως, 136 κ.ε.     
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Στην άντυγα, μεταξύ  βορείου και κεντρικού κλίτους, εικονίζονται με 

φθαρμένα πρόσωπα, σε πενταπλό χρωματικό βάθος ολόσωμοι: Ο ΑΓΙΟC 

ΠΑΥΛΟC,520 κρατώντας Ευαγγέλιο, στραμμένος στα δεξιά του, βλέποντας τον 

Απόστολο Πέτρο στην αντίπερα άντυγα και Ο ΑΓΙΟC CΙΜΩΝ, κρατώντας 

ευαγγέλιο.521  

ΒΟΡΕΙΟ ΚΛΙΤΟΣ: Στο βόρειο κλίτος, ο δυτικός τοίχος διαρθρώνεται σε 

τέσσερις ζωγραφικές ζώνες. Η πρώτη ζώνη, που διατρέχει όλο τον ναό, είναι η 

διακοσμητική ποδιά. Στην δεύτερη ζώνη εικονίζονται σε τοξωτό τετράχρωμο, 

βάθος ολόσωμοι, με φθαρμένα τα χαρακτηριστικά των πρόσωπων, από 

αριστερά προς τα δεξιά: Ο ΑΓΙΟC ΝΗΚΙΦΟΡΟC (εικ. 106).522 Ο άγιος υψώνει 

τον σταυρό του μάρτυρα στο δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό του χέρι 

συγκρατεί τον μανδύα του, που πορπώνεται στο στέρνο.523 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC 

ΕΥΔΟΚΥΜΟC (εικ. 106)524 και ένας τρίτος αταύτιστος άγιος. Ο άγιος 

Ευδόκιμος εμφανίζει αρκετές φθορές στην ζωγραφική του επιφάνεια, τόσο του 

προσώπου όσο και των ενδυμάτων του. Φέρει μανδύα που πορπώνεται στο 

στέρνο του και υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας τον σταυρό του μάρτυρα, ενώ 

το αριστερό του χέρι το θέτει σε στάση αντίστασης. 

Στην επόμενη ζώνη, σε δίχρωμα χρωματικά μετάλλια, σε τρίχρωμο φόντο 

εικονίζονται μάρτυρες της Εκκλησίας, κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου 

                                                 
520 Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται εντός θλαστού τόξου, κρατώντας σταχωμένο βιβλίο, 
πιθανότατα με τις Επιστολές του. Η χρωματική κατάσταση των ενδυμάτων και του σχεδίου του 
αγίου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση  όμως το πρόσωπο του έχει υποστεί πάρα 
πολλές φθορές λόγω υγρασίας και είναι δυσδιάκριτο. Ο άγιος Παύλος απαντά και σε μνημεία 
που έχουν ζωγραφίσει Λινοτοπίτες ζωγράφοι ακολουθώντας παλαιότερα πρότυπα, αλλά και τα 
πρότυπα της σχολής της Βορειοδυτικής. Ελλάδας. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 
272. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 217. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 240. 
521

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 151. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 254.  
522 «Ο εικονογραφικός τύπος του μάρτυρα, διαδεδομένος από τη βυζαντινή εποχή, συνεχίζεται και κατά τους 
μεταβυζαντινούς χρόνους». Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 242. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 224. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 260.  
523

 Για την περιγραφή της εικονογράφησης του αγίου βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 
158. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, Ό.π. Ο άγιος Νικηφόρος εντοπίζεται επίσης σε ναούς της 
περιοχής, στο καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως στη Τσιάτιστα και στη μονή Σπηλαίου στη 
Σαρακίνιστα αλλά και στο ναό του αγίου Αθανασίου Μάντζαρης στο Πωγώνι,  Σκαβάρα, Το 
έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 210, 324. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 104. 
524 Στη μονή Σπηλαίου στη Σαρακίνιστα εικονίζεται επίσης ο άγιος Ευδόκιμος, ημίσωμος, εντός 
στηθαρίου αλλά και στην περιοχή του Πωγωνίου, στο ναό του αγίου Αθανασίου Μάντζαρης. 
Σκαβάρα,  Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 324. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 
107. 
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στο δεξί τους χέρι και προτείνοντας το αριστερό τους χέρι είτε σε στάση 

αντίστασης είτε σε έκταση. Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά, ιστορούνται 

με φθαρμένα τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά: αδιάγνωστος μάρτυς, Ο 

ΑΓΙΟC ΒΟΝΗΦΑΤΟC,525 αδιάγνωστος μάρτυς και Ο ΑΓΙΟC ΑΙΜΙΛΙΑΝΟC, 

που διασπά τη μετωπικότητα των μορφών, ιστορούμενος σε στροφή τριών 

τετάρτων προς τα δεξιά του (εικ. 107).526 Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη 

εικονίζεται αδιάγνωστη παράσταση.  

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ: Στον νότιο τοίχο-πεσσό του 

βορείου κλίτους έχουν ιστορηθεί ολόσωμοι άγιοι, κρατώντας στο δεξί τους χέρι 

τον σταυρό του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό τους προβάλλεται σε στάση 

αντίστασης με ελαφρώς δυσδιάκριτα τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του 

προσώπου τους. Ειδικότερα: Ο ΑΓΙΟC ΜΙΝΑΝ.527 Ο άγιος Μηνάς ο 

μεγαλομάρτυς εικονίζεται εντός θλαστού τόξου, σε τετράχρωμο βάθος, ως 

μάρτυρας. Στην παρούσα παράσταση είναι μετωπικός, γέρων στργγυλογένης, 

φέρει χιτώνα, κοσμημένο με τραχηλιά και περίτεχνο μανδύα.528 Η παράσταση 

του αγίου Μηνά αποτελεί προσφιλές θέμα των ζωγράφων, τόσο στα βυζαντινά 

αλλά και στα μεταβυζαντινά χρόνια.529 Ο άγιος εικονίζεται άλλοτε ως μάρτυρας 

και άλλοτε ως στρατιωτικός.530 Την παράσταση της ζώνης ολοκληρώνει Ο 

ΑΓΙΟC ΒΙΚΤΟΡ.531 Ο άγιος εικονίζεται νέος με κοντό γένι ως μάρτυρας, 

                                                 
525 Η ιστόρηση του αγίου Βονιφατίου «είναι συχνή κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο». Πέττας, Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, 228. Στην Ερμηνεία περιγράφεται ως «νέος και αρχιγένης». Στην παρούσα 
παράσταση εικονίζεται μετωπικός, με δυσδιάκριτα τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά αλλά 
μπορεί κάποιος να διακρίνει τη νεανικότητα της μορφής του. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 158, 271. 
526 Η κατάσταση της εικονογραφικής επιφάνειας του αγίου έχει υποστεί αρκετές φθορές και 
αλλοιώσεις. Δεν είναι εφικτή η ταύτιση του αγίου Αιμιλιανού του μάρτυρα που εορτάζει στις 19 
Δεκεμβρίου και του ομώνυμου αγίου που εορτάζει στις 18 Ιουλίου. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 305.  
527 Η παράσταση του αγίου είναι ενταγμένη και σε ναούς της περιοχής όπως για παράδειγμα 
στον άγιο Νικόλαο Σαρακίνιστας και  στη μονή Στεγόπολης. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
Ζωγράφων, 320-321,. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 219. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 317.  
528 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 196, 270. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 
261. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 205. 
529 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 246-247.  
530 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 237-238.  
531  Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 270. Παζαράς, 
Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 244 κ.ε. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου 
Νικολάου, 143. Οι άγιοι Μηνάς, Βίκτωρας και Βικέντιος είναι αγαπητό θέμα ζωγραφικής στην 
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ενδυόμενος πολυτελή ενδύματα με παρυφές και τραχηλιά. Υψώνει το δεξί του 

χέρι με τον σταυρό του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό το φέρει στο ύψος των ώμων 

σε έκταση. Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου ομοιάζει με αυτόν της Μονής της 

Χώρας.532 Στη ζωγραφική επιφάνεια του αγίου εντοπίζονται αρκετές φθορές στα 

ενδύματα και στο πρόσωπο.533 

Στην επόμενη ζώνη, σε τρίχρωμο χρωματικό βάθος, μέσα σε μετάλλια 

εικονίζονται  τρείς μάρτυρες, κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί 

τους χέρι, Ο ΑΓΙΟC ΛΟΥΚΙΑΝΟC σε μετωπική στάση, Ο ΑΓΙΟC 

ΛΕΟΝΤΙΝΟC σε στάση τριών τετάρτων στα αριστερά του και ένας 

αδιάγνωστος μάρτυρας (εικ. 108).534  

Στη νότια βάση του ημικυλιδρικού θόλου ιστορούνται, από δεξιά στα 

αριστερά, τέσσερις παραστάσεις, χωρισμένες μεταξύ τους από ερυθρόχρωμη  και 

λευκή ταινία. Στην πρώτη παράσταση συναπεικονίζονται τα μαρτύρια των 

αγίων Γεωργίου, Θεοδώρου του Τήρωνος και Θεοδώρου του Στρατηλάτου με τις 

επιγραφές: ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εικ. 109).535 Στην παρούσα 

παράσταση εικονίζεται με λιτό τρόπο το μαρτύριο του αγίου Γεωργίου στον 

τροχό, όπου μπροστά από το τείχος είναι τοποθετημένο το βάθρο με τον τροχό 

και τους δύο δημίους να έλκουν τα σχοινιά.536 Τα μαρτυρολόγια 

ολοκληρώνονται με ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙ   ΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΥ(ΡΩΝΟ)Ν και ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ/ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ/ΔΩΡΟΥ ΤΟΥ 

                                                                                                                                                
περιοχή από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, όπως για παράδειγμα στο ναό της Παναγίας στo 
Cerskë, πλησίον του Λεσκοβικίου στην Αλβανία, Κirchhainer, «Die fresken der Marienkirche», 
92-94. Στη μονή Προφήτου Ηλιού στη Στεγόπολη. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 
344. 
532 Underwood, Kariye Djami, 2, πιν. 302. 
533 Στην ζωγραφική επιφάνεια του αγίου πρέπει να σημειωθεί ότι ανιχνεύονται πολλαπλές 
χαράξεις, με ονόματα και ενθυμήσεις, από αιχμηρά αντικείμενα με παλαιότερη το έτος 1892.   
534 Οι άγιοι Λουκιανός και Λεόντιος είθισται να εικονίζονται μαζί. Στην παρούσα παράσταση 
τα πρόσωπα των αγίων έχουν υποστεί αρκετές φθορές, γεγονός που τα καθιστά δυσδιάκριτα. Για 
την περιγραφή των αγίων βλέπε, Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 271, 297. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 263. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 280. 
535 «Το μαρτύριο  απαντά κανονικά σε όλες τις πηγές και είναι ήδη γνωστό στη μνημειακή τέχνη από τα  
Καππαδοκικά μνημεία, όπου ιστορείται στον ίδιο γενικό τύπο, χωρίς την παρουσία της έφιππης συνοδείας». 
Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 144. Τσιλιπάκου, Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια, 106-
107. 
536 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 
183-184. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 276-277. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 
107. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 234. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος, 162.  
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CΤΡΑ/ΤΗΛΑΤΟΥ.537 Οι δύο άγιοι εορτάζουν τον ίδιο μήνα (17 και 8 

Φεβρουάριου αντίστοιχα), και συνήθως συναπεικονίζονται. Ο άγιος Θεόδωρος 

ο Τήρων ιστορείται μετωπικός, με πολυτελή ενδύματα, τα χέρια σε έκταση στο 

ύψος των ώμων, να αναδύεται μέσα από πύρινο καμίνι.538 Η παράσταση του 

αγίου έχει υποστεί  φθορές και το πρόσωπό του είναι δυσδιάκριτο. Αντίστοιχα ο 

άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης απαντά γονατισμένος, φορώντας πολυτελή 

ενδύματα, έχοντας στα μετόπισθέν του ένοπλο στρατιώτη με σπαθί, έτοιμο να 

καρατομήσει τον άγιο με δύναμη. 

Στη δεύτερη παράσταση στη συνέχεια, ιστορείται το γεγονός της 

μεταμέλειας και επιστροφής των χρημάτων από τον Ιούδα, και του 

απαγχονισμού του (εικ. 110).539  Το θέμα της Μεταμέλειας του Ιούδα δεν 

συνηθίζεται στη βυζαντινή ζωγραφική. Ο Ιούδας  εικονίζεται, με ελαφρά κλίση 

προς τα εμπρός, να πετά τα τριάκοντα αργύρια πάνω στο τραπέζι, γύρω από το 

οποίο κάθονται οι αρχιερείς Άννας και Καϊάφας. Η παράσταση έχει έντονη 

κίνηση, με τους αρχιερείς να  σηκώνουν τα χέρια ψηλά, με έντονες χειρονομίες, 

και να αποποιούνται των ευθυνών τους. Η όλη παράσταση ξεδιπλώνεται 

μπροστά από χαρακτηριστικό κτίριο με τρίβηλο. Δίπλα ακριβώς ξετυλίγεται ο 

απαγχονισμός του Ιούδα, και το πτώμα του κείται εντός οπής στη γη.540  

Στην τρίτη παράσταση ιστορείται ένα επεισόδιο από το μαρτύριο του 

Προφήτη Ιερεμία, με αρκετές φθορές στη ζωγραφική του επιφάνεια. Στο επάνω 

                                                 
537 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 199, 200, 
Χατζούλη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος της Λιτής, 413. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 196. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 263-264. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 
159-160.  
538 «Το εικονογραφικό αυτό σχήμα γνωστό μέσα από εικονογραφημένα χειρόγραφα του 11ου αιώνα, πέρασε 
στη μεταβυζαντινή ζωγραφική με επιμέρους διαφορές». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 258. 
539 Επιγραφή: Κ(ΑΙ) ΜΕΤΑΜΕΛΕΘΕΙC/ Ο ΙΟΥΔΑC ΠΕΣΤΡΕΨΑC/ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΤΑ ΑΡΓΗΡΙΑ 

και ΑΠΕΛΘΩΝ/ ΠΝΗΞΑΤΩ. Ο εικονογραφικός τύπος έχει εμπνευστεί από την ευαγγελική 
περικοπή του Ευαγγελιστή Ματθαίου 27, 3-5. 
540 Το θέμα του Απαγχονισμού απαντά σε χειρόγραφα και ψαλτήρια. Περισσότερα για την 
εικονογραφία του θέματος βλ.ενδεικτικά, Tourta, «The Judas cycle? Byzantine examples and 
post-Byzantine Survivals», 321-336. Semoglou, «La pendaison de Judas. Essai d’ interpretation 
de la scène aux XVe e XVIe siècles et la littérature extra-canonique», 3-13. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 160-161. Stavropoulou-Makri, Les peintures murales, 76. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 276. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 110. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 139-141. 
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τμήμα της παράστασης εικονίζεται ο Προφήτης Ιερεμίας με ανοικτό ειλητάριο541 

και την εξής συνοδευτική επιγραφή: ΜΑΣΤΙΓΑC Ο ΠΡΟΦΗΤΗC (ΙΕ)ΡΕΜΙΑC.  

Στην τέταρτη παράσταση απεικονίζεται ο  Χριστός Ελκόμενος επί 

Σταυρού˙ η ταύτισή της στηρίζεται αποκλειστικά στην εικονογραφία, λόγω του 

δυσανάγνωστου της συνοδευτικής, επιτοίχιας επιγραφής.542 

ΟΡΟΦΗ ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ: Η οροφή 

του ημικυλινδρικού θόλου κοσμείται με έξι μετάλλια, συνδεόμενα μεταξύ τους 

με μικρότερο μετάλλιο, δίκην κοσμήματος. Από  δυτικά προς ανατολικά 

εικονίζονται ημίσωμοι: ένας αδιάγνωστος άγιος, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 

με αποχρωματισμένη τη ζωγραφική επιφάνεια,  η Παναγία με τα χέρια σε 

έκταση και σε κυκλοτερή, φθαρμένη γραφή το μεγαλυνάριο προς τιμήν της 

ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ…,543  ακολουθεί ένας πτερωτός Άγγελος 

με την εξής κυκλοτερή, φθαρμένη επιγραφή: ΕΞΟΥ[…]ΝΟΝ ΕΠΕΒΛΕΨΕΝ Ο 

Κ(ΥΡΙΟ)C ΟΙΔΕ ΠΑΝΤΑC ΤΟΥC ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑC ΤΗ ΓΗΝ,544 και ο 

Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς. Η παράσταση ταυτίζεται λόγω της εικονογραφίας 

της, διότι η συνοδευτική επιγραφή δεν διασώζεται, και το τελευταίο μετάλλιο 

είναι αδιάγνωστο. Η μετώπη του ημικυκλικού τόξου του βορείου κλίτους,  

ανατολικά, κοσμείται με συμπλεκόμενους βλαστούς.  

                                                 
541 Επιγραφή: ΕΓΏ ΤΩ/ ΑΡΝΙΟΝ/ ΑΚΑΚΟΝ/ […] ΓΟΜΕ/ΝΟΝ […] Η παράσταση είναι 
εμπνευσμένη από το Βιβλίο του Ιερεμία 11, 19: «Εγώ ως αρνίον άκακον αγόμενον του θύεσθαι». 
542 Η παράσταση έχει υποστεί από το χρόνο αρκετές φθορές στη ζωγραφική της επιφάνεια.  Η 
εικονογραφική  παράσταση του Χριστού Ελκόμενου, ανιχνεύεται σε τρείς εικονογραφικές 
παραλλαγές. «Στην πρώτη, που κυριαρχεί στην βυζαντινή ζωγραφική, ο Σίμων φέρει το Σταυρό˙ στη 
δεύτερη, που απαντά κυρίως στη δυτική τέχνη, ο Χριστός φέρει ο ίδιος το Σταυρό˙ τέλος στη τρίτη, που 
πιθανόν ακολουθεί ελληνιστικά πρότυπα, ο Χριστός οδηγείται μόνος στο Γολγοθά, χωρίς το σταυρό και το 
Σίμωνα». Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, 15, 21-22, Ματθαίο, 
27, 32-33, Λουκά 23, 26, Ιωάννης 19, 18. Οι παλαιότερες γνωστές παραστάσεις του Χριστού, 
Ελκόμενου, απαντούν στη Καππαδοκία, κατά τον 10ο αιώνα, με το Χριστό να είναι δεμένος με 
σχοινί από το λαιμό. Μετά τον 14ο αιώνα συνηθίζεται η απεικόνιση του Χριστού με τα χέρια 
δεμένα με σχοινί. Περισσότερα για την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά. Κατσελάκη, 
«Ο Χριστός Ελκόμενος επί Σταυρού», 167 κ.ε.  Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 173-
175. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 438-440. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου 
Μουζάκη, 157-164. 
543 Ψάλεται μετά την Ενάτη Ωδή, ως Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου εκ του Μικρού Παρακλητικού 
Κανόνα, Θησαυρός Αγίων, 19. 
544 Εκ του Ψαλτηρίου του Δαβίδ, Ψαλμοί 32, 13-14. Η χρήση του ψαλτηρίου στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία και παράδοση αναδύεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησία από συστάσεως της. Για 
περισσότερα για τη χρήση του Ψαλτηρίου Βλ. Παναγιωτίδης, Δαυïτική μελωδία, 100 κ.ε.   
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ΒΟΡΕΙΟ ΚΛΙΤΟΣ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Ο τοίχος διαρθώνεται σε 

τέσσερις ζώνες, με πρώτη στη βάση του τοίχου την διακοσμητική ποδιά. Στη 

δεύτερη ζώνη, από ανατολικά προς τα δυτικά, ιστορούνται, εντός θλαστών 

τόξων σε τετράχρωμο κάμπο, ολόσωμοι στρατιωτικοί άγιοι με δυσδιάκριτα τα 

φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC ΤΥΡΩΝ,  Ο 

ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC Ο CΤΡΑΤΗΛΑΤΗC (εικ. 111). Οι δύο άγιοι Θεόδωροι 

φέρουν στρατιωτική στολή με ασπίδα και ακόντιο. Αυτός ο εικονογραφικός 

τύπος ακολουθείται συχνά κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, δεν λείπει βέβαια 

και ο εικονογραφικός τύπος των αγίων με αρχοντική στολή, όπως για 

παράδειγμα στη μονή Ρουσάνου στα Μετέωρα, στον άγιο Νικόλαο Βίτσας, στο 

ναό των Εισοδίων «Τσιατσαπά», στη Καστοριά αλλά και σε μνημεία 

Λινοτοπιτών στην ευρύτερη περιοχή.545 Δίπλα παριστάνεται Ο ΑΓΙΟC 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟC (εικ. 112).546 Ο άγιος φέρει πλήρη στρατιωτική εξάρτυση με 

ασπίδα, τόξο, φαρέτρα και τη χαρακτηριστική του περικεφαλαία. Είναι 

στραμμένος στα αριστερά του και κρατά βέλος, διασπώντας την πλήρη 

μετωπικότητα των συνεικονιζομένων αγίων. Ο σκύθης άγιος απαντά με τη 

χαρακτηριστική περικεφαλαία στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους και στην 

Παναγία την Ολυμπιώτισσα. Τον χορό των αγίων συμπληρώνει Ο ΑΓΙΟC 

ΝΕΣΤΩΡ (εικ. 112, 113).547 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΙΤΑC μετωπικός, ως 

μάρτυρας, φέροντας πολυτελή ενδύματα με μανδύα και  τραχηλιά στο στήθος, 

και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στο Χριστό (εικ. 113). Ο 

άγιος κρατάει τον σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι 

                                                 
545 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 
107, Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 150-151. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 
322. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 212, 213. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα, 212. 
546 Η παράσταση του αγίου με στρατιωτική στολή απαντά και σε άλλα μνημεία της περιοχής. Για 
την εικονογραφία του αγίου βλ. ενδεικτικά. Aχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των 
Φιλανθρωπηνών, 103. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 115. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
Ζίτσα, 246. Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 44-45. Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου 
Γεωργίου, 216. 
547 Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου  κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο είθισται να παρίσταται 
με στρατιωτική στολή. Σε μνημεία των λινοτοπιτών ζωγράφων της περιοχής εικονίζεται ως 
μάρτυρας. «Ως μάρτυρας παρουσιάζεται το 16ο αιώνα στις μονές Ρουσάνου, Φωτμού, Μακρυαλέξη, 
Δουσίκου, Μεταμόρφωση Βέλτιστας». Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 90 υπ. 813. 
Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, πιν. 91. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 317, 321, 344, 353.  
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το υψώνει στο ύψος των ώμων.548 Την ομήγυρη των αγίων ολοκληρώνουν Ο 

ΑΓΙΟC ΟΡΕΣΤΙΟC549 και Ο ΑΓΙΟC ΑΡΤΕΜΙΟC (εικ. 114).550 Στην παρούσα 

παράσταση ο άγιος Ορέστης παριστάνεται με πολυτελή ρούχα, μανδύα και 

τραχηλιά. Το σώμα του εικονίζεται με μια ελαφρά κλίση στα αριστερά του, 

σπάζοντας την μετωπικότητα των προαναφερθέντων αγίων. Ο άγιος κρατάει 

τον σταυρό του μάρτυρα στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι το υψώνει 

στο ύψος των ώμων, με την παλάμη να είναι ανοικτή προς τους πιστούς.  Στην 

παρούσα παράσταση ο άγιος Αρτέμιος δεν είναι διακριτός, λόγω της 

τοποθέτησης κουβουκλίου έμπροσθεν της ζωγραφικής επιφάνειας.   

 Μεταξύ των αγίων Θεοδώρου και Μερκουρίου και των αγίων Νικήτα 

και Ορεστίου μεσολαβούν τα βόρεια παράθυρα, κάτωθεν των οποίων η 

ιστόρηση διακόπτεται από τη διακοσμητική καρδιόσχημη ταινία 

(ερυθρόχρωμη-μελανόμορφη).551 

Στην τρίτη ζώνη εικονογράφησης σε τρίχρωμο φόντο, μέσα σε δίχρωμα 

διακοσμητικά μετάλλια, εικονίζονται από ανατολικά προς τα δυτικά: 

                                                 
548 «Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου, που απαντάται από τη μεταβυζαντινή περίοδο οφείλεται στα όμοια 
προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του αγίου με αυτά του Χριστού, στοιχεία που του προσδίδουν ιδιαίτερη 
διάδοση και κατά την Παλαιολόγεια». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 225. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 316. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157. 
Στα λινοτοπίτικα μνημεία της περιοχής ο άγιος Νικήτας ανιχνεύεται μόνο στη μονή 
Μεταμορφώσεως στη Τσιάτιστα Πωγωνίου. Ο άγιος επίσης εικονίζεται στο Πωγώνι στο ναό του 
αγίου Δημητρίου του Σάββου και στον άγιο Αθανάσιο Μάντζαρης. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών Ζωγράφων, 211. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 33, 72-74.  Ο άγιος 
Νικήτας έχει εντοπιστεί να εικονίζεται επίση σε σταυρούς λιτανικούς ή ακόμη και σε εγκόλπια, 
συνοδεία με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Για περισσότερα βλ. Κατσιώτη, «Χάλκινος λιτανικός 
σταυρός», 475 κ.ε.  
549 Ο άγιος Ορέστης ανήκει στη χορεία των Πέντε Μαρτύρων. Η εικονογράφησή τους 
ανιχνεύεται σε έργα μνημειακής ζωγραφικής ήδη από τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Σχετικά με 
την εικονογραφία τω Πέντε Αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 159. Ξυγγόπουλος, Η 
ψηδιφωτή διακόσμησις, 52. Weitzmann, «Illustrations of the lives of the Five Martyrs», 97 κ.ε.     
550 Ο άγιος Αρτέμιος διακρίνεται για τις ιαματικές του επεμβάσεις σε άνδρες κυρίως που 
έπασχαν από κήλη. Το τροπάριο της Στ΄ ωδής του όρθρου είναι χαρακτηριστικό της 
θεραπευτικής του ιδιότητας. «Νοσημάτων ημας απολύτρωσαι, Μάρτυς και παθών, πειρασμών τε και 
θλίψεων, τους επί σοι προστρέχοντας, μιμητά του Σωτήρος Αρτέμιε». Μηναίο Οκτωβρίου τη Κ΄του 
αυτού μηνός. «Η απεικόνιση του αγίου ως μάρτυρα δεν είναι συχνή στην υστεροβυζαντινή εποχή, σε 
αντίθεση με τα μεταβυζαντινά χρόνια, που καθιερώνεται κυρίως από ζωγράφους, της σχολής της 
Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως στη μονή Φιλανθρωπηνών». Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 221. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών,  98, πιν. 13, 60, 70α. Καραμπερίδη, Η μονή 
των Πατέρων στη Ζίτσα, 247-248. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157.  
551 Κάτω από το παράθυρο του βόρειου τοίχου αναπτύσσονται γραπτά κοσμήματα. Τον τοίχο 
διατρέχουν τρίγωνα εντός των οποίων διαγράφονται καρδιόσχημα άνθη, μελανόμορφα και 
ερυθρόχρωμα.   
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αδιάγνωστος άγιος και Η ΑΓΙΑ ΙΟΥΛΙΤΑ (εικ. 115). Η αγία φέρει κόκκινο 

μαφόριο, κρατάει στο δεξί της χέρι τον σταυρό του μαρτυρίου, ενώ η αριστερή 

της παλάμη είναι ανοικτή προς τον θεατή. Το μετάλλιο της αγίας ορίζεται από 

δύο ερυθρόχρωμους ομόκεντρους κύκλους, που ταιριάζουν με το ρούχο της.552 

Ακολουθούν αδιάγνωστος άγιος,  Ο ΑΓΙΟC ΠΡΟ[…], Ο ΑΓΙΟC ΓΕ[…], 

αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΑΝΕΜΠΟ/ΔΙCΤΟC,  αδιάγνωστος άγιος και Ο 

ΑΓΙΟC ΑΝΕ[…]ΣΤΟC (εικ. 116).553 

Στην επόμενη ζώνη εκτυλίσσονται τρείς παραστάσεις με αρκετές φθορές 

στη ζωγραφική επιφάνειά τους, καθιστώντας δυσδιάκριτες τις εικονιζόμενες 

μορφές. Ειδικότερα, από δεξιά προς τα αριστερά, ιστορείται ένα θέμα του 

μαρτυρολογίου· 554 το μαρτύριο του αγίου Δημητρίου με την εξής συνοδευτική 

επιγραφή: ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.555 Στην παρούσα παράσταση 

απεικονίζεται ο άγιος Δημήτριος να υψώνει το δεξί του χέρι, ελευθερώνοντας τα 

πλευρά του,  και να λογχίζεται υπό τριών στρατιωτών, έχοντας δίπλα του τον 

άγιο Λούπο. Το καλλιτεχνικό σύνολο συμπληρώνεται με τη Μεταφορά της 

                                                 
552

 Ο εικονογραφικός τύπος της αγίας Ιουλίτας και του αγίου Κηρύκου οριστικοποιείται μετά 
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έχοντας επιρροές από την Παλαιολόγεια παράδοση και 
χαρακτηριστικό μνημείο τον Άγιο Αθανάσιο Μουζάκη. Πελεκανίδης, «Έρευναι εν άνω 
Μακεδονία», πιν. 143α, 152β. Για την ιδιαίτερη τιμή των αγίων, την εικονογράφησή τους και 
την διάδοση της τιμής τους βλ. Κατσελάκη, «Εικόνα των αγίων Ιουλίττας και Κηρύκου», 181 κ.ε. 
Ο εικονιζόμενος άγιος δίπλα της είναι πιθανότατα ο άγιος Κήρυκος. 
553 Η ζωγραφική επιφάνεια των αγίων μαρτύρων έχει υποστεί πάρα πολλές φθορές, γεγονός που 
καθιστά τα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά δυσδιάκριτα. Οι περισσότεροι άγιοι 
απεικονίζονται με τον καθιερωμένο τύπο, κρατώντας το σταυρό του μάρτυρα στο δεξί τους χέρι 
ενώ το αριστερό χέρι προβάλλει σε στάση αντίστασης. Σχετικά με την εικονογραφία των 
μαρτύρων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 195 κ.ε. 
554 «Στη μνημειακή τέχνη (τα μαρτυρολόγια) των αγίων εμφανίζονται μόλις στο 13ο αιώνα, στο ναό των 
Σαράντα Μαρτύρων στο Tărnovo, δηλαδή πολύ αργότερα από τον ανεξάρτητο κύκλο των αποστολικών 
μαρτυρίων, και είναι πιθανό να κατάγονται από μικρογραφίες κάποιου χειρογράφου του 12ου αιώνα». 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 141. «Οι βίοι των αγίων που εντοπίζονται στα 
εικονογραφημένα χειρόγραφα, στη μνημειακή τέχνη (ιδιαίτερα στις τοιχογραφίες) καθώς και στις φορητές 
εικόνες θέτουν καταρχήν το πρόβλημα σε ποιο από τα παραπάνω μέσα δημιουργήθηκαν πρώτα…Η μελέτη 
της εικονογραφίας του βίου των αγίων αποτέλεσε και αποτελεί θέμα ιδιαίτερα προσφιλές για τους έλληνες 
βυζαντινολόγους». Βασιλάκη, «Εικονογραφικοί κύκλοι αγίων», 24. 
555  Ο πρώτος ναΐσκος προς τιμή του αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη πολύ νωρίς έγινε πόλος 
έλξης για τους χριστιανούς. Η σκηνή του Μαρτυρίου του μαζί με άλλες από τον βίο του 
πιθανότατα να πρωτοεμφανίστηκαν στο ναό του αγίου τον 7ο αιώνα, αλλά δυστυχώς σήμερα 
δεν μας σώζονται. Για τον εικονογραφικό τύπου του αγίου βλέπε, Ξυγγόπουλος, «Βυζαντινό 
Κιβωτίδιο», 135. Αρχ. Τασσιάς, Η βασιλική του αγίου Δημητρίου, 11-15. Ξυγγόπουλος, «Η 
τοιχογραφία του αγίου Δημητρίου», 1-18. Θεοτοκάς, «Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου 
Δημητρίου», 477-488. Στρατή, «Το μακρυναρίκι του Καθολικού», 323-324. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 
194. Καλυβά, Ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου, 38 κ.ε. 
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Κιβωτού της Διαθήκης (εικ. 117).556 Το εικονογραφικό θέμα της Μεταφοράς της 

Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ ανιχνεύεται από τον 11ο αιώνα και εξής. Το θέμα 

είναι εμπνευσμένο από την Παλαιά Διαθήκη.557 Στην παρούσα παράσταση η 

Παναγία, ως έμψυχος κιβωτός, εικονίζεται στο τριγωνικό αέτωμα της 

ναόσχημης Κιβωτού της Διαθήκης, όπου μεταφέρεται σε δίτροχη άμαξα, τα ηνία 

της οποίας κρατεί ο αδελφός του Οζά. Στο κέντρο της παράστασης εικονίζεται ο 

Δαβίδ με βασιλικά ενδύματα, παίζοντας το Ψαλτήριο συνοδεία ομάδας νέων 

οργανοπαιχτών. Στο βάθος της αφηγηματικής σκηνής κυριαρχεί η 

Ιερουσαλήμ.558 Η ζωγραφική ζώνη ολοκληρώνεται με την φθαρμένη και 

ξεθωριασμένη Παραβολή του καλού Σαμαρείτη, 559 που αναδεικνύει την 

φιλευσπλαχνία του Χριστού (εικ. 118).560 

 ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Η απεικόνιση μοναχών 

και αναχωρητών αγίων, σε ναούς που δεν είναι καθολικά μονών ανιχνεύεται 

στην εικονογραφία κατά τον 16ο αιώνα, κατ’ επίδραση των μεταβυζαντινών 

ναών της Βαλκανικής σε συνάρτηση με την επιρροή που άσκησαν μεγάλες μονές 

της εποχής.561 

 Η ζωγραφική διακόσμηση του ναού ξετυλίγεται σε πέντε παράλληλες 

ζώνες, αρχής γενομένης με τη διακοσμητική ποδιά. Στη δεύτερη ζώνη από 

αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται, σε τετράχρωμο φόντο, ολόσωμοι: Ο 

ΑΓΙΟC ΑΝΤΟΝΗΟC μετωπικός, εντός θλαστού τόξου, φέροντας μοναχικά 

                                                 
556 Επιγραφή: Π […] ΑΙ ΚΙΒΩΤΟC ΕΠΙΦΕΡΟΜΕΝΗ/ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ Η ΑΙΤΟΥ ΒΑΣΙ 

ΛΕΟC/ Η […] ΙΕΡΟΥCΑΛΗΜ. 
557 Β’ Βασιλειών 6, 1-16. 
558

 Η παράσταση έχει υποστεί αρκετές φθορές στη ζωγραφική της επιφάνεια. Περισσότερα για 
την εικονογραφία της σκηνής βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 62.  Κουκιάρης, Τα 
θαύματα, 124-125. Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, 49, 80-81. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 200. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 520-521. Προεστάκη, «Η 
μεταφορά της Κιβωτού σε μεταβυζαντινές τοιχογραφίες», 83-84.  
559 Επιγραφή: ΑΝΟC ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΕΝΕ ΑΠΟ ΙΛΗΜ […] Η ιστόρηση της σκηνής αποτελεί 
προσφιλή εικονογραφικό θέμα στην Σχολή  της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
560 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από την ευαγγελική περικοπή του κατά Λουκά 10, 30-37. 
«Άνθρωπος τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστάς περιέπεσεν». Ο εικονογραφικός τύπος 
και τα λείψανα της επιτοίχιας ζωγραφικής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την 
παραβολή του Καλού Σαμαρείτη.  Η παράσταση έχει αρκετές φθορές στη ζωγραφική της 
επιφάνεια, καθιστώντας την δυσδιάκριτη. Για τον εικονογραφημένο τύπο της Παραβολής με 
ενδεικτικά παραδείγματα βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 121. Κοντοπανάγου, Ο ναός 
του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 109-110. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 114-115. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 155-156. 
561 Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 227. 
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ενδύματα και μανδύα που πορπώνεται στο στήθος, στη δε κεφαλή του φορεί 

ένσταυρο κουκούλιο (εικ. 119α).562  Στο δεξί του χέρι κρατάει ανεπτυγμένο 

ειλητάριο, ενώ το αριστερό του χέρι και η παλάμη του είναι ανοικτά προς τον 

θεατή.563 Μεσολαβεί το νότιο παράθυρο, κάτωθεν του οποίου, μέχρι της 

διακοσμητικής ποδιάς, διατρέχει τον τοίχο διακοσμητική ταινία.564 Ακολουθεί 

(Ο ΑΓΙΟΣ) ΕΥΘΗΜΙΟC να απεικονίζεται μετωπικός εντός θλαστού τόξου (εικ. 

119β). Είναι ενδεδυμένος με χιτώνα, κουκούλιο αναδιπλωμένο στους ώμους, με 

ανάλαβο και μανδύα.565 Το δεξί του χέρι το εκτείνει σε ευλογία και με το 

αριστερό του χέρι κρατάει το ανοικτό ειλητάριο.566 Τη χορεία των πατέρων της 

ερήμου συμπληρώνει Ο ΑΓΙΟC ΣΑΒΒΑC ο ηγιασμένος, που απεικονίζεται 

μετωπικός, με διχαλωτή γενειάδα, εντός θλαστού τόξου, να κρατάει 

                                                 
562 Στην παρούσα παράσταση ο άγιος παρά την οδηγία από την Ερμηνεία ότι είναι γέροντας και 
διχαλογένης εικονίζεται με απλή γενειάδα Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162, 223, 272, 
292. Παραλλαγή του εικονογραφικού τύπου με ειλητάριο είναι ο άγιος να κρατεί βακτηρία στο 
δεξί του χέρι όπως για παράδειγμα στο καθολικό της μονής Αναπαυσά, στη τράπεζα της μονής 
Σταυρονικήτα ή στην Παναγία του Άρχοντα Αποστολάκη, ή στη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Μεγαλόβρυσο ή στον άγιο Νικόλαο Τζιώρας. Για περισσότερα βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 227, υπ. 1151. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, 277-278. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 214. Για την αποκρυστάλλωση του 
εικονογραφικού τύπου του αγίου βλ. ενδεικτικά. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 172-173. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 269-270. Η εικονογράφηση 
του αγίου αποτελεί προσφιλές θέμα και σε χειρόγραφα βλ. ενδεικτικά, Βοκοτόπουλος, 
«Εικονογραφικές παρατηρήσεις», 96. 
563

 Επιγραφή: ΜΗ ΑΠΑ(ΤΑΣΕ)/Ο ΜΟΝΑΧ(Ε) ΧΟΡΤΑCΙ(Α)/ ΚΥΛΗΑC […] ΥΠΟΤΑΓΗ/ ΔΕ 

ΜΟΝΩΝ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162.  
564 Κάτω από το παράθυρο του νοτίου τοίχου αναπτύσσονται δύο γραπτά κοσμήματα. Το πρώτο 
κόσμημα έχει φθαρεί και δεν σώζεται διακοσμητικό θέμα. Στο δεύτερο κόσμημα τον τοίχο 
διατρέχουν τρίγωνα εντός των οποίων διαγράφονται καρδιόσχημα άνθη, μελανόμορφα και 
ερυθρόχρωμα.   
565

 «Η απεικόνιση του αγίου είναι γνωστή σε Παλαιολόγεια μνημεία, όπως στο Πρωτάτο, στο παρεκκλήσι 
του αγίου Ευθυμίου στον άγιο Δημήτριο στο καθολικό της μονής Παντοκράτορος και στην Παμμακάριστο 
στην Κωνσταντινούπολη». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 228. Για την 
περιγραφή του αγίου βλ. ενδεικτικά, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 162. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 265. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της 
μονής αγίας Τριάδος, 294. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 173. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 232, 236.   
566 Επιγραφή: ΑΔΕΛΦΗ ΤΑ /ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΧΥ/Η ΜΕΛΕΤΗ Ε/CΤΗ ΔΙΑΚ/ΚΡΗCΗC. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162.  Το κείμενο αναφέρεται στην αρετή της διάκρισης. Αναλυτικότερα 
περί της αρετής βλ. Ιωάννου Σιναΐτη, Κλίμαξ, 281 κ.ε. 
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ανεπτυγμένο ειλητάριο (εικ. 119β).567 Είναι ενδεδυμένος με χιτώνα, κουκούλιο 

στους ώμους, ανάλαβο και μανδύα που κουμπώνει σε ένα σημείο.568  

 Στην τρίτη ζώνη, σε μετάλλια με δίχρωμο κάμπο, εικονίζονται ημίσωμοι, 

με φθαρμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, από αριστερά προς τα δεξιά, 

τέσσερις αδιάγνωστοι μάρτυρες και Ο ΑΓΙΟC ΦΗΛΟΤΗΜΟC (εικ. 119β).  

 Στην τέταρτη ζώνη ιστορείται ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι 

κρουνοί της σοφίας του,569 εκ της οποίας αρδεύονται οι άνθρωποι (εικ. 121).570

 Στην πέμπτη και τελευταία ζώνη, στην κορυφή της κάθετης  ημικυκλικής  

κεραίας, εικονίζεται το γεγονός της άρνησης του Χριστού από τον Απόστολο 

Πέτρο με την επιγραφή: Η ΑΡΝΗCΗC ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (εικ. 120).571 Η 

παράσταση της Άρνησης του Πέτρου εικονίζεται σε τρείς σκηνές και έχει 

επηρεαστεί από τον Ευαγγελιστή Λουκά.572 Ειδικότερα, τα γεγονότα 

διαδραματίζονται σε έναν χώρο πλούσιο σε αρχιτεκτονήματα. Στις δύο πρώτες 

σκηνές ο Πέτρος ιστορείται με τη παιδίσκη να προδίδει τη σχέση του με τον 

Χριστό, σηκώνοντας το αριστερό του χέρι σε στάση άρνησης,  και στους 

περευρισκόμενους στη δίκη του Χριστού, θερμαινόμενους εν μέσω φλογός, να 

                                                 
567 Επιγραφή: ΤΟΙΧΗCΟΝ/ ΤΟ ΚΕΛΛΙ/ΟΝ Ω ΜΟΝΑ/ΧΕ Κ(ΑΙ) ΑΛΛΟΝ/ ΚΕΛΛΙ ΜΗ/ 

ΠΑΡΑΛΑΒΕ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 273. 
568 Τα προσωπογραφικά του χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με την εικονογραφική παράδοση. Ο 
άγιος εικονίζεται με μανδύα που κλείνει σε δυο σημεία σε δύο ναούς που ιστόρησαν Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι στον άγιο Νικόλαο Σαρακίνιστας και στη μονή Σπηλαίου. Για την εικονογραφία του 
αγίου βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 273, 292. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 232. Το κείμενο αναφέρεται στις συμβουλές του προς τους μοναχούς, Περί της βιοτής 
του αγίου Σάββα βλ. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας XII, 157-200. 
569

 Η παράσταση της απεικόνισης του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ως συγγραφέα και ως 
Πηγή Σοφίας είναι διαδεδομένη στη Χερσόνησο του Αίμου και απαντάται σε έργα μνημειακής 
ζωγραφικής και φορητών εικόνων. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από την υμνολογία προς 
τιμή του Αγίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το πρώτο στιχηρό του Εσπερινού σε τέταρτο ήχο «Την 
χρυσήλατον σάλπιγγα, το θεόπνευστον όργανον, των δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητον, της Εκκλησίας το 
στήριγμα, τον νούν τον ουράνιον, της σοφίας τον βυθόν, τον κρατήρα τον πάνχρυσον, τον προχεόντα, 
ποταμούς διδαγμάτων μελιρρύτων, και αρδεύοντα την κτίσιν, μελωδικώς ανυμνήσωμεν», Βλ. Μηναίο 
Νοεμβρίου, Εσπερινός ΙΓ΄.  Ξυγγόπουλος, «Πηγή Σοφίας», 1 κ.ε. Μillet, Monuments de l’ Athos, 1 
κ.ε. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 169-170. Στρατή, «Παρατηρήσεις στην εικονογραφία του 
βίου του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου», 165 κ.ε. 
570 Επιγραφή: ΕΚ ΒΑΘΕΟ CΟΦΗΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ/ ΗΩ ΤΟΥ ΧΡΗCΟCΤΟΜΟΥ. 
571 Σε μνημεία του 14ου και 15ου αιώνα ανιχνεύεται ταυτόχρονη η ιστόρηση της Άρνησης του 
Πέτρου και της Κρίσης του Καϊάφα, όπου τα δύο γεγονότα εξελίσσονται ταυτόχρονα σύμφωνα 
με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 26, 57-75. 

572 Ευαγγελιστής Λουκάς 22, 55-62. 
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επαναλαμβάνει την άρνηση. Στην τρίτη και τελευταία σκηνή απεικονίζεται η 

ένδακρυς μετάνοια του Πέτρου με τον αλέκτορα να λαλεί.573  

 Στην άντυγα, μεταξύ του νότιας κεραίας του σταυρού και του νότιου 

κλίτους, εικονίζονται ολόσωμοι, εντός θλαστών τόξων, σε πενταπλό χρωματικό 

βάθος: Ο ΑΓΗΟC ΘΟΜΑC και (Ο ΑΓIΟΣ) ΦΙΛΗΠΟC (εικ. 122).574  

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ:  Στη βάση 

του κεντρικού, ανατολικού, πεσσού, που εδράζεται ο τρούλος, εικονογραφείται  

στο ύψος της Ωραίας Πύλης, η παράσταση του Ευαγγελισμού (εικ. 124,125).575 Ο 

χώρος καλύπτεται από περίτεχνα οικοδομήματα, που επιστέφονται από 

ερυθρόχρωμο ύφασμα, ενώ  δεξιά της Παναγίας εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα εν 

είδει Περιστεράς. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στέκει ευλογώντας στη βόρεια  

πλευρά, ενώ η Παναγία προβάλλει όρθια σε θρόνο, με τα χέρια προτεταμένα.576  

Χαμηλότερα, στο ύψος των δεσποτικών εικόνων του τέμπλου, 

ιστορούνται επιτοιχισμένες, δεξιά της Παναγίας, Ο ΑΓΙΟC ΙΩ Ο 

ΠΡΟΔΡΟΜΟC έμπτερος, ευλογώντας με το δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό του 

βαστάζει ειλητάριο σε ανάπτυξη (εικ.123).577 Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εικονίζεται 

στη ζωγραφική επιφάνεια του βόρειου πεσσού του ιερού Βήματος, ολόσωμος, 

μετωπικός, ως άγγελος και ενδεδυμένος με τρίχινη μηλωτή και λαδόχρωμο 

                                                 
573

 Ο απόστολος Πέτρος εικονογραφείται με φωτοστέφανο, κατ’ επιρροή της Παλαιλόγειας 
εποχής. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος,, πιν. 38. Για την εικονογραφία της παράστασης 
βλ., Millet, Recherches, 345-361. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 105. Schiller, Ikonographie der 
christlichen, 51-56. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των αγίων Αποστόλων, 129-131. 
574 Η ζωγραφική επιφάνεια των δύο αποστόλων λόγω φθορών και υγρασίας δεν μας επιτρέπει 
περαιτέρω παρατηρήσεις.  
575 Επιγραφή: Ο ΕΒΑΓΓΕΛΗΣΜΟC/ΤΗΣ ΘΤΚ. 
576 «Η εικονογραφία της παράστασης, διαμορφωμένη ήδη απο τους χρόνους μετά την εικονομαχία 
πλουτίζεται με το αρχιτεκτονικό βάθος στην παλαιολόγεια ζωγραφική». Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Εικόνες 
της Ζακύνθου», 116. Από τις πρώτες παραστάσεις που μας έχουν διασωθεί είναι το 
ελεφαντοστέινο δίπτυχο του Duomo στο Μιλάνο (5ος-6ος αιώνας). Για την θέση της παράστασης 
κοντά στο Ιερό, τη σχέση Σωτηρίας του ανθρώπου με τον Ευχαριστιακό κύκλο και την 
εικονογραφία της παράστασης βλ. ενδεικτικά, Millet, Recherches, 67 κ.ε. Weitzmann, «Fragments 
on mount Sina», 18. Ασφενταγάκης, «Θεοτόκος», 248. Καλοκύρης, «Θέματα Θεομητορικής 
εικονογραφίας», 213-215, Robb, «The iconography of the Annunciation», 480-526. Στην 
παρούσα παράσταση ανιχνεύονται στοιχεία που υιοθετούνται στη ζωγραφική μετά τον 14ο 
αιώνα όπως για παράδειγμα η Παναγία εικονίζεται όρθια και ένθρονη. 
577 Επιγραφή: ΜΕΤΑΝΟ/ΕΙΤΕ ΗΓΓΙ/ΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑ/CΙΛΕΙΑ/ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝ/ΟΝ. Το κείμενο του 
ειληταρίου προέρχεται από την ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου 3, 2. 
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ιμάτιο.578 Στα αριστερά του Χριστού ιστορείται η επιτοίχια εικόνα της Kοίμησης 

της Θεοτόκου.579 Στο κάτω τμήμα του τοίχου η ζωγραφική συνεχίζεται με 

διακοσμητική ποδιά, που έχει γεωμετρικά και φυτικά θέματα. 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ. Στη γένεση του 

τόξου, μέσα σε μετάλλιο με ελισσόμενους βλαστούς, εικονίζεται ημίσωμος Ο 

ΑΓΙΟC ΛΟΥΠΟC με πολυτελή ενδύματα να κρατάει στο δεξί του χέρι τον 

σταυρό του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό χέρι το θέτει σε στάση αντίστασης.580  

 Στη συνέχεια, στην οριζόντια κεραία του σταυρού, στα νοτιονατολικά, η 

διάταξη των Χριστολογικών παραστάσεων διαρθρώνεται σε τέσσερις ζώνες, με 

δυο παραστάσεις σε κάθε ζώνη, χωριζόμενες με διακοσμητική, ερυθρόχρωμη και 

λευκή ταινία. Από ανατολικά προς δυτικά οι παραστάσεις έχουν ως εξής: Η 

ΠΡΟΣΕΥΧΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ (εικ. 126).581 Η αφηγηματική παράσταση της 

Προσευχής στη Γεσθημανή εξελίσσεται σε τρείς σκηνές. Στην κορυφή του λόφου 

ο Χριστός γονατισμένος προσεύχεται, ενώ στους πρόποδες του λόφου δέκα 

μαθητές κοιμούνται, και μόνον ο Απόστολος Πέτρος συζητά με τον Χριστό. Στη 

ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής το φυσικό τοπίο και τα πρόσωπα των 

μαθητών έχουν υποστεί αλλοιώσεις, καθιστώντας τη σκηνή δυσανάγνωστη στα 

πρόσωπα.582 Ακολουθεί η Η ΠΡΟΔΟCΙC ΤΟΥ ΧΥ (εικ. 126).583 Η παράσταση 

                                                 
578 Ο άγιος Ιωάννης «Ο φτερωτός εικονογραφικός τύπος του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου συναντάται 
από τα παλαιολόγεια χρόνια και συνηθίζεται περισσότερο στα μεταβυζαντινά, χωρίς να αποκλείεται και η 
παραδοσιακή μορφή του αγίου χωρίς φτερά, όπως συμβαίνει στη μονή  Marko, στη μονή Ντιλίου και στη 
Ρασιώτισσα». Σκαβάρα, Το έργο των λινοτοπιτών ζωγράφων, 318. «Ο τύπος του ολόσωμου, μετωπικού, 
φτερωτού Προδρόμου προέρχεται από την εικονογραφία της παλαιολόγειας Μακεδονίας και απαντά στον 
άγιος Νικόλαο Ορφανό και στο παρεκκλήσι του δεσπότη Λίβερου στην Αγία Σοφία Αχρίδας». Παïσίδου, 
Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 200. Για την εικονογραφία του Προδρόμου και τη θέση του στο 
σχέδιο της Θείας Οικονομίας βλ. ενδεικτικά, Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 11-12. Lafontaine-
Dosogne, «Une icône d’ Angelos», 121-144. Στρατή, «Οι τοιχογραφίες του Γενεθλίου του 
Προδρόμου», 237-250. Ζουμπουλάκης, Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, 27 κ.ε. Καραμπερίδη, Η μονή των 
Πατέρων στη Ζίτσα, 236. 
579 Σχετικά με τη τάξη και τον εικονογραφικό πρόγραμμα του τέμπλου βλ. Μουρελάτος, Εικόνα, 
57 κ.ε.  
580 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Λούπου και τη διαμόρφωσή της βλ. ενδεικτικά  
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 185. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 235. Η ζωγραφική 
επιφάνεια στο πρόσωπο του αγίου διασχίζεται από ρωγμή σε όλο το μήκος του, γεγονός που το 
καθιστά αδιάγνωστο.  
581 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τις Ευαγγελικές περικοπές του Ματθαίου 26, 36-46, 
Μάρκος 14, 32-42, Λουκάς 22, 39-45.  
582

 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 
104. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοιχογραφίες της μονής Φιλανθρωπηνών, 73. Παïσίδου, Οι 



 137 

διαδραματίζεται εν μέσω του Όρους των Ελαιών. Ο Χριστός περιβάλλεται από 

πυκνή ομάδα στρατιωτών και Ιουδαίων, που προσέρχονται μετά φανών και  

λαμπάδων και όπλων, γεμάτοι ένταση και κίνηση προκειμένου να συλλάβουν τον 

Χριστό.584  

Στη δεύτερη ζώνη απεικονίζεται Η ΜΕΤΑΜΟΡ/ΦΟCΙC ΤΟΥ 

Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ (εικ. 127).585 Στη ζωγραφική παράσταση της Μεταμόρφωσης ο 

Χριστός παριστάνεται στη κορυφή του Όρους Θαβώρ, περιβαλλόμενος από 

δόξα και ακτίνες, εντός τριών ομόκεντρων κύκλων, ευλογεί με το δεξί του χέρι 

και κρατάει κλειστό ευαγγέλιο με το αριστερό του χέρι. Αμφοτερόπλευρα του 

Χριστού εικονίζονται ο Προφήτης Ηλίας και ο Θεόπτης Μωϋσής.586  

Στη συνέχεια έπεται η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα (εικ. 127).587 

Στο κέντρο της παράστασης ιστορείται ο Χριστός καθισμένος «επί πώλου όνου», 

ενώ είναι στραμμένος πίσω προς τον όμιλο των Αποστόλων. Το ονάριο είναι 

σκυμμένο έμπροσθεν των Βαΐων  και των ενδυμάτων. Μπροστά και αριστερά 

του Χριστού διακρίνεται η πολύπυργη, τειχισμένη πόλη με τις επάλξεις της και 

στα δεξιά του ομάδα Ιουδαίων να τον υποδέχεται στην πόλη.588  

                                                                                                                                                
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 79-80. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος,, 112-113. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 66-67. Μαυροσκά, Η εικονογραφία του Αποστόλου Πέτρου, 51-53. 
583 Η εικονογραφία της σκηνής είναι εμπνευσμένη από την Ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη 18, 
3. 
584 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής και τη σχέση της με την Παλαιά Διαθήκη βλ.  
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 104-105. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 124-126. Ζίας-
Καδάς, Μονή Οσίου Γρηγορίου, 54. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 74-76. 
Ξηρός, Το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιούδα, 19-20. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 68-69. 
Μουζακιώτου, Οι ναοί, 120-122. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 414-417. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 173-176.  
585 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο 17, 1-13.   
586 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. ενδεικτικά όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 70-71. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 57-59. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 115-
117. Smirnova, «Une icône», 237-246. Bogosavljevic, Η επίδραση της Χριστολογίας του Αγ. Γρηγορίου 
του Παλαμά στην αγιογραφία, 310 κ.ε. 
587 Επιγραφή: (Η)ΒΑΗΦΟΡΟC. 
588 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 101-102. Millet, Recherches, 255-284. Βοκοτόπουλος, «Εικόνα της 
Βαϊοφόρου», 309-323. Schiller, Ikonographie  der chistlichen, 28 κ.ε. Άσπρα-Βαρδάκη, Η μονή 
Παντάνασσας, 126. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων, 101. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 131-132. 
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Στην τρίτη ζώνη η εικονογραφία συνεχίζεται με παραστάσεις από τα 

Πάθη Του Χριστού. Ειδικότερα εικονίζεται η παράσταση του Ιερού Νιπτήρα589 

και Ο ΔΗΠΝΟC ΤΟΥ ΜΗΣΤΗΚΟΥ (εικ. 128).590 Η παράδοση του μυστηρίου 

της Θείας Κοινωνίας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της χριστιανικής λατρείας. 

Η παράσταση αποτελεί προσφιλές θέμα των καλλιτεχνών από τα 

πρωτοχριστιανικά χρόνια. Η παράσταση εκτυλίσσεται εντός πλούσιου 

αρχιτεκτονικού βάθους, σε τράπεζα ωοειδούς σχήματος, με τον Χριστό να 

κάθεται στην άκρη της τράπεζας.  

Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη ιστορούνται οι ανακρίσεις του Χριστού 

ΗΠΟ ΠΗΛΑΤΟΥ ΚΡΗΝΟΜΕΝΟC (εικ. 129).591 Ο Χριστός οδηγείται ενώπιον 

του Πιλάτου εν μέσω ομίλου Ιουδαίων, προκειμένου να κριθεί. Ο Πιλάτος 

κάθεται σε θρόνο εντός των ανακτόρων. Στο υποπόδιο του Κριτή είναι ριγμένο 

ύφασμα με τα αρχικά Ι.Ν.Β.Η. (Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων). Οι 

παραστάσεις ολοκληρώνονται με τη δυσανάγνωστη, φθαρμένη επιγραφή, 

υποκείμενη σε αλλοιώσεις λόγω του χρόνου Ο ΚΡΗΝΟΜΕΝΟC[…]ΑΦΑ (εικ. 

129).592 Η παράσταση εικάζουμε ότι απεικονίζει την κρίση του Χριστού υπό των 

αρχιερέων και είναι εμπνευσμένη από την Καινή Διαθήκη.593 

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Στη βόρεια πλευρά 

της κεραίας τους σταυρού η ζωγραφική διακόσμηση διαρθρώνεται σε τέσσερις 

ζώνες, αντί πέντε της νότιας.  

                                                 
589 Η ταύτιση της παράστασης βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην εικονογραφία των 
προσώπων και της σκηνής, διότι η συνοδευτική επιγραφή έχει πλήρως αλλοιωθεί. Η παράσταση 
είναι εμπνευσμένη από την ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη 13, 1-18    
590 Τα πρόσωπα των μαθητών έχουν υποστεί αλλοιώσεις και φθορές με αποτέλεσμα να είναι 
δυσδιάκριτα. Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 104, 
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 125-126, Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 
132-133. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 114-115. Millet, Recherches, 288,302, 
305. Σκαβάρα, Το έργο των λινοτοπιτών ζωγράφων, 183-184. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 134-136. 
591 Για την εικονογραφία του θέματος βλέπε, Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 105, 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 78-79. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 61-
62. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 107. 
592 Η ζωγραφική επιφάνεια της παράστασης έχει υποστεί αρκετές φθορές γεγονός που καθιστά 
δυσανάγνωστη την επιγραφή της και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.  Για την εικονογραφία του 
θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 105. Reau, Iconographie, 445-446. Γαρίδης-
Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων, 62. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 58-60. Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 121-122. 
593 Ευαγγελιστές Ιωάννης 18, 12-14, Μάρκος 14, 53-65, Ματθαίος 26, 60-61. 
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Η πρώτη ζώνη κοσμείται με τη διακοσμητική ποδιά της απομίμησης 

γεωμετρικών σχημάτων. Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι, 

στρατιωτικοί άγιοι.594 Ειδικότερα από δυτικά προς ανατολικά ιστορούνται: Ο 

ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC Ο ΤΥΡΩΝ (εικ. 130).595 Ο άγιος εικονίζεται με στρατιωτική 

εξάρτυση, ακόντιο, ξίφος και ασπίδα. Δίπλα του προβάλλει Ο ΑΓΙΟC 

ΔΗΜΗΤΡΙΟC (εικ. 130).596 Ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης εικονίζεται σε 

τετράχρωμο βάθος, εντός θλαστού τόξου, με βαρύτιμα υφάσματα και μανδύα. 

Παριστάνεται μετωπικός, κρατώντας τον σταυρό του μάρτυρα στο δεξί του χέρι,  

ενώ με το αριστερό του χέρι συγκρατεί και φέρει μπροστά την άκρη του μανδύα 

του.  Τον χορό των στρατιωτικών αγίων συμπληρώνει Ο ΑΓΙΟC ΓΕΩΡΓΙΟC.597 

Ο Καππαδόκης άγιος εικονίζεται σε τετράχρωμο βάθος, εντός θλαστού τόξου, με 

πολυτελή αρχοντικά ενδύματα, τραχηλιά και μανδύα. Στο δεξί του χέρι κρατάει 

τον σταυρό του μάρτυρα, ενώ το αριστερό του το σηκώνει σε στάση αντίστασης. 

Ανάμεσα στους δύο τελευταίους η ζωγραφική των αγίων διακόπτεται από μια 

διακοσμητική ταινία με καρδιόσχημα μοτίβα, λόγω της ύπαρξης του 

παραθύρου.  

                                                 
594

 «Οι στρατιωτικοί άγιοι εμφανίζονται νωρίς στη βυζαντινή εικονογραφία, αλλά πριν από τον 10 αιώνα 
σπάνια θα εικονιστούν με στρατιωτική εξάρτυση. Από την εποχή  των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, περίοδο 
επίδειξης της στρατιωτικής ισχύος, πληθαίνουν οι παραστάσεις τους με στρατιωτική εξάρτυση, και το 
φαινόμενο γενικεύεται στην εποχή των Κομνηνών, για να γίνει κανόνας κατά την παλαιολόγεια περίοδο, όχι 
βέβαια χωρίς εξαιρέσεις. Καθ’ όλους τους αιώνες εικονογραφούνται ανελλιπώς οι άγιοι Γεώργιος, 
Δημήτριος, Θεόδωρος ο Τήρων…». Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 221. 
595 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, υπ. 839, 92. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 
πιν. 16α, 67α. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, εικ. 46. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών 
παλληκαριών», 213 κ.ε.  
596 «Η απεικόνιση του αγίου χωρίς στρατιωτική εξάρτυση απαντά σε ένα κύκλο μεταβυζαντινών μνημείων 
του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου και των γειτονικών βαλκανικών περιοχών και κατάγεται από 
υστεροβυζαντινά παραδείγματα της ίδιας περιοχής. Η πρωιμότερη παράσταση του αγίου με βαρύτιμη στολή 
μάρτυρα εντοπίζεται στο νάρθηκα της μονής της Χώρας».  Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
210. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 233-234. 
Trifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 222-226. Άσπρα-Βαρδαβάκη, «Μια μεταβυζαντινή 
εικόνα του αγίου Δημητρίου», 113-124. Ξυγγόπουλος, «Η τοιχογραφία του μαρτυρίου του αγίου 
Δημητρίου», 1-18. Του ιδίου, Ο κύκλος της ζωής του αγίου Δημητρίου, 11 κ.ε.. Παπαδόπουλος, Ο 
άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν παράδοσιν, 81-86. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών 
παλληκαριών», 213 κ.ε. Καλυβά, Ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου, 38 κ.ε. 
597 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. ενδεικτικά. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 211, 
221-222. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών παλληκαριών», 213 κ.ε. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 238, 270, 295. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 211-212. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 89-90. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 220-
221. 
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Στην επόμενη ζώνη, σε τρίχρωμο φόντο, μέσα σε δίχρωμα μετάλλια 

συνεχίζεται η απεικόνιση αγίων μαρτύρων. Ειδικότερα από δυτικά προς 

ανατολικά εικονογραφούνται: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΠΙΣΤΟC,598 αδιάγνωστος άγιος, 

Ο ΑΓΙΟC ΟΝΗCΙΦΟΡΟC, που παριστάνεται με πολυτελή ενδύματα, σε δεξιά 

στροφή, κρατώντας τον σταυρό του μάρτυρα, με τρεις οριζόντιες κεραίες, μια 

μεγάλη και δύο μικρές, και δύο αδιάγνωστοι μάρτυρες. 599  

Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη ιστορείται η πολυπρόσωπη, 

αφηγηματική-δραματική παράσταση: Η CΤΑΒΡΟCΙC ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ (εικ. 

131).600 Ο Χριστός ιστορείται πάνω σε ανοικτό, ερυθρόχρωμο Σταυρό, φέρει 

γύρω από την οσφύν του περίζωμα, που είναι καμπυλωμένο σε σχήμα 

αντίστροφου S. 601  Περιστοιχίζεται στα αριστερά, κάτω από την οριζόντια 

κεραία του Σταυρού, από την Θεοτόκο και από όμιλο γυναικών, που 

συμπαρίστανται και υποβαστάζουν την Παναγία που έχει λιποθυμήσει. Στα 

δεξιά της οριζόντιας κεραίας του Σταυρού παρευρίσκεται ο άγιος Ιωάννης, ο 

εκατόνταρχος Λογγίνος, με το χέρι του να δείχνει ψηλά, και ομάδα στρατιωτών. 

Σε δεύτερο επίπεδο, μικρότερης κλίμακας, πλαισιώνουν την παράσταση οι 

συσταυρωμένοι με τον Χριστό ληστές, ενώ στο βάθος διακρίνονται τα τείχη των 

Ιεροσολύμων.602  

 Στην δυτική άντυγα της  κεραίας του σταυρού, στο βόρειο κλίτος, 

εικονίζονται ολόσωμοι, σε πενταπλό χρωματικό βάθος Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
598 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158, 270. Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου είναι θολή 
και το πρόσωπο του αγίου και η επιγραφή μόλις που διακρίνονται. 
599  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158, 196. 
600 Όλοι οι Ευαγγελιστές κάνουν μνεία στο γεγονός της Σταύρωσης. Ματθαίος, 27, 36-56. 
Μάρκος 15, 26-40, Λουκάς 23, 33-43. Ιωάννης 19, 18-30.  
601 Για την εικονογραφία της παράστασης βλ. Τσιγαρίδας, «Σταύρωση», 74-75. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα», 92. Trifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 124-131. 
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 126-132. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 150-154. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων, 113 κ.ε. Μillet, Recherches, 400 
κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 441 κ.ε. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 176-
178. Τσιγαρίδας, «Σταύρωση», 74-75, 135-136. Trifonofa, «Παλαιολόγεια εικόνα της 
Σταύρωσης», 91-100. Τσιγαρίδας, «Φορητή εικόνα της Σταύρωσης», 151-158. Βλιάλη, Η 
εικονογραφία της Σταυρώσεως από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα σε 
τοιχογραφίες, 36 κ.ε. 
602 Σχετικά με τα Άγια Πάθη και τη Σταύρωση του Χριστού βλ. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ΧΙΙ, 560 κ.ε. 
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ΒΑΡΘΟΛΟΜΕΟC603 και Ο ΑΓΙΟC ΗΑΚΟΒΟC (εικ. 132).604 Ο άγιος 

Βαρθολομαίος εικονίζεται εντός θλαστού τόξου, κρατώντας κώδικα με τα δυο 

του χέρια. Αντίστοιχα ο άγιος Ιάκωβος απεικονίζεται, εντός θλαστού τόξου, να 

ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το αριστερό του χέρι να κρατάει κώδικα.  

ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ  ΟΡΟΦΗ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΑΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΤΑΡΟΥ: 

Στην ημικυλινδρική οροφή της βόρειας κεραίας του σταυρού, στη γένεση του 

τόξου, στην ανατολική πλευρά, εικονίζεται μέσα σε μετάλλιο με ελισσόμενα 

άνθη, ημίσωμος,  Ο ΑΓΙΟC ΑΝΔΡΟΝΗΚΟC,605 που παριστάνεται ως μάρτυρας 

(εικ. 133). Φορεί αρχοντικά ενδύματα, υψώνοντας το δεξί του χέρι σε γωνία στο 

ύψος του στήθους και κρατώντας τον σταυρό του μάρτυρα. Το αριστερό του 

χέρι δεν διαγράφεται στη ζωγραφική επιφάνεια, λόγω του περιορισμένου 

χώρου της γένεσης του τόξου. Η εικονογραφία του αγίου απαντά στην περιοχή 

και σε έργα Λινοτοπιτών ζωγράφων, όπως για παράδειγμα στη μονή 

Μεταμορφώσεως στη Τσιάτιστα Πωγωνίου και στη μονή Προφήτη Ηλία 

Στεγόπολης.606 

Στη συνέχεια, από ανατολικά προς τα δυτικά, εκτυλίσσονται οκτώ 

παραστάσεις του Χριστολογικού κύκλου σε ζεύγη των δύο, χωριζόμενες μεταξύ 

τους με ερυθρόχρωμη και λευκή διακοσμητική ταινία. Ειδικότερα οι 

παραστάσεις είναι: Ο ΛΗΘΟC ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟC (εικ. 134).607 Η σκηνή 

απεικονίζει την επίσκεψη των Μυροφόρων γυναικών μετά την Ανάσταση, όπου 

συναντούν τους δύο αγγέλους να τους δείχνουν τα οθόνια και το σουδάριο.608 

Στη σκηνή συναπεικονίζονται και οι στρατιώτες της κουστωδίας κοιμώμενοι.609 

                                                 
603 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 151, 205. Η ζωγραφική επιφάνεια έχει ελαφρές φθορές, 
κυρίως στο πρόσωπο του αγίου. 
604 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 95, 151. Η ζωγραφική επιφάνεια του προσώπου του 
αγίου είναι ελαφρά φθαρμένη στο δεξί μάτι και στο σάρκωμα του προσώπου.  
605 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 271, 296.  
606 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 211, 360.  
607 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη ευαγγελική περικοπή του Λουκά 24, 1-12..  
608 Η Σκηνή της επίσκεψης των Μυροφόρων έχει μελοποιηθεί, σε δεύτερο ήχο, στη βυζαντινή 
υμνολογία και είναι γνωστή ως Β΄ Εωθινό. Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, Αναστασιματάριον, 95-96.  
609

 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής και τη διάδοση της στα Βαλκάνια βλ. Σκαβάρα, Το 
έργο των λινοτοπιτών ζωγράφων, 397, Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 93-94. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 111. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 94-97. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο 
έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο, 100. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 115-116. Τσιγαρίδας, 
«Ο Λίθος», 136-137. Μillet, Recherches, 517-540. 
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Ακολουθεί η παράσταση ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ (εικ. 135).610 Η σκηνή είναι γνωστή 

και ως η Εμφάνιση του Χριστού στη Μαγδαληνή. Η εικονογραφία περιγράφει 

την προσπάθεια της Μυροφόρου να ασπαστεί τους τύπους των ήλων του 

Χριστού, με άλλες Μυροφόρες. Αποτρέπονται όμως από τον Χριστό, όπως 

δηλώνει και η σχετική επιγραφή στο άνω μέρος της παράστασης. Έπεται στην 

εικονογραφία ο Χριστός ΕΛΚΟΜΕΝΟC ΕΠΙ CΤΑΒΡΟ611 και  η 

ΕΠΗΚΑΘΗΛΟCΙC (εικ. 136, 137).612 Στη σκηνή αυτή το νεκρό  σώμα του 

Χριστού έχει αποκαθηλωθεί από τον Σταυρό, βαστάζεται από την Παναγία, στα 

δεξιά του Χριστού, αφού έχει απελευθερωθεί από τα καρφιά των χεριών. Στα 

πόδια του Χριστού προστρέχει ο Νικόδημος, προκειμένου να βγάλει και τους 

ήλους των ποδών.613  Ακολουθεί η κρίση του Ηρώδη, με συνοδευτική επιγραφή 

ΗΠΟ ΗΡΟΔΟΥ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟC (εικ. 138).614 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη 

από τον Ευαγγελιστή Λουκά, και εξελίσσεται μπροστά από πλούσια 

αρχιτεκτονήματα, οι στέγες των οποίων συνδέονται μεταξύ τους με 

ερυθρόχρωμα υφάσματα.615 Ο Χριστός με τα χέρια δεμένα μπροστά 

παρουσιάζεται στα ανάκτορα συνοδεία ομίλου Ιουδαίων, προκειμένου να 

συναντήσει τον ένθρονο Ηρώδη, κατόπιν παραπομπής του Πιλάτου. Φέρει 

                                                 
610 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης και τη Θεολογία της σκηνής βλ. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 111, Καλλιγά-Γερουλάνου, «Η σκηνή του Μη μου Άπτου», 203 κ.ε. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 276. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος,, 144 κ.ε. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 208-209. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 193-194. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 461-463.Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, 187-189.  Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 168-169. Πέττας, Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, 193-194.  
611 «Η εικονογραφία του επεισοδίου του Χριστού Ελκόμενου έχει απασχολήσει αρκετές φορές τους 
μελετητές. Ο Gabriel Millet στο πολύτιμο έργο του Recherches sur l’ikonographie, έχει αφιερώσει στο θέμα 
αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο». Για την εικονογραφία του θέματος και τη σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Κατσελάκη, «Ο Χριστός Ελκόμενος», 167-200. Κεφαλά, «Ο Χριστός αίρων τον σταυρόν», 215-
224. Φώσκολου, «Αναζητώντας την εικόνα του Ελκόμενου», 229-255. Trifonova, Oι τοιχογραφίες 
του αγίου Γεωργίου, 115-122. Κώττα, «Η εξέλιξις της εικονογραφικής παραστάσεως», 5-27. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 126-128. 
612 Στην τελική αποκρυστάλλωση της παράστασης συνέβαλε και η Απόκρυφη Γραμματεία με το 
Απόκρυφο Acta Pilati B (XI. 3). 
613 Για την εικονογραφία του θέματος, τις επιρροές για την τελική διαμόρφωση και τη σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Μillet, Recherches, 467-488. Aναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 154-155. Καλομοιράκης, «Ερμηνευτικές παρατηρήσεις», 201. Σωτηρίου, 
«Ενταφιασμός-Θρήνος», 139-148.  Χατζηδάκης, «Εικόνες επιστυλίου», 390-392 
614 «Η σπάνια παράσταση της Κρίσης του Ηρώδη γνωρίζει περιορισμένη διάδοση από το 16ο αιώνα, κυρίως 
σε χώρους, που εντάσσονται στην επιρροή της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, στις μονές 
Φιλανθρωπηνών, Ντιλίου και Βαρλαάμ». Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 179-180. 
615 Ευαγγελιστής Λουκάς 23, 8-12. 
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λευκό χιτώνα και κόκκινο ιμάτιο.616 Η εικονογραφία συνεχίζεται με την σκηνή 

του χλευασμού και περιπαιγμού του Κυρίου (εικ. 139).617 Ο Χριστός φέρει μώβ 

χιτώνα με ερυθρό μανδύα. Το πρόσωπό του έχει φθαρεί και είναι δυσδιάκριτο, 

ενώ ομάδα Ιουδαίων τον εμπαίζει με συνοδεία οργάνων.618 Η κορύφωση των 

Αγίων Παθών συνεχίζεται με τον Επιτάφιο Θρήνο (εικ. 140).619 Η σκηνή 

διαδραματίζεται εκτός των τειχών της Αγίας Πόλης, μπροστά από τα οποία 

προβάλλει ο Σταυρός, ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη. Η Θεοτόκος 

οδυρόμενη με μεγάλη φιλοστοργία και τρυφερότητα ακουμπά τον Χριστό στο 

μάγουλο. Στον πόνο της Παναγίας συμπάσχουν όμιλος γυναικών και οι Ιωσήφ, 

Νικόδημος και Ιωάννης.620 Η τελευταία παράσταση, που συμπληρώνει τον 

εικονογραφικό κύκλο του ναού με τα Πάθη και τα μετά την Ανάσταση, έχει 

συνοδευτική επιτοίχια επιγραφή Κ(ΑΙ) ΗΔΟΝ ΤΑ ΟΘΟΝΙΑ ΚΗΜΕΝΑ 

ΜΟΝΑ (εικ. 141).621  

Η ζωγραφική της επιφάνειας ολοκληρώνεται με την απεικόνιση του 

Αναπεσόντος στη γένεση του τόξου.622 Ο Χριστός ιστορείται στη γνωστή στάση 

                                                 
616 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 106.  
617 Συνοδευτική επιγραφή: Ο ΕΜΠΕΓΜΟC. Η εικονογραφία της παράστασης είναι 
επηρεασμένη από τους Ευαγγελιστές, Μάρκο, 15, 16-20, Ματθαίο 27, 27-31 και Ιωάννη 19, 2-4. 
618 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Millet, Recherches, 639-640. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 157-158. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 82. Kono, 
«Notes on the Dancers», 159-168. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 168-169. 
Μουζακιώτου, Οι ναοί, 123-125. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 176-
179.   
619 Επιγραφή: ΕΠΗΤΑΦΙΟC ΘΡΗΝΟC.  
620 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. όπου και η σχετική βιβλιογραφία Σωτηρίου, 
«Ενταφιασμός-Θρήνος», 139-148, Millet, Recherches, 489 κ.ε. Reau, Iconographie, 519-521. 
Trifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 132-139. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος, 132-133. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 447 κ.ε. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 182-185. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 132 κ.ε. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 117-118.  Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 149-151. 
621 Για την εικονογραφία της παράστασης βλέπε παραπάνω στην υποσημείωση για τον Λίθο του 
Μνημείοτος. 
622 «Η παράσταση του Αναπεσόντα συμβολίζει την Ενσάρκωση και τη Σταυρική θυσία του Υιού 
του Θεού, για τη λύτρωση του κόσμου». Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 66. «Η 
πιο παλιά παράσταση του Αναπεσόντα που εικονίζεται στο Ψαλτήριο της  Ουτρέχτης 
χρονολογείται στον 9ο αιώνα και με βυζαντινό πιθανότατα πρότυπο». Μπαλτογιάννη, «Το 
Ανακλινόμενον Βρέφος», 229-231. Για την εικονογραφία του θέματος και τη σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 24-25. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 
65. Todic, «Anapeson, Iconographie et signification du theme», 134-165. 
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του Αναπεσόντος, πλαγιάζει επάνω σε ελλειψοειδή, ερυθρόχρωμη στρωμνή και 

καθεύδει.623 

Στην βόρεια άντυγα της κεραίας του σταυρού ιστορούνται, μέσα σε 

τετράλοβα διακοσμητικά μετάλλια, έξι ημίσωμοι προφήτες, κρατώντας 

ανεπτυγμένα ειλητάρια. Ειδικότερα από ανατολικά προς δυτικά εικονίζονται: 

δύο αδιάγνωστοι προφήτες, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC  ΔΑΝΙΗΛ με ερυθρόχρωμο 

χιτώνα και κυανό μανδύα, που πορπώνεται στο στήθος,624 αδιάγνωστος 

προφήτης, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC CΟΛΟΜΟ(Ν) με βασιλικά ενδύματα και 

δυσανάγνωστο ειλητάριο625 και ο τελευταίος προφήτης είναι αδιάγνωστος (εικ. 

142α).  

 

Το ιερό Βήμα 

 

ΙΕΡΟ  ΒΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΚΛΙΤΟΣ:  Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης 

του Ιερού Βήματος απεικονίζεται, σε τρίχρωμο βάθος, Η ΠΛΑΤΗΤΕΡΑ (εικ. 

142β).626 Η Παναγία εικονίζεται ημίσωμη, με τα χέρια ανοικτά σε στάση δέησης, 

σε τετράχρωμο βάθος. Φέρει μωβ ενδύματα και μπροστά στο στήθος της 

παριστάνεται ο Χριστός σε διπλή αστεροειδή δόξα, στο σχήμα των διπλών 

ρόμβων, ευλογεί με το δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατάει κλειστό 

ειλητάριο.627 

                                                 
623 Η παράσταση έχει επηρεαστεί από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και τις Προφητείες του 
Ιακώβ και του Βαλαάμ αντίστοιχα Γένεση 49, 9 και Αριθμοί 24,9. 
624 Επιγραφή ειλητού: ΕΓΩ ΔΑΝ/ΗΙΛ ΕΘ/ΕΟΡΟ ΕΟ/CΟΥ ΕΤΕ/ΘΙΣΑΝ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 262. Το κείμενο προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, Δανιήλ 7, 9. 
625 Ο Προφήτης Σολομών σύμφωνα με τον Διονύσιο εκ Φουρνά απαντά συχνά με συνοδευτικό 
κείμενο ειλητού «Στόμα Δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη δεν ανδρών επίστανται χάριτας». Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 262. Παροιμιών 4, 14. 
626 Γύρω από το τεταρτοσφαίριο επιγράφεται ο ύμνος προς τιμή της Παναγίας «Επί Σοι χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις,  αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Ηγιασμένε Ναέ και Παράδεισε 
λογικέ, Παρθενικών καύχημα, εξ ης Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονεν ο προ αιώνων υπάρχων  Θεός 
ημών. Την γαρ Σην μήτραν θρόνον εποίησε και την Σην γαστέρα Πλατυτέρα ουρανών απειργάσατο. Επί 
σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις, δόξα Σοι». Ποιητής του ύμνου είναι ο άγιος Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός. Ο ύμνος ψάλλεται αντί του Άξιον Εστί στη Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Κάτωθεν 
της επιγραφής συνεχίζει μέχρι τη βάση της κόγχης διακοσμητική λωρίδα απομίμησης 
γεωμετρικών σχημάτων. Αποστολική Διακονία της Ελλάδας, Εγκόλπιο Αναγνώστου, 82. 
627

 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. ενδεικτικά. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, 207. 
Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 35 κ.ε. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από 
το Καπέσοβο, 157-158. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 149-150. Αλιμπράντης, 
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 Στο κάτω μέρος του τεταρτοσφαιρίου, σε τρίχρωμο βάθος, ιστορούνται, 

μέσα σε πέντε δίχρωμα στηθάρια, ημίσωμοι ιεράρχες. Αναλυτικότερα, από 

αριστερά προς τα δεξιά, εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΙΕΡΟΘΕΟC, Ο ΑΓΙΟC 

ΑΥΤΟΝΟΜ(ΟΣ), Ο ΑΓΙΟC ΕΥΜΕΝΗΟC, Ο ΑΓΙΟC ΙΕΡΟΘΕΟC και Ο 

ΑΓΙΟC ΑΛΥΠΙΟC (εικ. 143).628 Οι Ιεράρχες φορούν πολυσταύρια φαιλόνια, 

σταυροφόρα ωμοφόρια, ευλογούν με το δεξί τους χέρι και με το αριστερό τους 

χέρι βαστούν κλειστούς κώδικες.  

Στην τρίτη ζώνη της κόγχης, κάτω από το τεταρτοσφαίριο, ιστορούνται 

τέσσερις συλλειτουργούντες Ιεράρχες (εικ. 143).629 Είναι στραμμένοι, κατά τρία 

τέταρτα, στο κέντρο και χωρισμένοι ανά ζεύγη. Στο αριστερό ημιχόριο, σε 

τετράχρωμο βάθος, δεσπόζουν: Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC και Ο ΑΓΙΟC 

ΒΑΣΗΛΙΟC (εικ. 143).630 Οι δύο ιεράρχες παριστάνονται εντός τετραπλού 

χρωματικού βάθους και θλαστών τόξων. Ο άγιος Γρηγόριος φέρει πολυσταύριο 

φαιλόνιο και ωμοφόριο, κρατώντας κλειστό κώδικα, προτείνοντας το αριστερό 

του χέρι εμπρός. Ο άγιος Βασίλειος φέρει απλό φαιλόνιο και ωμοφόριο 

πολυσταύριο, κρατώντας ανοικτό ειλητάριο με την έναρξη της Θείας 

Λειτουργίας.631 

 Στο δεξί ημιχώριο δεσπόζουν: Ο ΑΓΙΟC ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο 

ΧΡΥCΟΣΤΟΜΟC και Ο ΑΓΙΟC ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΕΛΕΗΜΟΝΟC (εικ. 143).632 

Οι δύο ιεράρχες παριστάνονται εντός τετραπλού χρωματικού βάθους και 

                                                                                                                                                
Επί Σοι Χαίρει, 15 κ.ε. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 45-46. Αναγνωστόπουλος, 
Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 85-87. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 35 κ.ε. 
628 Στην κόγχη του Ιερού Βήματος είθισται, λόγω του Λειτουργικού Κύκλου, να παρίστανται 
Ιεράρχες. Σχετικά με την εικονογραφία των ιεραρχών βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 
154 κ.ε.  
629 Στη ζώνη αυτή είθισται να εικονίζονται, σε δύο ημιχόρια, Ιεράρχες που είναι και συγγραφείς 
Θείων Λειτουργιών. Αναλυτικότερα για τα κείμενα των Θείων Λειτουργιών βλ. Φουντούλης, 
Θείαι Λειτουργίαι, 5 κ.ε. Μεταξύ των δύο ημιχορίων μεσολαβεί τω φωτιστικό άνοιγμα του Ιερού.  
630 Για την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. 
Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 132. Σχετικά με τα άμφια βλ. Θεοχάρη, «Κεντητική», 441 κ.ε. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 183 κ.ε. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 119 κ.ε. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 84. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 62 κ.ε. Κοντοπανάγου, Ο 
ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 38-39. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 59. Μεράντζας, Ο τόπος της 
αγιότητας, 130.  
631 Επιγραφή: ΕΥΛΟΓΙΜ/ΕΝΗ Η ΒΑC/ΗΛΙΑ Τ/ΟΥ ΠΑΤΡΟ/C (ΚΑΙ) ΤΟΥ ΙΟΥ. 
632 Για την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 70. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 62, 71. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος, 47 κ.ε. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 65 κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 186. 
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θλαστών τόξων. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος φέρει πολυσταύριο φαιλόνιο 

και σταυροφόρο ωμοφόριο. Κρατάει με τα δυο του χέρια ανεπτυγμένο 

ειλητάριο με την καταληκτική ευχή του β΄ αντιφώνου της Θείας Λειτουργίας.633 

Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ευλογεί με το δεξί του χέρι φέροντας απλό φαιλόνιο 

και πολυσταύριο ωμοφόριο, ενώ κρατάει κλειστό κώδικα.634 Η βάση της 

ημικυλινδρικής κόγχης του ιερού Βήματος καλύπτεται από τη διακοσμητική 

ποδιά απομίμησης γεωμετρικών σχημάτων.  

Στην επάνω ζώνη της μετώπης του τεταρτοσφαιρίου του ανατολικού 

τοίχου, ιστορούνται, σε τετράχρωμο βάθος, δύο ολόσωμοι άγιοι ποιητές,635 

μεταξύ του ανατολικού παραθύρου, που τίμησαν και ύμνησαν με τα έργα τους 

το πρόσωπο της Παναγίας: Ο ΑΓΙΟC ΚΟΥΣΜΑC Ο ΠΗΙΤΗC,636 με 

ανεπτυγμένο ειλητάριο637 και ο ΑΓΙΟC ΗΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΔΑΜ/ΑΣΚΥΝΟC,638 

παρομοίως (εικ. 144, 145).639  

ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ  ΘΟΛΟΣ  ΙΕΡΟΥ  ΒΗΜΑΤΟΣ. Στο ιερό Βήμα η 

ζωγραφική διακόσμηση του θόλου διαρθρώνεται σε δύο ζώνες, σε ζεύγη των δύο 

παραστάσεων, στον βόρειο και νότιο τοίχο αντίστοιχα.  

Ειδικότερα στη μετώπη του πεσσού του βορείου τοίχου η βάση του τοίχου 

διατρέχεται από διακοσμητική ποδιά. Στην επόμενη ζώνη, σε τετράχρωμο 

βάθος, εικονίζεται ολόσωμος, ευλογώντας και κρατώντας ευαγγέλιο Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
633 Επιγραφή: ΟΤΙ CΟΝ/ΤΟ ΚΡΑΤΟC/ Κ(ΑΙ) CΟΥ ΕΣ/ ΤΙΝ ΗΝ Β/ ΑCΙΛΕΙΑ. 
634 «Προστάτης των ταπεινών και των φτωχών, ιδιαίτερα αγαπητός στον βορειοελλαδικό χώρο». Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 210-211. 
635 Άνωθεν της παράστασης «Επί Σοι Χαίρει» εικονίζονται δύο Σύριοι ποιητές που με την 
ποιητική γραφίδα τους ύμνησαν το πρόσωπο της Παναγίας. Ιστορούνται αντικριστά, ολόσωμοι, 
με μοναχικά ενδύματα και ανάλαβο.  
636 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Kimpel, «Kosmas von Majuma», 343-344. Grabar, 
La peinture religieuse, 79. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 167, 264. Ξυγγόπουλος, Αι 
τοιχογραφίαι της μονής Προδρόμου, 15-16 
637 Ο άγιος Κοσμάς ο Ποιητής κρατεί αναπτυγμένο ειλητάριο με ενεπίγραφη γραφή τον 
Καλοφωνικό Ειρμό σε Ά ήχο  «Ποιαν σοι επάξιον ωδήν». 
638 Ο άγιος Iωάννης ο Δαμασκηνός  κρατεί αναπτυγμένο ειλητάριο με ενεπίγραφη γραφή το 
Δογματικό Θεοτοκίο του Ά ήχου που ψάλλεται το Σάββατο το απόγευμα στον  Μεγάλο 
Εσπερινό. Παρακλητική, 17-18. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Τσιγαρίδας, «Άγιος 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός», 76-77. Kaster, «Johannes von Damaskus», 102-104. 
639 Το κείμενο του ενεπίγραφου ειλητού προέρχεται από το Δογματικό Θεοτοκίο του Α΄ ήχου: 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟC/ΜΗΟΝ ΔΟΞΑ/ ΤΗΝ ΕΞΑΝΘΡΟ/ΠΟΥC CΠΑΡΗCΑ/ Κ(ΑΙ) ΤΟΝ 

ΔΕ/CΠΟΤΗ ΤΕΚΟΥCΑ/ ΤΗΝ ΕΠΟΥ/ΡΑΝΗΟΝ ΠΗ/ΛΗ […] ΥΜΝΗ/CΟΜΕΝ ΜΑ/ΡΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑ/ΡΘΕΝΟΥ ΤΟ […], Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, Αναστασιματάριον, 18-19.  
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ΒΛΑΣΙΟC (εικ. 146β).640 Ο άγιος Βλάσιος παριστάνεται εντός θλαστού τόξου με 

αρχιερατικά άμφια, βαστάζοντας κώδικα στο αριστερό του χέρι και ευλογώντας 

με το δεξί του χέρι.641  

Στη γένεση του τόξου του βορείου τοίχου που οδηγεί στην πρόθεση 

εικονίζονται αντωπά σε δίχρωμο βάθος, δίχρωμων μεταλλίων, ημίσωμοι 

μάρτυρες. Ειδικότερα: Δυσανάγνωστος άγιος και Ο ΑΓΙΟC ΚΟΜΝΟC (εικ. 

147). Ο άγιος εικονίζεται νέος, με μικρά γένια, φορώντας πολυτελή ενδύματα 

και κρατώντας τον σταυρό του μάρτυρα.  

Στον βόρειο τοίχο του ιερού Βήματος ιστορείται η πολυπρόσωπη 

αφηγηματική παράσταση: Η ΑΝΑΛΗΨΗC ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ, με τον Χριστό 

μέσα σε κυκλική δόξα να αναλαμβάνεται στους ουρανούς από αγγέλους (εικ. 

148).642 Κάτω στη γη οι Απόστολοι, και η Παναγία όρθια και δεόμενη, έκθαμβοι 

βλέπουν το γεγονός, ενώ άγγελοι κρατούν ενεπίγραφα ειλητάρια.643  

Στην επόμενη ζώνη ιστορούνται ένα ζεύγος παραστάσεων του 

Χριστολογικού κύκλου. Αναλυτικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά: Η 

Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, με φθαρμένη επιτοίχια επιγραφή, 

λόγω οριζόντιας ρωγμής στο συγκεκριμένο σημείο, η ταύτιση της οποίας 

βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην εικονογραφία, διότι η συνοδευτική 

επιγραφή έχει πλήρως εξαφανιστεί (εικ. 149, 150).  

Η επόμενη παράσταση μνημονεύει το θαυμαστό Σημείο του Χριστού 

στους μαθητές του, με την αλίευση πλήθους ιχθύων. Ειδικότερα η επιγραφή 

σημειώνει: ΒΑΛΕΤΕ ΕΙC ΤΑ ΔΕΞΗΑ ΜΕΡΗ ΟΥΤΟΥ ΠΛΗΟΥ ΤΟ ΔΗΧΤΗΩΝ 

                                                 
640 Η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί αρκετές φθορές και χαράξεις. 
641

 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 155. 
Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 137. Στρατή, «Οι τοιχογραφίες του Γενεθλίου του Προδρόμου», 
241-242. 
642 Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 112-113. 
Ξυγγόπουλος, «Η τοιχογραφία της Αναλήψεως», 32 κ.ε. Βαραλής, «Ιδιότυπη εικόνα 
Ανάληψης», 161-178. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 134-139. Παπαγεωργίου,  Το καθολικό 
της Αγίας Παρασκευής, 105-106. Τσιγαρίδας, «Ανάληψη», 139-140. Μπονόβας, Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 153-154. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 125-
128.  
643 Επιγραφή: ΑΝΔΡΕΣ/ ΓΑΛΗΛΕΙ/ ΤΗ ΕCΤΗ/ ΚΑΤΕ  ΒΛ/ ΠΟΝΤΕC/ CΝ ΤΩ ΟΥΡΑ/ΝΟ και 
ΟΥΤΟC Ο /ΑΝΑΛΗ/ΦΘΗC/ ΒΛΕΠΟΝ/ΤΕC. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τις 
ευαγγελικές περικοπές, Μάρκος, 16, 19, Λουκάς 24, 51-52, και Πράξεις των Αποστόλων 1, 9-12. 
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(εικ. 149, 150).644 Στο μέσο της παράστασης εικονίζονται πέντε Απόστολοι να 

έλκουν τα δίχτυα από τη λίμνη, που περιβάλλεται από βραχώδεις ακτές. Ο 

Χριστός ιστορείται ευλογώντας τον Απόστολο Πέτρο, που είναι μέσα στη 

θάλασσα, και κρατώντας κλειστό ειλητάριο με το αριστερό του χέρι.645 

Αντίστοιχα στη μετώπη του πεσσού του νοτίου τοίχου η βάση του τοίχου 

διατρέχεται από διακοσμητική ποδιά. Στην επάνω ζώνη εικονίζεται, σε 

τετραπλό χρωματικό κάμπο, ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC ΑΝΔΡΕΑC, που 

παριστάνεται εντός θλαστού τόξου, φέροντας φαιλόνιο και πολυσταύριο 

ωμοφόριο. Με το δεξί του χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατάει κλειστό 

κώδικα.646  Στη γένεση του τόξου του νοτίου τοίχου που οδηγεί στο διακονικό 

εικονίζονται αντωπά, σε τρίχρωμο βάθος δίχρωμων μεταλλίων, ημίσωμοι 

μάρτυρες. Ειδικότερα ιστορούνται, από αριστερά προς τα δεξιά, με πολυτελή 

ενδύματα και σταυρό στο δεξί τους χέρι: Ο ΑΓΙΟC CΟΥΜΑΡΑΝΔΟC647 και Ο 

ΑΓΙΟC ΔΟΜΕΤΗΟC (εικ. 151, 152).648     

Στον νότιο τοίχο του ιερού Βήματος ιστορείται η Είσοδος της Παναγίας 

στον ναό του Σολομώντα, με τίτλο: ΤΑ ΑΓΗΑ ΤΟΝ ΑΓΗΟΝ (εικ. 153).649  Η 

Θεοτόκος εισάγεται και «προσφέρεται τω Ναώ τω νομικώ κατοικείν εις τα Άγια» από 

τους γονείς της σε ηλικία τριών ετών και ο Ζαχαρίας «ταύτην υποδέχεται».650 Την 

σκηνή πλαισιώνουν επτά «Λαμπαδηφόροι παρθένοι, την Αειπάρθενον, φαιδρώς 

οδοποιούσαι, προφητεύσουσιν όντως, εν πνεύματι το μέλλον».651  

Οι παραστάσεις συνεχίζουνται και στην επάνω ζώνη με δύο 

Χριστολογικά θέματα. Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά, ιστορούνται: Η 

                                                 
644 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης την ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη 21, 1-14. 
645 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Γαρίδης-Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου 
Ιωαννίνων, εικ. 46. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοιχογραφίες της μονής Φιλανθρωπηνών, 68, 83. 
Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες της μονής Πέτρας, 226-227. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 157-158. 
646Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 151.  
647 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 297.  
648 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 272.    
649 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 144. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 127. Αρχοντόπουλος, 
«Εισόδια της Θεοτόκου», 253-258. Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 239-240. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 186-188. Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Πέτρας, 172-173, Τσιγαρίδας, «Εισόδια της Θεοτόκου», 149. Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  
εικονογραφία, 188 κ.ε. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 136. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 202-203. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 260-263.  
650 Εκ της υμνολογίας της Εκκλησίας βλ. Μηναίο Νοεμβρίου ΚΑ΄.  
651

 Ο.π. 
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ΓΕΝΗC(ΗΣ) ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ (εικ. 154).652 Η παράσταση διασώζει τα βασικά 

γεγονότα της Γέννησης του Θεανθρώπου. Η Παναγία στο κέντρο της 

παράστασης είναι ξαπλωμένη με τον Χριστό κείμενο σε λαξευτή μακρόστενη 

φάτνη. Γύρω από το κεντρικό γεγονός ιστορούνται δευτερεύοντα γεγονότα, 

πρόξενος δημιουργίας των οποίων υπήρξαν η κανονική και η απόκρυφη 

γραμματεία.  Δίπλα στην Παναγία παρίστανται οι τρείς μάγοι με τα δώρα. 

Κάτω αριστερά εικονίζεται το λουτρό του Χριστού, ενώ στα δεξιά οι 

προβληματικές σκέψεις του Ιωσήφ με τον πειραστή. Στο επάνω μέρος της 

παράστασης εικονίζονται άγγελοι να δοξολογούν το γεγονός και να 

μεταφέρουν το μήνυμα σ’ έναν βοσκό.653 Επίσης ιστορείται η ΗΠΑΠΑΝΤΗ 

ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ, με τον άγιο Συμεών να δέχεται στις αγκάλες του το βρέφος 

Χριστό (εικ. 155).654 Η σκηνή εικονίζεται σύμφωνα με τον ασύμμετρη διάταξη, 

όπως απαντά συχνά μετά τον 14ο αιώνα στη ζωγραφική τέχνη. Στα δεξιά ο άγιος 

Συμεών επάνω σε βάθρο κρατεί στην αγκάλη του το νήπιο Χριστό, και 

ετοιμάζεται να το δώσει στην αγκαλιά της Παναγίας. Την Παναγία συνοδεύει ο 

Ιωσήφ κρατώντας ζευγάρι νεοσσών, ως την καθιερωμένη προσφορά για τα 

νεογέννητα. Δίπλα παρευρίσκεται η προφήτιδα Άννα, υψώνοντας ανοικτό 

ειλητάριο με εξίτηλη επιγραφή. 655 

Στην βόρεια μετώπη του ιερού Βήματος, άνωθεν του αγίου Βλασίου 

εικονίζεται ολόσωμος άγιος μάρτυς, αδιάγνωστος. Στην αντίστοιχη πλευρά 

απέναντι, στη μετώπη του νοτίου πεσσού εικονίζεται ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
652 Η εικονογραφία είναι εμπνευσμένη από το Ευαγγέλιο του Λουκά 2, 1-20 και την Απόκρυφη 
Γραμματεία. Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 69. 
653 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία 86. 
Τσιγαρίδας, «Γέννηση», 130-131. Millet, Recherches, 83 κ.ε. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Ρουσάνου, 104 κ.ε. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 50-52. Γιαννούλης, Οι 
τοιχογραφίες των βυζαντινών μνημείων, 54-58. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμου, 126-
127. Εμμανουήλ, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Νικολάου», 119 κ.ε. 

654
 Η παράσταση έχει πηγή δημιουργίας την ευαγγελική περικοπή του Λουκά 2, 22-38. 

655 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 87. 
Ξυγγόπουλος, «Υπαπαντή», 328-339. Τσιγαρίδας, «Υπαπαντή», 131-132. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 200-201. Γαρίδης-Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων, 59. Παïσίδου, 
Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 84.  Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 132-133. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 364-368. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 98-99. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού 
αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 93-100. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 108-110. Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 69-70. 
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ΚΛΑΥΔΙΚΟC (εικ. 156α).656 Ο άγιος εικονίζεται ηλικιωμένος, ασπρομάλλης και 

ασπρογένης, εντός θλαστού τόξου, σε τετράχρωμο βάθος. Φέρει πολυτελή 

ενδύματα και κρατάει τον σταυρό του μάρτυρα με το δεξί του χέρι, ενώ το 

αριστερό του χέρι το θέτει σε στάση αντίστασης.  

 Στην άντυγα του ανατολικού τοίχους της κεραίας του σταυρού 

εικονίζονται, σε τετράλοβα σταυροειδή στηθάρια, συνδεόμενα μεταξύ τους με 

μικρά κομβία δίκην κοσμήματος, προφήτες και δίκαιοι,  κρατώντας κλειστά και 

ενεπίγραφα ειλητάρια (εικ. 156β, 157α). Ειδικότερα, από βόρεια προς νότια: δύο 

αδιάγνωστοι προφήτες, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΖΑΧΑΡΙΑC, Ο ΑΡΡΟΝ, Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC […ΕCΕ…], Ο ΠΡΟΦΗΤΗC CΑΜΟΥΗΛ, Ο ΔΗΚΕΟC ΙΩΒ, 

ΔΗΚΕΟC ΝΩΕ.657  

Στον ανατολικό τοίχο κάτωθεν της άντυγας του βορείου διαδρόμου, στο 

ιερό Βήμα προς την πρόθεση, εικονίζεται: Ο ΑΓΙΟC ΓΡΙΓΟΡΗΟC ΝΗΣΙC (εικ. 

157β).658 Ο άγιος απεικονίζεται εντός θλαστού τόξου, σε τετράχρωμο βάθος, 

είναι ολόσωμος με αρχιερατικά άμφια, πολυσταύριο φαιλόνιο και ωμοφόριο. 

Ευλογεί με το δεξί του χέρι και κρατάει κλειστό κώδικα στο αριστερό του.659 

Άνωθέν του, από ανατολικά προς τα δυτικά, εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC 

ΝΗΚΟΛΑΟC Ο ΜΕΓΑΠΟΛΕΟC (εικ. 158). Ο άγιος Νικόλαος ιστορείται εντός 

θλαστού τόξου, σε τετράχρωμο βάθος, είναι νέος, αγένειος, ολόσωμος, με 

αρχιερατικά άμφια, φαιλόνιο και πολυσταύριο ωμοφόριο. Ευλογεί με το δεξί 

του χέρι και κρατάει κλειστό κώδικα στο αριστερό του χέρι.660 Επίσης Ο ΑΓΙΟC 

ΓΡΙΓΟΡΙΟC Ο ΑΚΡΑΓΑΝ[…] (εικ. 158). Ο άγιος Γρηγόριος ο Ακραγαντίνων 

ιστορείται εντός θλαστού τόξου, σε τετράχρωμο βάθος, είναι ηλικιωμένος 

                                                 
656 Εικάζουμε ότι πρόκειται για τον άγιο Κλαύδιο που εορτάζει στις 5 Απριλίου. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 202.  
657 Όλοι οι Προφήτες και Δίκαιοι εικονίζονται, εντός τροχών, με χιτώνα και ιμάτιο πλην του 
Ααρών που φέρει αρχιερατικά άμφια. Η ζωγραφική τους επιφάνεια έχει αρκετές φθορές με 
αποτέλεσμα να είναι δυσδιάκριτα τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά. «Η απεικόνιση των 
προφητών μεταξύ των σκηνών που προανήγγειλαν έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σχέση της Παλαιάς και 
Καινής Διαθήκης και θεωρούμε πιθανόν τα κείμενα των ειληταρίων να αντιστοιχούν στα απεικονιζόμενα 
ευαγγελικά επεισόδια του κύκλου του Δωδεκαόρτου, των Παθών, των Ευαγγελίων, των Θαυμάτων και της 
διδασκαλίας».  Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 206-207. 

658 Ο άγιος ήταν αδελφός του Μ. Βασιλείου με μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα. Για τα έργα 
του βλ. Patrologia Graeca 44-46. 
659 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154, 268. 
Μουζακιώτου, Οι ναοί, 94.  
660 Η ζωγραφική του επιφάνεια έχει υποστεί φθορές και το πρόσωπο του είναι δυσδιάκριτο. 
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ασπρομάλλης και ασπρογένης, ολόσωμος, με αρχιερατικά άμφια, φαιλόνιο και 

πολυσταύριο ωμοφόριο. Ευλογεί με το δεξί του χέρι και κρατάει κλειστό κώδικα 

στο αριστερό του χέρι.661 Ιστορείται ακόμη ένας αδιάγνωστος άγιος.  

Αντίστοιχα, στον ανατολικό τοίχο του νοτίου διαδρόμου που οδηγεί στο 

διακονικό, εικονίζονται ολόσωμοι ιεράρχες με τα αρχιερατικά τους άμφια,  

εντός θλαστών τόξων, να ευλογούν και να κρατούν κλειστούς κώδικες: Ο 

ΑΓΙΟC ΜΕΘΟΔΗΟC και άνωθέν του, από ανατολικά προς τα δυτικά, Ο 

ΑΓΙΟC ΕΠΗΦΑΝΗΟC, Ο ΑΓΙΟC CΟΦΡΟΝΗΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΜΒΡΟΣΗΟC 

(εικ. 159-160). 662 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στο τεταρτοσφαίριο της 

Πρόθεσης του ιερού Βήματος ιστορείται σε τρίχρωμο βάθος ο Χριστός, 

ημίσωμος, με πολυσταύρια αρχιερατική στολή, ευλογώντας με τα δυο του χέρια 

σε ανάπτυξη ως Ο ΜΕΓΑC  ΑΡΧΥΕΡΕΥC (εικ. 161).663 Φέρει βαρύτιμα άμφια, 

αρχιερατικό σάκκο που στις απολήξεις του περιτρέχεται από διάλιθη ταινία, και 

μίτρα. 

Στην κάτω ζώνη του τεταρτοσφαιρίου της πρόθεσης ιστορείται Ο 

ΜΕΛΟΙΣΜΟC (εικ. 161). Επάνω από το φωτιστικό άνοιγμα της Πρόθεσης 

ιστορείται ο Χριστός ως νήπιο, ξαπλωμένος μέσα σε ύφασμα και περιτυλιγμένος 

με κόκκινο ύφασμα. Αριστερά και δεξιά του πλαισιώνεται από δύο αγγέλους 

και δύο ιεράρχες.664 Δίπλα στους αγγέλους, από αριστερά προς τα δεξιά, 

                                                 
661

 Η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί φθορές και το πρόσωπο είναι δυσδιάκριτο. Για την 
εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού 
αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 216. 
662 Για την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 155, 268, 167. Μουζακιώτου, 
Οι ναοί, 82. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 88. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 192.   
663 «Ο Σάκκος, σύμβολο του κόκκινου χιτώνα με τον οποίο έντυσαν τον Χριστό πριν από τη Σταύρωση, από 
τα χαρακτηριστικά επισκοπικά insignia, ανήκει σε αρχαιότατο ενδυματολογικό τύπο  που γνώρισε εξαιρετική 
διάδοση σε όλο τον κόσμο, αφού επισημαίνεται σε παλαιότατους πολιτισμούς, συχνά με έννοια θρησκευτική 
συνδεδεμένη με τελετουργίες». Κορρέ-Ζωγράφου, «Πατριαρχικός Σάκκος», 451-452. Σχετικά με την 
εικονογραφία του Χριστού και την βιβλιογραφία του, ως Μέγα Αρχιερέα, βλ. ενδεικτικά, όπου 
και σχετική βιβλιογραφία. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 296. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 299. Παπαμαστοράκης, «Η μορφή του Χριστού», 67-78. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 483. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 110,  πιν. 32α.  
664 Το θέμα του Μελισμού και των συλλειτουργούντων αρχιερέων αποκρυσταλλώνεται στην 
τέχνη κατά τον 12ο αιώνα. Για την εικονογραφία του θέματος όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 132 κ.ε. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 118-120. 
Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 61-64. Τrifonova, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου, 65 
κ.ε. Stefanescu,  L’illustration des liturgies, 108 κ.ε. Άσπρα-Βαρδάκη, «Οι βυζαντινές 
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εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC, ολόσωμος με αρχιερατική στολή και Ο 

ΑΓΙΟC ΑΘΑΝΑΣΙΟC Ο ΜΕΓΑC (εικ. 162).665 Οι δύο ιεράρχες εικονίζονται με 

πολυσταύρια φαιλόνια και ωμοφόρια. Ο άγιος Νικόλαος φέρει κλειστό 

ευαγγέλιο, ενώ ο άγιος Αθανάσιος ανεπτυγμένο ειλητάριο με την ευχή της 

προσκομιδής από τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου.666  

Στην μετώπη του ανατολικού τοίχου, άνωθεν του τεταρτοσφαιρίου της 

Πρόθεσης, ιστορείται Η ΦΙΛΟΞΕΝΗΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΜ (εικ. 163).667 Στη βάση της 

νότιας πλευράς της εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC CΙΜΕΩΝ Ο CΤΗΛΙΤΗΣ (εικ. 

164α).668 Ο άγιος εικονίζεται, σε δίχρωμο βάθος, πάνω σε κίονα με κιονόκρανο 

και εξώστη, προβάλλει από τη μέση και πάνω ευλογώντας και κρατώντας 

σταυρό. Φέρει μοναχικά ενδύματα, κουκούλιο και μοναχικό σχήμα, που 

εγγράφει στο μέτωπο του αγίου τα μονογράμματα ΙC XC (nomina sacra). 

 Ο βόρειος τοίχος του ιερού Βήματος, στην Πρόθεση, είναι διαρθρωμένος 

σε τρείς ζώνες. Η κατώτερη ζώνη, που διατρέχει και όλο τον ναό, είναι η 

διακοσμητική ποδιά. Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι ιεράρχες. Από 

αριστερά προς τα δεξιά ειδικότερα εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΚΥΡΗΛΟC, Ο 

ΑΓΙΟC CΗΛΙΒΕΣΤΡΗΟC, Ο ΑΓΙΟC CΠΗΡΙΔΩΝ και ένας αδιάγνωστος 

διάκονος, με διακονική στολή και οράριο (εικ. 164β, 165). Οι τρείς αρχιερείς 

εικονίζονται εντός θλαστών τόξων και τετράχρωμου βάθους. Είναι μετωπικοί, 

                                                                                                                                                
τοιχογραφίες», 204-206. Κατσιώτη, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Ζαχαρία στο Φοινίκι της 
Χάλκης», 234.  
665 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 193-196. 
Νάνου, «Εικονογραφικός κύκλος αγ. Αθανασίου», 70-71. Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 133. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 181 
666 Επιγραφή: Κ(ΥΡΙΕ) Ο Θ(ΕΟ)C Ο/ ΠΑΝΤΟΚΡΑ/ΤΩΡ Ο ΜΟΝΟC /ΑΓΙΟC Ο ΔΕ/ΧΟΜΕ 

ΝΟC/  ΘΥΣΙΑΝ. Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 25. 
667 Η παράσταση περιγράφει την βιβλική διήγηση της Γένεσης 18, 1-15, και το περιστατικό 
φιλοξενίας του Αβραάμ στους τρείς αγγέλους, δίπλα στη δρυ του Μαβρή. Σχετικά με την 
εικονογραφία του θέματος και τη σχετική βιβλιογραφία βλ.  Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός 
κύκλος, 196 κ.ε. Stefanescu, L’ illustration des Liturgies , 481-484. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 168-169. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 291-292. Βελανιδιώτης, 
«Συζητήσεις», 132-140.  
668 Το πρόσωπο του αγίου φέρει αρκετές φθορές. Σχετικά με την εικονογραφία του βλ. Τσιγάρας, 
Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 188. Μητσάνη, «Άθως», 257-270. Χατζούλη, «Η 
εικονογραφία του αγίου Συμεών», 55 κ.ε. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
234-235. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 166, 279. 
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φέρουν αρχιερατική στολή με φαιλόνιο και πολυσταύριο ωμοφόριο. Ευλογούν 

με το δεξί τους χέρι και κρατούν με το αριστερό τους χέρι κλειστό κώδικα. 669    

 Στην τρίτη και τελευταία ζώνη ιστορούνται πέντε δίχρωμα μετάλλια, σε 

τριπλό βάθος, με ημίσωμους μάρτυρες να κρατούν τον σταυρό του μαρτυρίου. 

Ειδικότερα από αριστερά προς τα δεξιά: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΩΦ…, Ο ΑΓΙΟC 

CΙΧΗΟC, Ο ΑΓΙΟC ΕΦΑ[…] και δύο αδιάγνωστοι άγιοι (εικ. 166). Όλοι οι 

μάρτυρες ιστορούνται εντός ημικυκλίου, φέρουν πολυτελή ενδύματα και 

παριστάνονται  σε διάφορες στάσεις. 

Στην αντίστοιχη πλευρά του ιερού Βήματος, στην Πρόθεση, στη μετώπη 

του νότιου τοίχου, ιστορείται ολόσωμος ιεράρχης, Ο ΑΓΙΟC ΑΧΙΛΗΟC να 

κρατάει κλειστό Ευαγγέλιο (εικ. 167).670 Άνωθεν του νοτίου τόξου της Πρόθεσης, 

μέσα σε πέντε δίχρωμα μετάλλια σε τριπλό βάθος, εικονίζονται, από ανατολικά 

προς δυτικά: Ο ΑΓΙΟC CΟΥΜΑΡΑΟΣ, Ο ΑΓΙΟC CΗΣΙΝΟΣ, Ο ΑΓΙΟC 

ΛΕΟΝΤΗΟC, αδιάγνωστος άγιος και Ο ΑΓΙΟC ΕΞΟΙΚΟC (εικ. 168, 169, 

170).671 Όλοι οι μάρτυρες ιστορούνται εντός ημικυκλίου, φέρουν πολυτελή 

ενδύματα και απεικονίζονται σε διάφορες στάσεις. Το δεξί τους χέρι κρατάει τον 

σταυρό του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό τους χέρι το προβάλλουν συνήθως σε 

στάση αντίστασης. 

Στον ημικυλινδρικό θόλο της οροφής του ιερού Βήματος στην Πρόθεση 

εικονίζονται συνολικά τέσσερις πολυπρόσωπες, αφηγηματικές, Χριστολογικές 

παραστάσεις σε ζεύγη. Ειδικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά και από βόρεια 

προς νότια ιστορούνται: ΑΝΑCΤΑCΙC ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ (εικ. 171, 172).672 Ο 

                                                 
669 Για την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. 
Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 131-132, 135-136. Μπίθα, «Εικονογραφικός κύκλος αγίου 
Σπυρίδωνα», 251-284. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 87, 89. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 187. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 268, 293. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 189.  
670 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 155, Παπαδημητρίου, «Οι τοιχογραφίες του αγίου 
Αχιλλείου», 179-190. Οικονόμου, «Ο άγιος Γεώργιος στο Βασιλικό Πωγωνίου», εικ. 27. 
671

 Η ζωγραφική επιφάνεια των περισσοτέρων είναι προβληματική με κατεστραμμένα τα 
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των αγίων, γεγονός που καθιστά τις περαιτέρω παρατηρήσεις 
ανέφικτες.  
672 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Τσιγαρίδας, «Εις Άδου Κάθοδος», 137-138. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 110. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 97-101. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα, 105. Σκαβάρα, Το έργο των λινοτοπιτών ζωγράφων, 287-288. Καλαφάτη, «Κρητική 
εικόνα της Εις Άδου Καθόδου», 173-180. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
123-125. 
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Χριστός εικονίζεται σε διπλή, ακτινωτή, ωοειδή δόξα να πατά στις γκρεμισμένες 

πύλες του Άδη και να ανασύρει τον πεπτωκότα Αδάμ από τη μαρμάρινη 

σαρκοφάγο. Από την άλλη πλευρά η Εύα τείνει τα χέρια της, περιμένοντας τη 

δική της έγερση. Η παράσταση βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, λόγω των 

φθορών και της υγρασίας. Ακολουθεί η σκηνή της Ψηλάφισης του Θωμά (εικ. 

171).673 Η ταύτιση της παράστασης βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην 

εικονογραφία, διότι η συνοδευτική επιγραφή έχει αποσβεστεί. Η ζωγραφική 

επιφάνεια της παράστασης έχει απολεπίσεις, φθορές και υγρασία.674 Στη 

συνέχεια σώζεται η σκηνή της παράδοσης του μυστηρίου της Θείας 

Ευχαριστίας, όπου ο ζωγράφος, λόγω έλλειψης χώρου στην κόγχη του ιερού 

Βήματος, ιστορεί την σκηνή στη βόρεια ημικυλινδρική καμάρα.675 Η ζωγραφική 

παράσταση σκιαγραφεί την Θεία Κοινωνία των Αποστόλων σε δύο τμήματα, 

της Μετάδοσης και της Μετάληψης (εικ. 173). Στο κέντρο της σκηνής ο Χριστός, 

μπροστά στην πορφυρόχρωμη με ενδυτή Αγία Τράπεζα που καλύπτεται με 

κιβώριο, μεταδίδει το Τίμιο Σώμα του σε ομάδα Αποστόλων. Από την άλλη 

πλευρά δίδει το Τίμιον Αίμα του στην υπόλοιπη ομάδα των Αποστόλων. Η 

σκηνή της Θείας Κοινωνίας των Αποστόλων κοσμείται από πολυώροφα κτίρια 

με τοξωτά ανοίγματα. Στην παράσταση απουσιάζει η αποχώρηση του Ιούδα, 

ένα εικονογραφικό θέμα που εντοπίζεται κυρίως σε μεταβυζαντινά μνημεία του 

βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου και περιοχών της Βαλκανικής. Η ζωγραφική 

επιφάνεια της παράστασης έχει αρκετές φθορές, καθιστώντας τα πρόσωπα 

δυσδιάκριτα.676  

                                                 
673 Η παράσταση έχει πηγή έμπευσης το Ευαγγέλιο του Ιωάννου 20, 26-29.  
674 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 112. 
Ξυγγόπουλος, «Νέαι Προσωπογραφίαι», 53 κ.ε. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 129. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 131-132. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 
277-278. 
675 Επιγραφή: Η ΜΕΤΑΔΟCΗC-Η ΜΕΤΑΛΗΒCΗC. 
676 Για την εικονογραφία του θέματος και τη Θεολογία του βλ. ενδεικτικά. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 65-67. Αντωνόπουλος, Μυστικός Δείπνος-Θεία Ευχαριστία,  75 κ.ε. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 241-242, 335. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονή 
Φιλανθρωπηνών, 45-46. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 90-92. Stefanescu, 
L’illustration des liturgies, 121 κ.ε. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 125 κ.ε. 
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Τελευταία παράσταση είναι η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος με την 

συνοδευτική επιγραφή Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (εικ. 174).677 Μπροστά από πλούσια 

αρχιτεκτονήματα, στην κορυφή προβάλλει ημικυκλικό έδρανο με ερεισίνωτο, το 

οποίο πλαισιώνεται από τους Αποστόλους. Ψηλότερα, την παράσταση 

συμπληρώνει λευκό βήλο με ερυθρές ακτίνες να κατευθύνονται στους 

Αποστόλους. Χαμηλότερα, στο κέντρο του εδράνου, παριστάνεται έως τους 

μηρούς η προσωποποίηση του Κόσμου «που κρατά μέσα σε μαντήλι τα κλειστά 

ειλητάρια, που συμβολίζουν την αποστολική δραστηριότητα των δώδεκα μαθητών».678 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ - ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του 

ιερού Βήματος-διακονικού, δεσπόζει η μορφή του ημίσωμου παιδίου Χριστού, 

ως ΕΜΑΝΟΥΗΛ, να ευλογεί (εικ. 175).679 Στην ημικυκλική μετώπη της άνω 

ζώνης του τεταρτοσφαιρίου ιστορείται μια σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, Η 

ΘΙCΗΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΜ (εικ. 176).680 Στην παράσταση ιστορείται ο Αβραάμ 

πεσμένος στο βράχο, έτοιμος να θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ, ενώ από ψηλά 

άγγελος στέλνει κριάρι για την αντικατάσταση της θυσίας. Η σκηνή λαμβάνει 

χώρα σε ορεινό τοπίο, με πυρωμένο θυσιαστήριο. Η Θυσία του Αβραάμ 

συμβολίζει τη Θυσία του Χριστού και ανήκει στον Ευχαριστιακό κύκλο, γι’ αυτό 

άλλωστε και εικονίζεται στο ιερό Βήμα.681  

Στη γένεση του τόξου της ημικυκλικής μετώπης εικονίζεται, ημίσωμος: Ο 

ΑΓΙΟC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC, με πολυτελή ενδύματα, εντός θλαστού τόξου, 

                                                 
677 Το εικονογραφικό θέμα της Πεντηκοστής έχει πηγή έμπνευσης το Βιβλίο των Πράξεων, 2, 1-
13. 
678 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 190. Για την εικονογραφία του θέματος βλ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 113. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 107-108. Σαμπανίκου, 
Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 139-140. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 104-105. 
Grabar, L’ Art, 615-617. Tσιγαρίδας, «Πεντηκοστή», 140-141. 
679 Η εικονογραφία του Χριστού έχει πηγή έμπνευσης τον Προφήτη Ησαΐα 7, 14 και συμβολίζει 
την Προαιώνιο Λόγο και Θεό. Για την εικονογραφία του Χριστού βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 217,223. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 186. Γαλάβαρης, «Ο Χριστός ως 
Εμμανουήλ», 39-42. Πάππας, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 479-480. 
680 Για την εικονογραφία της παράστασης όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 52. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 193-194. 
Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος, 129-132,135-184. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 22-23. 
Stefanescu, L’illustration des Liturgies, 469-471. Πανέλη, «Θυσία του Αβραάμ», 171-180. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 246-247. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 199.  
681 Αναγνωστόπουλος, Ό.π. 
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μετωπικός, σε νεαρή ηλικία, υψώνοντας το δεξί του χέρι με τον σταυρό στο ύψος 

των ώμων, ενώ το αριστερό του χέρι το έχει σε στάση αντίστασης (εικ. 177). 682  

Στην κάτω ζώνη, σε τετραπλό χρωματικό βάθος, ιστορείται ολόσωμος Ο 

ΑΓΙΟC ΑΚΕΨΗΜΑC με διακονική στολή (εικ.177). Το πρόσωπο του αγίου 

αχνοφαίνεται, λόγω των φθορών στην ζωγραφική επιφάνεια, γεγονός που δεν 

μας επιτρέπει περισσότερες παρατηρήσεις.  

Ο νότιος τοίχος του διακονικού, στο ιερού Βήμα, διαρθρώνεται σε τρείς 

ζώνες. Η κατώτερη ζώνη διακρίνεται για την διακοσμητική ποδιά της. Στην 

επόμενη ζώνη ιστορούνται ολόσωμοι ιεράρχες, εντός θλαστών τόξων, σε 

τετραπλό χρωματικό βάθος. Ειδικότερα από αριστερά προς τα δεξιά 

εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΝΗΚΗΦΟΡΟC, Ο ΑΓΙΟC ΜΗΤΡΟΦΑΝΗC και Ο 

ΑΓΙΟC ΠΑΤΡΗΚΗΟC (εικ. 177, 178). Ο άγιος Νικηφόρος και άγιος Πατρίκιος 

εικονίζονται με αρχιερατική στολή, φαιλόνιο και πολυσταύριο ωμοφόριο, 

ευλογώντας και κρατώντας κώδικα ευαγγελίου, ενώ ο άγιος Μητροφάνης 

απαντά με πολυσταύριο φαιλόνιο και ωμοφόριο, ευλογώντας και κρατώντας 

κώδικα ευαγγελίου. 683  

Στην επόμενη ζώνη, μέσα σε τρίχρωμα, διακοσμητικά μετάλλια, εντός 

τρίχρωμου βάθους ιστορούνται: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΑΚΥΟC,684  ΦΛΑΒΙΑΝΟC,685 

ΚΛΑΥΔΙΚΟC,686 ΟΥΑΡ[...] και τελευταίος ένας αδιάγνωστος άγιος (εικ. 178).687 

Όλοι οι  μάρτυρες ιστορούνται νεαροί, εντός ημικυκλικού τόξου, σε διάφορες 

στάσεις. Στο δεξί τους χέρι κρατούν τον σταυρό του μαρτυρίου και το αριστερό 

τους χέρι το προβάλλουν σε στάση αντίστασης. 

Στην απέναντι ακριβώς πλευρά, η βάση της μετώπης του βορείου  πεσσού 

του διακονικού κοσμείται με διακοσμητική ποδιά, άνωθεν της οποίας 

εικονίζεται ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC ΗΓΝΑΤΗΟC688 εντός θλαστού τόξου, με 

                                                 
682 Η εικονογραφία του αγίου ανταποκρίνεται στις περιγραφές της Ερμηνείας «νέος 
σγουροκέφαλος οξυγένης». Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 160.  
683 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 156. 
684

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 160. 
685

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 160 
686

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π. 160 
687 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 160, 202.  
688 «Ο άγιος αυτός απαντά αρκετές φορές  στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία». Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 69. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 62-63. Κaster, «Ignatius 
Theophorus», 575-578. 



 157 

αρχιερατικά άμφια, ευλογώντας και βαστάζοντας κλειστό  κώδικα ευαγγελίου 

(εικ. 178). Στην επόμενη ζώνη, σε πέντε τρίχρωμα, διακοσμητικά μετάλλια, σε 

τριπλό φόντο ιστορούνται από αριστερά προς τα δεξιά ημίσωμοι μάρτυρες: ΟΙ 

ΑΓΙΟΙ ΙΟΑΝΗC, ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΚΛΟC, ΛΗΣΙΜΑΧΟC, ΜΕΛΕΤΙΟΝ και 

ΟΞΗΚΛΙΟC (εικ. 179, 180). 689 

Η οροφή του ημικυλινδρικού θόλου του διακονικού διαρθρώνεται σε δυο 

ζώνες, ανά ζεύγη παραστάσεων. Ειδικότερα από βόρεια προς νότια και από 

αριστερά προς δεξιά εικονίζονται: Η ΑΝΑΛΗΨΗC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΟΥ (εικ. 

181).690 Ο Προφήτης Ηλίας αποτελεί προσφιλές θέμα ζωγραφικής κατά την 

μεταβυζαντινή περίοδο κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Ο Προφήτης είναι επί 

τεθρίππου άρματος,, κρατώντας ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο με την εξής 

γραφή: «Και είπεν Ηλιού προς Ελισαιέ˙ κάθου δη ενταύθα, ότι Κύριος απέσταλκέ με».691 

Ακολουθεί μία παράσταση με ευχαριστιακό θέμα, που δεν απαντά συχνά στη 

βυζαντινή εικονογραφία, με συνοδευτική επιγραφή Ο ΕΓΜΑΟΥC ΕΚΛΟΝ 

ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ (εικ. 182).692 Η σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά από πλούσια 

αρχιτεκτονήματα, που συνδέονται μεταξύ τους με ερυθρόχρωμα υφάσματα. Ο 

Χριστός εικονίζεται να κάθεται σε ημικυκλικό έδρανο με ερεισίνωτο. 

Εκατέρωθεν του ιστορούνται ο Λουκάς και ο Κλεόπας, ενώ ο Κύριος κόβει σε 

κομμάτια τον άρτο, με τον Λουκά να δείχνει προς το μέρος Του και να τον 

αναγνωρίζει. Τον εικονογραφικό κύκλο συμπληρώνει η σπάνια παράσταση με 

συνοδευτική επιγραφή: Ο Χ(ΡΙΣΤΟ)C ΕΔΙΩΞΕ ΔΕΜΟΝΙΑ ΕΚ ΤΗC 

                                                 
689 Οι άγιοι μάρτυρες, νεαροί σε ηλικία, εικονίζονται εντός θλαστού τόξου, με χιτώνα και ιμάτιο, 
κρατώντας το σταυρό του μαρτυρίου, με τρείς οριζόντιες κεραίες, σε διάφορες στάσεις. Η 
ζωγραφική επιφάνεια του τοίχου διακρίνεται για τις φθορές στα πρόσωπα των αγίων 
καθιστώντας τα δυσδιάκριτα.  
690 Η σκηνή βασίζεται στο Βιβλίο των Δ’ Βασιλειών 2, 1-13. Για την πρωτοχριστιανική 
απεικόνιση της σκηνής και τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 511. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 104-105. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 65. 
691

 Δ’ Βασιλειών 2, 4. 
692 Το γεγονός αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, από το Ευαγγέλιο του Λουκά 24, 13-31, για την 
υμνολογία της Εκκλησίας και την σύνθεση του Ε’ Εωθινού «Η ζωή και οδός Χριστός, εκ νεκρών τω 
Κλεόπα και τω Λουκά συνώδευσεν οις περ και επεγνώσθη, εις Εμμαούς κλών τον άρτον…». Σχετικά με 
την εικονογραφία της σκηνής με παραδείγματα βλ. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 82-
83. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 170-171. Ζάρρας, «Ο Χριστός εν ετέρα 
μορφή», 213-224. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 196-197. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος. 
Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 127. 
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ΜΑΓΔΑΛΗΝΗC ΜΑΡΗΑC (εικ. 183).693 Η σκηνή διαδραματίζεται στην 

ύπαιθρο, όπου ο Χριστός, μετά τον μαθητών του, βγάζει επτά δαιμόνια από την 

Μαρία την Μαγδαληνή,694  και τέλος αδιάγνωστη σκηνή με τη θεραπεία 

κλινήρους νέου από τον Χριστό.  

 

Ο νάρθηκας 

 

Ο ανατολικός τοίχος του νάρθηκα είναι αγιογραφημένος με την 

πολυπρόσωπη παράσταση της Τελικής Κρίσεως, διατεταγμένη σε τέσσερις 

ενότητες (εικ. 184α, 185).695 Στην ανώτερη ζώνη εικονίζεται το ξετύλιγμα του 

στερεώματος ως ειληταρίου, στην άκρη του οποίου προβάλλει ο Ήλιος και η 

Σελήνη να κρατούνται από δύο αγγέλους.696 Ο Χριστός εικονίζεται στο κέντρο 

της παράστασης ένθρονος, συνοδευόμενος από Αγγελικές Δυνάμεις και χορεία 

αγίων. Από τη βάση του Δεσποτικού Θρόνου ξεκινά ο πύρινος ποταμός, που 

διαπερνά όλη την παράσταση και καταλήγει στο στόμα του βύθιου δράκοντα, 

στη ροή του οποίου καταπίνονται οι αμετανόητοι αμαρτωλοί.  

                                                 
693 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης το ευαγγέλιο του Μάρκου 16, 9 και Λουκά 8, 2. Η 
σπανιότητα της παράστασης προκύπτει και από το γεγονός ότι ούτε ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά 
περιγράφει στο έργο του της ύπαρξη της παράστασης. 
694 «Η ίαση της διαμονιζόμενης (Μαρίας Μαγδαληνής) εμφανίζεται σε μεταβυζαντινά προγράμματα 
ναών σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου», Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 159. Σχετικά με την 
εικονογραφία του θαύματος, όπου σχετικά παραδείγματα με βιβλιογραφία βλ. Τσάμπουρας, Το 
έργο του ζωγράφου Νικολάου. 93-94. Πέττας, Ό.π., 158-159. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 171-172. 
695 Η πολυπρόσωπη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας ή της Μέλλουσας Κρίσης εκτυλίσσεται 
συνήθως σε μεγάλη έκταση και αποκρυσταλλώνεται σταδιακά μετά τον 16ο αιώνα, όπως 
προκύπτει από τις εικονογραφικές παραστάσεις μεγάλων μοναστηριών. Για περισσότερα βλ.  
Garidis, Etudes sur le Jugement, 166. «Η πλήρως διαμορφωμένη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας 
εμφανίζεται τον 11ο αιώνα. Τότε, απαντάται για πρώτη φορά και η επιγραφή Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, 
στο βατικάνειο κώδικα 752, φ. 27ν». Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος, 315. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινείται και ο Δ. Γιαννούλης στη Διδακτορική του Διατριβή. «Σκηνές της Δευτέρας 
Παρουσίας απαντώνται από τη μεσοβυζαντινή εποχή, σε μικρογραφίες χειρογράφων και στη μνημειακή 
ζωγραφική…», Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 396-397,  «Ο χώρος του νάρθηκα, εγγύτερος στην 
καθημερινή πραγματικότητα, ήταν ο κατ’ εξοχήν ενδεδειγμένος για να αποδοθούν εικαστικά τα αδιέξοδα του 
κακού καθώς υπενθύμιζε, με την είσοδο του πιστού στο ναό, τη μετά θάνατον κρίση. Δημιουργούσε δηλαδή 
το πλαίσιο μιας ηθικής διάκρισης βάσει των κριτηρίων του καλού και του κακού».  Για περισσότερα βλ. 
Μεράντζας, Ο τόπος της Αγιότητας, 34. 
696 Αποκάλυψη 6. 12-17. Το ανοικτό ειλητάριο, που ενσαρκώνει το άνοιγμα του Ουρανού, 
συναντάται κυρίως κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, αλλά η πρώιμη μορφή του ιχνηλατείτε 
κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. «Η διάδοση του περιορίζεται στη Μακεδονία και στις βορειότερες όμορες 
περιοχές, ενώ δεν απαντά στην παράδοση της κρητικής ούτε της τοπικής ηπειρωτικής σχολής». Για 
περισσότερα βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες, 174-175. 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14883
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Στη κάτω ζώνη διακρίνεται ο χορός των δώδεκα Αποστόλων, ένθρονος, 

σε ενιαίο έδρανο με τριγωνικά αετωματικά ερεισίνωτα, περιστοιχιζόμενος από 

όμιλο αγγέλων, μαρτύρων και αγίων.697  

Στην επόμενη ζώνη κεντρικό θέμα είναι Η (Ε)ΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΘΡΟΝΟΥ, όπως δηλώνει και η συνοδευτική επιγραφή, στη βάση της οποίας 

ιστορείται το χέρι του Θεού με την επιγραφή: Ο ΖΙΓΟC ΤΗΣ ΔΟΙΚΕΣΙΝΗC, 

κρατώντας τη ζυγαριά και ζυγίζοντας τις πράξεις των ανθρώπων, με τους 

πρωτοπλάστους γονυκλινείς εκατέρωθεν και τα χέρια σε στάση ικεσίας.698  

Στο βόρειο τμήμα της παράστασης παρευρίσκονται έξι χοροί  ανά ζεύγη 

σε νέφη, ιστορούμενοι με τις εξής συνακόλουθες επεξηγηματικές επιγραφές: 

ΧΟΡΟC ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΧΟΡΟC ΙΕΡΑΡΧΩΝ (επάνω), ΧΟΡΟC ΟCΗΩΝ, 

ΧΟΡΟΣ ΜΑΡΤΗΡΩΝ (στη μέση), ΧΟΡΟC ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΧΟΡΟC ΠΡΟΦΗΤΩΝ 

(κάτω) (εικ. 185).699  

Στη χαμηλότερη και τελευταία ζώνη εικονίζεται στο ύψος της θύρας 

εισόδου στον κυρίως ναό, μέσα σε ορθογώνιο διάχωρο εν είδει φορητής εικόνας, 

με ερυθρόχρωμες ταινίες, στα αριστερά, ημίσωμοι: η Παναγία σε στάση δέησης 

και ο Χριστός κρατώντας ανοικτό Ευαγγέλιο με την επιγραφή: ΔΕΥ/ΤΕ ΠΡΟC/ 

ΜΕ ΠΑΝ/ΤΕC /ΟΙ ΚΟ/ΠΙΩΝ/ΤΕC Κ(ΑΙ)/ ΠΕΦΟ (ΡΤΙΣΜΕ ΝΟΙ).700 Στα δεξιά 

της Παναγίας, εντός των τειχών της πόλης, εικονίζεται η Παναγία ένθρονος, 

δορυφορούμενη υπό δύο αγγέλων, εντός των τειχών του Παραδείσου μετά 

επάλξεων.701 Κάτωθεν της Παναγίας ιστορείται ο Πατριάρχης Αβραάμ, 

                                                 
697 Ο θρόνος των Αποστόλων συναντάται σε σχήμα κωνικού ερεισίνωτου σε μνημεία της 
Καστοριάς, στη μονή Φιλανθρωπηνών, στη Βουλγαρία, αλλά και στη Κρήτη. Για περισσότερα 
βλ. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 246. 
698 Η ζώνη αυτή της ζωγραφικής έχει τον πυρήνα της στο κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου 
(25, 31-46), αλλά με ορισμένες παραλλαγές. Η παράσταση αυτή είναι γνωστή ως της 
Ψυχοστασίας. Στη βυζαντινή τέχνη, σε αντίθεση με τις περιοχές της Βλαχίας και της 
Βουλγαρίας, δεν συνηθίζεται η απεικόνιση περιστεριού στην ετοιμασία του θρόνου. Παϊσίδου, 
Οι τοιχογραφίες, 174-175. 
699 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 141-142.  
700 Ματθ. 11. 27-30.  
701 Ο τειχισμένος Παράδεισος συναντάται στην ζωγραφική τέχνη κυρίως μετά τον 14ο αιώνα. Η 
περιοχή της Καστοριάς διακρίνεται για την εντόπια παράδοση της ιστόρησης του Παραδείσου 
με ψηλά τείχη και επάλξεις.  Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 181, Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες, 172 
υπ. 1645.  
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ένθρονος.702 Στη βάση του θρόνου προβάλλουν οι ποταμοί του βιβλίου της 

Γένεσης, που διέτρεχαν τον Παράδεισο προ της παρακοής, οι οποίοι ταυτίζονται 

σύμφωνα με τις επιγραφές τους, Ο ΤΙΓΡΗC, Ο ΕΥΦΡΑΤΗC, Ο ΓΗΩΝ και Ο 

ΦΥCΩΝ.703 Κάτω από την εικόνα του Χριστού εικονίζονται οι κατηγορίες των 

αμαρτωλών, όπως  Η ΠΟΡΝΗ, Ο ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟC, Ο ΜΗΛΟΝΑC.704    

 ΗΜΙΚΥΛΙNΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: Στο κέντρο του 

ημικυλινδρικού θόλου εικονίζεται σε μετάλλιο η Παναγία με τον Χριστό, 

ημίσωμη ως Πλατυτέρα, περιστοιχιζόμενη από δώδεκα Προφήτες της Παλαιάς 

Διαθήκης με ειλητά, σε μετάλλια με συμπλεκόμενους βλαστούς, που 

προανήγγελλαν και προτύπωσαν τη Θεοτόκο (εικ. 184β).705 Ειδικότερα είναι: 

ένας αδιάγνωστος προφήτης και Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΜΩΥΣΗC, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC 

ΑΑΡΩΝ, Ο  ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΝΙΗΛ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΗΣΑΙΑC, Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC CΟΛΟΜΩΝ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΔ(ΙΒ), Ο ΠΡΟΦΗΤΗC 

ΓΕΔΕΩΝ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΖΑΧΑΡΙΑC, Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC ΙΕΡΕΜΙΑC, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΒΑΚΟΥΜ.706   

                                                 
702

 Ο εικονογραφικός τύπος του Αβραάμ άλλοτε εικονίζεται να κρατά παιδική μορφή στους 
κόλπους του και άλλοτε όχι. Στην παρούσα απεικόνιση, που επικρατεί τη μεταβυζαντινή 
περίοδο, ο Πατριάρχης κρατά αντί παιδικής μορφής, μανδήλιο με ανοικτό θηλάκιο, όπου 
σύμφωνα με την παράδοση εντός αυτού υπάρχουν οι ψυχές των δικαίων. Οι διάφοροι 
εικονογραφικοί τύποι του Πατριάρχου Αβραάμ που απαντούν συνυπάρχουν και η επιλογή 
τους εξαρτάται από την εκάστοτε προτίμηση του ζωγράφου ή παραγγελία του χορηγού. Για 
περισσότερα με παραδείγματα βλ. Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος, 316-333.     
703 Γένεση 2. 10-14. Ο Γηών είναι ο Νείλος και ο Φυσών ο Γάγγης ο Ινδικός σύμφωνα με τον άγιο 
Ιωάννη το Δαμασκηνό. Δρίτσας Κ.Α., Χριστιανισμός και Θρησκεύματα, 95. 
704 Η ιστόρηση αυτών των αμαρτωλών μας παραπέμπει στον αγροτικό χαρακτήρα της 
ανθρώπινης κοινωνίας της εποχής και των αμαρτημάτων που προέκυπταν από τους ανθρώπους.   
705 Στον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας «Άνωθεν οι Προφήται». «Το θέμα οφείλει την ονομασία 
του στις πρώτες λέξεις τροπαρίου, που μελοποιήθηκε τον 12ο αιώνα και ψάλλετε ακόμη και σήμερα κατά τις 
πανηγύρεις του Αγίου Όρους, όταν ενδύεται ο Αρχιερεύς, και κατά τις Θεομητορικές εορτές… Ως 
αρχαιότερη γνωστή παράσταση θεωρείται η εικόνα της μονής Σινά (11ος -12ος αι.), στην οποία όλες οι 
μορφές είναι ολόσωμες. Φαίνεται πως το θέμα γεννήθηκε κατά την εποχή των Κομνηνών υπό την επίδραση 
των θεολογικών συζητήσεων για το δόγμα της Ενσαρκώσεως. Ας σημειωθεί πως σχεδόν  ημίτομες 
εικονίζονται σχεδόν όλες οι μορφές και σε εικόνα του 15ου αιώνα, ευρισκόμενη στο Δουβλίνο, στην Εθνική 
Πινακοθήκη της Ιρλανδίας». Περισσότερα βλ. Δρανδάκης, «Το εικονογραφημένο θέμα», 195.  
706 Ως προς το θέμα του συνόλου των προφητών ο αριθμός διαφοροποιείται. «Είχε λοιπόν δίκαιο ο 
Ανδρέας Ξυγγόπουλος, όταν έγραφε ότι στο θέμα «Άνωθεν οι προφήται» ο αριθμός των γύρω από την 
Παναγία Προφητών δεν είναι πάντοτε ο ίδιος». Δρανδάκης, «Το εικονογραφημένο θέμα», 199-200, 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 146, 282, Πανσέληνου, Κρητική εικόνα, 479. 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14883
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Εν συνεχεία περιθέει την Πλατυτέρα η εξιστόρηση των τεσσάρων πρώτων 

Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου.707 Στα δυτικά της ιστορούνται οι Οίκοι Α και Δ, 

ενώ στα ανατολικά της οι Β και Γ.708 Οι Οίκοι Α, Β, Γ, Δ  έχουν πηγή έμπνευσης 

τον ευαγγελιστή Λουκά.709 Η πρώτη στάση των Χαιρετισμών παρουσιάζει 

εικονογραφικές παραλλαγές. Ο Γαβριήλ στον ναό αποδίδεται με ορμητική 

κίνηση  προς την Παναγία. Σε αντίθεση, άλλα μνημεία την περιοχής, όπως για 

παράδειγμα η αντίστοιχη απεικόνιση στον νάρθηκα της μονής του Προφήτη 

Ηλία  (Γεωργουτσάτες), ο Γαβριήλ αποδίδεται με ήρεμη κίνηση προς την όρθια 

Παναγία. Η παραλλαγή αυτή της έντονης κίνησης απαντά σε μνημεία του 14ου 

αιώνα, αλλά και σε μονές του Αγίου Όρους. Ο Οίκος Β, παρουσιάζει τον 

Γαβριήλ με κρινάνθεμο στο αριστερό χέρι, ενώ το δεξί του χέρι το προτάσσει 

στην Παναγία, πλησίον της οποίας μια θεραπαινίδα αντλεί νερό. Η 

εικονογράφηση αυτού του Οίκου έχει κοινά στοιχεία με την μονή Τσιάτιστας ως 

προς τη θεραπαινίδα, αλλά και διαφοροποιείται ως προς αυτό το στοιχείο με τη 

μονή του Προφήτη Ηλία (Γεωργουτσάτες), τον άγιο Νικόλαο Σαρακίνιστας 

αλλά και τη μονή Σπηλαίου. Ο Οίκος Δ, αποδίδεται σύμφωνα με τον παλαιό 

τύπο, με θεραπαινίδες να κρατούν το ύφασμα πίσω από την Παναγία. Σε πολλά 

μνημεία της περιοχής ο Οίκος απαντάται με αγγέλους να κρατούν το ύφασμα 

της Παναγίας. 

Στην κάτω ζώνη του ημικυλινδρικού θόλου, από ανατολικά προς δυτικά, 

συνεχίζεται η εξιστόρηση του Ακαθίστου Ύμνου με τους Οίκους Ι,Κ,Λ,Μ (εικ. 

                                                 
707 Στο ναό συνολικά έχουν σωθεί οι πρώτοι δώδεκα Οίκοι, πηγή των οποίων αποτελούν τα 
Ευαγγέλια και η απόκρυφη γραμματεία. Αυτοί οι Οίκοι παρουσιάζουν  τα γεγονότα από τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου μέχρι και την Υπαπαντή του Χριστού. Ο Ακάθιστος «ως θέμα γίνεται 
ιδιαίτερα αγαπητό από τον 14ο αιώνα στη μνημειακή ζωγραφική, στη μικροτεχνία και στα χειρόγραφα». 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών, 72. Πρώιμα δείγματα του εικονογραφικού κύκλου του 
Ακαθίστου ύμνου ανιχνεύονται στην Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας, στον άγιο Νικόλαο 
Ορφανό και στην Παναγία των Χαλκέων. Ασπρά-Βαρβαδάκη, Οι μικρογραφίες, 15. Τσιτουρίδου, 
Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 141 κ.ε. Η χρονολόγηση και η συγγραφή του Ακαθίστου  Ύμνου 
αποτελεί μέχρι και σήμερα το πεδίο έρευνας για την βυζαντινολογική έρευνα. Η Τατιάνα 
Μπορίσοβα στην διδακτορική της διατριβή δέχεται ως πιο πειστική την άποψη ότι  «Ο Ακάθιστος 
Ύμνος χρονολογείται στις αρχές του 8ου αιώνα και αποδίδεται στον Κοσμά τον Μελωδό ή/και στον Ιωάννη 
τον Δαμασκηνό». Περισσότερα βλ. Μπορίσοβα, Ο Ακάθιστος Ύμνος, 6. 
708 Για περισσότερα βλ. Σκαβάρα, Το έργο των λινοτοπιτών, 72-78, Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 146-148, Ανδρέας Κρήτης, P.G. 97, στ. 909. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
Ζίτσα, 128 κ.ε. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 157 κ.ε.  Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 
190 κ.ε. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 205 κ.ε. 
709 Ευαγγελιστής Λουκάς 1, 26-35. 
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186, 187). Οι Οίκοι Ι, Κ, Λ  έχουν πηγή έμπνευσης τον Ευαγγελιστή Ματθαίο.710 

Ο Οίκος Μ αφηγείται το θέμα της Υπαπαντής του Χριστού.711  

Στην αντίστοιχη ζώνη, στο βόρειο τμήμα από δυτικά προς ανατολικά, 

φιλοξενούνται οι Οίκοι Ε, Ζ, Η, Θ (εικ. 188, 189).712 

Στη κατώτερη ζώνη, στη γένεση του τόξου του ημικυλινδρικού θόλου, στα 

βόρεια ιστορείται  Ο ΑΓΙΟC ΙΩΣΗΦ Ο ΠΙΥΤΗC, ενώ στη ίδια θέση αντωπά 

στα νότια ιστορείται Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΗΛΙΑC (εικ. 190, 191).713 O Προφήτης 

Ηλίας εικονίζεται καθιστός εντός σπηλαίου, στα δεξιά του οποίου διασώζεται 

επιτοίχια, μεγαλογράμματη επιγραφή.714  

Επίσης στον νάρθηκα εικονίζονται, σε τρίχρωμο βάθος, στο ανατολικό 

τοίχο: ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC ΝΗΚΟΛΑΟC με τον Χριστό να τον ευλογεί 

προσφέροντάς του το ευαγγέλιο και την Παναγία να του παραδίδει το 

ωμοφόριο, στα δεξιά και αριστερά του αντίστοιχα (εικ. 192).715 Η διασωθείσα 

                                                 
710 Ευαγγελιστής Ματθαίος 2, 1-15. Ο Οίκος Ι, αφορά την Προσκύνηση των μάγων σε οικία και 
όχι σε σπήλαιο. Ο εικονογραφία έχει διασώσει δυο τύπους και έχει επηρεαστεί και από το 
κείμενο του Ψευδο-Ματθαίου. Για περισσότερα βλ. Άσπρα-Βαρδάκη, Οι μικρογραφίες, 63-64. 
Tischendorf, Evagelia Apocrypha, 16, 2. Ο Οίκος Κ, παριστά την προσωποποίηση της Βαβυλώνας 
ως γυναίκα. «Τόσο στα παλαιολόγεια όσο και στα μεταβυζαντινά παραδείγματα απαραίτητο στοιχείο είναι η 
παρουσία των πολιτών της Βαβυλώνας ή της προσωποποιημένης πόλης».  Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες, 
134. Σκαβάρα, Το έργο των λινοτοπιτών, 84. Ο Οίκος Λ, αφορά την Φυγή στην Αίγυπτο και 
απαντά σε δύο βασικούς τύπους ανάλογα με τη θέση των ιστορουμένων προσώπων στην 
παράσταση. Στην προκειμένη παράσταση ο Ιωσήφ οδηγεί το ζώο, παραπέμποντας μας σε 
βυζαντινές επιρροές. Σκαβάρα, ό.π., 85. 
711 Ευαγγελιστής Λουκάς 2, 22-38.  
712 Ο Οίκος Ε, βασίζεται στην ευαγγελική διήγηση του Λουκά 10, 40-41, ο Οίκος Ζ, βασίζεται 
στην ευαγγελική διήγηση του Ματθαίου 1, 18-25, ο Οίκος Η, βασίζεται στην ευαγγελική 
περικοπή του Λουκά 2, 8-20, και ο Οίκος Θ, βασίζεται στην ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου 
2, 1-12. Ο Οίκος Ε, απαντά στο συνήθη λιτό τύπο της Παναγίας με την Ελισάβετ. Υπάρχουν 
βέβαια στην εικονογραφία και περιπτώσεις, όπου στην παράσταση εικονίζονται και 
συμπληρωματικές μορφές. Strzgowski, Die miniaturen, 77, πίν. LIII. 128, Οι Οίκοι Ζ, Η και Θ, 
αναφέρονται στη ταραχή, τις αμφιβολίες του Ιωσήφ, την Προσκύνηση των Ποιμένων και την 
καθοδήγηση του αστέρα.  

713 Για την εικονογραφία του Προφήτου βλ. ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 64. 
Κοντούλης, Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 195. 
Κοιλάκου, «Επισήμανση τοιχογραφιών» 191 κ.ε. Τσιγαρίδας, «Προφήτης Ηλίας», 142. 
Πατρινέλης Κ.Α., Μονή Σταυρονικήτα, 132. Κοντούλης, «Ο εικονογραφικός κύκλος του Προφήτη 
Ηλία», 175-176.  
714 Επιγραφή: ΔΕΗCIC ΤΟ ΔΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ […] 
715 Η εικονογράφηση παραπέμπει στο Όραμα του αγίου  στη φυλακή. Η πιο γνωστή παράσταση 
του Οράματος απαντά σε ψηφιδωτή εικόνα της Πάτμου, Χατζηδάκης, Πάτμος, πίν. 1. Μαραβά-
Χατζηνικολάου, «Η ψηφιδωτή εικόνα», 127-134. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 79.  Η ιστόρηση της 
ζωής του αγίου Νικολάου αποτελεί προσφιλές θέμα των ζωγράφων κατά τη βυζαντινή αλλά και 
μεταβυζαντινή περίοδο. Χαρακτηριστικά μνημονεύουμε, κύκλους με βιογραφικές σκηνές του 
αγίου στο νάρθηκα της μονής Bojana στη Βουλγαρία και τον ναό του αγίου Νικολάου του 
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ζωγραφική ολοκληρώνεται με την ιστορηθείσα, φθαρμένη εικόνα της 

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙC εντός αρκοσολίου, στον νότιο τοίχο του νάρθηκα (εικ. 

193α).716 Η σκηνή είναι γνωστή ως η Άκρα Ταπείνωση, η οποία είθισται να 

ζωγραφίζεται και στην Πρόθεση του ιερού Βήματος.   

Αντίστοιχα στον βόρειο τοίχο εικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος έφιππος, 

δρακοντοκτόνος, με τη βασιλοπούλα να στέκεται έξω από τα ανάκτορα και το 

βασιλικό ζεύγος να παρακολουθεί από τις επάλξεις (εικ.193β).717 Η παράσταση 

έχει υποστεί πολλές φθορές από την υγρασία, με αποτέλεσμα να είναι 

δυσδιάκριτα τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των προσώπων και η ταύτισή 

της να γίνεται από τις σκηνές, βάσει της εικονογραφίας τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
Ορφανού στη Θεσσαλονίκη. Grabar, La peinture religieuse, 127. Ξυγγόπουλος, Οι τοιχογραφίες, 
πίν. 106-116, 181,182. 
716 «Το εικονογραφικό αυτό σχήμα έλκει την καταγωγή του από την τέχνη της δύσης, όπου γνωρίζει 
μεγάλη διάδοση ιδιαίτερα στην ιταλική ζωγραφική από τον 14ο αιώνα και εξής». Κακαβάς, «Θέματα 
πατμιακής εικονογραφίας», 304. 
717 Αναλυτικά για τα θαύματα του αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Ματθαίος, Μέγας 
Συναξαριστής, 401-408. Η συγκεκριμένη παράσταση με τον  άγιο Γεώργιο παραπέμπει στην 
γνωστή διήγηση της δρακοντοκτονίας και απελευθέρωσης της βασιλοπούλας. Για περισσότερα 
βλ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Εικόνα του αγίου Γεωργίου», 77-86, «Η Δρακοντοκτονία σε 
συνάρτηση με την Δευτέρα Παρουσία στο νάρθηκα, αποτελεί τη νίκη πάνω στο πνεύμα του κακού και του 
δαιμονικού, την πάταξη των σατανικών δυνάμεων». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες, 269. 
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Ε. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΟΜΙΑ-ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

Ε.1. Γεωγραφική θέση 

 

Η παραθαλάσσια περιοχή της Κακομιάς, με τον ομώνυμο κόλπο στην 

ακτογραμμή του Ιονίου Πελάγους,  βρίσκεται πλησίον της πόλης των Αγίων 

Σαράντα και του χωριού Νίβιτσας και ανήκει στο Δήμο Λουκόβου.718 Η μονή 

είναι κτισμένη σε μια μαγευτική και περίοπτη θέση, όπως και τα περισσότερα 

μοναστήρια στην Αλβανία, περιβαλλόμενη  από λόφους που φθάνουν και τα 

800 μ. (εικ. 448, 449).719  

 

Ε.2. Γενικά στοιχεία του ναού 

 

Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο, όπως και πάρα πολλά μοναστήρια της 

Δρόπολης, στην Κοίμηση της Θεοτόκου.720 Στο μοναστήρι σώζονται σήμερα ο 

υψηλός περίβολος, οι βοηθητικοί χώροι, που χρήζουν αποκατάστασης, και ο 

ναός.721 Η μονή είναι κτίσμα του 16ου ή 17ου αιώνα.722 Ειδικότερα, η διασωθείσα  

ζωγραφισμένη επιγραφή στην ανατολική θύρα του χαγιατίου μαρτυρεί ως έτος 

ιστόρησης το 1672. Αναλυτικότερα, η ανορθόγραφη, υπέρθυρη,  αφιερωματική, 

εξάστιχη επιγραφή αναγράφει: 

 

                                                 
718 Ο Κ. Θεσπρωτός και ο Α. Ψαλίδας στο  βιβλίο τους Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, 
κατατάσσουν το μοναστήρι στην περιοχή του Δελβίνου, 77. Telnis, Manastiri i Kakomesë, dikur me 
një bibliotekë të pasur, tashmë pa histori, (Ι/Ν). «Νοτίως της Νιβίτσης, θα εύρωμεν μεταξύ βραχωδών 
υπωρειών τα ερείπια της μονής Κοκαμιάς μετά μικροσκοπικού εν αυτή ναού της Θεοτόκου». Βερσάκης, 
«Βυζαντινοί ναοί της Β. Ηπείρου», 255. 
719 Γιακουμής, «Τα μοναστήρια στην Αλβανία», 5. Trip & travel blog, The most beautiful beaches: 
Kakome in Albania, (Ι/Ν).  
720 Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός, 148. Του Ιδίου, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας, 64. 
Μπαράς, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 244.  
721 Karaiskaj,  5000 vjet fortifikime, 288-290. Meksi, «Arkitektura e kullës si banesë», 198-199.  
722 Σύμφωνα με τον Δ. Ευαγγελίδη «στην θέση της Εκκλησίας της Κοκαμιάς θα υπήρχε αρχαιότερον 
βυζαντινή Εκκλησία…Αλλά και η σήμερον σωζομένη Εκκλησία είναι καλού βυζαντινού τύπου της 
νεωτέρας αυτού εξελίξεως του ΙΣΤ΄ή ΙΖ΄αιώνος». Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, 45. Μπαράς, Το 
Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 244.  

http://telnis.wordpress.com/
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«† ΠΎΛΗΝ ΝΟΗΤΉΝ ΤΩ ΛΌΓΩ ΚΈΚΛ(ΕΙ)ΣΜΈΝ(ΗΝ) ΑΝΟΙΞΟΝ 

ΗΜΎΝ/ ΣΥΜΠΆΘΙΑΝ ΤΑC ΠΎΛΑΣ Η ΤΩΝ ΕΥΔΙΑΛ(Λ)ΑΚΤΟΝ ΤΕ\ 

ΚΟῩΣΑ ΛΟΓΟΝ ΑΝ ΛΙΤΑΙΣ ΣΟΥ ΤΑΙΣ ΑΝΕΝΔΌΤΗC/ ἊΓΑΝ 

ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΦΑΘΟΝ ΛΟΓΟΝ ΛΥΣΙΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙΝ/ 

ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ ΜΑΓ[…]ΔΩΝ ΕΚ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΘΗΣΤΕῙΣΑΙ 

Μ(ΗΤ)ΕΡ ΤΗΝ ΦΩ/ΤΟΕΙΔ -ΣΩΤΗΡΊΑΝ ΔΙΔ(ΟΥ)- ͵ΑΧΟΒ΄ [1672]: ~» (εικ. 

επιγραφής 4).723 

 

Από την επιγραφή οι τελευταίοι στίχοι έχουν φθαρεί, καθιστώντας την 

δυσανάγνωστη.  

 

Στον δυτικό τοίχο του κυρίως  ναού, πάνω από το υπέρθυρο της εξόδου, 

σώζεται επίσης η εξής ενδεκάστιχη επιγραφή με την υπογραφή του ζωγράφου. 

 

«† ἌΝΝΗΣΤΩΡΊΘΕΙ Ω ΘΉΟC Κ΄(ΑΙ) ΠΆΝΣΕΠΤΟC NA/ 

ΌC THC ΠΑΝΕΙΠΕΡΕῩΛΟΓΙΜΈΝΙC ἘΝΔΌΞΟΥ ΔΕΣ/ 

ΠΉΝΕΙC ΗΜΩΝ ΘΕΌΤΩΚΟΥ Κ΄(ΑΙ) ΑΕΙΠΑΡΘΈΝΟΥ ΜΑΡΙΑC ΔΗΑ 

CΗἭΝΔΡΟ/ ΜΗC ΤΟΥ ΠΑΝΝΑCΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΘΗὈῚΓΟΥΜΈ 

ΝΟΥ/  ΠΆΠΑ ΚΎΡ ΜἈΝΘΈΟΥ ΜΕ ΤΗΝ CΟΙΝ(Ο)ΔΊΑΝ ΤΟΥ/ 

ἘΠΗ ΕΤΟΥC ͵ΑΧΟΒ΄ ͵ΖΡΠ [1672, 7180] Κ(ΑΙ) ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΎ/ΒΟΝΤΕC ΤΟΥ 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΆΤΟΥ ΕΠΗ(C)ΚΌΠΟΥ ΚΗΡΙΟΥ ΚΗΡΙΟΥ CΕΡΑΦΉΜ/  

(ΔΗΑ) ΧΗΡΟC KAMOΎ TOY ΆMAΡΤΟ/ (ΛΟΎ) ΜΗΧΆΛΙC ΖΟ/ 

(ΓΡΆΦΟΥ ΕΚ) ΚΌΜΗC ΖΈΡ/Μ(Α)» (εικ. επιγραφής 5).724 

                                                 
723 Ο T. Popa στο έργο του Mbishkrime të kishave në Shqiperi (Οι επιγραφές των εκκλησιών στην 
Αλβανία), μεταφράζει την επιγραφή στα αλβανικά ως εξής: «Hapna portën e kuptueshme me anën e 
arsyes, që është e mbyllur, hapna portat e simpatisë ti që linde fjalën e fortmirë që të fali zgjidhjen e 
mëkateve të të vdekurve jashtë portës, të të ty o nënë, jepna shpëtimin e ndritshëm…1672», 299.  Ο ναός 
ιστορήθηκε επί αρχιερατείας Καλλινίκου Δρυϊνουπόλεως (1667-1678), του πρώην Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων (1639-1666). Ο Π. Πουλίτσας και ο T. Popa διασώζουν στα έργα τους, με τις 
επιγραφές ναών από την περιοχή, την κτητορική επιγραφή, στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία 
στην Τρανοσίστα της Λυτζουριάς, όπου αναφέρει σχετικώς για τον Καλλίνικο «του πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου κυρίου κύρι Καλλινίκου του πρώην Ιωαννίνων εν μηνι Μαΐου14-1671» Για περισσότερα 
βλ. Γριτσόπουλος Τ., «Ο Ιωαννίνων Καλλίνικος», 23. του Ιδίου, «Καλλίνικος», 243,244. 
Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 77. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqiperi, 230. 
Μπαράς, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 132. Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Β. Ηπείρου», 260. 
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Την ίδια χρονιά ο ζωγράφος Μιχαήλ από τη Ζέρμα της Κόνιτσας 

εργάζεται στο μοναστήρι της Κάμενας στο Δέλβινο.725 Στην επιγραφή 

καταγράφει σχεδόν τους ίδιους στίχους με την προηγούμενη επιγραφή, 

συμπληρώνοντας απλά τα ονόματα των συνδρομητών και το δικό του.726  

Στο μοναστήρι σώζονται σήμερα ο περίβολος, οι βοηθητικοί χώροι, που 

χρήζουν αποκατάστασης, και ο τρίκλιτος ναός που αποτελείται από τον κυρίως 

ναό, το χαγιάτι και το υψωμένο κωδωνοστάσιο, πάνω από τη δυτική είσοδο του 

χαγιατιού.727 

 

Ο ναός 

 

Το καθολικό του μοναστηριού είναι σταυροειδές, με τρούλο, πλευρικές 

κόγχες αθωνικού τύπου και χαγιάτι (Σχεδ. 7, 8).728 Οι εσωτερικές διαστάσεις του 

ναού είναι 6,80 μ. μήκος και 3,70 μ. πλάτος.729 Παρά τις μικρές διαστάσεις του 

ναού, οι δομικές λύσεις που δίνονται, δεν στερούν σε τίποτα τη λειτουργικότητα 

                                                                                                                                                
724 Στη βιβλιογραφία συγχέονται οι πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του 
Επισκόπου Σεραφείμ. Για περισσότερα βλ. Τσάμπουρας, Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την 
περιοχή του Γράμμου κατά το16ο και 17ο αιώνα, 255, 268. Ο T. Popa στο έργο του Mbishkrime të kishave 
në Shqiperi (Οι επιγραφές των εκκλησιών στην Αλβανία), μεταφράζει την επιγραφή στα αλβανικά ως 
εξής: «U pikturua ky tempull hyjnor dhe I gjithnderuar i së mbibekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë 
Hyjëlindëses dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, me kontributin e gjithoshënarit, igumenit, zotit Papa 
Mantheut me suitën e tij, në vitin 1672-7180 dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit zotit 
zotit Serafim, dora ime e mëkatur Mihalit, piktor nga katundi Zerma». 298-299.  
725 Popa, Mbishkrime të kishave në Shqiperi, 299-300. 
726 Ο Ζωγράφος Μιχαήλ από τη Ζέρμα Ιωαννίνων, το σημερινό χωριό Πλαγιά ή Νέα Ζέρμα, 
απέχει από τη Κόνιτσα 40 περίπου χιλιόμετρα. Το χωριό υπήρξε ένα μικρό κέντρο ζωγραφικής 
και οικοδομικής δραστηριότητας με κινητικότητα και εκτός Ηπείρου όπως για παράδειγμα το 
Άγιο Όρος, τη Θεσπρωτία, την Αμφιλοχία κ.α. Ο Μιχαήλ επίσης έχει ιστορήσει το Καθολικό της 
μονής Σπηλαίου το 1658 στα Γρεβενά, Για περισσότερα βλ. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες 
ζωγράφοι μετά την άλωση, 197. Κοτζιάς, «Σπίλο», 14, 31. Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 
91. Δήμος Κόνιτσας, (Ι/Ν). 
727 Ο N. Hammond στο βιβλίο, Ήπειρος. Η γεωγραφία, τ’ αρχαία ερείπια, η ιστορία και η τοπογραφία 
της Ηπείρου και των παρακείμενων χωρών, αναφέρει: «η Εκκλησία της Θεοτόκου είναι τρίφυλλη στο 
σχήμα και χρονολογείται προς τον 16ο αιώνα, αλλά μπορεί να στηρίζεται στη θέση μιας πρωιμότερης 
εκκλησίας», 141. Η μονή είχε κηρυχθεί από την Κρατική Επιτροπή Πολιτισμού το 1963 
διατηρητέο μνημείο. REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, 
«Religious building with status Culture Monument», (Ι/Ν). Ο Illir Papa, Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Εθνικού Πολιτισμού στους Αγίους Σαράντα αναφέρει ότι: «κατά τη διάρκεια του 
αθεϊστικού καθεστώτος το μοναστήρι υπέστη αρκετές φθορές». Skuqi, Manastiri i Kakomesë, dikur me një 
bibliotekë të pasur, tashmë pa histori, (Ι/Ν).   
728 Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Β. Ηπείρου», 255. 
729 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181. Skuqi,  Manastiri i Kakomesë, dikur me një 
bibliotekë të pasur, tashmë pa histori, (Ι/Ν). 
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από το μνημείο.730 Ο κεντρικός πυρήνας του ναού είναι παραλληλόγραμμος, με 

αρκετά ευρύτερο το μεσαίο κλίτος, μιας και οι κίονες που στηρίζουν τον τρούλο 

είναι τοποθετημένοι πλησίον των ακρινών τοίχων, και λειτουργούν ως βάση του 

ψηλού τυμπάνου και του τρούλου.731 Ο τετραγωνικός πυρήνας του τρούλου, με 

την κυκλική του βάση και τα σφαιρικά τρίγωνα, μαρτυρούν την ιδιαίτερη 

αριστοτεχνία των μαστόρων που την έκτισαν. Τα κλίτη διαχωρίζονται με τη 

βοήθεια δύο ζευγών κιόνων, συνδεόμενων μεταξύ τους με αψίδες.732 Εσωτερικά 

ο ναός σχηματίζεται με  ημικυλινδρικά κεμέρια και τον θόλο.  

Η εκκλησία στεγάζεται με ξύλινη, δίρριχτη στέγη, καλυμμένη με 

κεραμίδια σε ακτινοειδή σχηματισμό.733 Ο κεντρικός, διαμήκης άξονας του 

μνημείου στη στέγη ανακόπτεται από το οκτάπλευρο, λιτό και ακόσμητο, 

ταμπούρο και τον τρούλο αφ’ ενός και αφ’ ετέρου από τις μονόρριχτες στέγες 

της βόρειας και νότιας πλευράς, τονίζοντας τη μορφή του σταυρού.734 Το 

ταμπούρο διατρυπάται από τέσσερα μικρά παράθυρα στα αντίστοιχα σημεία 

του ορίζοντα, επιτρέποντας να εισέρχονται μικρές δέσμες φωτός στον ναό.735 

Γενικότερα ο ναός δεν διακρίνεται για τη φωτεινότητά του, γεγονός που 

οφείλεται στην έλλειψη μεγάλων φωτιστικών ανοιγμάτων.  

Μέσω του εικονοστασίου, ο χώρος του ιερού Βήματος διαχωρίζεται από 

τον κυρίως ναό.736 Ο χώρος του Θυσιαστηρίου διαμορφώνεται ανατολικά με την 

                                                 
730 Ο αναστηλωτής εκκλησιαστικών μνημείων στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας  Πύρρος 
Θώμος αναφέρεται στην στενότητα του χώρου και τις δομικές λύσεις ως εξής: «Megjithë 
ngushtësinë e naosit dhe proporcionet e zgjatura të tij, falë pranisë së apsidave anësore dhe zgjidhjes 
origjinale strukturale, hapësira e brendshme nuk është e ndrydhur (Παρ’ όλη τη στενότητα του ναού 
και τις μακρόστενες διαστάσεις του, χάρη στην παρουσία των ακρινών αψίδων και τις 
πρωτότυπης δομικής λύσης ο εσωτερικός χώρος δεν είναι συμπιεσμένος)». Thomo, Kishat 
Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181.  
731 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181.  Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në 
formë kryqi me kupolë», 54. Των ιδίων, «Arkitektura», 101.  
732 Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 130. 
733 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181. Skuqi,  Manastiri i Kakomesë, dikur me një 
bibliotekë të pasur, tashmë pa histori, (Ι/Ν). 
734 Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκκλησίας συναντάται και σε άλλους ναούς της νότιας 
Αλβανίας, όπως, για παράδειγμα στη μονή του Ευαγγελισμού στη Βάνιστα, στη μονή των 
Ταξιαρχών στη Δερβιτσάνη κ.α. Thomo, «Shpëndarja kohore», 171-178.  
735 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181. Ευαγγελίδης, «Αι αρχαιότητες», 465. 
736 Οι Γ. Γιακουμής & Κ. Γιακουμής μας μεταφέρουν με χαρακτηριστικό τρόπο την εικόνα που 
αντίκρισαν κατά την επίσκεψή τους  στο ναό: «Ένα καμένο και συλημένο τέμπλο χωρίζει το ιερό από 
τον κυρίως ναό· πάνω του έχουν κολληθεί φύρδην μίγδην χάρτινες εικονίτσες δυτικής τεχνοτροπίας, που 
ασχημαίνουν αισθητικά το χώρο, επειδή όλες οι τοιχογραφίες, που καλύπτουν τους τοίχους και τους θόλους, 
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ημικυκλική κεντρική κόγχη, ενώ στα παραβήματα του διακονικού και της 

πρόθεσης εντοπίζονται δύο τυφλά τόξα.737   

Ωσ προς την εξωτερική εμφάνιση η τοιχοδομία του ναού διακρίνεται:  

α) για την παντελή απουσία κεραμοπλαστικού διακόσμου,  

β) για τη δόμηση με αλάξευτους ασβεστόλιθους από την περιοχή, με 

συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα και  

γ) για το επιχρισμένο τύμπανο.738 

 

Το χαγιάτι 

 

Ο ναός δεν διαθέτει νάρθηκα. Στη δυτική του πλευρά, ανοίγεται 

ισομέτωπο προς τον ναό το χαγιάτι, με τοξωτό επιστύλιο, που έχει 

κατασκευαστεί σε δύο διαφορετικές φάσεις.739 Σε όλες του τις πλευρές, το χαγιάτι 

είναι ανοικτό προς το περιβάλλον, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη μετώπη που 

σχηματίζεται στη δυτική πλευρά και το τριγωνικό αέτωμα. Το χαγιάτι 

διαμορφώνεται σε τρείς πλευρές με ισάριθμους κίονες και πεσσούς.740 Η σκεπή 

του χαγιατιού είναι δίρριχτη και καλύπτεται με κεραμίδια.   

 

Το κωδωνοστάσιο 

 

Το κωδωνοστάσιο υψώνεται, ως συνέχεια του τριγωνικού αετώματος του 

χαγιατιού, στη δυτική πλευρά του ναού.741 Διαμορφώνεται ως ένα απλό λίθινο 

κωδωνοστάσιο, με χαρακτηριστικά στοιχεία την παντελή απουσία διακόσμου 

και  το τοξωτό, ανοικτό παράθυρο για την τοποθέτηση της καμπάνας. Το 

κωδωνοστάσιο περατώνεται με αετωματική επίστεψη απο σχιστόλιθους και με 

λίθινο σταυρό. 
                                                                                                                                                
είναι σεμνά δείγματα τοπικής αγιογραφικής παράδοσης…». Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα 
μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 107.  
737 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181. 
738 Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë», 54. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής 
Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, 54. Skuqi, Manastiri i Kakomesë, dikur me një bibliotekë të 
pasur, tashmë pa histori, (Ι/Ν). Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Β. Ηπείρου», 260. 
739 Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë», 54. 
740 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut,  181. 
741 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e jugut, 181. 
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Ε.3. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού 

 

Ο κυρίως ναός742 

 

ΤΡΟΥΛΟΣ: Στο κεντρικό μετάλλιο του τρούλου εικονίζεται η παράσταση 

του Χριστού Παντοκράτορος.743 Η ιστόρηση της μορφής του Χριστού είναι η 

συνήθης˙ εικονίζεται στηθαίος να ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το αριστερό 

να κρατάει κλειστό κώδικα ευαγγελίου (εικ. 194)).744 Η μορφή του έχει υποστεί 

αρκετές φθορές και αλλοιώσεις στη ζωγραφική της επιφάνεια. Το μετάλλιο του 

Παντοκράτορος περικλείεται από αλλεπάλληλους διακοσμητικούς ρόμβους, 

διαβαθμιζόμενους στις αποχρώσεις του ερυθρού.  

Στις επόμενες δύο ζώνες ιστορούνται δεκατέσσερα εξαπτέρυγα και 

δεκατέσσερις αρχάγγελοι ή άγγελοι, κρατώντας σφαίρα και σκήπτρο με 

ανθοφόρα απόληξη (εικ. 195).745 Στην τρίτη ζώνη ιστορείται η Ουράνια Θεία 

Λειτουργία με τον Χριστό δορυφορούμενο υπ’ αγγέλων (εικ. 194).746 Στο κέντρο 

της πολυπρόσωπης παράστασης προβάλλει η Αγία Τράπεζα με ερυθρόχρωμη 

ενδυτή και κιονοστήρικτο, θολωτό κιβώριο. Επάνω στην Αγία Τράπεζα 

διακρίνεται το ευαγγέλιο, άνωθεν του οποίου ίπταται το Άγιο Πνεύμα εν είδει 

περιστεράς. Εκατέρωθεν της Αγίας Τραπέζης διακρίνεται ο Χριστός, ως Μέγας 

                                                 
742 Σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης: «ο ναός ως οίκος Θεού όλον τον κόσμον τυποί. Ότι 
και πανταχού και υπέρ το παν ο Θεός…». PG 155. στ. 337-340. 
743 Επιγραφή: ΙC Ω ΠΑΝΤ(ΟΚΡΑΤΩΡ).  
744 Κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης ο τρούλος παραπέμπει στον επίγειο ουρανό: «ο ναός τον 
ορώμενον τούτον κόσμον˙  και τα υπεράνω μεν του ναού τον ορώμενον ουρανόν…» PG 155. στ. 337-340. 
Για την εικονογραφία του θέματος και τους συμβολισμούς της, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος του Τρούλου, 61-66. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου 
Νικολάου, 33-34. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 54 κ.ε. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 71 κ.ε. Παπαδόπουλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 
35-36. Στουφή-Πουλημένου, «Παραστάσεις του Χριστού και ο βυζαντινός Παντοκράτωρ», 793 
κ.ε.  
745 Η ιστόρηση των Ουρανίων Ταγμάτων  γύρω από το εικονογραφικό θέμα του Παντοκράτορα 
παραπέμπει σε επιρροές από τα συγγράμματα του Ψευδο-Διονυσίου. «Χερουβείμ Εβραίων φωνή 
και Σεραφίμ ωνομασμένα, κατά την πάντων υπερκειμένην εγγύτητα περί Θεόν αμέσως ιδρύεσθαι, φησί 
παραδιδόναι την των ιερών λογίων εκφαντορίαν». PG. 3 στ. 200-201.  
746 Το εικονογραφικό θέμα της Ουράνιας Λειτουργίας διαδίδεται κατά την Παλαιολόγεια 
περίοδο και απηχεί έναν εκ των εικονογραφικών τύπων που οι ζωγράφοι θα υιοθετήσουν και θα 
ιχνηλατήσουν  κατά την μεταβυζαντινή εποχή.  Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 68. 
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Αρχιερεύς,747 να ευλογεί την εξερχόμενη πομπή των ολόσωμων αγγέλων που 

λιτανεύουν τον Επιτάφιο, και να υποδέχεται την πομπή των ουρανίων 

Ταγμάτων, που έχουν σχηματίσει πλήρη κύκλο, με τα λειτουργικά άμφια και 

σκεύη.748 Στην τέταρτη ζώνη εικονίζονται συνολικά 24 προφήτες μεταξύ των 

τριών παραθύρων, ταγμένοι ανά έξι και δώδεκα (εικ. 200).749 Το εικονογραφικό 

πρόγραμμα στην πέμπτη και τελευταία ζώνη ολοκληρώνεται με την ιστόρηση, 

μέσα σε μετάλλια με ελισσόμενους και συμπλεκόμενους βλαστούς, 

εικοσιτεσσάρων αγίων.750 

Στη βάση του τρούλου, στα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονται οι τέσσερις 

Ευαγγελιστές. Η ταυτοποίηση των ευαγγελιστών στηρίζεται αποκλειστικά και 

μόνο στους εικονογραφικούς τύπους τους, διότι οι συνοδευτικές επιγραφές 

έχουν σβηστεί. Στα ΒΑ Ο ΜΑΤΘΑΙΟC, Β.Δ Ο ΛΟΥΚΑC, ΝΑ Ο ΙΩΑΝΝΗC, 

ΝΔ Ο ΜΑΡΚΟC (εικ. 196-199).751 Μεταξύ του ΒΑ και Β.Δ τριγώνου εικονίζεται 

η Φιλοξενία του Αβραάμ.752 Η παράσταση κατέχει ιδιαίτερη θέση στη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική, αφού αποδίδει συμβολικά την 

παρουσία της Αγίας Τριάδος «ἐν Δρυΐ τῇ Μαμβρῇ».753 Η σκηνή προτυπώνει το 

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αποδίδεται κατά την παράδοση στον χώρο 

                                                 
747 Ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού ως Μεγάλου Αρχιερέα απαντά στη ζωγραφική σε 
μνημεία και φορητές εικόνες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ταβλάκης, «Χριστός 
Μέγας Αρχιερεύς», 152-154.   
748 Η κυκλική απεικόνιση της πομπής και η χορεία των αγγέλων που συνοδεύεται από ιπτάμενα 
Σεραφείμ με ριπίδια αναδεικνύουν τις επιρροές και επιδράσεις που δέχθηκε ο ζωγράφος της 
μονής από τη Σχολή  της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Βλ. σχετικά όπου και η ενδεικτική 
βιβλιογραφία. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 166-167. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
68. Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωννίνων, 37.  
749 Οι προφήτες ιστορούνται ολόσωμοι εντός δίχρωμου βάθους, κρατώντας εξίτηλα ανεπτυγμένα 
ειλητά. Οι φθορές και η έλλειψη καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπουν 
περαιτέρω παρατηρήσεις.  
750 Η έλλειψη καθαρισμού και οι φθορές της ζωγραφικής επιφάνειας καθιστούν ασαφείς τις 
λεπτομερείς παρατηρήσεις της ιστόρησης των αγίων.   
751 «Η απεικόνιση των Ευαγγελιστών στα σφαιρικά τρίγωνα συμβολίζει τον σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και 
γης, καθώς αυτοί αντιπροσωπεύουν την επίγεια Εκκλησία και με τα θεόπνευστα κείμενα τους διέδωσαν το 
λόγο του Θεού στο κόσμο». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 79. Για τον 
εικονογραφικό τύπο των Ευαγγελιστών βλ. Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών», 79. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 58-63. Τσάμπουρας,  Το έργο του ζωγράφου 
Νικολάου, 41 κ.ε.  
752 Για την εικονογραφική εξέλιξη του θέματος, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Stefanescu, 
L’illustration des liturgies, 481 κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 239-242. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 257, 291. Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος, 196 κ.ε.  
753 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη βιβλική αφήγηση της παράθεσης γεύματος του 
Αβραάμ στους τρείς Αγγέλους. Γένεση 18. 1-15.  Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 93-94.  
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του ιερού Βήματος, σε αντίθεση με το εξεταζόμενο μνημείο που ιστορεί την 

παράσταση στον θόλο του ναού.754 Στο αντίστοιχο τμήμα στα ΝΑ και ΝΔ. το 

κονίαμα έχει αποτοιχιστεί και φθαρεί, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να 

γνωρίζουμε το θέμα που ακολουθούσε. Κάτωθεν των σφαιρικών τριγώνων στη 

ΝΑ και Β.Δ πλευρά η επιφάνεια του τοίχου κοσμείται με δύο αδιάγνωστες 

παραστάσεις.  

ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Η ζωγραφική διακόσμηση στην κάτω 

ζώνη διατρέχεται από μια διακοσμητική ποδιά απομίμησης γεωμετρικών 

σχεδίων.  

Η δεύτερη ζώνη διαιρείται σε δύο ημιχόρια, λόγω του φωτιστικού 

ανοίγματος, και διασώζει ολόσωμους στρατιωτικούς αγίους, εντός δίχρωμου 

βάθους (εικ. 201).755 Ειδικότερα, από δυτικά προς ανατολικά εικονίζονται 

μετωπικοί: Αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΕΥCΤΑΘΗΟC με πολυτελή κοσμικά 

ανθοκόσμητα ενδύματα.756 Στο δεξί του χέρι κρατάει υψωμένο, στο ύψος των 

ώμων, τον σταυρό του μάρτυρα, ενώ με το αριστερό του χέρι συγκρατεί τον 

μανδύα του, στο ύψος του στήθους.757 Ο ΑΓΙΟC ΗΑΚΟΒΟC Ο ΠΕΡΣΟC.758 O 

άγιος ιστορείται μετωπικός, με πολυτελή ανθοκόσμητα ενδύματα με 

περικλειόμενες τουλίπες.759 Ο άγιος κρατάει σταυρό και φέρει μπροστά την 

άκρη του μανδύα, ένα στοιχείο που αναδεικνύει κατ’ επανάληψη την 

ανεπιτήδευτη καλαισθησία και το καλλιτεχνικό αισθητήριο του ζωγράφου. Στο 

                                                 
754 Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος, 197-198.  
755 Η απεικόνιση των στρατιωτικών αγίων με πολυτελή ενδύματα, ως μαρτύρων επικρατεί από 
τον 14ο αιώνα και εξής. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 89.  
756 Σχετικά με τις απεικονίσεις μεταξωτών υφασμάτων σε μεταβυζαντινά μνημεία βλ. 
Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 120 κ.ε. Του ιδίου, Merantzas, «Ottoman decorative motif in 
the post-Byzantine monumental painting», (Ι/Ν). Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 218. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων,  319-320. 
757 Ο εικονογραφικός τύπος του μάρτυρα απαντά κυρίως στην μνημειακή ζωγραφική του 16ου  
αιώνα. Σκαβάρα,  Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 357. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
Ζίτσα, εικ. 145. Γαρίδης-Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων, 53.  
758 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των 
Ιωαννίνων, 74. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 289.  Κοντοπανάγου, Ο ναός του 
αγίου Γεωργίου Νεγάδων,  316-317. 
759 Η πολυτέλεια των ενδυμάτων του αγίου είναι στοιχείο της ζωγραφικής του ταυτότητας που 
εμφανίζεται κατά την παλαιολόγεια περίοδο και καθιερώνεται κατά τον 16ο αιώνα από τον 
Θεοφάνη και άλλους κρητικούς ζωγράφους. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, 307-309. Eυαγγελίδης, «Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος», 45. Για την επιρροή των 
οθωμανικών υφασμάτων στη μεταβυζαντινή ζωγραφική Ό.π.  
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κεφάλι του φέρει πίλο, ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό της εικονογραφίας του 

αγίου αλλά και των ομοεθνών του.760 Η χορεία των αγίων στο πρώτο τέταρτο 

της κεραίας ολοκληρώνεται με τον άγιο Μερκούριο να εξετάζει την αρτιότητα 

του βέλους.761 Ο σκύθης άγιος φέρει πλούσια στρατιωτική πανοπλία με 

ανθρωπόμορφη ασπίδα και είναι στραμμένος στα αριστερά του, διασπώντας 

την μετωπικότητα των υπολοίπων μορφών. Είναι ο μοναδικός άγιος στις δύο 

κεραίες του σταυρού του ναού που αποδίδεται με στρατιωτική στολή, ενώ οι 

άλλοι φέρουν τον σταυρό του μαρτυρίου.762 Την ημικυκλική κόγχη του σταυρού 

διακόπτει το φωτιστικό άνοιγμα, άνωθεν του οποίου ιστορείται, σε μικρότερη 

κλίμακα, Ο ΑΓΙΟC ΠΡΟΚΟΠΗΟC ο μεγαλομάρτυρας. Ο άγιος  εικονίζεται, 

μετωπικός και νεαρός, ντυμένος με χιτώνα, ιμάτιο και ανθοκόσμητο μανδύα.763 

Η ιστόρηση των μαρτύρων συνεχίζεται σε μετωπική στάση, με ηγήτορα του 

δευτέρου τετάρτου της κεραίας του σταυρού τον άγιο Νικήτα.764. Φέρει πλούσια 

ενδύματα με χιτώνα, ιμάτιο και ανθοκόσμητο μανδύα, που συγκρατεί με το δεξί 

του χέρι μπροστά, ενώ με το αριστερό χέρι υψώνει τον σταυρό του μάρτυρα.765 

Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC ΓΩΒΔΕΛΑC.766 Ο άγιος απαντά με πολυτελή ενδύματα, 

χιτώνα, ανθοκόσμητο ιμάτιο και μανδύα με εσωτερική επένδυση γούνας και 

                                                 
760 Πελεκανίδης, Καστορία, πιν. 167 α-β. Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 147. 
Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 74. Petkovic-Boškovic, Manastir Dečani, 
II. πιν. GLX.1.  
761 Επιγραφή: O ΑΓΙΟC ΜΕΡΚΟΥΡΙΟC.   
762 Για την εικονογραφικό τύπο του αγίου βλ. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου 
μισού του 18ου αιώνα», 416-417. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157. Τrifonova, Oι 
τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 216-218. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 130-131. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 91.  
763 Η ιστόρηση του αγίου ως μάρτυρα απαντά κυρίως στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική 
της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, σε αντίθεση με την παλαιολόγεια συνήθεια να 
απεικονίζεται ως στρατιωτικός, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί κανόνα. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 209.  Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 303-
304. Τσαντήλας, «Η λατρεία του αγίου Προκοπίου την περίοδο των Σταυροφόρων», 245 κ.ε. 
Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 219-222.  
764 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΗΤΑC. Η ιστόρηση του αγίου ως μάρτυρα είναι γνωστή από τη 
μεσοβυζαντινή περίοδο με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Νέα Μονή της Χίου (1042-1056). 
Μουρίκη, Τα  ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, εικ. 85, 236α.  
765 Στην παλαιολόγεια παράδοση η εικονογράφηση του αγίου Νικήτα κατά κανόνα απαντά με 
στρατιωτική εξάρτυση.  Gabelic, Manastir Lesnovo, εικ. 102, 105. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 208.  
766 Για την εικονογράφηση του Πέρση-αγίου βλ. Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των 
Ιωαννίνων, 38. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 311. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 196. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 248. Ξυγγόπουλος, 
«Ο άγιος Γοβδελαάς», 467-486. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 313.  
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δυσδιάκριτο κάλυμμα κεφαλής, πιθανότατα διάδημα. Κρατάει στο δεξί του χέρι 

τον σταυρό του μαρτυρίου που υψώνει στο ύψος του στήθους, ενώ το αριστερό 

του χέρι το προτείνει σε στάση αντίστασης.767  Τη σειρά συνεχίζει Ο ΑΓΙΟC 

ΘΕΟΔΩΡΟC Ο στρατηλάτης.768 Ο άγιος ιστορείται με στολή μάρτυρα και 

φοράει χιτώνα με ανθοκόσμητο μανδύα και εσωτερική γούνινη επένδυση.769 

Εικονίζεται μετωπικός και φέρει στο δεξί του χέρι τον σταυρό του μάρτυρα, ενώ 

με το αριστερό συγκρατεί τον μανδύα του στο ύψος του μηρού. Πρώιμες 

ιστορήσεις των αγίων Θεοδώρων ανιχνεύονται κατά την Παλαιολόγεια 

περίοδο.770 Τη χορεία των αγίων στην κεραία του σταυρού ολοκληρώνει ο 

μεγαλομάρτυρας ΑΓΙΟC ΓΕΩΡΓΙΟC. Ο Καππαδόκης άγιος  απαντά με 

βαρύτιμη στολή, πολυτελή ενδύματα με παρυφές και ανθοκόσμητο μανδύα˙ 

κρατάει τον σταυρό του μάρτυρα στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι το 

προτείνει σε στάση δέησης.771   

Η τρίτη ζώνη κοσμείται με μετάλλια, που συνδέονται μεταξύ τους με 

ελισσόμενα φυτά με καρπούς και ραμφίζοντα πουλιά. Αναλυτικότερα, από 

δυτικά προς ανατολικά, η ιστόρηση εντός των μεταλλίων συνεχίζεται με τους 

εξής μάρτυρες: Ο ΑΓΙΟC ΕΠΙΦΑΝΙΟC, αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC 

ΔΟΜΟΝ […], Ο ΑΓΙΟC ΔΟΜΕΤΙΑΝΟC, Ο ΑΓΙΟC ΡΟΥ […], Ο ΑΓΙΟC 

ΞΑΝΘΟC, Ο ΑΓΙΟC ΚΝΗΔΟΝ, Ο ΑΓΙΟC CΜΑΡΑΓΔΟC, Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
767 Η ιστόρηση του αγίου  εισάγεται στα εικονογραφικά προγράμματα της μνημειακής 
ζωγραφικής κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο. Η ένταξη του αγίου στην εικονογραφία 
απαντά σε μνημεία κυρίως της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Για περισσότερα, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία βλ. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 442-443. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 313-314 υπ. 360. 
768 Ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης συνήθως συναπεικονίζεται με τον άγιο Θεόδωρο τον 
Τήρωνα ο οποίος στο συγκεκριμένο μνημείο ιστορείται στη νότια κεραία του σταυρού.  
769 Η ιστόρηση αγίων με πολυτελή γούνινη επένδυση πρωτοεμφανίζεται κατά τον 16ο αιώνα από 
τον Φράγγο Κονταρή στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βέλτσιστα και η διάδοση του θα 
ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας και θα φθάσει μέχρι τη Μολδαβία. Stavropoulou-Makri, Les 
peintures murales,  εικ. 47b-50a-b. Stefanescu, L’ evolution de la peinture religieuse, πιν. XCI.2.   
770 Ο άγιος φέρει φθορές και απολεπίσεις από το ύψος των γονάτων και κάτω. Πελεκανίδης, 
Καλλιέργης, πιν. 80. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 209.  
771

 «Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Γεωργίου ως μάρτυρα παραμένει σταθερός από τα πρώιμα βυζαντινά 
χρόνια. Το πρότυπο του αγίου προσφέρει η παράσταση της μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη». 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 212. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 
238, 270, 295. Underwood, Kariye Djami, 2, πιν. 304.  
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ΚΛΑΔΙΟC (εικ. 202α).772 Η ζωγραφική επιφάνεια των μεταλλίων διακρίνεται σε 

πολλά σημεία για τις φθορές, τις αλλοιώσεις της και την έλλειψη καθαρισμού, 

κυρίως στις προσωπογραφίες των αγίων.  

Στη τέταρτη και τελευταία ζώνη, η εικονογράφηση του τεταρτοσφαιρίου 

ολοκληρώνεται με την πολυπρόσωπη παράσταση της  Εις Άδου καθόδου του 

Χριστού (εικ. 202β). Ο Χριστός, πατώντας στις σπασμένες θύρες του Άδου, είναι 

στραμμένος στα αριστερά του, εντός ωοειδούς δόξας, προς τους πρωτοπλάστους, 

εικονογραφικό στοιχείο που συναντάται κυρίως κατά τους μεταβυζαντινούς 

χρόνους και ανιχνεύεται σε έργα της Κρητικής ζωγραφικής.773  

Στο κέντρο της μετώπης του βόρειου τοίχου εικονίζεται Η ΣΤΑΒΡΟCΙC 

(εικ. 203).774 Ο Εσταυρωμένος ιστορείται στον κεντρικό άξονα της παράστασης, 

η Παναγία συνοδευόμενη από τις φίλες της εικονίζεται στα δεξιά του Χριστού, 

με τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και τον εκατόνταρχο Λογγίνο απέναντί τους. 

Στο βάθος της σκηνής διακρίνονται η οχύρωση της πόλης και οι 

προσωποποιήσεις του Ηλίου και της Σελήνης.775 Η κακή κατάσταση συντήρησης 

της παράστασης δεν μας επιτρέπει περαιτέρω παρατηρήσεις. Στα δυτικά της 

μετώπης σώζεται με αρκετές φθορές η Αποκαθήλωση του Χριστού (εικ. 204). Η 

ταύτιση της σκηνής γίνεται μέσω της εικονογραφίας, αφού η συνοδευτική 

επιγραφή είναι εξίτηλη.  Στα ανατολικά της μετώπης σώζεται η φύλαξη του 

Τάφου υπό των στρατιωτών (εικ. 205).776 Η παράσταση διατάσσεται σε δύο 

επίπεδα: στο πρώτο σώζεται η σκηνή της μεταφοράς του νεκρού και τυλιγμένου 

με τα οθόνια σώματος του Χριστού, συνοδεία εξαπτερύγων, να μεταφέρεται από 

                                                 
772 Όλοι οι μάρτυρες εικονίζονται μετωπικοί, ημίσωμοι, κρατώντας στο δεξί τους χέρι το σταυρό 
του μάρτυρα ενώ το αριστερό τους χέρι το έχουν είτε σε στάση αντίστασης, είτε καλύπτεται  από 
τα ενδύματα τους.   
773 Τόσκα, «Εις Άδου Κάθοδος», 174. Μπαλτογιάννη, Εικόνες, αρ. 93. Σχετικά με τον συμβολισμό 
του εικονογραφικού θέματος βλ. Καλοκύρης, Πηγαί της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, 158-168, 198-
200. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 452-455. Οι πολλαπλές φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια 
και ο αποχρωματισμός της δεν μας επιτρέπει περισσότερες παρατηρήσεις.  
774Το εικονογραφικό θέμα της Σταύρωσης έχει ως πηγή τους τέσσερις Ευαγγελιστές αλλά και την 
απόκρυφη γραμματεία. Ματθαίος 27, 36-56. Μάρκος 15, 26-40. Λουκάς 23, 33-43. Ιωάννης 19, 18-
30. Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 191-192.  
775 Σχετικά με την διαμόρφωση της εικονογραφίας της σκηνής βλ. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα, 92. Τσιγαρίδας, «Σταύρωση», 74-75, 135-136. Καλοκύρης, «Ανάλεκτα Χριστιανικής 
Τέχνης», 301-302. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 179-182. 
Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 126-132.   
776 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΤΑΦΟC ΦΗΛΑCΟΜΕΝΟC ΗΠΟ ΤΟΝ CΤΡΑ/ΤΗΟΤΟΝ.  
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τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και τον Νικόδημο στο καινό μνημείο,777 και στο 

δεύτερο η σκηνή της υπνηλίας των στρατιωτών έξωθεν του Τάφου.778    

  Στο εσωράχιο της βόρειας κεραίας, στην άντυγα, εικονίζονται από 

ανατολικά προς δυτικά δύο αποχρωματισμένες παραστάσεις που έχουν ως θέμα 

την πορεία προς τη Σταύρωση.779 Στο κέντρο της άντυγας εικονίζεται ο 

Χριστός, σε στρογγυλή ακτινωτή δόξα, ως Εμμανουήλ, ευλογώντας, 

περιβαλλόμενος από τους δίσκους του ηλίου και της σελήνης (εικ. 206).780 Στη 

συνέχεια μεσολαβεί αδιάγνωστη παράσταση, λόγω έλλειψης επιγραφής, 

πιθανότατα η επίσκεψη των Μυροφόρων στον άδειο Τάφο του Χριστού, αφού 

εικονίζει ομάδα γυναικών ενώπιον του καινού μνημείου σαρκοφάγου με τα 

οθόνια κείμενα μόνα,781 εικονογραφικό στοιχείο που εμφανίζεται κατά το 14ο 

αιώνα (εικ. 207).782  Η ζωγραφική στο εσωράχιο ολοκληρώνεται με την 

παράσταση της Ψηλάφησης του Θωμά.783 

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Στην κατώτερη ζώνη της ζωγραφικής 

επιφάνειας ο τοίχος διατρέχεται από διακοσμητική ποδιά. Ειδικότερα, από 

δυτικά προς ανατολικά, ιστορούνται ολόσωμοι μάρτυρες της Εκκλησίας σε δύο 

χορούς, που χωρίζονται από το νότιο φωτιστικό άνοιγμα της κεραίας: Ο ΑΓΙΟC 

ΒΑΚΧΟC και Ο ΑΓΙΟC ΣΕΡΓΙΟC (εικ. 208).784 Οι άγιοι εικονίζονται μετωπικοί, 

στιβαροί, με πολυτελή ανθοκόσμητα ενδύματα και μανδύα, κρατώντας στο δεξί 

                                                 
777 Ματθαίος 27, 57-66. Ιωάννης 19, 31-42. Η σκηνή είναι γνωστή και ως Ενταφιασμός 
778 Η σκηνή είναι ένας συνδυασμός του Ενταφιασμού του Χριστού και της Εν Τάφω Κουστωδίας. 
Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 162 κ.ε.  
779 Οι παραστάσεις σύμφωνα με την εικονογραφία των σκηνών είναι του Ελκόμενου και της 
Ανάβασης στο Σταυρό. Η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί μεγάλες φθορές με αποτέλεσμα να 
είναι διακριτά μόνο τα κύρια γραψίματα των ενδυμάτων και σε ελάχιστα σημεία οι φωτισμοί 
των ρούχων.  
780 Η παράσταση είναι αποχρωματισμένη και οι περαιτέρω παρατηρήσεις ανεπαρκείς.  
781 Λουκάς 24, 12.  
782 Η παράσταση είναι γνωστή στην εικονογραφία ως Λίθος ή δεύτερο Εωθινό. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 165. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου 
Γεωργίου Νεγάδων, 178. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 273. Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 134-136.  
783 Επιγραφή: Η ΨΥΛΑΦΗCΗ ΤΟΥ ΘΟΜΑ. Η παράσταση αφηγείται το γνωστό επεισόδιο από 
τον Ευαγγελιστή Ιωάννη 20, 26-29. Η σκηνή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από την άνω 
ζώνη του τέμπλου γεγονός που δεν μας επιτρέπει περαιτέρω παρατηρήσεις.  
784 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158, 194, 270, 296. Σχετικά με την εικονογραφία των 
αγίων και την απόδοση τους με υφάσματα που εισάγονται από Ρουμανικές περιοχές βλ. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 220.       
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τους χέρι τον σταυρό του μαρτυρίου. Οι δύο μάρτυρες είθισται να εικονίζονται 

μαζί στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική, αποτελώντας προσφιλές 

θέμα στη ζωγραφική πολλών μνημείων.785 Τη χορεία των αγίων συμπληρώνει o 

άγιος Αρτέμιος (εικ. 208).786 Ο άγιος σχεδόν επαναλαμβάνεται στην απεικόνιση 

με το ίδιο ζωγραφικό μοτίβο, με πολυτελή ανθοκόσμητα ενδύματα, κρατώντας 

στο δεξί του χέρι τον σταυρό του μαρτυρίου, ενώ με το αριστερό του χέρι 

συγκρατεί τον μανδύα του στο ύψος της οσφύος. Στη μεταβυζαντινή ζωγραφική 

γνωρίζει μεγάλη διάδοση η παράσταση του αγίου με στολή μάρτυρα, σε 

αντίθεση με την παλαιολόγεια ζωγραφική που γνώριζε διάδοση ως 

στρατιωτικός.787 Ο πρώτος χορός ολοκληρώνεται με την ιστόρηση του αγίου 

Θεοδώρου του Τήρωνος (εικ. 208, 209).788  Ο άγιος φέρει πολυτελή, αυλική 

αμφίεση, όπως και οι άλλοι μάρτυρες. Ιστορείται μετωπικός, με ανθοκόσμητο 

ιμάτιο που πλαισιώνεται από τουλίπες και φυλλοφόρους βλαστούς, να βαστάζει 

σταυρό στο δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό συγκρατεί τον μανδύα του στο 

ύψος του στήθους.789 Η τιμή των αγίων Θεοδώρων από τον 11ο αιώνα θα 

αποτελέσει το προσφιλές θέμα στη μνημειακή ζωγραφική, σε φορητές εικόνες, σε 

μολυβδόβουλα και εγκόλπια.790 Η ομήγυρις των αγίων διακόπτεται από το 

φωτιστικό άνοιγμα της νότιας κεραίας του σταυρού, άνωθεν του οποίου σε 

μικρότερη κλίμακα  εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC ΤΡΙΦΟΝ (εικ. 209). Ο άγιος 

εικονίζεται μετωπικός, σε νεανική ηλικία, φορώντας πολυτελή ενδύματα, με 

                                                 
785 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 325-
326. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 254-255. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 194. Καραλής, Η στρατιωτική ενδυμασία, 131. Παζάρας, Οι τοιχογραφίες 
του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 235-237.  
786 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΑΡΤΕΜΗC.   
787 Σχετικά με τη διαμόρφωση του εικονογραφικού τύπου του αγίου, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 157. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 208. Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 124. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 
214-216. Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 44, 46.  
788 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟΡΟC Ο ΤΗΡΟΝ. 
789 «Ο τρόπος που συγκρατεί τον μανδύα του ο άγιος αποτελεί χειρονομία γνωστή ήδη από τη βυζαντινή 
εποχή, η οποία υιοθετείται από τον Φράγκο Κατελάνο, τους Κονταρήδες αλλά και από αρκετούς άλλους 
ζωγράφους του 16ου και 17ου αιώνα». Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
299.   
790 Σχετικά με την ευρεία διάδοση της τιμής των αγίων, όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. 
Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 174-183.  
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ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ακατάστατη κόμη του.791 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC 

ΝΕΣΤΟΡ με πολυτελή ενδύματα και ανθοκόσμητο μανδύα, προσδίδοντας μια 

φυσιοκρατική διάθεση, στον συνηθισμένο εικονογραφικό τύπο με σταυρό και 

την τυπική χειρονομία της δέησης να επισφραγίζουν την μαρτυρική του 

ιδιότητα (εικ. 209, 210).792  Τη χορεία των μαρτύρων συνεχίζει Ο ΑΓΙΟC 

ΔΗΜΗΤΡΙΟC (εικ. 210). Ο άγιος ιστορείται με βαρύτιμη στολή μάρτυρα, 

κρατώντας σταυρό και φέροντας μπροστά, με κομψή κίνηση, την άκρη του 

μανδύα του.793 Η χορεία των αγίων ολοκληρώνεται με την παράσταση του 

αγίου Νικολάου (εικ. 210).794 Ο άγιος ιστορείται ένθρονος, με αρχιερατικά 

άμφια και ανοικτό ευαγγέλιο, έχοντας αμφοτερόπλευρα τον Χριστό και την 

Παναγία να του προσφέρουν τα διακριτικά του αρχιερατικού του αξιώματος, το 

ευαγγέλιο και το ωμοφόριο αντίστοιχα.795 Η ξεχωριστή αυτή θέση του αγίου 

σχετίζεται άμεσα με την ιδιότητα του αγίου ως προστάτη των ναυτικών, αφού το 

                                                 
791 Ο άγιος βαστάζει το σταυρό του μάρτυρα με το δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι, με τη 
παλάμη, το θέτει προς τα έξω, ακολουθώντας μια τυπική στάση μάρτυρα στην εικονογραφία. 
Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου στη μεταβυζαντινή ζωγραφική στα Βαλκάνια, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία βλ. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 322-323. Gabelic, 
«Ikonografiji S. Trifuna», 107-124. Djuric, Sopoĉani, εικ. 109.  
792 «Ο άγιος απαντά σε λίγα μεταβυζαντινά μνημεία, όπου παριστάνεται ως μάρτυρας». Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 210. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου σε μεταβυζαντινά 
μνημεία βλ. ενδεικτικά Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 321. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 292.  
793 Η αρχαιότερη απεικόνιση του αγίου με στολή μάρτυρα ανιχνεύεται στη μονή της Χώρας. 
Underwood, Kariye Djami 2, πιν. 305. «Κατά τον 14ο αιώνα αναβιώνει σε μεγάλο βαθμό ο 
προεικονομαχικός τύπος του αγίου με ενδυμασία και σταυρό μάρτυρα, ο οποίος απαντά αρχικά σε 
τοιχογραφικά σύνολα του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης, 
ακολούθως υιοθετείται σε μνημεία της μείζονος Μακεδονίας, κυρίως της περιοχής της Αχρίδας». Η 
πρακτική αυτή θα μεταλαμπαδευτεί και σε αρκετά μεταβυζαντινά μνημεία του βορειοδυτικού 
ελλαδικού χώρου. Παζάρας, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 268. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 210. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 223. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 90. Καλυβά, Ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου, 38 κ.ε. 
794 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΝΗΚΟΛΑΟC. 
795 Η παράσταση σώζεται με τοπικές φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια της, στο ύψος των 
υποδημάτων-υποποδίου και του κάτω μέρους του θρόνου του αγίου καθώς επίσης δεν έχει 
διασωθεί και το πρόσωπο του Χριστού. Η παράσταση διηγείται το όραμα του αγίου στη φυλακή, 
μετά την καθαίρεση του από τον άγιο Κωνσταντίνο, αποτελώντας οικείο θέμα της βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Η πρωïμότερη παράσταση του αγίου εντοπίζεται σε ψηφιδωτή 
εικόνα της Πάτμου. Το στοιχείο του ανοικτό βιβλίου σπανίζει στα σωζόμενα ζωγραφικά σύνολα 
και στις φορητές εικόνες. Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης και του αγίου βλ. 
ενδεικτικά. Τόσκα, «Άγιος Νικόλαος», 171-172. Ζίας, «Εικόνες του αγίου Νικολάου», 275 κ.ε. 
Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 257. Ševčenko, The life of St. Nicholas in byzantine art, 18 κ.ε. 
Παζάρας, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 263 κ.ε.  
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μοναστήρι είναι κτισμένο πλησίον της ομώνυμης παραλίας, αλλά και της 

ξεχωριστής τιμής του στη μονή.796 

 Η τρίτη ζώνη κοσμείται με μετάλλια, που συνδέονται μεταξύ τους με 

ελισσόμενα φυτά με καρπούς και ραμφίζοντα πουλιά. Αναλυτικότερα, από 

δυτικά προς ανατολικά, η ιστόρηση συνεχίζεται με τους εξής μάρτυρες: 

Αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΚΛΑΔΙΟC, Ο ΑΓΙΟC ΦΛΑΒΙΑΝΟC, Ο ΑΓΙΟC 

ΑΚΑΚΙΟC, Ο ΑΓΙΟC …ΚΛΙΟC, Ο ΑΓΙΟC ΜΕΛΕΤΟΝ, Ο ΑΓΙΟC 

ΛΥCΙΜΑΧΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΚΡΟCΤΟΜΗΚΛΟC, Ο ΑΓΙΟC ΙΩ […] (εικ. 211-

215).797 Η ζωγραφική επιφάνεια των μεταλλίων διακρίνεται σε πολλά σημεία 

για τις φθορές, τις αλλοιώσεις της και την έλλειψη καθαρισμού κυρίως στις 

προσωπογραφίες των αγίων. 

 Στην τέταρτη ζώνη εικονίζεται η Μεταμόρφωση του Χριστού. Η 

ταυτοποίηση της παράστασης γίνεται λόγω των εικονογραφικών προσώπων και 

της σκηνής.798 Στην μετώπη του νότιου τοίχου ιστορούνται δύο αδιάγνωστες 

παραστάσεις. Στο εσωράχιο του νοτίου τόξου σύνδεσης με τον ανατολικό και 

δυτικό τοίχο εικονίζονται πέντε αδιάγνωστες παραστάσεις με τον Χριστό ως 

κεντρικό πρόσωπο, αλλά με πολλές φθορές και αποχρωματισμό στο μεγαλύτερο 

μέρος της ζωγραφικής επιφάνειας, μη επιτρέποντας να παρατηρήσουμε τις 

λεπτομέρειες τους. 

 ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Στην είσοδο του ναού στον βόρειο 

τοίχο, στη δεύτερη ζώνη, εικονίζονται: ολόσωμοι άγιοι μάρτυρες, κρατώντας 

σταυρό, από ανατολικά προς δυτικά˙ Αναλυτικότερα ιστορούνται: Ο ΑΓΙΟC 

ΑΓΑΠΗΟC (εικ. 217). Ο ζωγράφος ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της 

                                                 
796 Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της επέμβασης και σωτηρίας των πλεόντων αποτυπώνεται 
και στο μεγαλυνάριο του αγίου. «Ορφανών προστάτην σε και χηρών, πεινώντων τροφέα, πενομένων τε 
πλουτιστήν, αιχμαλώτων ῥύστην, πλεόντων τε σωτήρα, κεκτήμεθα παμμάκαρ, σοφέ Νικόλαε». Σχετικά με 
τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες στην ανατολική-δυτική λεκάνη της Μεσογείου και το Ιόνιο 
πέλαγος και τη θέση ως προστάτη των ναυτικών, του αγίου Νικολάου βλ. Σαμαράς, Η αμυντική 
ναυτική πολιτική των Βυζαντινών, 15-16. Κουκουλέ, «Εκ του ναυτικού βίου των βυζαντινών», 3-48. 
Αντουράκης, Ο άγιος Νικόλαος στη βυζαντινή τέχνη και παράδοση, 26-27. Στο βόρειο τοίχο επίσης 
τοποθετείται ο άγιος Νικόλαος και στον άγιο Γεώργιου του Βουνού, αναδεικνύοντας την 
τιμητική του θέση. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 227-228.  
797 Όλοι οι μάρτυρες εικονίζονται μετωπικοί, ημίσωμοι, κρατώντας στο δεξί τους χέρι το σταυρό 
του μάρτυρα, ενώ το αριστερό τους χέρι το έχουν είτε σε στάση αντίστασης, είτε καλύπτεται  από 
τα ενδύματα τους, είτε συγκρατούν το ιμάτιό τους.    
798 Η παράσταση έχει αποχρωματιστεί και υποστεί φθορές σε αρκετά τμήματά της καθιστώντας 
την περαιτέρω μελέτη ανέφικτη.  
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Ερμηνείας περιγράφοντας τον άγιο ως νεαρό και αγένειο να κρατάει σταυρό.799  

Μεσολαβεί το «Τρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού»800 Ο ΑΓΙΟC 

ΜΗΝΑC, Ο ΑΓΙΟC ΒΙΚΤΩΡ και Ο ΑΓΙΟC ΒΙΚΕΝΤΙΟC (εικ. 218, 219).801 Οι 

άγιοι εικονίζονται: με βαρύτιμα, ανθοκόσμητα ενδύματα στον συνηθισμένο 

εικονογραφικό τύπο με σταυρό, επιβεβαιώνοντας τη μαρτυρική τους ιδιότητα,  

και επίσης με την τυπική χειρονομία της δέησης (άγιος Βικέντιος), ενώ οι άλλοι 

δύο συγκρατούν τον μανδύα τους με μια περίτεχνη κίνηση μπροστά. Ο χορός 

των αγίων ολοκληρώνεται με την εικονογραφική παρουσία ενός ιαματικού 

αγίου με τα ιατρικά του σύνεργα, του αγίου Παντελεήμονος (εικ. 219).802 Ο 

άγιος εικονίζεται στον αποκρυσταλλωμένο από τον 11ο αιώνα εικονογραφικό 

τύπο, με χιτώνα, ιμάτιο που κοσμείται με παρυφές και μανδύα που πορπώνεται 

στο στήθος.803 Η παρουσία του αγίου στο ζωγραφικό σύνολο του ναού 

εκτιμούμε ότι έχει άμεση σχέση με τον καταστροφικό λοιμό του 1667-1668, που 

ενέσκηψε στα λιμάνια του ελλαδικού χώρου, με την παρουσία του αγίου να 

αποτελεί αποτροπαïκό τείχος προστασίας για τους πιστούς στην είσοδο του 

ναού.804   

 Στην τρίτη ζώνη μέσα σε διακοσμητικά μετάλλια, με συμπλεκόμενους 

βλαστούς και καρπούς με ραμφίζοντα πουλιά, από δυτικά προς ανατολικά 

εικονίζονται: αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC CΙCΥΝΗΟC, Ο ΑΓΙΟC 

CΟΥΜΑΡΑ[…]Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΦΗΛΑΚΤΟC, Ο ΑΓΙΟC ΗCΙΧΗΟC, Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
799 Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 158, 270, 296.  
800 Εκ του απολυτικίου των αγίων: «Tρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού συμφώνως 
τιμήσωμεν ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον και Βικέντιον αμα, τούτοις 
συνευφημούντες στεφανίδα τὴν θείαν. Αυτών, Χριστέ, ικεσίαις πάντας ελέησον».  
801 Για την πορεία του εικονογραφικού τύπου των αγίων από την παλαιοχριστιανική περίοδο 
μέχρι την καθιέρωση του κατά τον 10ο αιώνα, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Παζάρας, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 244 κ.ε. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου 
Γεωργίου, 259-261. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 261. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 233.  
802 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
803 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 
190. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 300. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 213. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 238-239. Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 85.  
804 «Λοιμός σχεδόν παγκόσμιος…απείρους δυστυχίας παντί τω κόσμω συμπέσσον», ΕΒΕ 2753, Κώδιξ 
Μητροπόλεως Καστοριάς, φ.6/7.  



 180 

CΦΑΘ[…] (εικ. 220-222) και τελευταίος ένας αδιάγνωστος άγιος.805 Η 

ζωγραφική επιφάνεια χρήζει καθαρισμού και συντήρησης, αφού διακρίνουμε 

χαραγμένα γράμματα με αιχμηρό όργανο με τα ονοματεπώνυμα και την πόλη 

προέλευσης των ασεβών επισκεπτών.  

Στην τέταρτη και τελευταία ζώνη εικονίζονται δύο σκηνές από το βίο του 

Τιμίου Προδρόμου: Η ΠΡΟCΕΥΧΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΗΟΥ (εικ. 223).806 Η 

παράσταση διασώζει δύο εικονογραφικά επεισόδια της ζωής του Τιμίου 

Προδρόμου˙ την Προσευχή και τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρία στα Άγια των 

Αγίων, και την Συνάντηση του Ζαχαρία με την Ελισάβετ (εικ. 223).807 Ο 

εικονογραφικός κύκλος της ζωής του Προδρόμου ολοκληρώνεται με το 

μαρτυρικό τέλος του αγίου διά της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του (εικ. 

223).808 Στον κεντρικό άξονα της σκηνής εικονίζεται ο Τίμιος Πρόδρομος 

γονατιστός με τα χέρια δεμένα, μπροστά στην ορχηστρίδα που προτείνει το 

πινάκιο, με τον δήμιο να έχει υψώσει το καμπύλο σπαθί του, προκειμένου να 

αποτμήσει την κεφαλή του. Η σκηνή εκτυλίσσεται σε άγονο ορεινό τοπίο, παρά 

τις ευαγγελικές αναφορές που την τοποθετούν στη φυλακή.809 Στο βάθος της 

σκηνής δεσπόζουν οι πολυώροφες  σιδηρόφρακτες φυλακές.810 

 Στο εσωράχιο της ένωσης του βόρειου τοίχου με τον νότιο κίονα 

εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΑΛΕΞΑΝ/ΔΡΟC και Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟΥΛΟC. Στο 

εσωράχιο της σύνδεσης του ανατολικού κίονα με τον δυτικό τοίχο ιστορούνται: 

                                                 
805 Οι άγιοι μάρτυρες ιστορούνται μετωπικοί, ημίσωμοι, με πολυτελή ενδύματα και μανδύα που 
πορπώνεται στο στήθος τους, κρατώντας στο δεξί τους χέρι το σταυρό του μάρτυρα ενώ το 
αριστερό τους χέρι το έχουν είτε σε στάση αντίστασης, είτε καλύπτεται  από τα ενδύματα τους, 
είτε συγκρατούν το ιμάτιο τους.  
806 Λουκάς 1, 5-25.   
807 Σχετικά με την εξέλιξη της εικονογραφίας της σκηνής και τις διάφορες παραλλαγές της μέχρι 
την παγίωση της στη ζωγραφική της ανατολής και της δύσης, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 38 κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 158-159. 
Ταβλάκης, «Ιωάννης ο Πρόδρομος και σκηνές του βίου του», 177-178.   
808 Επιγραφή: Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟ/ΔΡΟΜΟΥ.  
809 Ματθαίος 14, 10. Μάρκος 6, 14-30.  
810 Η εικονογραφία της σκηνής γνωρίζει ευρεία διάδοση στην εικονογράφηση χειρογράφων, 
μνημείων και φορητών εικόνων μετά τον 11ο αιώνα. Σχετικά με την εξέλιξη της εικονογραφίας 
της σκηνής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 197 κ.ε. 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 252 κ.ε. Χαραλαμπίδης, Ο 
αποκεφαλισμός των μαρτύρων,  134 κ.ε. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 151-152. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 245. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 220 κ.ε. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 136-137.  
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[…] ΓΑΜΟC ΤΗC ΓΑΛΙΛΕΑC, Η ΓΕΝΗCΙC ΤΟΥ […] ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΟ 

CΥΜΠΟCΙΟ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΥ, [...] ΤΗC ΘΕΟΤΟΚΟΥ (εικ. 224-227.811  

 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στη δεύτερη ζώνη του ζωγραφικού συνόλου στον 

νότιο τοίχο εικονίζονται ολόσωμοι, από ανατολικά προς δυτικά, μοναχοί και 

αναχωρητές άγιοι:812 της χορείας των Πατέρων της ερήμου ηγείται Ο ΑΓΙΟC 

ΕΥΘΙΜΙΟC, κρατώντας ανεπτυγμένο ειλητάριο (εικ. 228).813 Ο Πατέρας του 

Παλαιστινιακού μοναχισμού ιστορείται μετωπικός, σε γεροντική ηλικία, με τη 

χαρακτηριστική, μακριά, διχαλωτή γενειάδα, να ευλογεί με το δεξί του χέρι.814 

Φέρει μοναχικά ενδύματα με πλούσιες πτυχώσεις, μανδύα, ανάλαβο και 

κουκούλιο στους ώμους.815 Ακολουθεί ο κύριος εκπρόσωπος του αιγυπτιακού 

μοναχισμού, Ο ΑΓΙΟC ΑΝΤΟΝΗΟC, κρατώντας ανοικτό ειλητάριο816 και 

φέροντας μοναχική ενδυμασία με πλούσιες πτυχώσεις, μανδύα, ανάλαβο και 

κουκούλιο στο κεφάλι (εικ. 229). Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου έχει 

παγιωθεί από την μεσοβυζαντινή περίοδο.817 Στη συνέχεια παριστάνεται Ο 

ΑΓΙΟC ΣΑΒΑC, με ανεπτυγμένο ειλητάριο (εικ.229).818 Φορεί μοναχικά 

ενδύματα με πλούσιες πτυχώσεις, ανάλαβο, κουκούλιο στους ώμους και μανδύα 

                                                 
811 Οι παραστάσεις δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση καθώς οι φθορές, οι απολεπίσεις, η 
καπνοαιθάλη και οι αποχρωματισμοί καλύπτουν μεγάλο μέρος αυτών, με αποτέλεσμα την 
τμηματική απώλεια της ζωγραφικής επιφάνειας. 
812 Η απεικόνιση μοναχών και αναχωρητών αγίων στις μονές έχει άμεση σχέση με τα πρότυπα 
που καλούνται να μιμηθούν οι Πατέρες της μονής, αλλά και την άνθηση του μοναχισμού 
γενικότερα στην περιοχή μετά τα τέλη του 16ου αιώνα. Ο εικονογραφικός τύπος της 
παρατακτικής απεικόνισης των αγίων είναι γνωστός από τη μεσοβυζαντινή εποχή. Γιαννούλης, 
Οι τοιχογραφίες, 132.   
813 Επιγραφή εξίτηλου ειλητάριου: ΑΔΕΛΦΟΙ/ ΤΑ ΟΠΛΑ/ ΤΟΥ ΧY Η/ΜΕ [...] 
814 Λεβαντέλη, Πορτραίτα μοναχών, 68.  
815 Η απεικόνιση του αγίου είναι γνωστή από την Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική. 
Περισσότερα για τον εικονογραφικό τύπο του αγίου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 227-228. Παπαδημητρίου-Trifonova, 
«Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 388-391. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 270.  
816 Επιγραφή ειλητάριου: ΜΗ ΑΠΑΤΩ/Ο ΜΟΝΑΧΕ/ ΧΟΡΤΑCΙΑ/ ΚΟΙΛΙΑC […] 
817 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 277-279. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
227 κ.ε. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 388-391. 
Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 162, 223, 273. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 172-173.  
818 Επιγραφή ειλητάριου: ΤΟΙΧΗCΟΝ/   ΤΟ ΚΕΛΛΙ/ΟΝ CΟΥ Ω/  ΜΟΝΑΧΕ/ ΚΑΙ ΑΛΟΝ/ 

ΚΕΛΙ ΟΝ/ ΜΗ. Το χωρίο αποτελεί ένα από τα χωρία που η Ερμηνεία προτείνει για τον άγιο 
Σάββα. Σκαμπαβίας, «Δυσαναγνώστων ανάγνωσις», 241.  
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που δένει σε δυο σημεία, στο στήθος και στα γόνατα.819 Τον όμιλο των ανδρών 

και μοναχών ολοκληρώνει Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟCΙΟC Ο ΚΙΝΟΒΙΑΡΧΗC, 

κρατώντας ημιεξίτηλο δυσανάγνωστο ειλητάριο (εικ.229).820 Η παράσταση 

ολοκληρώνεται με την ιστόρηση αδιάγνωστης οσιομάρτυρος γυναικός με 

εξίτηλη επιγραφή και μορφή.  

 Στην επόμενη ζώνη μέσα σε διακοσμητικά μετάλλια, με συμπλεκόμενους 

βλαστούς και καρπούς με ραμφίζοντα πουλιά, από δυτικά προς ανατολικά 

παριστάνονται: Ο ΑΓΙΟC ΜΕΛΕΤΗC, Ο ΑΓΙΟC ΑΛΕΞ [...] Ο ΑΓΙΟC 

ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ, Ο ΑΓΙΟC ΑΓΛΑΙΟC και τρείς αδιάγνωστοι άγιοι (εικ. 230-

232).821 Όλοι οι άγιοι μάρτυρες φορούν βαρύτιμα και πολυτελή ενδύματα, με 

μανδύα που πορπώνεται είτε στο στήθος είτε στον ώμο. Φέρουν στο δεξί τους 

χέρι τον σταυρό του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό τους χέρι είτε καλύπτεται από 

το ένδυμα είτε είναι σε στάση αντίστασης. 

 Στην επόμενη ζώνη ιστορείται η παράσταση της Πεντηκοστής. Στο 

εσωράχιο του τόξου μεταξύ νότιου τοίχου και βόρειου κίονα εικονίζονται δύο 

αδιάγνωστοι, ημίσωμοι άγιοι.  

 Στην άντυγα της ένωσης μεταξύ δυτικού τοίχου και ανατολικού κίονα 

ιστορούνται:822 αδιάγνωστη παράσταση, […] CΑΜΑΡΙΤΙΔΟC,823 […] ΤΟΥ 

ΤΥΦΛΟΥ και η Είσοδος της Θεοτόκου στον ναό (εικ. 233, 234.824 Οι 

παραστάσεις δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση, καθώς οι φθορές δεν 

                                                 
819 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου που διαμορφώθηκε στην Παλαιολόγεια Περίοδο, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 232. Λίβα-
Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 168. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 174. Παϊσίδου, 
Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 236. Γκιολές, Οι τοιχογραφίες της μονής Διονυσίου, 152. 
Constantidides, The wall paintings of the Panagia, 221.  
820 […]ΟΙΝ ΤΟΥ ΚΟC/ΜΟΥ […] Το κείμενο ανήκει στο Μακάριο τον Αιγύπτιο και έχει ως εξής 
«Εάν μη αποτάξηται τις πάσι τοις του κόσμου ου δύναται γενέσθαι μοναχό»ς. Μακαρίου του Αιγυπτίου 
τα Ευρισκόμενα Άπαντα, Ρ.G., τ. 34, 237-240. Ο Εικονογραφικός τύπος του αγίου διαμορφώθηκε 
μετά τον 11ο αιώνα. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 279. Ταβλάκης, 
Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 57. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 233-234. 
Μilet, Monuments de l’ Athos, πιν. 147.2, 158.1, 180.1, 194.2.  
821 Η ζωγραφική επιφάνεια της ζώνης έχει υποστεί φθορές και αποχρωματισμούς κυρίως στα 
πρόσωπα των αγίων.  
822 Η ταύτιση των σκηνών από το βίο του Χριστού και της Θεοτόκου βασίζεται αποκλειστικά  και 
μόνο στην εικονογραφία, διότι οι συνοδευτικές επιγραφές δεν διαβάζονται εύκολα.  
823 Οι παραστάσεις έχουν ως πηγή έμπνευσης τις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Ιωάννης 4, 5-
42. & Ιωάννης 9, 1-7 αντίστοιχα.  
824 Η παράσταση έχει ως πηγή έμπνευσης το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου 7, 1-3.  
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περιορίζονται σε απολεπίσεις των χρωμάτων, αλλά έχουν προχωρήσει και στον 

αποχρωματισμό και στην απώλεια μεγάλων τμημάτων της ζωγραφικής τους 

επιφάνειας.  

 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Άνωθεν της δυτικής θύρας εισόδου διασώζεται η 

υπέρθυρη, κτητορική, επιτοίχια επιγραφή.825 Στη δεύτερη ζώνη ιστορούνται 

ολόσωμοι, από νότια προς βόρεια: δυσανάγνωστος άγιος, λόγω εξίτηλης 

επιγραφής, γιατρός με ιατρικά σύνεργα.826 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC ΔΑΜΙΑΝΟC, 

κρατώντας τα ιατρικά του σύνεργα (εικ. 235).827 Η απεικόνιση των ιαματικών 

αγίων στην είσοδο του ναού έχει αποτροπαïκό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην 

αποσόβηση επιδημιών και θανατηφόρων ασθενειών.828 Ο νότιος τοίχος 

ολοκληρώνεται με την εξεικόνιση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πάνοπλου να 

κρατά στο αριστερό του χέρι τη ψυχή του αμαρτωλού (εικ. 235, 236).829  

Μεσολαβεί η δυτική θύρα και η εικονογράφηση συνεχίζεται με την ιστόρηση 

του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, πάνοπλου με στρατιωτική στολή (εικ. 237).830 Η 

ζωγραφική ζώνη θα ολοκληρωθεί με την παράσταση των ισαποστόλων Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης στον συνηθισμένο και στη μεταβυζαντινή 

                                                 
825 Πληροφορίες για την επιγραφή ένθα ανωτέρω. 
826 Πιθανότατα είναι ο άγιος Κοσμάς. Είθισται στη βυζαντινή ζωγραφική ο άγιος Κοσμάς και ο 
άγιος Δαμιανός να αποδίδονται μαζί, ως ιαματικοί άγιοι και ως συνεορτάζοντες την 1η Ιουλίου. 
Μηναίο της 1ης Ιουλίου.  
827 Ο άγιος Ανάργυρος αποδίδεται με αρχαϊκή ενδυμασία και πολύπτυχο ιμάτιο, κοσμημένο με 
παρυφές στις άκρες, κρατώντας ανοικτό κιβωτίδιο και λαβίδα, ενδεικτικό της ιατρικής τους 
επιστήμης. Η ζωγραφική επιφάνεια στα πρόσωπα και στα κάτω άκρα των αγίων Αναργύρων 
έχει αποχρωματιστεί και απολεπιστεί. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. 
Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 30. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 
270. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 414-415. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 93. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 300.  
828 Πιστεύουμε ότι η απεικόνιση τους στη συγκεκριμένη θέση σχετίζεται άμεσα με τον 
καταστροφικό λοιμό του 1667-1668 που ενέσκηψε στα λιμάνια του ελλαδικού χώρου, με την 
παρουσία των αγίων να λειτουργεί απωθητικά. Ένθα ανωτέρω. 
829 Επιγραφή: ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟC) ΜΙΧΑΗΛ. «Σε αυτή την παράσταση ο Μιχαήλ δεν έχει το χαρακτήρα 
του φύλακα της Εκκλησίας αλλά του ψυχοπομπού και τιμωρού των αμαρτωλών, τύπος που διαδίδεται 
ιδιαίτερα στη μεταβυζαντινή εικονογραφία και απαντά κυρίως το 17ο αιώνα σε τοιχογραφίες και φορητές 
εικόνες». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 199. Χατζηδάκη-Κατερίνη, «Η εικόνα του 
αρχαγγέλου Μιχαήλ», 241 κ.ε. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 284. 
Ξυγγόπουλος, «Ο Αρχάγγγελος Μιχαήλ», 18.  
830 Επιγραφή: Ο ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟC) ΓΑΒΡΙΗΛ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 419. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 278. Μεγάλο μέρος της ζωγραφικής επιφάνειας 
έχει υποστεί φθορές και αποχρωματισμό, που εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο και στα κάτω 
άκρα.  
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ζωγραφική εικονογραφικό τύπο, με τον σταυρό ανάμεσά τους (εικ. 237).831 Ο 

εικονογραφικός τύπος των αγίων καθιερώνεται σταδιακά στα εικονογραφικά 

προγράμματα των ναών μετά τον 9ο αιώνα. Οι παλαιότερες ιστορήσεις των 

αγίων ανιχνεύονται στη κοιλάδα του Göreme στο Tokali της Καππαδοκίας, 

στην Παναγία Φορβιώτισσα στην Ασίνου Κύπρου, στους αγίους Αναργύρους 

Καστοριάς και στον όσιο Λουκά Φωκίδας.832  

 Άνωθεν της υπέρθυρης, κτητορικής, επιγραφής εκτυλίσσεται η 

παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου, με πάρα πολλές φθορές στη ζωγραφική 

της επιφάνεια (εικ. 238). Στον κεντρικό άξονα της σκηνής προβάλλει η 

ανθοκόσμητη νεκρική κλίνη της Παναγίας, περιβαλλόμενη από τον όμιλο των 

Αποστόλων. Στον κατακόρυφο άξονα της παράστασης ο Χριστός παραλαμβάνει 

τη σπαργανωμένη ψυχή της Θεοτόκου, εν είδει μικρού παιδιού.833 Στην επόμενη 

ζώνη του δυτικού τοίχου εικονίζονται δύο αδιάγνωστες, λόγω φθορών, 

παραστάσεις.  

 Στον ημικυλινδρικό θόλο της δυτικής κεραίας, στον κεντρικό άξονα της 

ζωγραφικής επιφάνειας εικονίζονται: δυσδιάκριτος πολιός γέροντας, 

πιθανότατα ο Παλαιός των Ημερών, που συμβολίζει τον Προαιώνιο Θεό 

Πατέρα, δορυφορούμενος υπό αγγέλων σε ακτινωτή δόξα (εικ. 239).834 Τον 

Παλαιό των Ημερών, συνοδεύουν δέκα αδιάγνωστες παραστάσεις, λόγω 

εκτεταμένων φθορών στη ζωγραφική επιφάνεια, που δεν μας επιτρέπει 

περαιτέρω παρατηρήσεις (εικ. 239).  

                                                 
831 Οι δύο άγιοι εικονίζονται με βαρύτιμα αυτοκρατορικά ενδύματα, ιμάτιο με φυτική 
διακόσμηση και κοσμημένο στις άκρες με παρυφές. Οι προσωπογραφίες των αγίων εμφανίζουν 
σημάδια αποχρωματισμού και απολέπισης. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Walter, 
The iconography of Constantine the great, emperor and saint. Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 
79 κ.ε. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 273, 283. Βασιλειάδου, Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, 
33 κ.ε. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 207. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου 
Γεωργίου, 209 κ.ε.  
832 Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 82. Σχετικά με τη φιλοτέχνηση των αγίων στη γλυπτική, 
ζωγραφική, μικροτεχνία και νομίσματα, όπου η σχετική βιβλιογραφία βλ.  Βασιλειάδου, Οι άγιοι 
Κωνσταντίνος και Ελένη, 20 κ.ε.   
833 Για το γεγονός της Κοίμησης της Θεοτόκου στην πατερική και απόκρυφη γραμματεία, όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία βλ.  Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 263 κ.ε. Ρακά, Η εορτή της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, 49 κ.ε. Σχετικά με την εικονογραφία της ψυχής της Θεοτόκου βλ. 
Ξυγγόπουλος, «Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου», 1-12.  
834 Σχετικά με την εικονογραφία του Παλαιού των Ημερών βλ. Τσάμπουρας, Το έργο του 
ζωγράφου Νικολάου, 141.  
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 Στην άντυγα της δυτικής εισόδου του ναού εικονίζονται 

αμφοτερόπλευρα Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC και Ο ΑΓΙΟC ΠΑΥΒΛΛΟC (εικ. 240, 

241).835 

 

Το ιερό Βήμα836 

 

ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ: Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης, σε δίχρωμο βάθος, 

ιστορείται η Παναγία ένθρονη, ως ΠΛΑΤΗΤΕΡΑ, με τον ευλογούντα Χριστό 

στην αγκαλιά της (εικ. 242).837 Το δεξί χέρι της ακουμπά στο γόνατο του 

Χριστού, ενώ το αριστερό της αγγίζει τον ώμο του. Ο εικονογραφικός τύπος της 

ένθρονης Παναγίας ανιχνεύεται στην ζωγραφική από τον 6ο αιώνα, ως 

αποτέλεσμα της ανακήρυξης της Παναγίας ως Θεοτόκου, εναντίον της θέσης του 

Νεστορίου που την αποκαλούσε Χριστοτόκο. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος θα 

υιοθετηθεί με μεγάλη απήχηση από τη μεταβυζαντινή ζωγραφική.838 Την 

Παναγία πλαισιώνουν σεβίζοντες οι δύο Αρχαγγέλοι, ο Μ(ΙΧΑΗΛ) στα δεξιά 

της και ο Γ(ΑΒΡΗΛ) στα αριστερά της.839 Οι αρχάγγελοι αποδίδονται με 

χρυσοκονδυλιές στα φτερά τους, κρατώντας σκήπτρα.840  

                                                 
835 Η τοποθέτηση των αγίων-ως στυλοβατών, στην είσοδο του ναού, τους αποδίδεται τιμητικά 
για την τεράστια συμβολή τους στην εγκαθίδρυση της Εκκλησίας και συνηθίζεται στα μετά την 
άλωση μνημεία. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 211 κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα, 201-202.  
836 Όλη η παράσταση της κόγχης έχει υποστεί φθορές από αιχμηρά αντικείμενα όπου η 
ανθρώπινη παρέμβαση έκανε αισθητή την παρουσία της. Το συνεργείο συντήρησης κατέβαλλε 
φιλότιμες προσπάθειες αποκατάστασης των φθορών.   
837 Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 217, 224, 228. «Ο εικονογραφικός τύπος της Πλατυτέρας 
καθιερώνεται στη διακόσμηση του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης από τη μέση βυζαντινή περίοδο και έπειτα». 
Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 50. Σχετικά με την εικονογραφία του 
θέματος βλ. ενδεικτικά Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 53-67. Μαντάς, Το εικονογραφικό 
πρόγραμμα, 64 κ.ε. 
838 Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 85-87. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της 
μονής αγίας Τριάδος, 67.  
839 Η παρουσία δορυφορούντων αγγέλων που πλαισιώνουν τη  Θεοτόκο  στην κόγχη του Ιερού 
έλκει την καταγωγή της από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, πιν. 31.  
840 Σχετικά με την εικονογραφία των αγγέλων, όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 103 κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα, 59 κ.ε. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 129-130.  
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Στην επόμενη ζώνη χαμηλότερα εικονίζονται, σε τρίχρωμο βάθος, οι 

συλλειτουργούντες ιεράρχες, κρατώντας κλειστούς κώδικες ευαγγελίων.841 Το 

αριστερό ημιχόριο πλαισιώνουν, με ελαφρά κλίση στα αριστερά τους προς το 

κέντρο της κόγχης: Ο ΑΓΙΟC CΠΗΡΙΔΟΝ, με ανθοκόσμητη, αρχιερατική, 

στολή και το χαρακτηριστικό ψαθωτό κάλυμμα στην κεφαλή, αδιάγνωστος 

ιεράρχης842 και ο Μέγας Βασίλειος (εικ. 243).843 Μεσολαβεί η φωτιστική θυρίδα. 

Το δεξιό ημιχόριο πλαισιώνουν, με ελαφρά κλίση στα δεξιά τους προς το κέντρο 

της κόγχης: ο άγιος Ιωάννης  ο Χρυσόστομος844 και Ο ΑΓΙΟC ΑΘΑΝΑCΙΟC, 

με αρχιερατικούς σάκκους (εικ. 244).845 Το ημιχόριο ολοκληρώνει Ο ΑΓΙΟC 

ΚΗΡΗΛΟC, που εικονίζεται με πολυσταύριο φαιλόνιο, ωμοφόριο και τον 

χαρακτηριστικό πολυσταύριο σκούφο, ο οποίος απαντά ως εικονογραφικός του 

τύπος από τον 11ο αιώνα (εικ. 244).846  Oι συλλειτουργούντες ιεράρχες ευλογούν 

με το δεξί τους χέρι, ενώ με το αριστερό τους χέρι κρατούν κλειστό κώδικα 

ευαγγελίου.847 Στην τελευταία ζώνη της κόγχης  ο τοίχος κοσμείται με ποδιά 

απομίμησης γεωμετρικών μοτίβων.  

Στη μετώπη του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του ιερού Βήματος, 

ιστορούνται ιπτάμενοι άγγελοι κρατώντας το Άγιο Μανδήλιο σε ανάπτυξη. Οι 

παλαιότερες παραστάσεις του εντοπίζονται και απαντούν τον 11ο αιώνα στην 

                                                 
841 Το εικονογραφικό θέμα των συλλειτουργούντων ιεραρχών απαντά στη ζωγραφική από την 
Παλαιολόγεια εποχή. Χατζηδάκης, «Βυζαντινές τοιχογραφίες», 96-98. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 173.  
842 Λόγω αποτοίχισης της μισής κεφαλής του αγίου και της εξίτηλης επιγραφής.  
843 Η ταυτοποίηση του αγίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εικονογραφία διότι η 
συνοδευτική επιγραφή έχει διαγραφεί.  
844 Η ταυτοποίηση του αγίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εικονογραφία διότι η 
συνοδευτική επιγραφή έχει αποτοιχιστεί.  
845 Ο άγιος Αθανάσιος και ο άγιος Κύριλλος έπονται των Τριών Ιεραρχών κατά την 
εικονογράφηση της κόγχης λόγω της συμβολής τους στη διατράνωση του Ορθοδόξου Δόγματος 
ενάντια στις αιρέσεις. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 287. Η ιστόρηση των Ιεραρχών με αρχιερατικούς σάκκους είναι 
κατεξοχήν δείγμα ζωγραφικής που απηχεί επιρροές της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 75. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 114. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 85-86.  
846 Σχετικά με το θέμα αυτό με μεταβυζαντινά παραδείγματα βλ. Τσιλιπάκου, Η μνημειακή 
ζωγραφική στη Βέροια, 65. Knoben, «Cyrillus», 19-21. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 63-64.  
847 Οι Ιεράρχες κοσμούνται με φθαρμένα χρυσά φωτοστέφανα.   
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Καππαδοκία και ειδικότερα στον άγιο Ιωάννη στο Sakli kilise, Chapel 21 και 

Karanlik kilise στο Göreme.848     

Στην επάνω ζώνη της μετώπης το ζωγραφικό σύνολο ολοκληρώνεται με 

την πολυπρόσωπη παράσταση της Αναλήψεως του Χριστού. Η παράσταση 

λόγω εκτεταμένων φθορών μόλις διακρίνεται και ταυτοποιείται βάσει της 

εικονογραφίας. Αριστερά της κεντρικής κόγχης του ιερού Βήματος, στη μετώπη 

κόγχης και πρόθεσης, εικονίζεται αδιάγνωστος άγιος να κρατάει ναόσχημο 

κιβωτίδιο στο αριστερό του χέρι.849  

Στην επόμενη ζώνη εικονίζεται το μαρτύριο του αγίου Στεφάνου, 

πιθανότατα, αν κρίνουμε από την εικονογραφία του γονατιστού αγίου και της 

ομάδας των Ιουδαίων που τον λιθοβολεί σε ορεινό τοπίο (εικ. 245).850 

 ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΙΕΡΟΥ 

ΒΗΜΑΤΟΣ: Στην οροφή του ημικυλινδρικού θόλου εικονίζονται δύο 

παραστάσεις από τη ζωή και τα θαύματα του Χριστού. Η πρώτη σκηνή 

αναπαριστά ένα από τα θαύματα του Χριστού, που θεραπεύει τη θυγατέρα της 

Χαναναίας στα μέρη Τύρου και Σιδώνος (εικ. 246).851 Η εξεταζόμενη σύνθεση 

έχει ως βάση τη διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που περιγράφει το 

γεγονός του θαύματος στην ύπαιθρο.852 Η δεύτερη σκηνή παριστάνει τη γνωστή 

συνάντηση στην Ιεριχώ μεταξύ του Χριστού και του Ζακχαίου (εικ. 247).853 «Η 

                                                 
848 Σχετικά με την ιστόρηση του αγίου Μανδηλίου στη μνημειακή ζωγραφική, σε ψηφιδωτά και 
χειρόγραφα, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά. Συμεωνίδου, Αχειροποίητες εικόνες 
του Χριστού και της Θεοτόκου, 21. Grabar, La Sainte face de Laon, 16 κ.ε. Παπαδάκη-Oekland, «Το 
Άγιο Μανδήλιο», 283 κ.ε. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 76.  
849 Εικάζουμε ότι πρόκειται για τον άγιο-διάκονο Στέφανο. Είθισται να εικονίζεται με τον άγιο 
Ρωμανό όπου στο μνημείο μας βρίσκεται στη αντίστοιχη θέση στη νότια πλευρά του Ιερού 
Βήματος. 
850 Σχετικά με το μαρτύριο του αγίου Στεφάνου και την εικονογραφία του στην Ελλάδα και στη 
Δύση, όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Μπεκιάρης,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 
239. Χατζηδάκη, «Εικόνα του αγίου Νικολάου με βιογραφικές σκηνές», 395 κ.ε. Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 159.  
851 Επιγραφή: […] ΧΑΝΑΝΕΑ. Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο 15, 
21-28 και Μάρκο 7, 24-30. Σχετικά με την εικονογραφία της βλ. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου 
Γεωργίου Νεγάδων, 131. 
852 Σχετικά με μεταβυζαντινά παραδείγματα της παράστασης βλ. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 209.  Μουζακιώτου, Οι ναοί, 108-109.  
853 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά 19, 1-10. Η επιγραφή της 
παράστασης σώζεται τμηματικά …CΠΕΥCΟΝ ΚΑΤΑΒΙΘΗ σε συνδυασμό όμως με την 
εικονογραφία της καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη Συνάντηση του Χριστού 
με το Ζακχαίο.  
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παράσταση της συνάντησης του Χριστού με το Ζακχαίο, δεν συναντάται συχνά στα 

μνημεία της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας και στις μονές του Αγίου Όρους».854  

 Στο φουρνικό της πρόθεσης του ιερού Βήματος εικονίζεται αταύτιστη 

παράσταση, λόγω των υφιστάμενων αλάτων και του ασβέστη στη ζωγραφική 

της επιφάνεια.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στην πρώτη ζώνη χαμηλά ο 

τοίχος κοσμείται με διακοσμητική ποδιά απομίμησης γεωμετρικών σχεδίων.  

Στη δεύτερη ζώνη με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά 

εικονίζονται: αταύτιστος ιεράρχης, με πολυσταύριο φαιλόνιο και ένσταυρο 

ωμοφόριο. Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑC με παρόμοια 

αρχιερατική ενδυμασία, σε στάση δέησης, ενώπιον του ολόσωμου μικρού 

Χριστού, που βρίσκεται  πάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτω από το κιβώριο (εικ. 

248).855 Οι αρχαιότερες σωζόμενες  παραστάσεις του θέματος ανιχνεύονται σε 

χειρόγραφα του 11ου αιώνα.856   

Στην επόμενη ζώνη ο Χριστός εικονίζεται στον κεντρικό άξονα της 

παράστασης με φραγγέλιο στα  χέρια, εντός του ναού, να εκδιώκει τους 

εμπόρους. Η ταύτιση της σκηνής γίνεται μέσω της  σωζόμενης εικονογραφίας, 

που χρήζει συντήρησης.  

Στο φουρνικό του νιπτήρα εικονίζονται, σε τρίχρωμο βάθος, δύο 

αδιάγνωστοι, ολόσωμοι ιεράρχες, στραμμένοι με ελαφρά κλίση στα ανατολικά.  

Στο τόξο του βορείου τοίχου σύνδεσης με τον νότιο κίονα στο ιερό Βήμα 

ιστορούνται, σε δίχρωμο βάθος, δύο ζεύγη ημίσωμων μαρτύρων. 

Αναλυτικότερα: Ο ΑΓΙΟC ΠΑΜΦΙΛΟC και O AΓΙΟC ΝΙΚΗΦΟΡΟC, Ο 

ΑΓΙΟC ΠΛΑΤΩΝ και Ο ΑΓΙΟC ΠΟΛΥΕΥΚΤΟC (εικ. 249, 250).857 

                                                 
854 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 350.  
855 Στα δεξιά του αγίου σώζεται επιτοίχια επιγραφή: ΤΗ CΟΥ ΤΩΝ ΧΗΤΩ ΝΑ/ CΟΤΕΡ […] 
ΙΗΛΕ. Το όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας αναφέρεται στην αίρεση του Αρείου και στο 
σχίσμα που προκλήθηκε  στους κόλπους της Εκκλησίας.  
856 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της σύνθεσης βλ. ενδεικτικά, όπου και παραδείγματα.  
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 235. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 
75. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 31. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 56-59. 
Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 121.  
857 Οι άγιοι αποδίδονται με πολυτελή ενδύματα, κρατούν σταυρό στο δεξί τους χέρι, ενώ το 
αριστερό τους χέρι είναι είτε σε έκταση είτε σε στάση αντίστασης. Τα δύο ζευγάρια των αγίων 
έχουν ιστορηθεί αντωπά.  
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ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στη μετώπη μεταξύ κόγχης και 

διακονικού εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC ΡΟΜΑΝΟC να κρατάει θυμιατήρι, με έντονο 

το στοιχείο της κίνησης και μικρό ναόσχημο κιβωτίδιο (εικ. 251). Ο διάκονος 

Ρωμανός αποδίδεται μετωπικός, με διακονική στολή, μαντήλι στον αριστερό 

του ώμο και  λευκό στιχάριο με παρυφές και κεντημένη τραχηλιά.858 

Η κόγχη του διακονικού διαθέτει παράθυρο και εντός της εικονίζονται 

δύο ολόσωμοι ιεράρχες με πολυσταύρια φαιλόνια και ένσταυρα ωμοφόρια να 

ευλογούν με το δεξί τους χέρι, ενώ με το αριστερό τους χέρι κρατούν κλειστούς 

κώδικες ευαγγελίου. Ο ένας είναι αδιάγνωστος και ο έτερος είναι Ο ΑΓΙΟC 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟC CΜΥΡΝΗC (εικ. 252).859 Κάτωθεν του διακονικού, στη μετώπη 

του τοίχου, εικονίζεται ο Ιωνάς, με εξίτηλο αναπεπταμένο ειλητάριο, εντός του 

στόματος του κήτους (εικ. 253).860 

ΗΜΙΚΥΛΙνΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ: Στη νότια πλευρά του ιερού Βήματος 

εικονίζονται τέσσερις πολυπρόσωπες παραστάσεις˙ με κατεύθυνση από 

ανατολικά προς δυτικά εικονίζεται το γεγονός του πνιγμού των χοίρων, Ο […] 

ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΟΝ ΚΟΥΛΟΝ, Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΤΟΝ, Ο ΧC 

ΙΩΜΕΝΟC ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ (εικ. 254-257).861 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Σ’ αυτή τη ζωγραφική ζώνη του 

νότιου τοίχου σώζονται οι μορφές ολόσωμων ιεραρχών, που φέρουν 

αρχιερατικά ενδύματα, ευλογώντας και κρατώντας ευαγγέλια. Ειδικότερα, από 

ανατολικά προς δυτικά, σε τρίχρωμο βάθος, εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
858 Το εικονογραφικό θέμα της παράστασης διακόνων με ναόσχημο κιβώτιο και μαντήλι στον 
αριστερό τους ώμο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λειτουργικής διακονικής φορεσιάς των 
πρώτων χριστιανικών αιώνων. Η μνημειακή εικονογραφία έχει επηρεάσει και την μικροτεχνία. 
Σχετικά με την σχέση τους βλ. ενδεικτικά παραδείγματα, Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, 
«Κιβώτιο θυμιάματος», 415-416. Κορρέ-Ζωγράφου, «Ναόσχημο κιβώτιο θυμιάματος», 418-419.     
859 Η αρχαιότερη ιστόρηση του αγίου απαντά στον Άγιο Απολλινάριο το Νέο της Ραβέννας.  
Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 220. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 220-222.  
860 Η εικονογραφική αυτή σύνθεση απαντά και σε εικονογραφημένα χειρόγραφα και ψαλτήρια. 
Για περισσότερα, όπου η σχετική βιβλιογραφία βλ. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 67-69. 
Σουλαγάνη, Η συμπεριφορά του Προφήτη Ιωνά, 102-108.  
861 «Μακρά είναι η παράδοση της εικονογραφίας του κύκλου αυτού στη μνημειακή ζωγραφική και 
πιστοποιείται ήδη από το 12ο αιώνα, με πολλές σκηνές σε μνημεία της Καππαδοκίας και της Σικελίας…Στο 
17ο αιώνα η εικονογράφηση της διδασκαλίας και των θαυμάτων του Ιησού υιοθετείται ευρύτατα, 
συμβαδίζοντας με την τάση της εποχής για αύξηση του αριθμού των απεικονιζόμενων κύκλων, όπως 
αποδεικνύεται και από το ναό της Θεολογίνας». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 112-113.  
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ΠΡΟΚΛΟC, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,862 Ο ΑΓΙΟC ΕΦΘΗΜΗΟC 

Σάρδεων, Ο ΑΓΙΟC ΓΕΡΜΑΝΟC, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως863 και Ο 

ΑΓΙΟC ΕΠΙΦΑΝΙΟC ΚΥΠΡΟΥ (εικ. 258, 259).  

Στην επόμενη ζώνη ιστορείται ο ΧΟΡΤΑCΑC ΛΑΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΟ.864 

Η σκηνή διακρίνεται για τον ευχαριστιακό της χαρακτήρα, προεικονίζοντας το 

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.865 Η ζωγραφική επιφάνειά της βρίσκεται σε 

κακή κατάσταση, λόγω της υγρασίας και των επικαθήσεων. Ωστόσο μπορούμε 

να διακρίνουμε, στην αριστερή άκρη της παράστασης που εκτυλίσσεται στην 

ύπαιθρο, τον Χριστό να είναι σκυμμένος μπροστά σε ένα κοφίνι με άρτους και 

να τους μοιράζει στο πλήθος.  Στην άντυγα του νότιου τόξου του ιερού Βήματος, 

που συνδέεται με τον βόρειο κίονα, εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΕΜΗΛΙΑΝΟC και 

άλλοι τρείς αδιάγνωστοι άγιοι, λόγω φθορών και αποτοίχισης του επιχρίσματος.  

ΟΡΟΦΗ ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Η θολωτή οροφή 

του ιερού Βήματος διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Στην πρώτη ζώνη, με 

κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, ιστορείται αδιάγνωστη παράσταση 

λόγω ολικής φθοράς. Ακολουθεί η σκηνή της θεραπείας της αγίας Μαρίας της 

Μαγδαληνής (εικ. 260).866 Η σκηνή διαδραματίζεται έξω από τα τείχη της 

πόλης, στην ύπαιθρο. Ο Χριστός δορυφορούμενος από τους μαθητές του ευλογεί 

τη Μαγδαληνή.867 Η ζωγραφική ζώνη ολοκληρώνεται με την παράσταση της 

                                                 
862 Ο άγιος Πρόκλος και ο άγιος Επιφάνιος φέρουν πολυσταύρια φαιλόνια και ένσταυρα 
ωμοφόρια. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Πασχαλίδης, «Η βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή παράδοση», 356. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 291. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 221.  
863 Ο άγιος Ευθύμιος και ο άγιος Γερμανός φέρουν αρχιερατικούς σάκκους διακοσμημένους με 
μετάλλια, που περικλείουν σταυρούς και κοσμούνται με παρυφές στις άκρες, καθώς επίσης και 
ωμοφόρια με μεγάλους σταυρούς. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ.  ενδεικτικά 
Γαλανού-Καραμπέρη, Η εικονομαχία και ο άγιος Ευθύμιος Σάρδεων, 78-82. Μουζακιώτου, Οι ναοί, 
74. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 219.  
864 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τους ευαγγελιστές Ιωάννη 6, 1-15 & Ματθαίο 14, 14-22 και 
αποτελεί εικονογραφικό παράλληλο του θαύματος του χορτασμού των πέντε χιλιάδων από το 
Χριστό στη Γαλιλαία. Σχετικά με την εικονογραφία του χορτασμού των πέντε χιλιάδων βλ. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 123-124, 256.  
865 Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 164-165.  
866 Επιγραφή: Ο ΧC ΕΥΛΟΓΙCΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. Η σκηνή είναι 
εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Λουκά και Μάρκο που αναφέρουν την ίαση της 
Μαγδαληνής από τον Χριστό αφ΄ής διαμόνια επτά εξεληλύθει. Λουκάς, 8, 2-3 & Μάρκος 16, 9.  
867 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής με παραδείγματα από τη Βαλκανική χερσόνησο βλ. 
Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 158-159. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 209-
210. Τσιουρής,  Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 171.  
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ίασης του έχοντος ξηρά την χείρα (εικ. 261). Ο Χριστός στον κεντρικό άξονα 

της σκηνής, εντός της συναγωγής, συνοδευόμενος από τον όμιλο των μαθητών 

ευλογεί τον ασθενή, που αποζητά το έλεός του.868 Η παράσταση διακρίνεται για 

τις φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια και τον αποχρωματισμό της σε μεγάλο 

βαθμό.   

 Στη δεύτερη ζώνη, η κεντρική παράσταση που δεσπόζει στον χώρο είναι 

ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς, σε διπλή δόξα (εικ. 262).869 Ο Χριστός 

αποδίδεται ένθρονος, με ανθοκόσμητο αρχιερατικό σάκκο, ωμοφόριο και μίτρα 

στην κεφαλή να ευλογεί με το δεξί του χέρι και στο αριστερό του να κρατάει 

ανοικτό κώδικα ευαγγελίου.870 Γύρω από τον ένθρονο Χριστό ιπτάμενα 

εξαπτέρυγα Χερουβείμ σε ομάδες τον συνοδεύουν, ως Μέγα Αρχιερέα. Η 

παράσταση έχει αποχρωματιστεί σε μεγάλο τμήμα της, εστιαζόμενο στο κάτω 

μέρος της.  

Στα ανατολικά της παράστασης του Μεγάλου Αρχιερέα ιστορούνται δύο 

αδιάγνωστες παραστάσεις, ενώ στα δυτικά Ο ΑΓΙΟC ΒΑΣΙΛΗΟC και Ο 

ΑΓΙΟC ΙΩΑΝΝΗC Ο ΧΡΙCΟCΤΟΜΟΣ (εικ. 263) παριστάνονται καθισμένοι, 

σε πολυτελή, σκαλιστά έδρανα που φωτίζονται με χρυσοκονδυλιές,  στον τύπο 

του γραφέα, να ευλογούν με το δεξί τους χέρι και να κρατούν στο αριστερό τους 

αντίστοιχα δυσανάγνωστο, ανοικτό βιβλίο. Αποδίδονται σε στάση τριών 

τετάρτων με  αρχιερατικά ενδύματα.871 Το βάθος της σκηνής πλαισιώνουν 

αρχιτεκτονήματα.872 

                                                 
868 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 12, 10-13, Μάρκο 3, 1-5 και 
Λουκά 6, 6-10. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 
95. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 256 υπ. 2328.   
869 Επιγραφή: Ο ΙC ΧC ΒΑΣΙΛΕΥC ΒΑCΙΛΕΥΟΝ/ΤΩΝ.  
870 Επιγραφή:ΟΙ ΒΑC/ΗΛΗΑ Η/ ΕΜΗ ΟΥ/Κ ΕCΤΗ/ ΕΚ ΤΟΥ/ ΚΟCΜ/ΟΥ. Ευαγγελιστής 
Ιωάννης 18, 36. Σχετικά με την εικονογραφία του Χριστού, ως Μεγάλου Αρχιερέα βλ. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 483-484. Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 52, 87. εικ. 212. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 110-111.  
871 Σχετικά με την εικονογραφία των Επισκοπικών Αμφίων βλ. Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των 
ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση, 129-141. 
872 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων καθισμένων σε έδρανα βλ. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του νάρθηκα, 181-182.  
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 Στην τρίτη ζώνη του ημικυλινδρικού θόλου εικονίζεται αδιάγνωστη 

παράσταση με την επιγραφή: Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ […] (εικ. 264).873 

Πρόκειται για το γνωστό θαύμα από τον Χριστό της ίασης της πεθεράς του 

αποστόλου Πέτρου. Στον κεντρικό άξονα προβάλλει ο Χριστός να ευλογεί, 

συνοδευόμενος από τους μαθητές του και τον Απόστολο Πέτρο, την πεθερά του 

Σίμωνος, που κείται ξαπλωμένη.874 Ακολουθεί η γνωστή παραβολή του 

Τριωδίου, Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΟΥ ΚΕ ΦΑΡΙCΕΟΥ (εικ. 265).875 Η 

σκηνή διαδραματίζεται σε περιβάλλον με πλούσια αρχιτεκτονήματα, στο κέντρο 

της οποίας δεσπόζει η Τράπεζα του Ιερού, που επιστέφεται με κιονοστήρικτο 

θολωτό  κιβώριο. Στη παράσταση προβάλλουν οι μορφές του Φαρισαίου και του 

Τελώνου να προσεύχονται με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.876 

 Στην μετώπη της νότιας πλευράς, άνωθεν του κίονα του Ιερού, 

τοποθετείται η παράσταση ΜΑΡΙΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ (εικ. 266).877 Η 

παράσταση είναι γνωστή και ως Εωθινό Γ΄.878 Ο Χριστός εικονίζεται στραμμένος 

στα δεξιά της σκηνής, έχοντας τη Μαρία τη Μαγδαληνή γονατιστή στα δεξιά 

του να προσπαθεί να τον ψηλαφήσει.879  

 Στην αντίστοιχη μετώπη στη βόρεια πλευρά, άνωθεν του κίονα του 

Ιερού, η ζωγραφική σύνθεση ολοκληρώνεται με την αποχρωματισμένη 

παράσταση της συνάντησης του Χριστού με τις Μυροφόρες και την επιγραφή 

                                                 
873 Η σκηνή στηρίζεται στα χωρία των Ευαγγελιστών Μάρκος 1, 29-31. Ματθαίος 8, 14-15. 
Λουκάς 4, 38-39.  Η ταύτιση της παράστασης βασίζεται αποκλειστικά κα μόνο στην 
εικονογραφία.  
874 Το εικονογραφικό θέμα δεν ανιχνεύεται συχνά στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. 
Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 93-94. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 
128.  
875 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά 18, 9-14.  
876 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 400. 
Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 102. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 
307. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία, 124. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 
62-63.  
877 Η σκηνή στηρίζεται στα χωρία του Ευαγγελιστή Ιωάννη 20, 10-18.  
878 Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 202-203. «Η ένταξη των Εωθινών, μετά την Ανάσταση 
Εμφανίσεων του Χριστού στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού, σχετίζεται με το εσχατολογικό τους 
περιεχόμενο». Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 175. 
879 Σχετικά με την εικονογραφική σύνθεση της παράστασης βλ. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 193. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 179. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 273-274. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 461-463. Μπονόβας, 
Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 202-203.  
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που υπομνηματίζει το γεγονός, Ο ΧC […] ΤΟΝ ΜΥΡΟΦΟΡΟΝ (εικ. 267).880 Το 

εικονογραφικό θέμα μας είναι γνώριμο από την παλαιοχριστιανική περίοδο και 

γνώρισε ευρεία διάδοση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία.881 Οι 

φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια, λόγω των απολεπίσεων και του 

αποχρωματισμού, δεν μας επιτρέπουν περισσότερες παρατηρήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
880 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο 28, 9-11.  
881 Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 168-170. Τσιγαρίδας, «Το Χαίρε των 
Μυροφόρων», 138.  
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ΣΤ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, 

ΧΩΡΙΟ ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ 

 

ΣΤ.1. Γεωγραφική Θέση 

 

Το χωριό Βραχοκγοραντζή της επαρχίας Κάτω Δρόπολης, είναι 

σκαρφαλωμένο στις υπώρειες του απογυμνωμένου βουνού Μπουρέτο, κάτωθεν 

του λόφου Καταφίκη, σε υψόμετρο 350-400μ.882 Βρίσκεται περίπου στο κέντρο 

της περιοχής Ρίζα, και συνορεύει  ανατολικά με το χωριό Γλύνα· νοτίως του 

χωριού ξεδιπλώνεται η εύφορη πεδιάδα που διασχίζει  ο Δρίνος ποταμός.883 

 

ΣΤ.2. Γενικά στοιχεία του ναού 

 
Ο ιερός ενοριακός ναός βρίσκεται σήμερα εντός του Κοιμητηρίου του 

χωριού και τιμάται στην εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου (εικ. 450, 451).884 Η 

εκκλησία κατέχει πανοραμική θέση στο χωριό,  δίχως να μας είναι γνωστό, 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, ο ακριβής χρόνος ανοικοδόμησής της.885 Η 

διασωθείσα επιτοίχια επιγραφή μαρτυρεί ως έτος ανακαίνισης και 

αγιογράφησης το 1622, από τους ζωγράφους Ονούφριο τον Κυπριώτη και  

                                                 
882

 Η ίδρυση του χωριού σύμφωνα με τον Αθανάσιο Πετρίδη στο έργο Χρονικό Δρυοπίδος 
χάνεται στην αρχαία Ελλάδα «Έβαλε δε και εδιάλεξαν από μεν το γένος του Ιφίτου το Σάρονα, και 
έκαμεν αυτόν στρατάρχην, όστις έκτισε και κάστρον, και ονόμασε αυτό Γορανούπολη εις το όνομα του πατρός 
αυτού Γοράνου αντίκρυ της Δρυϊνουπόλεως…Γορανούπολις σήμερον Βλαχογκοραντζή καλείται…», 
Πετρίδης, «Χρονικό Δρυοπίδος», 16, 28. Ο Nicholas Hammond, αναφέρει στο έργο του: Ήπειρος 
II, 27, ότι πλησίον του χωριού Βραχογκοραντζή υπάρχει μνημείο των Μπεχτασίδων γνωστό ως 
Μέλιανη ή Μελιανίτ- Τεκέ. Κουλίδας, Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 284. Το χωριό 
απείχε από το Αργυρόκαστρο περίπου 1.5 ώρα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και ο πληθυσμός του 
ήταν 360 άνδρες και 345 γυναίκες. Κοκολάκης,  «Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο 
Σανλαμέ», 277.   
883 Ο Ηammond αναφέρει ότι: «οι θέσεις της Βραχογκοραντζής και της Σαρακίνιστας ελέγχουν το πιο 
εύφορο τμήμα της Κοιλάδας του Δρίνου…», ό..π. 39. Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στη Βόρεια Ήπειρο, 90. 
Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Βορείου Ηπείρου», 243.  
884

 Ορθόδοξη Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων 72.  
885

 «Kohën e saktë se kur e kanë ndërtuar kishën e Vllaho-Goranxisë ne nuk e dimë. Të dhëna të prera nga 
burime dokumentare nuk kemi (Ο ακριβής χρόνος ανέγερσης του ναού δεν μας είναι γνωστός. 
Στοιχεία από τις ιστορικές πηγές δεν έχουμε)». Dhamo, «Piktura e Onufër Qipriotit», 230.  
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Αλεβίζιο από την Κεφαλλονιά.886 Αναλυτικότερα στο μνημείο διασώζεται η εξής 

ανορθόγραφη, επτάστιχη επιγραφή, που χρήζει καθαρισμού:    

 

«[…]ΑΝΑΚΕΝΗΣΘΗ […] /  

ΗΜΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕ ΑΥΠ(ΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑC)/ 

 […] ΤΑΤΟΥ ΗΜΟΝ ΚΙΡΟΥ […]/  

ΟCΤΗC ΑΥΤΗC ΜΟΝΗC [..../  

ΜΟΧΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΝ […] / 

(Ο)ΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΗΠΡΕΟΥ ΚΕ ΑΛΗΒΙΖΙΟΥ […] / 

͵αχκβ΄ [1622]» (εικ.επιγραφής 6).887 

 

Επίσης στον ναό σώζεται, στο υπέρθυρο της φωτιστικής θυρίδας του 

νοτίου τοίχου, η εξής ελλειμματική επιγραφή:  

 

«ΟΎΤΟC O NAΌC Ο ΘΕΟΡΗΤΕ ΠΑΝΤΕC ΟΊΚΟC ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Ύ…/ 

ΗΣΈΛΘΗ ΜΉCIΚΑΚΟC ἘΝΘΆΔΕ Κ΄(ΑΙ) ΛΑΒΗΝ…ΛΌΓΗΑ/ 

ΟC ΠΕΡΙ  ΙΟΎΔΑC Ὁ ΤΟΥ ΧΡῙCΤΟΎ ΠΡΟΔΌΤΗC […]» (εικ. επιγραφής 7).  

                                                 
886 Ο Ονούφριος ο Κυπριώτης είναι ζωγράφος που άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα  στην 
σημερινή Αλβανία, κατά τον 17ο αιώνα. Τα διασωζόμενα έργα του αφορούν τόσο τη μνημειακή 
ζωγραφική όσο και τις φορητές εικόνες. Στο χωριό της Βραχογκοραντζής βοηθός του υπήρξε ο 
Αλεβίζιος Φωκάς εκ Κεφαλονιάς. Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι 258, 450. 
Κουλιδάς, Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 288. Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι από τον 
ελληνικό στον βαλκανικό χώρο», 110. Θώμος, «Η μεταβυζαντινή ναοδομία», 15-17. Τούρτα, «Η 
Θρησκευτική ζωγραφική», 18-20. Dhamo, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri. Arapi, «Onufër 
Qiprioti», 96 κ.ε. Ministria e Tourismit, kulturës, Rinisë dhe Sporteve,  Udhërrëfyes I Muzeve 
Kombëtare Shqiptare. Drishti, The byzantine and post byzantine icons in Albania, 35-46. Θώμος,  «Η 
Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61. Οικονόμου, Ορθοδοξία 
και Ελληνισμός, 163. Sarigiannidis-Thomo-Gavra, «The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the 
greater region of Gjirokaster (Ι/Ν). Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, «Μικρογραφίες και 
Αγιογραφία», (Ι/Ν).     
887 Ο Theofan Popa στο έργο του «Mbishkrime të Kishave në Shqipëri», (Οι επιγραφές των εκκλησιών 
στην Αλβανία»,  229, μεταφράζει στα αλβανικά την επιγραφή ως εξής: U piktura…i Hyjëlindëses 
dhe gjithmonë virgjëreshës…zotit…të këtij manastiri…me mundimet dhe shpenzimet e …Onufër 
Qiprioti dhe Aleviziu….1622. Dhamo, «Piktura e Onufër Qipriotit», 233. Ο Ιερομόναχος 
Σωφρόνιος κατά τα έτη 1904-1909 διετέλεσε επίτροπος των εκκλησιών και των σχολείων της 
Μητρόπολης όπου και ο ίδιος αντέγραψε αρκετές επιγραφές από διάφορα μνημεία, Κώνστα, 
«Βορειοηπειρωτικά», 4-8. Ο ναός ιστορήθηκε επί αρχιερατείας Καλλίστου Δρυϊνουπόλεως (1620-
1636). Μπάρας, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 131. Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός,  47. 
Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, I, 120. Γερμανού Επισκόπου Σάρδεων, 
«Επισκοπικοί κατάλογοι των εν Ηπείρω», 50. Bace Κ.Α., Historia Arkitektures, 372. 
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Το μνημείο αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον νάρθηκα στη δυτική 

πλευρά.888 Από τον ναό απουσιάζουν τα στοιχεία του πρόπυλου και του 

χαγιατιού.889  

 

Ο ναός 

 

Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης, θολωτής βασιλικής με νάρθηκα. Οι 

εσωτερικές διαστάσεις του ναού είναι 7,50Χ6,80 μ., σύμφωνα μάλιστα με τον 

Alexander Meksi: «ο ναός έχει  αναλογίες συνάφειας με τον ναό της Πολύτσανης» (εικ. 

9, 10).890  

Ειδικότερα, η διπλή σειρά των κιόνων διαγράφει τη δρομικότητα του 

ναού, χωρίζοντας τα κλίτη σε τρία μέρη. Η στέγαση του κεντρικού διαδρόμου  

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ημικυκλικής αψίδας. Στα πλάγια κλίτη η 

εσωτερική στέγαση εκφράζεται μέσω τεταρτημορίων.891 Το κεντρικό κλίτος, 

                                                 
888 O  Οικονόμου Φώτιος στα έργα του, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας 1912-1988, 57 και Η 
Εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω, εκ παραδρομής αναφέρει ότι ο ναός δεν έχει νάρθηκα. Για 
περισσότερα βλ. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut. Η αρχιεπισκοπή Τιράνων 
χρηματοδότησε την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης και συντήρησης του ζωγραφικού 
διακόσμου το 2001-2002 από το Strazimiri B.  με συνολικό κόστος 171.250 USD. Περισσότερα βλ.  
Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, 72-81.  
889

 O ναός είχε κηρυχθεί από την Κρατική Επιτροπή Πολιτισμού το 1963 διατηρητέο μνημείο. 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, «Religious building with 
status Culture Monument», (Ι/Ν). 
890

 «Sipas mendimet të  Meksit A. Ka disa analogji në mes të kësaj kishe dhe asaj në Poliçan». Dhamo 
«Piktura e Onufër Qipriotit», 231. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut 123, 125, 239, 
245.  Ο Mustafa Arapi περιγράφει το ναό ως εξής: «Godina e saj paraqitet në traitën e një bazilike me 
tre nefe të kurorëzuara nga kurola mbi tabur që, ngrihet mbi nefin qëndror, fare pranë ikonostasit (Το 
κτίριο εμφανίζεται σε τρίκλινη βασιλική στεφανωμένο με ταμπούρο-τρούλο το οποίο 
ανυψώνεται στο κεντρικό κλίτος πολύ κοντά στο τέμπλο)». Arapi, «Onufër Qiprioti»121. Meksi-
Thomo, «Bazilikat», 100-101. Οι ναοί τύπου βασιλικής έχουν ευρεία διάδοση στη Bαλκανική και 
ιδίως στη μεσαία και νότια Αλβανία, Meksi- Thomo, «Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri», 
130. Thomo, «Shpërndarja kohore» 171-178. Θώμος, «Η μεταβυζαντινή ναοδομία», 15-17. Ο 
Βερσάκης το 1914 χαρακτηρίζει το ναό «μικροσκοπικό, εν σχέσει προς τους ναούς του Λαμπόβου και 
της Επισκοπής, αλλ’ ουχί άνευ ενδιαφέροντος», Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Βορείου Ηπείρου», 
243-244.  
891 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 72. Thomo, 
Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 123, 126. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία 
στη Βόρεια Ήπειρο, 55-57. Thomo-Meksi,  «Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri. Përfundime» 
102. Dhamo,  «Piktura e Onufër Qipriotit», 230.  Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në 
Shqipëri», 130.               
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διαμορφώνεται ευρύτερο και ψηλότερο με τις διαχωριστικές κιονοστοιχίες, που 

σχηματίζονται στις πλευρές του, σε αντίθεση με τα πλάγια κλίτη, που είναι 

συνήθως στενότερα και χαμηλότερα.892 Στο μνημείο  ο πυρήνας του  τρούλου 

διασπά τη δρομικότητα του ναού, που τείνει προς μια δυναμική ανάταση, με 

τον τρούλο πάνω σε ψηλό τύμπανο να κυριαρχεί στον κατακόρυφο άξονα.893   

Στην ανατολική πλευρά διαμορφώνεται ο χώρος του θυσιαστηρίου, που 

είναι ελαφρώς εξηρμένος και διακριτός από τον κυρίως ναό. Ο διαχωρισμός των 

τμημάτων από τον κυρίως ναό επιτυγχάνεται διά μέσου ξύλινου, 

επιχρυσωμένου τέμπλου, το οποίο στηρίζεται στο ανατολικό ζεύγος των κιόνων, 

διαμορφώνοντας τον απαραίτητο χώρο για την τέλεση της Θείας 

Ευχαριστίας.894 Το ιερό Βήμα ολοκληρώνεται με την ημικυκλική αψίδα της 

κόγχης, στην οποία εντοπίζεται παραλληλόγραμμο παράθυρο, για να φωτίζεται 

το Άγιο Θυσιαστήριο. Εντύπωση προκαλεί ότι το παράθυρο βρίσκεται στη νότια 

πλευρά του ναού, επιτρέποντας να εισέρχονται μικρές δέσμες φωτός. Η στέγη 

του Βήματος είναι  μονόρριχτη και αποτελείται απο σχιστόπλακες.  

Η τοιχοδομία του ναού επιτυγχάνεται με απλή λίθινη, αρχιτεκτονική και 

διακοσμητική επεξεργασία. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται ασβεστόλιθοι από 

την περιοχή και πωρόλιθοι, με συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα.895 

Εντύπωση προκαλούν οι αναλογικά ογκώδεις, ακρογωνιαίοι λίθοι (αγκωνάρια), 

που χρησιμοποιούνται στη δυτική πλευρά, προκειμένου να στηρίξουν το 

μνημείο και τα διάσπαρτα αρχαία ή παλαιότερα αρχιτεκτονικά και 

                                                 
892  Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρεια Ήπειρο, 55-57. 
893 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 72. Arapi, 
«Onufër Qiprioti», 121. Meksi-Thomo,  «Bazilikat», 99. «Ο τρούλος δεν στηρίζεται επί τετραγώνου, 
αλλά επί επιμήκους τετραπλεύρου βάσεως». Βερσάκης, «Βυζαντινοί ναοί της Βορείου Ηπείρου», 246. 
894 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 73. Thomo, 
Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 123. Meksi-Thomo, «Bazilikat», 99.  
895 «Në anën e jashtme kasha ka një trajtim të thjeshtë, me mure të rrafshta me gurë gëlgerorë e shtufi 
lindur me llaç gëlgereje (Στην εξωτερική πλευρά η εκκλησία είναι απλά δομημένη με ασβεστώδεις 
λίθους αλλά και shtufi ελαφρόπετρα (πορώδεις λίθους) που συνδέονται μεταξύ τους με 
ασβεστοκονίαμα)». Meski-Thomo, «Bazilikat», 100. Η χρήση των εντοπίων υλικών είναι 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής, π.χ. στη Θάσο οι τεχνίτες της μεταβυζαντινής περιόδου 
πράττουν το ίδιο ακριβώς. Χρησιμοποιούν υλικά από τη περιοχή επειδή και οι οικονομικές 
δυσκολίες δεν επιτρέπουν την εισαγωγή υλικών από άλλες περιοχές. Για περισσότερα βλ. 
Αγγελούδη-Ζαρκάδα, Η αρχιτεκτονική των μεταβυζαντινών εκκλησιών της Θάσου, 288.  



 198 

διακοσμητικά στοιχεία, που έχουν ενσωματωθεί στο ναό, όπως για παράδειγμα 

στην είσοδο, στη δυτική πλευρά του ναού.896 

Ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής όψης του ναού κατέχει η 

πλατιά, αμφικλινής στέγη, που είναι καλυμμένη από σχιστόπλακες. Αυτός ο 

λιτός τρόπος  κάλυψης της στέγης καλύπτει τα κατά μήκος κλίτη του ναού και 

τον εγκάρσιο άξονά του· στο ύψος του ταμπούρου, στη βόρεια και νότια 

πλευρά, η σκεπή διαμορφώνεται με  τυφλά τριγωνικά αετώματα, που 

αντιστοιχούν στην εσωτερική εγκάρσια καμάρα.897 Το μόνο στοιχείο που 

αλλοιώνει εξωτερικά το απέριττο  του μνημείου  είναι ίσως το τύμπανο του 

τρούλου, το οποίο περιέχει τυφλά αψιδώματα (βόρεια και δυτική πλευρά) με 

διάφορες κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις.898 Ειδικότερα, η τοιχοποιία του 

τυμπάνου και του τρούλου διακρίνεται από τρεις ζώνες δόμησης. Η πρώτη ζώνη 

αποτελείται από κεραμοπλαστικό διάκοσμο με τυφλά, ακτινωτά αψιδώματα, 

αλλά και μικρά παράθυρα, που ανοίγονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 

Το χαρακτηριστικό της δεύτερης ζώνης είναι η διπλή σειρά λιθοδομής, που 

καλύπτεται στην τρίτη και τελευταία ζώνη με μια σειρά πλίνθων σε μορφή 

οδοντωτής ταινίας. Αυτή επιστέφεται καταληκτικά με διπλή σειρά στρωματικών 

λίθων,  που προεξέχουν στην κορνίζα του θόλου, ως γείσο, κάτω ακριβώς από τη 

στέγαση του τρούλου.899  Γενικότερα, ο ναός είναι σκοτεινός και υποφωτίζεται, 

                                                 
896 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 123. Ο Hammond στο έργο του, Ήπειρος. Η 
γεωγραφία, τ’ αρχαία ερείπια, η ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των παρακειμένων χωρών, 
αναφέρει: «Μέσα στο χωριό Βλαχο-Γοραντζή η εκκλησία της Αγίας Παναγίας περιέχει ένα κιονόκρανο σε 
φτωχό ιωνικό ρυθμό· μια βάση κίονος· ένα κομμάτι αυγού και γλώσσας κορνιζωτής· μια τρίγωνη πέτρινη 
πλάκα με μια τριγωνική γαρνιτούρα κι έναν τρίφυλλο ελικοειδή βλαστό σ’ ανάγλυφο θυρεό· κι ένα κομμάτι 
κορνίζας γύρω στα 1,30 μ. μακρύ.», 27. Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο 
Ήπειρο, 57. 
897

 Αυτό το χαρακτηριστικό ναοδομίας συναντάται και σε παλαιότερους ναούς στην Ήπειρο π.χ. 
στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη μονή που έχει την επωνυμία «Μολυβδοσκέπαστη», 
βλ. Καπώνης,  Η ναοδομική αρχιτεκτονική του Δεσποτάτου της Ηπείρου, 166-171.  
898

 Όπως επισημαίνει και ο Γ. Βελένης τα κύρια στοιχεία διαμόρφωσης των τρούλων αποτελούν 
τα διανοιγόμενα παράθυρα, τα τυφλά αψιδώματα, τα γείσα και οι γωνιακοί λίθινοι ή πλίνθινοι 
κιονίσκοι. Για περισσότερα βλ. Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου 223-224, 233. 
Οικονόμου, Η Εκκλησία, 100.  
899 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 123-126. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου, 
81.  
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έχοντας μικρά παράθυρα που μοιάζουν, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια Dhamo 

Dhorka, με φεγγίτες από πολεμίστρες κάστρου.900 

Ο ναός ιστορήθηκε, σύμφωνα με την επιτοίχια, ανορθόγραφη επιγραφή, 

το 1622 από τον γνωστό ζωγράφο Ονούφριο Κυπριώτη και τον Αλεβίζιο.901 Ο 

Αλεβίζιος Φωκάς ήταν από την Κεφαλονιά και εργάστηκε επίσης σε ναούς της 

περιοχής, όπως για παράδειγμα στον ναό της Θεοτόκου στη Σαρακίνιστα (1613) 

και στο ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου (1617) στο χωριό 

Τρανοσίστα.902 

 Ο Ονούφριος ήταν γνωστός ζωγράφος του 17ου αιώνα, ο οποίος 

ζωγράφισε επίσης και στην πόλη του Βερατίου (φορητές του εικόνες κοσμούν, 

για παράδειγμα, του ναούς του Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ιωάννου στη Βλαχέρνα 

κ.ά), κληροδοτώντας μας μεγάλο αριθμό έργων.903 Το έργο του διακρίνεται για 

τον ήρεμο, ισορροπημένο τρόπο, που δείχνει ταλαντούχο καλλιτέχνη, ο οποίος 

έχει επηρεαστεί στα έργα του από τον Ονούφριο από το Ελμπασάν.904  

 

 

 

 

 

                                                 
900 «Ato janë  deri në atë masë saqë nga jashtë duken si frengji të vërteta kulle (Είναι σε τέτοιο βαθμό 
ώστε από το εξωτερικό να μοιάζει με πραγματικό πύργος)». Dhamo, «Piktura e Onufër 
Qipriotit», 230. Υφαντής, «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός» 216. 
901 Dhamo, La peinture murale, 15. Meksi-Thomo, «Bazilikat», 99. Arapi, «Onufër Qiprioti», 107. 
Μετά το τέλος της εκπόνησης των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης του ναού, το 2004, η 
Αρχιεπισκοπή προχώρησε στη μελέτη και εργασία συντήρησης τον ναού. Στο μνημείο 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες άμεσης στερέωσης των τοιχογραφιών και γενικός καθαρισμός, 
δυστυχώς όχι σε βάθος, από την αιθάλη και τα αποσαθρωμένα βερνίκια. Το έργο ανάλαβε ο 
ζωγράφος και συντηρητής M. Arapi το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε στις 20.000 USD. 
Για περισσότερα βλ.. Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των 
μνημείων, 77-80.  
902 Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 80.  Κώνστα, «Βορειοηπειρωτικά», 6. Χατζηδάκης-
Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι, 450. 
903 Mihalçka, «Të dhëna mbi disa vepra të artit kishtar», 245-251. Civici Κ.Α., «Të dhëna 
paraprake»326. Dhamo, «Mbi disa ikona të panjohura», 122. 
904 «Onufër Kiprioti I cilli punoi nga fundi I shek. XVI dhe fillimi I shek. XVII…tregon se ka përvetësue 
tiparet themelore të artit të kësaj zone, të përfaqësueme, në radhë të parë, nga Onufri (Ο Ονούφριος ο 
Κυπριώτης ο οποίος εργάστηκε από το τέλος του 16ου αιώνα και τις αρχές του 17ου αιώνα… δείχνει οτι αυτός 
έχει αφομοιώσει τα καλλιτεχνικά γνωρίσματα αυτής της περιοχής που εκπροσωπούνταν προηγουμένως  από 
τον Ονούφριο από το Ελμπασάν)». Popa, «Disa konsiderata», 97. Γιοχάλας-Έβερτ, Στη γη του 
Πύρρου, 33.  
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O νάρθηκας 

 

Ο ναός της Παναγίας, στη δυτική πλευρά του, επικοινωνεί με τριμερή 

νάρθηκα διά μέσου μιας θύρας.905 Ο νάρθηκας καλύπτεται με κατά μήκος 

καμάρα στο κεντρικό του κλίτος, στα δε πλαϊνά του τμήματα στεγάζεται με 

κυλινδρικά κεμέρια τεταρτημορίου.906 Με μια προσεχτική εξέταση της 

εξωτερικής τοιχοδομίας του ναού και του νάρθηκα, μπορεί κάποιος να εντοπίσει 

διαφορετικές φάσεις κατασκευής, γεγονός που μαρτυρείται από τους 

κατακόρυφους αρμούς του μνημείου.907 Οι δύο κολόνες στήριξης, που χωρίζουν 

τον ναό από τον νάρθηκα, υποδεικνύουν ότι ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερος 

και η τοποθέτησή τους ήταν αποτέλεσμα ενίσχυσης των φθορών που υπέστησαν 

τα τόξα.908  

 

Το κωδωνοστάσιο 

 

Στη νοτιοδυτική πλευρά του ναού, πλησίον του μνημείου, υψώνεται ο 

πέτρινος πύργος του κωδωνοστασίου σε τρείς ζώνες. Η κατώτερη ζώνη 

λειτουργεί ως βάση στήριξης του κτίσματος. Οι δύο επόμενες ζώνες χρησιμεύουν 

ως χώρος τοποθέτησης των κωδώνων, ο ήχος των οποίων διαχέεται μέσω των 

σχηματισμένων παραθύρων. Στη δεύτερη ζώνη υπάρχουν δύο ανοικτά τοξωτά 

παράθυρα, ενώ στη τρίτη ζώνη κυριαρχεί ένα κεντρικό παράθυρο. Το 

καμπαναριό έχει κτιστεί το έτος 1874.909  

                                                 
905 Ο Φ. Οικονόμου στα έργα του: Η Εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της 
Αλβανίας 1912-198 και Ορθοδοξία και Ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο, στις σελίδες 100, 57 & 163 
αντίστοιχα  λανθασμένα αναφέρει ότι ο ναός στερείται νάρθηκα.  
906 Meksi-Thomo, «Bazilikat», 99. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut,123-126.  
907 «Narteksi është shtuar në një kohë të dytë, për këtë flasin fugat në takimin me naosin (Ο νάρθηκας 
επεκτάθηκε σε μια δεύτερη εποχή-φάση και αυτό επιβεβαιώνεται από τους αρμούς που 
συναντούνται στο ναό με το νάρθηκα)»., Meksi-Thomo, «Bazilikat», 100. Dhamo, «Piktura e 
Onufër Qipriotit», 229-230. 
908 «Në një kohë më të vonë, me rastin e ndonjë dëmtimi të strukturave, nën kyçet e harqeve  ndarës të  
nefeve, janë vendosur dy kollona mbështetëse (Σε μια μετέπειτα εποχή επ΄ευκαιρία των φθορών, στη  
βάση των τόξων των κλιτών έχουν τοποθετηθεί δυο κολόνες στήριξης)». Thomo, Kishat 
Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 123. Meksi-Thomo, «Bazilikat», 100.  
909 Όπως επισημαίνουν και οι P. Thomo και A. Meksi ότι: «είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την 
μεταβυζαντινή περίοδο τα κωδωνοστάσια να μην ανοικοδομούνται συγχρόνως με το ναό. Συνήθως 
βρίσκονται στη δυτική πλευρά πάνω από την είσοδο ή σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις στην νοτιοανατολική 



 201 

ΣΤ.3. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού910  

 

Ο κυρίως ναός 

 

ΤΡΟΥΛΟΣ: Στο κεντρικό μετάλλιο του τρούλου εικονίζεται ο 

Παντοκράτορας με ένσταυρο φωτοστέφανο,911 να φορά κίτρινο ιμάτιο με 

κόκκινο χιτώνα και να ευλογεί με το δεξί του χέρι, που βγαίνει μέσα από το 

ιμάτιο, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατάει ανοικτό ενεπίγραφο Ευαγγέλιο (εικ. 

268, 269).912 Το μετάλλιο του Παντοκράτορα περιθέει δυσανάγνωστη ταινία. 

Στην επόμενη ζώνη χαμηλότερα, στο τύμπανο, ιστορούνται οκτώ 

προφήτες με ανοικτά, δυσανάγνωστα ειλητάρια ανά ζεύγη, ανάμεσα σε 

εξαπτέρυγα (εικ. 268, 269). Άνωθεν των διαμεσολαβούντων παραθύρων η 

κόσμηση της ζωγραφικής επιφάνειας ολοκληρώνεται με την ιστόρηση 

εξαπτέρυγων.  

                                                                                                                                                
πλευρά του κτιρίου». Meksi-Thomo, «Bazilikat», 106. Ο ναός υπέστη κατά την πάροδο του χρόνου 
πολλές φθορές. Η Αρχιεπισκοπή με το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας  προχώρησε στην εκπόνηση 
μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του ναού. Οι επεμβάσεις περιλάμβαναν ανακατασκευή 
στέγης, πατώματος, επισκευή καμπαναριού, κ.α. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό τη γενική 
καθοδήγηση του μηχανικού-αναστηλωτή B. Strazimiri σε συνεργασία με το Παράρτημα 
Βερατίου του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων και γενικό Υπεύθυνο τον Α. Nallbani. Η 
έναρξη των εργασιών έγινε τον Ιούλιο του 2001 και η λήξη τους, τον Φεβρουάριο του 2002. Εκ 
μέρους της Αρχιεπισκοπής επιβλέπων αρχιτέκτονας ήταν ο π. Θεολόγος από τη Κερασιά του 
Αγίου Όρους.  Το συνολικό κόστος ανήλθε στις 151.250 USD. Για περισσότερα βλ. Ορθόδοξος 
Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 72-76.  
910 Στον ναό έχουν γίνει σωστικές επεμβάσεις και διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, αλλά 
χρειάζεται να συνεχιστεί η συντήρηση των ζωγραφικών παραστάσεων στις επιφάνειες που δεν 
ολοκληρώθηκε. Οι περισσότερες τοιχογραφίες σώζονται σε καλή κατάσταση, με φθορές  και 
επικαθήσεις σε αρκετά σημεία, καθιστώντας δυσανάγνωστη την ταύτιση των παραστάσεων και 
των αγίων. Αξιοσημείωτη είναι η πληθώρα της ανθρώπινης παρεμβατικότητας με χαρακιές και 
γραμμώσεις στη ζωγραφική επιφάνεια του ναού.   
911 Για την ιστόρηση του Παντοκράτορα στον τρούλο και τον εικονογραφικό τύπο του, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία βλ.  Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 71 κ.ε. 
Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος του Τρούλου, 61-71.  Τσιγαρίδας, «Χριστός Παντοκράτωρ», 67-71. 
Κitzinger, «Ένας ναός του 12ου αιώνα», 175. Καλοπίση-Βέρτη, «Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις», 
183 εικ. 2,3. Μουρίκη, «Οι βυζαντινές τοιχογραφίες της Σπηλιάς της Πεντέλης», 86-87, 100-101. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 481-483. 
912 Επιγραφή: ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ/ ΦΩC TO KOC/MOY Ο ΑΚΟΛΟΥ/ΘΩΝ ΕΜΟΙ/ ΟΥ ΜΗ ΠΕ/ΡΙ 

ΠΑΤΗCΗ/ ΕΝ ΤΗ CΚΟ/ΤΙ ΑΛΛ ΕΞΕΙ ΤΟ/  ΦΩC ΤΗC ΖΩ/ΗC. Ιωάννης 8, 12.  
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Στη στεφάνη του τρούλου σώζεται κυκλοτερής επιτοίχια επιγραφή με την 

αναγραφή χωρίου από τους Ψαλμούς του Δαυίδ.913 Στα σφαιρικά τρίγωνα του 

τρούλου ιστορούνται ο Ευαγγελιστής ΜΑΤΘΑΙΟC στα ΒΑ, ο Ευαγγελιστής 

ΙΩΑΝΝΗC στα ΝΑ, ο Ευαγγελιστής ΜΑΡΚΟC στα ΝΔ και ο Ευαγγελιστής  

ΛΟΥΚΑC στα ΒΔ (εικ. 268, 269).914  

Το εσωράχιο στήριξης των σφαιρικών τριγώνων κοσμείται με τρίχρωμη 

ταινία, πάνω στην οποία διαγράφονται επαναλαμβανόμενα τρίγωνα. Στη 

βόρεια μετώπη του κεντρικού ναού, κάτωθεν των σφαιρικών τριγώνων, ΒΑ και 

ΒΔ, ιστορείται δυσανάγνωστη παράσταση, λόγω φθορών στη ζωγραφική 

επιφάνεια.915 Στην αντίστοιχη μετώπη στον κεντρικό ναό, στη νότια πλευρά 

κάτωθεν των σφαιρικών τριγώνων, ΝΑ και ΝΔ, ιστορείται δυσανάγνωστη 

παράσταση, λόγω φθορών από ρωγμές και αποχρωματισμό.  

Στο εσωράχιο ανατολικά του ιερού Βήματος, εικονίζονται 

συμπληρωματικά τέσσερις ολόσωμοι Ιεράρχες. Οι Ιεράρχες φέρουν 

πολυσταύρια φαιλόνια και ένσταυρα ωμοφόρια.916 Απεικονίζονται μετωπικοί 

και ηλικιωμένοι να ευλογούν με το δεξί τους χέρι, ενώ στο αριστερό τους χέρι 

κρατούν κλειστούς κώδικες ευαγγελίων. Ειδικότερα ιστορούνται, με κατεύθυνση 

από νότια προς βόρεια: Ο ΑΓΙΟC ΑΡCΕΝΙΟC917 και Ο ΑΓΙΟC ΔΗΟΝΗCΥΟC 

(εικ. 270, 271).918  

                                                 
913 Ο ΚΥΡΙΟC ΕΒΑCIΛΕΥCΕΝ, ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΝ ΕΝΕΔYCΑΤΟ, ΕΝΕΔΥCΑΤΟ ΚΥΡΙΟC 
ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΖΩCΑΤΟ· ΚΑΙ ΓΑΡ ΕCΤΕΡEΩCΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ, ΗΤΙC ΟΥ 

CΑΛΕΥΘΗCΕΤΑΙ […] Ψαλμός 92,1. 
914

 «Η απεικόνιση των Ευαγγελιστών στα σφαιρικά τρίγωνα συμβολίζει τον σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και 
γης». Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 79.  Για την εικονογραφία των 
Ευαγγελιστών και των συμβόλων τους, όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. Καραμπερίδη, 
Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 116. Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών», 79-86. 
Κουρουζίδης, Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών στα χειρόγραφα του Αγίου Όρους, 22 κ.ε. Μπονόβας, 
Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 211-214.  
915 Πιθανόν η παράσταση απεικονίζει τα Εισόδια της Θεοτόκου λόγω των εικονιζομένων 
προσώπων (προσωπική εκτίμηση).  
916 Οι δύο εξ αυτών είναι δυσανάγνωστοι λόγω φθορών και αποχρωματισμού στη ζωγραφική 
τους επιφάνεια.  
917 Πρόκειται μάλλον για τον άγιο Αρσένιο Επίσκοπο Κερκύρας. Ο άγιος σπάνια ιστορείται στη 
μνημειακή ζωγραφική. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Vocotopoulos, «Fresques du XIe 
siècle à Corfu», 177-178.  
918 Με βάση τα εικονογραφικά στοιχεία απεικόνισης του αγίου ως γέρων, διχαλογένης, ο άγιος 
ταυτίζεται με τον άγιο Διονύσιο Επίσκοπο Αθηνών. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154, 
268, 291.  
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Στο δυτικό εσωράχιο στήριξης του τρούλου, εικονίζονται τέσσερις 

ολόσωμοι, δυσανάγνωστοι προφήτες να φέρουν ανεπτυγμένα ειλητάρια. Η 

ταύτιση τους καθίσταται δύσκολη, λόγω των επιφανειακών φθορών και ρωγμών 

στη ζωγραφική τους επιφάνεια. Η ανατολική μετώπη του δυτικού τόξου, στον 

κυρίως ναό, κοσμείται συμπληρωματικά με την παρεμβολή σχηματοποιημένων 

φυτικών στοιχείων για  τον διάκοσμο.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΥ. Σε τρίχρωμο βάθος, στη ζωγραφική 

επιφάνεια του τοίχου, εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι. Ειδικότερα, από ανατολικά 

προς δυτικά: Ο  Αρχάγγελος Μιχαήλ, στα αριστερά της θύρας εισόδου του 

ιερού Βήματος,919 μετωπικός, με πλήρη στρατιωτική στολή, κραδαίνοντας, στο 

ύψος του στήθους, τη ρομφαία με το δεξί του χέρι, και κρατώντας ανοικτό 

ειλητάριο με επιγραφή αποτροπαïκού χαρακτήρα, και σφαίρα στο αριστερό 

(εικ. 272).920  

Στη συνέχεια ακολουθούν μετωπικοί οι Τρείς Ιεράρχες (εικ. 273).921 Οι 

τρείς φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος922 εικονίζονται μετωπικοί, ισοϋψείς, 

φέροντας πολυσταύρια φαιλόνια και ένσταυρα ωμοφόρια να ευλογούν με το 

                                                 
919 «Ειδικά ο τύπος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, φύλακα στις εισόδους ή κοντά στο Ιερό Βήμα, πάνοπλου και με 
γυμνή ρομφαία, παρουσιάζεται από το 14ο αιώνα και εξής». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
197. Ξυγγόπουλος, «Ο Αρχάγγγελος Μιχαήλ», 18. Μουρίκη, «Οι βυζαντινές τοιχογραφίες της 
Σπηλιάς της Πεντέλης», 101-102. Σχετικά με την εικονογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με 
συγκριτικά παραδείγματα βλ. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 284-
287. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 269-271.   
920 Ιδιότυπη επιγραφή ειλητού: (ΘΕ)ΟΥ CΤΡΑΤΗΓΟC/ ΗΜΗΝ ΤΗΝ/ ΣΠΑΘΥΝ ΦΕΡΩΝ/Η 

ΤΗC ΜΗΤΡΟC MHΔΕΙC ΦΟ/ΒΟΥ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΟ/ΒΟΥ. O Διονύσιος ο εκ Φουρνά 
προτείνει άλλη παραλλαγή (ΘΕ)ΟΥ CΤΡΑΤΗΓΟC/ ΗΜΗΝ ΤΗΝ/ ΣΠΑΘΥΝ ΦΕΡΩΝ [ΚΑΙ 
ΤΟΥC ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΙCΙΟΝΤΑC ΕΝ ΦΟΒΩ ΦΡΟΥΡΩ, ΠΡΟΜΑΧΩ, ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΚΑΙ CΚΕΠΩ] 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 219. 
921 Πρώιμες απεικονίσεις του εικονογραφικού θέματος ανιχνεύονται στο ψαλτήριο του 
Θεοδώρου (1066) στο Βρετανικό Μουσείο και στη μικρογραφία του κώδικα Βατοπαιδίου 762. 
σχετικά με την εικονογραφία των αγίων, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Κουτσίκου, 
«Άγνωστη εικόνα», 353 κ.ε. Σαρηγιαννίδης, Προφορική και γραπτή παράδοση της Εκκλησιαστικής και 
πνευματικής ζωής των προσφύγων και μη, περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 66-67. Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 
81.  

922 Εκ του απολυτίκιου των Τριών Ιεραρχών. «Τούς τρείς μεγίστους φωστήρας τής τρισηλίου 

Θεότητος, τούς τήν οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας∙ τούς μελιρρύτους ποταμούς τής 

σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας∙ Βασίλειον τόν μέγαν, και τόν Θεολόγον 

Γρηγόριον, σύν τω κλεινώ Ιωάννη, τω τήν γλώτταν χρυσορρήμονι∙ πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, 
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν∙ αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ υμών αεί πρεσβεύουσιν». 
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δεξί τους χέρι, ενώ στο αριστερό τους κρατούν κλειστό κώδικα Ευαγγελίου.923 

Μεσολαβούν δυσδιάκριτες μορφές αγίων, λόγω των επικαθήσεων στη 

ζωγραφική επιφάνειά τους αλλά και στήριξης της βάσης του άμβωνα στον 

τοίχο, γεγονός που δεν μας επιτρέπει περαιτέρω παρατηρήσεις.924 Η ζωγραφική 

του βορείου τοίχου ολοκληρώνεται με τις ιστορήσεις του αγίου Μερκουρίου925 

και της αγίας Μαρίνας (εικ. 274).926 Η εικονογράφηση του αγίου Μερκουρίου 

διασπά την απόλυτη μετωπικότητα των μορφών της υπόλοιπης ζωγραφικής 

ζώνης. Ο σύρος άγιος είναι στραμμένος στα αριστερά του και φέρει πλήρη 

πολεμική εξάρτυση. Στο δεξί του χέρι κρατά το τόξο του, ενώ στο αριστερό του 

κρατά την κωνική ασπίδα.  Ο ζωγράφος διατηρεί τον εικονογραφικό τύπο του 

αγίου, όπως διαμορφώθηκε κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.927 Τέλος, η αγία 

Μαρίνα εικονογραφείται στην ίδια στάση με τον άγιο Μερκούριο.928 Είναι 

στραμμένη στα αριστερά της, κραδαίνοντας ψηλά στο δεξί της χέρι το σφυρί, 

ενώ με το αριστερό της αρπάζει από τα μαλλιά τον σατανά.929  

Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται παραστάσεις του Χριστολογικού 

κύκλου, που σχετίζονται με το Πάθος του Κυρίου. Ειδικότερα, από δυτικά προς 

ανατολικά ιστορούνται: Η ΠΡΟΔΟCΙΑ (εικ. 275).930 Η σκηνή αποδίδεται στην 

ύπαιθρο, όπου πλήθος ένοπλων στρατιωτών και λαού πλησιάζει απειλητικά 

προς τον Κύριο για να τον συλλάβει. Στον κεντρικό κατακόρυφο άξονα 

                                                 
923 Επιγραφές: Ο ΑΓΙΟC ΒΑCΙΛΗΟC, Ο ΑΓΙΟC ΓΡ(ΗΓΟΡΙΟC) Ο ΘΕ(ΩΛΟΓΟC) και ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ταύτιση του οποίου γίνεται μέσω της εικονογραφίας.  
924 Εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC, Ο ΑΓΙΟC ΔΑΜΙΑΝΟC και Ο ΑΓΙΟC ΚΟΣΜΑC, 
κρατώντας τα ιατρικά τους σύνεργα, Ο ΑΓΙΟC ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ και Ο ΑΓΙΟC ΝΕΣΤΟΡΑC.  
925 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΜΕΡΚΟΥΡΙΟC.  
926 Επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΗΝΑ.  
927  Η ζωγραφική επιφάνεια στο πρόσωπο του αγίου χρήζει συντήρησης λόγω επικαθίσεων. Ο 
άγιος συναντάται με στρατιωτική ενδυμασία στην μνημειακή ζωγραφική της Ηπείρου αλλά και 
της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Για περισσότερα, ενδεικτικά βλ. Παπαδοπούλου, Τα 
μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 31. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 274. Λίβα-
Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες, 115, εικ 45. Σέμογλου, «Ο εντοίχιος διάκοσμος του καθολικού της 
Μονής Μυρτιάς», 222.  
928 Η αγία Μαρίνα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς αγίες της βυζαντινής τέχνης. Σχετικά με 
τον εικονογραφικό τύπο της αγίας στη Βαλκανική, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Αλμπάνη, «Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας», 211. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του 
αγίου Γεωργίου, 184-188. Καραγιάννη, «Ο ζωγραφικός διάκοσμος του αγίου Αθανασίου», 260. 
929 Για την εικονογράφηση της αγίας σε μνημειακά ζωγραφικά  σύνολα στην Αλβανία βλ. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 105. Kallamata, Ikona, 172.  
930 Στη σκηνή αναφέρονται και οι τέσσερις Ευαγγελιστές: Ματθαίος 26, 47-57. Μάρκος 14, 43-50. 
Λουκάς 22, 47-54 και Ιωάννης 18, 1-12.  
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διακρίνεται ο Χριστός να δέχεται το δόλιο φίλημα από τον Ιούδα, που έρχεται 

από πίσω και αριστερά του Διδασκάλου.931 Ακολουθεί η σκηνή  ΕΡΧΟΜΕΝΟC 

ΕΠΗ CΤΑΥΡΟΥ ή αλλιώς η παράσταση του Ελκομένου (εικ. 276).932 Η σύνθεση 

λαμβάνει χώρα στην ύπαιθρο, έξω από την τειχισμένη Ιερουσαλήμ.933 Στα 

αριστερά της σκηνής ο Χριστός, εν μέσω στρατιωτών, ακολουθεί την πομπή με 

δεμένα τα χέρια, ενώ στα δεξιά της σκηνής προηγείται ο Σίμων ο Κυρηναίος 

αίροντας τον Σταυρό του Κυρίου.934 Μεσολαβεί η λιτή παράσταση της 

Σταύρωσης του Κυρίου.935 Οι παραστάσεις των Παθών του Κυρίου 

ολοκληρώνονται με τον Επιτάφιο Θρήνο (εικ. 277).936 Στο πρώτο επίπεδο της 

λιτής  σύνθεσης εικονίζεται το άψυχο σώμα του Κυρίου επάνω σε ορθογώνιο, 

λευκό, ακάλυπτο λίθο.937 Στο προσκέφαλο του Χριστού, η Παναγία με 

τρυφερότητα ακουμπά την παρειά της στο κεφάλι του, με περισσή και ανείπωτη 

οδύνη. Στο μέσο της σύνθεσης ο Ιωάννης φιλά ευλαβικά το αριστερό χέρι του 

Χριστού, ενώ στα πόδια του Χριστού προσπίπτει με σεβασμό ο Ιωσήφ ο 

Αριμαθαίας.938 Σε δεύτερο επίπεδο εικονίζεται ο Σταυρός του Κυρίου και 

γυναίκες να θρηνωδούν, ολοφυρόμενες μπροστά από δύο ορεινούς όγκους, με 

τα τείχη της πόλης να διακρίνονται στο βάθος.939 Στην προτελευταία σκηνή της 

                                                 
931 Το ζωγραφικό αυτό στοιχείο εντοπίζεται στην Παλαιολόγεια ζωγραφική, όπου κατά τη 
μεταβυζαντινή εποχή γνωρίζει διάδοση στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 415. 
932

 Στη σκηνή αναφέρονται και οι τέσσερις Ευαγγελιστές: Ματθαίος 27, 31-31. Μάρκος 15, 20-21. 
Λουκάς 23, 26-32 και Ιωάννης 19, 17 αλλά και το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου. 
Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 191-192.  
933 Η παράσταση χρήζει συντήρησης λόγω της επικαθισμένης αιθάλης και σκόνης. Το γεγονός 
αυτό καθιστά τις λεπτομερείς παρατηρήσεις αδύνατες.  
934 Η πρωïμότερη παράσταση του εμπαιγμού του Χριστού προς το Γολγοθά απαντά στη 
μικρογραφία του ευαγγελίου του Gambridge. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, 36.  
935 Επιγραφή: Η CΤΑΥΡΩCΗ. Η παράσταση έχει αποτοιχιστεί, σε μικρή έκταση, σ’ όλο το μήκος 
του κατακόρυφου άξονα της και συντηρηθεί. Ο άμβωνας του ναού στηρίζεται στο βόρειο τοίχο 
και ειδικότερα στην παράσταση, με αποτέλεσμα να καθίστανται αδύνατες οι περαιτέρω 
παρατηρήσεις.   
936 Επιγραφή: Ο ΕΠΙΤΑΦΗΟC ΘΡΗΝΟC.  
937 Η παράδοση επιτάσσει το σώμα του Χριστού να είναι ξαπλωμένο πάνω σε πορφυρίτη λίθο. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 89 σημ. 725.  
938 Από την εξεταζόμενη σύνθεση απουσιάζει το θέμα της εκσκαφής του μνημείοτος, από τον 
Νικόδημο. Η ολοκληρωμένη σύνθεση απαντά συχνά στη Μακεδονική και Σερβική 
Παλαιολόγεια Ζωγραφική. Garidis, La peinture murale, 63, 73.  
939 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής σε ναούς της νότιας Αλβανίας βλ. Σκαβάρα, Το έργο 
των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 207-208, 304-305. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 40-42.  
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ζώνης ιστορείται η Εις Άδου Κάθοδος (εικ. 278).940 Στο μέσο του κατακόρυφου 

άξονα εικονίζεται ο Χριστός να περιβάλλεται από ωοειδή ακτινωτή δόξα και να 

πατάει τις συντετριμμένες πύλες του Άδη, και τον προσωποποιημένο, 

αλυσοδεμένο Άδη.941 Ο Ιησούς είναι στραμμένος στα δεξιά του, έλκοντας τον 

Αδάμ και την Εύα, που είναι γονατιστοί, με τα δύο του χέρια, από δεξιά  και 

αριστερά του αντίστοιχα.942 Οι προπάτορες εξέρχονται από μακρόστενη, 

μαρμάρινη σαρκοφάγο, που το μήκος της καλύπτει όλη τη ζωγραφική 

επιφάνεια της παράστασης. Στα δεξιά του Χριστού απεικονίζονται οι βασιλείς 

και οι προφήτες του Ισραήλ, ενώ στα αριστερά του οι δίκαιοι.943 Στη κορυφή της 

σκηνής φτερωτός άγγελος Κυρίου βαστάζει τα σύμβολα του Πάθους.944 Με τη 

σύνθεση της Ψηλάφησης του Θωμά, επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής 

Ιωάννης, ολοκληρώνεται το καλλιτεχνικό σύνολο της τρίτης ζώνης (εικ. 278).945 

Στην παράσταση δεν διασώζεται η συνοδευτική επιγραφή του θέματος και η 

ταύτισή της γίνεται μέσω των εικονιζόμενων προσώπων.946 Ο Αναστημένος 

Χριστός εικονίζεται στο μέσο του κατακόρυφου άξονα, μπροστά από την 

κλειστή θύρα, να υψώνει το δεξί του χέρι, προκειμένου να αποκαλυφθεί το 

πληγωμένο τραύμα από τη λόγχη, έχοντας τον Θωμά στα δεξιά του, που σπεύδει 

να αγγίξει την πλευρά του.947 

                                                 
940 Επιγραφή: Η ΑΝΑCΤΑCΙC ΤΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ. Σχετικά με τον υμνολογικό εικονογραφικό 
τύπο βλ. Ξυγγόπουλος, «Ο υμνολογικός εικονογραφικός τύπος της εις τον Άδην Καθόδου του 
Ιησού», 113 κ.ε. Δεληγιάννη-Δωρή, «Παλαιολόγεια εικονογραφία», 409 κ.ε.  
941 Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου. Τσιγαρίδας, 
«Εις Άδου Κάθοδος», 137-138. Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, 217 κ.ε.  
942 «Οι τοιχογραφίες κρητικών, θηβαίων, και ηπειρωτών ζωγράφων του 16ου αιώνα, προτιμούν το 
«συμμετρικό» τύπο της Ανάστασης, όπου ο Χριστός στέκεται ανάμεσα στον Αδάμ και τη Εύα και ανασύρει 
και τους δύο από σαρκοφάγους». Καλαφάτη, «Κρητική εικόνα της Εις Άδου Καθόδου», 176. Σχετικά 
με μνημειακά παραδείγματα στην Ήπειρο βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 130-
132.  
943 Σχετικά με την απεικόνιση Δικαίων και Βασιλέων, όπου και ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. 
Κουκιάρης, «Οι ανεπίγραφοι ανιστάμενοι στην εις Άδου Κάθοδον», 305 κ.ε. Σωτηρίου, 
«Χριστιανικό επιγονάτιον μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου», 113 κ.ε.  
944 Η εικονογράφηση των Συμβόλων καθιερώνεται μετά τον 12ο αιώνα. Σχετικά με τον 
συμβολισμό τους και μνημεικά παραδείγματα βλ. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 199 υπ. 1514.    
945 Ιωάννης, 20, 26-29.  
946 Η παράσταση ταυτίζεται με το Θ΄ Εωθινό Ευαγγέλιο και έχει έντονο εσχατολογικό 
χαρακτήρα. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος, 278-280. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου 
Νεγάδων, 187-188.  
947Η εικονογραφία της εξεταζόμενης παράστασης δεν ακολουθεί τις εικονογραφικές παραλλαγές 
της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, που διακρίνεται για την υπέρμετρη κίνηση και τη 
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Στην τέταρτη ζώνη ζωγραφικής του νοτίου τοίχου η ζωγραφική 

διακόσμηση κάνει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Ειδικότερα, εικονίζονται 

ημίσωμοι σε μετάλλια, που συνδέονται μεταξύ τους με κομβία δίκην 

κοσμήματος, οι μορφές των δικαίων Πατριαρχών. Φέρουν αρχαιοπρεπή 

ενδυμασία με πλούσια κοσμημένους μανδύες, που πορπώνονται στο στήθος. 

Είναι στραμμένοι στα δεξιά ή αριστερά τους και ευλογούν με το δεξί τους χέρι, 

ενώ κρατούν στο αριστερό τους αναδιπλωμένο ειλητάριο.948 Πρώτος ανοίγει το 

χορό των Πατριαρχών Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC ΙCΑΧΑΡ,949 ακολουθούν Ο 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC ΖΑΒΟΥΛΩΝ,950 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC ΙΟΥΔΑC,951 Ο 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC ΛΕΥΗC,952 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC CΥΜΕΩΝ,953 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙC 

ΙΑΚΩΒ954 και ένας δυσανάγνωστος Πατριάρχης, λόγω εξίτηλης επιγραφής (εικ. 

279-284).955 Στην τελευταία ζώνη, στο διάκενο, η διακόσμηση ολοκληρώνεται με 

ορθογώνιους πίνακες, εντός των οποίων σχηματίζονται τριγωνικά διάχωρα, 

μέσα στα οποία αναπτύσσονται φυλλοφόροι μίσχοι.    

Στη βόρεια μετώπη του νοτίου κλίτους, στο τόξο του ιερού Βήματος, 

εικονίζεται άγγελος Κυρίου. Ακολουθεί η παράσταση με τις Μυροφόρες 

γυναίκες, γνωστή και ως Λίθος, που ιστορεί τη συνάντησή τους με τον Άγγελο 

στον Πανάγιο Τάφο.956 Η ταύτισή τους βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην 

εικονογραφία, διότι οι συνοδευτικές επιγραφές έχουν πλήρως εξαλειφτεί.   

                                                                                                                                                
δραματική κάμψη του κορμού του Αναστημένου Χριστού. Για περισσότερα βλ. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 193-194. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 198-
199.   
948 Η εικονογράφηση περιλαμβάνει τον Ισαάκ, τον γιο του Ιακώβ και τα παιδία του από τη Λεία. 
949 Επιγραφή ειλητού: CΤΗCΑC Ε/ΑΝ ΤΟΝ ΕΙC/ ΤΟΠΟΝ ΕΙΝ/ ΙCΑΧΑΡ /ΖΩΗΝ CΗ (ΝΙCTA 
ΓΗΘΕΝ ΑΡΤΟΝ ΕΚΦΕΡΩΝ).  
950 Επιγραφή δυσδιάκριτου ειλητού: […] TAC/ ΚΑΤΟΙΚΕΙ […] /ΖΑΒΟΥΛΩΝ /(ΕΚΡΙΘΗ ΓΗC 
ΚΑΙ ΘΑΛΑCCΗC ΕΙC ΕΝ ΑΚΡΑ CΥΝΔΕΩΝ). 
951 Επιγραφή ειλητού: ΙΟΥΔΑN AINE/CAIC ANOICE/ CΩCΜΕΝ/ΟΙ ΕΞ ΙΟΥΔΑ /ΓΑΡ Χ(ΡΙ 
CTOC) Η/ CΩΤΗΡΙΑ.  
952 Επιγραφή ειλητού: ΧΡΙCTOY ME/ ΓΙC ΤΟΥ ΘΕΙΟC/ΩΝ ΥΠΗΡΕ/ΤΗC ΤΙ ΛΕΥΙ/ ΜΕΙΖΟΝ 
ΤΟΥ/  ΔΕ ΤΗC ΔΟ/ΞΗC ΘΕ/ΛΕΙC. 
953 Επιγραφή ειλητού: ΚΑΝ ΔΕΥ/ΤΕΡΕΥΗ C/ΥΜΕΩΝ/ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ/ ΚΛΕΟΝ ΠΑΡ/ ΗΜΙΝ 
ΟΥΤΟ ΔΕΥ/ΤΕΡΟΝ ΦΕ/ΡΕΙ.  
954 Επιγραφή ειλητού: ΔΙΑ ΚΛΙ/ΜΜΑΚΟC/ ΙΑΚΩΒ ΤΗC/ ΠΑΡΘΕΝΟΥ/ ΠΡΟC ΓΗΝ ΘΕΟΝ/ 
ΧΩΡΟΥΝ/ΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟΚΟΥ Β/ΛΕΠΕΙ. 
955 Η ταυτοποίηση του γίνεται μέσω του ενεπίγραφου ειλητού. Το κείμενο ανήκει στον 
Πατριάρχη Ισαάκ. Επιγραφή ειλητού: ΔΕΘΕIC IC/AAKEIC CΦ/ΑΓΗΝ ΤΥΠΟC /ΓΕΝΟΥ ΕΠΙ / 
ΣΦΑΓΗΝ ΗΞ /ΟΝΤΟC/ ΥΨΙΣΤΟΥ/ ΛΟΓΟΥ. 
956 Το γεγονός μας παραδίδεται από τους Ευαγγελιστές: Ματθαίο, 28, 1. Μάρκο, 16, 1. Λουκά, 24, 
10.  
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Η ζωγραφική του ναού συνεχίζεται στο τόξο στήριξης του τρούλου, όπου 

στη βόρεια μετώπη ιστορείται δυσανάγνωστος άγιος. Ακολουθεί δυσανάγνωστη 

παράσταση με τον Χριστό ως κεντρικό θέμα. Στην μετώπη του κεντρικού τόξου 

του ναού ιστορείται δυσανάγνωστη παράσταση με κεντρικό πρόσωπο τον 

Χριστό. Αντίστοιχα, στη βόρεια μετώπη του τόξου εισόδου στο ναό εικονίζεται 

Άγγελος Κυρίου.  

Στο εσωράχιο του τόξου στήριξης του τρούλου ιστορείται ολόσωμος Ο 

ΑΓΙΟC ΙΩΑΝΝΗC Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟC να ευλογεί με το δεξί του χέρι, ενώ με το 

αριστερό του χέρι κρατάει ανεπτυγμένο ειλητάριο και σταυροφόρο ράβδο (εικ. 

285).957 Ο Πρόδρομος εικονίζεται σε δίχρωμο βάθος, μετωπικός, φορώντας 

ιμάτιο και μηλωτή, υποδηλώνοντας την ερημική του ιδιότητα.958  Η ζωγραφική 

του τόξου ολοκληρώνεται με την ιστόρηση αδιάγνωστου προφήτη.   

Στο εσωράχιο του τόξου στήριξης, στο κέντρο του ναού, εικονίζεται στον 

συνήθη εικονογραφικό τύπο Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΒΑΚΟΥΜ να κρατάει με το δεξί 

του χέρι ανεπτυγμένο ειλητάριο (εικ. 286).959 Ο Αβακούμ απεικονίζεται νέος, 

αγένειος, σε έντονη αντικίνηση, να είναι στραμμένος στα αριστερά του, ενώ 

υψώνει το αριστερό του χέρι.960 Στη συνέχεια εικονογραφείται, με ελαφρά 

κίνηση του κορμού και της κεφαλής στα δεξιά του, Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΓΕΔΕΩΝ 

να κρατάει ανοικτό ενεπίγραφο ειλητάριο (εικ.287).961 Ο προφήτης εικονίζεται 

ως γέροντας, να φοράει αρχαιοπρεπή ενδυμασία με λευκή κώμη και στρογγυλά 

γένια.962  

                                                 
957 Επιγραφή ειλητού: ΜΕΤΑ/ΝΟΕΙΤΕ/ ΟΙΓΓΗΚΕ/ ΓΑΡ Η ΒΑ/CΗΛΙΑ/ ΤΩΝ ΟΥ(ΡΑ)ΝΟΝ. 
Ματθαίος 4, 17.  
958 Σχετικά με τη μορφή του Προδρόμου, ως εσχατολογικού Προφήτη βλ. Παλάντζα, Ο 
Εσχατολογικός Προφήτης, 71 κ.ε.  Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Κατσιώτη, Οι σκηνές 
της ζωής, 28 κ.ε. 
959 Επιγραφή ειλητού: ΠΕΡΙ/ΕΒΑΛΛ/Ε ΑΜΕ/ΛΗC Ε/ΚΗΝ. Η πλήρης επιγραφή είναι: 
«Περιέβαλεν αμελείς εξ αδικίας μετά δυνάμεως σου τους αρχηγούς των αμαρτωλών». Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 261, 289.  
960 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου από Λινοτοπίτες ζωγράφους στη νότια Αλβανία 
αλλά και σε μνημεία της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας βλ. ενδεικτικά Σκαβάρα, Το έργο 
των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 190. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 113. Χουλιαράς, Η 
εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 218. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 
208.  
961 Επιγραφή ειλητού:  ΕΓΩ ΔΕ/ ΚΛΕΠΤΗΚΟΝ/ ΧΑΡΙC/ΜΑ ΗC/ ΦΕΡΩΝ.  
962 Σχετικά με το μεταβυζαντινό εικονογραφικό τύπο του Κριτή Γεδεών, όπου και ενδεικτικά 
παραδείγματα βλ.  Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 77.  
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Στο τόξο στήριξης της εισόδου του ναού, που συνδέει τον ναό με το 

νάρθηκα, ιστορούνται: Ο ΠΡΟΦΗΤΗC CΟΦΟΝΙΑC με λευκή κώμη και λευκό 

πώγωνα να κρατά με το δεξί του χέρι ανοικτό ειλητάριο.963  Η ζωγραφική 

ολοκληρώνεται με την απεικόνιση του προφήτη Αμώς.964 Ο προφήτης 

παριστάνεται ως γέροντας, σε δίχρωμο βάθος, να είναι στραμμένος δεξιά, να 

υψώνει το δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό του κρατάει ανεπτυγμένο 

ειλητάριο.965  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ: Στο κέντρο του θόλου 

κυριαρχεί η μορφή του στηθαίου Παντοκράτορα (εικ.288).966 Τη μορφή του 

Παντοκράτορα πλαισιώνει ζεύγος πολυόμματων, φτερωτών τροχών.967  

Ανατολικά του μεταλλίου (του Παντοκράτορα) ιστορείται η ημικατεστραμμένη 

μορφή του Παλαιού των Ημερών (ως λευκασμένος γέρων),968 ενώ στα δυτικά 

αντίστοιχα ο Χριστός ως της Μεγάλης Βουλής Άγγελος (εικ. 289).969  

Συμπληρωματικά, στη φθαρμένη ζωγραφική επιφάνεια της βόρειας και 

νότιας πλευράς του ημικυλινδρικού θόλου, του κεντρικού ναού, από ανατολικά 

προς δυτικά, σώζονται: Οι Ουράνιες Δυνάμεις με εξαπτέρυγα και πολυόμματα, 

φτερωτά Χερουβείμ, ανάμεσα στα οποία ιστορούνται τα σύμβολα των 

Ευαγγελιστών να περιβάλλουν τον Παντοκράτορα.970 

                                                 
963 Επιγραφή ειλητού: ΦΩΝΗ (ΗΜΕΡΑC) ΚΥ(ΡΙΕ) ΚΥ/ ΠΙΚΡΑ/ΚΕ CΚΛΗΡΑ. Σοφονίας 1, 14. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 261.  
964 Επιγραφή:  Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΑΜΟ(C).  
965Επιγραφή ειλητού: ΕΓΩ Η/ CΩ ΤΟΝ/ ΟΥΡΑΝΟΝ/ ΚΑΙ ΤΗ/ ΓΗ ΚΑΙ/ ΤΗ ΘΑ/ΛΑCΑ. Στην 
Ερμηνεία προτείνεται η επιγραφή ΟΥΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΝΤΕC  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ. 

Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 78.  
966 Επιγραφή:  Ο ΠΑΝΤΩΚΡΑΤΟΡ. 
967 Η μορφή του Παντοκράτορα υιοθετεί την εικονογραφική παράδοση που έχει καθιερωθεί από 
τον 9ο αιώνα. Για περισσότερα βλ. Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος του Τρούλου,  61-79. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 481-483. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 33 κ.ε. Μπονόβας, 
Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 206-207.  
968 Εντός του φωτοστέφανου σώζεται η επιγραφή Ω-Ο-Ν. βασισμένη στο Βιβλίο της Εξόδου 3, 14 
και στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη 1, 8. Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος βλ. 
Γαλάβαρης, «Ο Χριστός ως Εμμανουήλ», 39 κ.ε. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 
138.  
969 Ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού εμπνέεται από τον Προφήτη Ησαΐα 9, 6 και την 
Εκκλησιαστική Γραμματεία. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, «Περί Ουρανίας Ιεραρχίας», 181. Το 
εικονογραφικό θέμα γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση στη «Σχολή  της Βορειοδυτικής Ελλάδας». Για 
περισσότερα για το εικονογραφικό θέμα βλ. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 63. 
Πάλλας, «Ο Χριστός ως Θεία Σοφία», 127 κ.ε. Σκαβάρα, Ό.π., 216. 
970 Arapi, «Onufër Qiprioti», 122 σχέδιο 6.  
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Χαμηλότερα στον ημικυλινδρικό θόλο, με κατεύθυνση από ανατολικά 

προς δυτικά, συνεχίζεται η εικονογραφική έκθεση του Χριστολογικού κύκλου, 

με την ιστόρηση της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα (εικ. 290).971 Η 

παράσταση σώζει τον συνεπτυγμένο τύπο της συνομιλίας του Κυρίου με τη 

Σαμαρείτιδα στην «πηγή του Ιακώβ» και την επάνοδο των μαθητών του Κυρίου 

από την πόλη Συχάρ.972 Μεσολαβεί η έγερση του παραλυτικού της 

Καπερναούμ973 και η εικονογραφία του Χριστολογικού Κύκλου ολοκληρώνεται 

με τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου από τον Κύριο (εικ. 291, 292).974 Η 

παράσταση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εικονογραφία, διότι η 

συνοδευτική επιγραφή δεν σώζεται ολοκληρωμένη.975 Η γένεση του ανατολικού 

τόξου κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Στη κορυφή του κίονα, στην είσοδο του 

ναού, εικονίζονται οι τρείς Παίδες εν καμίνω (εικ. 293).976 Οι τρείς νέοι της 

Βαβυλώνας ιστορούνται μετωπικοί και ημίσωμοι, εντός Επταπλασίως καιομένης 

καμίνου, σε στάση δέησης. Ψηλότερα ίπταται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, 

προστατεύοντας τους τρείς Παίδες από τις φλόγες της πυρωμένου καμίνου.977 Η 

παράσταση είναι γνωστή από το 2ο μ.Χ. αιώνα σε κατακόμβες και 

μεταγενέστερα σε ναούς και χειρόγραφα.978 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ: Χαμηλότερα της 

κεντρικής ζώνης, που εικονίζεται ο Παντοκράτορας ανάμεσα στις Ουράνιες 

                                                 
971 Επιγραφή: […]ΤΗ CΑΜΑΡΗΤΗΔΑ. Η εικονογραφική σύνθεση είναι εμπνευσμένη από τον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη 4, 42.  
972 Το συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο προτείνει και η Ερμηνεία. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 90. 
973 Επιγραφή: Ο ΧC ΙΩΜΕΝΟC ΠΑΡΑΛΗΤΟΝ. Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον 
Ευαγγελιστή Μάρκο 2, 1-12. Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Μπονόβας, 
Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 161. 
974 Επιγραφή: Ο ΧΡΙΣΤOC ΗΟΜΕΝΟC ΤΗ […](ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤ)ΡΟΥ. 
975 Η παράσταση της θεραπείας της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου δεν απαντά συχνά στη 
μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική. Για παραδείγματα μνημειακής ζωγραφικής με το 
συγκεκριμένο θαύμα του Κυρίου βλ. ενδεικτικά Καραμπερίδη, Ό.π. 150.   
976 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από το Βιβλίο του Προφήτη Δανιήλ 3, 10-23.    
977 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Πέττας, Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, 113-114. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 76. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 230-233.  
978 Για περισσότερα βλ. Ψαλτήριο 61 της Μονής Παντοκράτορος (Θησαυροί Αγίου Όρους, 3, εικ. 
237, 279-280. Culter, The Aristocratic Psalters in Byzantium, 40, 50, 62, 77. Στρατή, «Το 
μακρυναρίκι του Καθολικού», 322. Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική, 44.  
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Δυνάμεις και τα σύμβολα των Ευαγγελιστών,979 ιστορείται ο Χριστός, ως 

κεντρικό θέμα, ανάμεσα σε πολυπληθή λαό και τους μαθητές του, σε δύο 

δυσανάγνωστες παραστάσεις. Η επόμενη παράσταση απεικονίζει το γνωστό 

περιστατικό της συνάντησης του Κυρίου με τον ΖΑΚΧΕΟ (εικ. 294).980 Στη 

γένεση του ανατολικού τόξου στήριξης των κιόνων του κεντρικού ναού η 

ζωγραφική επιφάνεια κοσμείται με φυτικό διάκοσμο, τονίζοντας τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία του μνημείου. 

Στη μεσαία κολόνα, στη γένεση του τόξου, εικονίζεται ένα περιστατικό 

από τον βίο της Θεοτόκου, η επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ και ο 

ασπασμός τους.981 Η παράσταση είναι γνωστή από την πέμπτη στροφή του 

Ακαθίστου Ύμνου.982 Η  διακόσμηση του κίονα ολοκληρώνεται με φυτικό 

διάκοσμο, στη γένεση του τόξου μεταξύ ανατολικού κίονα και νάρθηκα.  

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ. Στο υπέρθυρο της εισόδου του 

ναού ιστορείται παράσταση με θέμα την Τιμία Ζώνη της Παναγίας.983 

Αδιάγνωστος άνδρας (ο Χριστός;) εικονίζεται μετωπικός, ημίσωμος, μέσα σε 

νέφος να παραδίδει τη ζώνη της Θεοτόκου στους Αποστόλους (εικ.295).984 Στα 

νότια του υπέρθυρου με κατεύθυνση από βόρεια προς νότια, στο ζωγραφικό 

σύνολο του ναού, εικονίζονται με στρατιωτικές πανοπλίες και ανεμίζοντες 

μανδύες, έφιπποι Ο  AΓΙΟC ΘΕΟΔΩΡΟC O ΤΗΡΩΝ και O AΓΙΟC 

ΘΕΟΔΩΡΟC Ο  CΤΡΑΤΗΛΑΤΗC να είναι στραμμένοι ο ένας προς τον 

                                                 
979 Η ζωγραφική επιφάνεια του ημικυλινδρικού θόλου διακρίνεται για τις μερικές φθορές και 
την επιτακτική ανάγκη συντήρησης του. 
980 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης το Ευαγγέλιο του Λουκά 19, 1-10. Η σύνθεση της 
συνάντησης του Χριστού με το Ζακχαίο δεν απαντά συχνά στη μνημειακή ζωγραφική της 
«σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας» και στις μονές του Άθωνα. Για περισσότερα για το θέμα 
βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 350. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 
169. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 383-385. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 
169-170. 
981 Επιγραφή:  (Ο ΑCΠΑCΜΟC) ΤΗC ΕΛΙCΑΒΕΤ.  
982 Η παράσταση βασίζεται στις διηγήσεις του Ευαγγελιστή Λουκά 1, 39-40 και του 
Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου 12,2. Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος, όπου παλαιότερη 
βιβλιογραφία βλ. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 234. Τσάμπουρας, 
Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 52-53. Ζηκίδη, Ο εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου, 79-83. 
Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, πίν. 284.  
983 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΤΑΦΟC […] Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ Η ΑΠΟCΤΟΛΗ.    
984 Σχετικά με την κατάθεση της Τιμίας Ζώνης βλ. Γκιρκένης-Αδάμος, Το κατά Θωμάν Απόκρυφο 
Ευαγγέλιο, 99-105. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 537-541.  
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άλλον.985 Η ζωγραφική επιφάνεια της παράστασης είναι σκοτεινή εκτὀς των 

μορφών των αγίων που έχουν ελαφρώς καθαριστεί.986 Η ζωγραφική ζώνη 

ολοκληρώνεται με την ιστόρηση του έφιππου αγίου Μηνά (εικ. 297).987 Ο άγιος 

φέρει πλήρη στρατιωτική εξάρτυση, με ανεμίζοντα μανδύα, και κρατάει στο δεξί 

του χέρι σημαιοφόρο ακόντιο, ενώ το άλογό του καλπάζει προς τα δεξιά.988 Η 

τοιχογραφική επιφάνεια είναι ελαφρώς σκοτεινή και χρήζει επιτακτικά 

καθαρισμού. 

Στα βόρεια του υπέρθυρου, με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια, 

ιστορούνται έφιπποι: Ο ΑΓΙΟC ΓΕΩΡΓΙΟC (εικ. 298).989 Ο άγιος κατευθύνεται 

καλπάζοντας  με το άλογό του στα αριστερά,  φέροντας πλήρη στρατιωτική 

εξάρτυση. Την ζωγραφική επιφάνεια του αγίου διατρέχει μεγάλη κάθετη ρωγμή 

αποτοίχισης, η οποία στερεώθηκε κατά τις πρόσφατες εργασίες 

αποκατάστασης.990 Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι σκοτεινή και δεν μας επιτρέπει 

περισσότερες παρατηρήσεις. Η ιστόρηση των έφιππων αγίων ολοκληρώνεται με 

τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΟ (εικ. 299).991 Ο άγιος είναι 

αναβάτης σε ερυθρόχρωμο άλογο, που φέρει πλήρη ιπποσκευή. Φέρει πλήρη 

στρατιωτική πανοπλία, με ομφαλόμορφη, τετράγωνη, διμερή, πανοπλία, 

κρατώντας στο αριστερό του χέρι τα ηνία του αλόγου, ενώ με το δεξί του χέρι 

ακοντίζει το βούλγαρο Τσάρο Ιωαννίτζη ή Σκυλογιάννη.992   

Στην επόμενη ζώνη του δυτικού τοίχου, ψηλότερα, ιστορείται στην 

καθιερωμένη θέση,993 καταλαμβάνοντας το κεντρικό τμήμα του τοίχου, Η 

                                                 
985 «Οι παραστάσεις των έφιππων στρατιωτικών αγίων έλκουν την καταγωγή τους από τη Χριστιανική 
Ανατολή, ουσιαστικά όμως αποτελούν την εικονογραφική επιβίωση του θέματος του αρχαίου έφιππου 
ήρωα». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 227. 
986 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων ως εφίππων στη Βυζαντινή ζωγραφική, όπου και 
παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών παλληκαριών», 214 κ.ε. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 295.  
987 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΜΗΝΑC. 
988 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Μηνά βλ. Παϊσίδου, Ό.π., 225-226.   
989 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο του αγίου βλ. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών 
παλληκαριών», 220.  
990 Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του ναού βλ. Ορθόδοξος 
Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 77-80.  
991 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 224. 
992 Σχετικά με τη λατρεία του αγίου Δημητρίου στην ελληνική και βουλγαρική παράδοση βλ. 
Παπαδόπουλος, Ο άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν παράδοσιν, 42 κ.ε.  
993 Περισσότερα για τη θέση της παράστασης βλ. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 133 υπος. 1005. 
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ΚΟΙΜΗCΙC ΤΗC ΥΠΕΡΑΓΙΑC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ (εικ. 300).994 Στον κεντρικό 

άξονα της σύνθεσης η νεκρική κλίνη, κοσμημένη με πολύπτυχη, ερυθρόχρωμη 

ενδυτή και χρυσοκέντητα επιρράμματα, φιλοξενεί το σώμα της  Θεοτόκου.995  

Γύρω από το σώμα της Παναγίας οι Απόστολοι πλαισιώνουν την κλίνη της σε 

δύο ισόρροπες ομάδες. Τον όμιλο των Αποστόλων συμπληρώνουν οι φίλες της 

Παναγίας και τέσσερις επίσκοποι.996 Ο Απόστολος Παύλος διακρίνεται να 

προσπίπτει ελαφρά στα πόδια της Παναγίας με περισσή θλίψη. Μπροστά από 

τη νεκρική κλίνη ιστορείται το επεισόδιο με τον Ιεφωνία.997 Ψηλότερα, πίσω από 

τη νεκρική κλίνη, εικονίζεται ο Χριστός, μέσα σε ελλειψοειδή δόξα, που 

περιβάλλεται από μονόχρωμους αγγέλους και ένα εξαπτέρυγο στην κορυφή 

της,998 να κρατάει με τα δύο του χέρια τη σπαργανωμένη ψυχή της Παναγίας.999 

Στο ανώτερο τμήμα της σκηνής συναπεικονίζεται το γνωστό επεισόδιο της 

Μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου δύο άγγελοι μεταφέρουν την 

Παναγία στον ουρανό, τονίζοντας την αφηγηματικότητα της παράστασης. 

Εκατέρωθεν της σύνθεσης εικονίζονται δύο όμιλοι των Αποστόλων, εντός 

μονόχρωμων, επιμήκων ενιαίων νεφελών να προσέρχονται εκ των περάτων της 

γης προς τιμήν της Παναγίας.1000 Συμπληρωματικά εικονίζεται ο Απόστολος 

Θωμάς, σε μονόχρωμη νεφέλη, να προσέρχεται στο μυστήριο.1001 

                                                 
994 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλέπε ενδεικτικά. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 144, 277. Wratislav-Mitrović-Okunev, «La Dormition», 134-173. Τόσκα, «Κοίμηση της 
Θεοτόκου», 169-170. Βοκοτόπουλος, «Εικονογραφικές παρατηρήσεις», 221-222. Παϊσίδου, Ό.π., 
78-79, 96, 98. Κατσιώτη, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Ζαχαρία στο Φοινίκι της Χάλκης», 238. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», 125-156.  
995 Σχετικά με τη διακόσμηση της κλίνης βλ. Παζαράς, Ό.π., 134 υποσ. 1010-1011.  
996 Για τη μετοχή επισκόπων στην Κοίμηση της Θεοτόκου βλ. Τσιγαρίδας, «Άγνωστο έργο του 
Θεοφάνη του Κρητός», 358. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 144.  
997 Σχετικά με το περιστατικό με τον ασεβή Ιεφωνία βλ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου», 126-127. Καραγιάννης, «Η Κοίμηση της Θεοτόκου κατά την ανατολική 
Ορθόδοξη εικονογραφία», 21-23.  
998 «Με την μονοχρωματικής του απόδοση εξαίρουν την κεντρική μορφή του Χριστού». Παναγιωτίδη, 
«Μερικές παρατηρήσεις», 252. Σιγάλα, «Εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου», 262.  
999 Για περισσότερα βλ. Ξυγγόπουλος, «Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου», 1-12.  
1000 Η ιστόρηση της μεταφοράς των Αποστόλων σε ενιαίες νεφέλες υποδεικνύει επιρροές της 
«σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας». Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 275 υποσ. 1587.  
1001 Σύμφωνα με τις Απόκρυφες Πράξεις του Θωμά ο απόστολος Θωμάς άργησε να φθάσει στη 
Κοίμηση της Θεοτόκου, γι’ αυτό και η μονήρης απεικόνιση, όπου κατά την ουράνια πορεία της 
Θεοτόκου η ίδια του προσφέρει τη ζώνη της. Γκιρκένης-Αδάμος, Το κατά Θωμάν Απόκρυφο 
Ευαγγέλιο, 99-105.  
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ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΤΟΣ: Στο τέταρτο του δυτικού τοίχου εικονίζεται (Ο 

ΔΕΙΠΝΟC) Ο ΜΥΣΤΙΚΟC (εικ. 301). Η παράσταση είναι δυσδιάκριτη, λόγω 

επικαθήσεων και αποκατεστημένων ρωγμών στον κάθετο άξονα της ζωγραφικής 

σύνθεσης. Η σκηνή ταυτίζεται, λόγω της διατηρημένης επιγραφής και της 

εικονογραφίας. Στην αντίστοιχη πλευρά, στο βόρειο κλίτος του δυτικού τοίχου, 

ιστορείται (Ο ΙΕΡΟC) ΝΗΠΤΗΡΑC, που προηγήθηκε του Μυστικού Δείπνου 

(εικ. 302).1002 Ο Χριστός εικονίζεται όρθιος, λεντίω ζωννύμενος, φέροντας 

ερυθρόχρωμο ιμάτιο με χρυσοποίκιλτα επιρράμματα, να κρατάει το δεξί πόδι 

του Αποστόλου Πέτρου, ενώ υψώνει το δεξί του χέρι σε στάση δέησης.1003 Οι 

υπόλοιποι μαθητές είναι παρατεταγμένοι σε σχήμα πετάλου, έχοντας δίπλα από 

την κεφαλή τους τα αρχικά των ονομάτων τους, και λύνουν τα υποδήματα τους. 

Η λεκάνη έχει σχήμα κυπέλου με πλατιές γλυφές στην επιφάνειά της και 

στηρίζεται σε χαμηλή, πρόσγεια, κυκλική βάση. Η παράσταση εμπλουτίζεται 

εικονογραφικά με βασιλικές που επιστέφονται με δικλινείς στέγες και τριγωνικά 

αετώματα.1004 Η ζωγραφική ολοκληρώνεται με την απεικόνιση στην επόμενη 

ζώνη δυσανάγνωστου αγίου, με ανοικτό και δυσανάγνωστο, ενεπίγραφο 

ειλητάριο.  

 

Το ιερό Βήμα 

 

ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ: Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού Βήματος, σε 

δίχρωμο βάθος, ιστορείται η Πλατυτέρα των Ουρανών, στον τύπο της 

Βλαχερνίτισσας (εικ. 303).1005 Η Θεοτόκος απεικονίζεται με κόκκινο μαφόριο και 

                                                 
1002 Η εικονογραφία είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη 13, 1-20.  
1003 «Η απόδοση του Χριστού όρθιου ή σε ελαφρά πρόκυψη συναντάται σε έργα που απηχούν την παράδοση 
των δυο κυρίαρχων Σχολών του 16ου αιώνα». Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 406.  
1004 Σχετικά με την εικονογραφία της ζωγραφικής σύνθεσης του Νιπτήρα, όπου παλαιότερη 
βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο, 
92-93. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ό.π., 103-104. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου 
Νεγάδων, 140-142. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 136-138. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 161-162. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 72-73.  
1005 «Η Πλατυτέρα κατέχει σε όλους τους ναούς την καθιερωμένη από τη παράδοση θέση, στο 
τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος…σύμφωνα με το καθιερωμένο από τα βυζαντινά χρόνια 
εικονογραφικό πρόγραμμα, καθώς είναι η δεύτερη σημαντικότερη θέση εντός του ναού αφού βρίσκεται 
ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, ανάμεσα στον Παντοκράτορα και στο χριστεπώνυμο πλήρωμα». Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 338-339.  Η Πλατυτέρα υποδηλώνει το δόγμα της Εκκλησίας για την 
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γκρίζο ιμάτιο μέχρι τα γόνατα, έχοντας υψωμένα τα χέρια της σε στάση δέησης. 

Μπροστά στο στήθος της σώζεται ο Χριστός, σε δίχρωμο μετάλλιο, με λευκό 

ιμάτιο και μαργαριτοκόσμητο και λιθοκόσμητο λώρο να ευλογεί με τα δύο του 

χέρια. Η Παναγία δορυφορείται από δύο ολόσωμους αγγέλους, που φέρουν 

αυτοκρατορικούς μαργαριτοκόσμητους λώρους και κρατούν σκήπτρα.1006 

 Στην επόμενη ζώνη χαμηλότερα ιστορείται η Μετάδοση και η 

Μετάληψη του Σώματος και Αίματος του Χριστού στους Αποστόλους (εικ. 304, 

305).1007 Στο κέντρο του κατακόρυφου άξονα της σκηνής εικονίζεται η Αγία 

Τράπεζα, καλυμμένη με ενδυτή και στεγαζόμενη με τετρακιόνιο, θολωτό 

κιβώριο. Ο Χριστός εικονίζεται με χιτώνα και ιμάτιο, με ελαφρά πρόκυψη, πίσω 

από την Αγία Τράπεζα να δίδει το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του στους 

μαθητές Του, που προσέρχονται σε δύο ημιχόρια.1008 Η παράσταση διακρίνεται 

για την έντονη κινητικότητα και τη δυναμική της στους χορούς των 

Αποστόλων.1009 Στο δεξιό ημιχόριο κατά τον θεατή απεικονίζεται η αποχώρηση 

του Ιούδα, που συναντάται κυρίως σε ναούς της σχολής της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας και της Βαλκανικής.1010 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής 

της σκηνής αποτελεί η κίνηση του Ιούδα να τοποθετήσει τον δάκτυλο του στο 

στόμα με σκοπό να εμέσει τη Θεία Κοινωνία.  

Στην επόμενη ζώνη χαμηλότερα συνεχίζεται ο Ευχαριστιακός 

χαρακτήρας της κόγχης του ιερού Βήματος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα  

                                                                                                                                                
Ενσάρκωση του Χριστού. Πανσελήνου, «Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Αργολίδα», 156. Η 
παράσταση της Παναγίας στον τύπο της Βλαχερνίτισσας ανιχνεύεται από τη βυζαντινή περίοδο 
και συναντάται αρκετά συχνά στην Ήπειρο. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 75.  
1006 Η συνήθεια η Παναγία να περιστοιχίζεται από Αρχαγγέλους ανιχνεύεται από τον 6ο αιώνα 
και μετά. Για την εικονογραφία των Αρχαγγέλων, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 85-87 υπ. 277.  
1007 Η εικονογραφική σύνθεση έχει πηγή έμπνευσης τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 26, 26-28. 
Μάρκο 14, 12-26. Λουκά 22, 14-23. Η Κοινωνία των Αποστόλων αποτελεί τυπική εικονογραφική 
σύνθεση με ευχαριστιακό χαρακτήρα.  
1008 Το στοιχείο της ενδυμασίας του Χριστού με χιτώνα και ιμάτιο αποτελεί «αρχαϊκό 
συντηρητισμό». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 65. Η παράσταση είναι 
αποχρωματισμένη και απολεπισμένη σε διάφορα τμήματα της.          
1009

 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 72-74. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 46-47. Πέττας, Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος, 80-82. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 82-85. 
1010 Για την εικονογραφία του θέματος σε αντίστοιχα μνημεία, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 168-169 υπ. 618, 619. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
65.  
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ιστορούνται ολόσωμοι, συλλειτουργούντες ιεράρχες, που φέρουν αρχιερατικά 

άμφια με πολυσταύρια φαιλόνια και ένσταυρα ωμοφόρια, κρατώντας ανοικτά 

ενεπίγραφα ειλητάρια.1011 Αναλυτικότερα, από αριστερά προς τα δεξιά, στο 

πρώτο ημιχόριο ιστορούνται: (Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC Ο ΘΕΟΛΟ)ΓΟC; Ο 

ΑΓΙΟC ΙΩ(ΑΝΝΗC) Ο ΧΡΥCΟCΤΟΜΟC (εικ. 306).1012 Η ζωγραφική 

επιφάνεια των δυο ιεραρχών είναι προβληματική, με μεγάλες φθορές και 

έλλειψη καθαρισμού, γεγονός που δεν μας επιτρέπει περισσότερες 

παρατηρήσεις. Στη μέση της κόγχης εικονίζεται η  Αγία Τράπεζα με 

πορφυρόχρωμη ενδυτή και κιβώριο, με τα προσφερόμενα Τίμια Δώρα, τον Άρτο 

και τον Οίνο.1013 Στο έτερο ημιχόριο εικονίζονται στη συνέχεια: Ο ΑΓΙΟC 

ΒΑΣΙΛΗΟC, με απόσπασμα από την ευχή της Πρόθεσης: Ο Θ(ΕΟ)C O 

Θ(ΕΟ)C/ ΗΜΩΝ/ Ο ΤΟΝ ΟΥ/ΡΑΝΙΟΝ/ ΑΡΤΟΝ […] (εικ.307)1014 και Ο 

ΑΓΙΟC ΑΘΑ(ΝΑCΙΟC), με ενεπίγραφο ειλητάριο, με απόσπασμα από την ευχή 

του Χερουβικού ύμνου: ΟΥΔΕΙC Α/ΞΙΟC ΤΟΝ/ CΗΝΔΕ/ΔΕΜΕΝ/ΩΝ (εικ. 

308).1015 Η τελευταία ζώνη κοσμείται με διακοσμητική ποδιά απομίμησης 

βήλων.  

Η πρώτη μετώπη του τόξου της κόγχης του ιερού Βήματος κοσμείται με 

πολύχρωμο, γεωμετρικό διάκοσμο. Στο εσωράχιο της κόγχης ιστορούνται από 

βόρεια προς νότια: δύο δυσανάγνωστοι, ολόσωμοι άγιοι, τέσσερις ολόσωμοι 

                                                 
1011 Όλοι οι ιεράρχες είναι στραμμένοι με ελαφρά κλίση προς τον κεντρικό κατακόρυφο άξονα 
της κόγχης, όπου επαναλαμβάνεται η ιστόρηση της Αγίας  Τράπεζας με τα Τίμια Δώρα. Η 
απεικόνιση των Ιεραρχών σε στροφή τριών τετάρτων με ελαφρά πρόκυψη στο κέντρο της 
κόγχης αποτελεί εικονογραφικό στοιχείο που εμφανίζεται κατά τον 12ο αιώνα, προσδίδοντας 
νέο χαρακτήρα στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού. Χατζηδάκης, «Βυζαντινές 
τοιχογραφίες», 96-98. «Το φαιλόνιο, αντί των σάκκων που φορούν οι Ιεράρχες, απαντά στα πλαίσια μιας 
εικονογραφίας που επηρεάζεται περισσότερο από τα παλαιολόγεια παρά από τα μεταβυζαντινά πρότυπα». 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 64.   Εμμανουήλ, Οι τοιχογραφίες του αγίου Δημητρίου, 44. 
Κατσιώτη, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Ζαχαρία στο Φοινίκι της Χάλκης», 232-233.  
1012 Οι δύο άγιοι κρατούν εξίτηλα ειλητάρια. Ο ζωγράφος ιστορεί την ίδια τετρανδρία ιεραρχών 
στην κόγχη με το ζωγράφο της μονής Ρουσάνου, στα Μετέωρα. Η επιλογή των Ιεραρχών στην 
ιστόρηση γίνεται με βασικά κριτήρια α) τη συγγραφή Θείας Λειτουργίας, β) την προάσπιση της 
δογματικής διδασκαλίας και γ) τη θαυματουργία. Για περισσότερα βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 93-94. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 70. Για τα 
Επισκοπικά άμφια βλ. Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση, 
129-141. 
1013 «Συνδυαστικά, η όλη παράσταση συμβολίζει τη τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά την 
οποία ο άρτος και ο οίνος καθαγιάζονται και μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού». Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 58.  
1014 Ευχές της Πρόθεσης. Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, Ιερατικό, 102. 
1015 Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 253.  
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Άγγελοι Κυρίου με σκήπτρα, σε στάση τριών τετάρτων, να συνοδεύουν 

συμπληρωματικά την παράσταση της Πλατυτέρας, αδιάγνωστος, ολόσωμος 

ιεράρχης και Ο ΑΓΙΟC CΤΕΦΑΝΟC (εικ. 309).1016 Ο άγιος απεικονίζεται 

μετωπικός, νέος και αγένειος. Αποδίδεται με διακονική στολή, πλατιά τραχηλιά 

και ώχρινο μαντήλι να καλύπτει τον αριστερό του ώμο, κρατώντας θυμιατό στο 

δεξί του χέρι.1017  Η ζωγραφική ολοκληρώνεται στην επάνω μετώπη με την 

ιστόρηση Ουρανίων Δυνάμεων, Δίπτερων και  Εξαπτέρυγων. Η ζωγραφική 

επιφάνεια του εσωραχίου έχει υποστεί αρκετές φθορές και έχει αποχρωματιστεί 

σε αρκετά τμήματά της, αλλοιώνοντας τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των 

προσώπων.     

Στον εσωτερικό θόλο, πάνω από το τόξο που ενώνει τη βόρεια και νότια 

πλευρά του ναού, ιστορούνται τέσσερις παραστάσεις από τον βίο της Υπεραγίας 

Θεοτόκου: Ο ΑCΠΑCΜΟC ΙΟΑΚΙΜ ΚΕ ΤΗC ΑΝΗC, Ο ΙΟΑΚ ΙΜ ΚΕ Η 

ΑΝΑ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΔΟΡΟΝ ΕΙC ΤΟ ΝΑΟ, Η ΠΡΟCΕΥΧΗ ΤΟΥ 

ΙΟ(Α)ΚΙΜ ΚΕ ΤΗC ΑΝΗC, η Γέννηση της Παναγίας, με ιπτάμενο άγγελο να 

κρατάει ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο με το απολυτίκιό της: Η ΓΕΝΗCΙ CΟΥ 

ΘΕ(ΟΤΟΚΕ) ΧΑΡΑΝ ΕΜΗΝΗCΕ ΠΑCΙ ΤΗ ΥΚΟΥΜΕΝΗ (εικ.  310-313).1018 

Στο εσωράχιο της βόρειας πλευράς, που ενώνει το ανατολικό και δυτικό 

τόξο, εικονίζονται δύο ολόσωμοι, μετωπικοί ιεράρχες: Ο ΑΓΙΟC (ΤΙ)ΜΟΘΕΟC 

(εικ. 314).1019 Ο άγιος φέρει αρχιερατικά άμφια και ένσταυρο ωμοφόριο. Με το 

δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατάει κλειστό κώδικα 

                                                 
1016 «Η επιλογή της απεικόνισης διακόνων σχετίζεται άμεσα με τα τελούμενα στο χώρο του Ιερού κατά τη 
Θεία Λειτουργία». Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 71.   
1017 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Στεφάνου στην ευρύτερη περιοχή βλ. ενδεικτικά 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 136. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 100. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 89. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της 
μονής αγίας Τριάδος, 99. Για την εικονογραφία των Διακονικών αμφίων βλ. Κουκουλόπουλος, Το 
χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση, 103-112.  
1018 «Με ιδιαίτερη ακμή την εποχή των Παλαιολόγων, η λατρεία της λαοφίλητης Παναγίας παρέμεινε 
κορυφαία στους δίσεκτους και χαλεπούς χρόνους που ακολούθησαν την άλωση. Γι’ αυτό και η απεικόνιση 
του βίου της, της παιδικής ζωής και του θανάτου της, δεν έπαυσε να κοσμεί με τοιχογραφίες ναούς 
τιμωμένους με  το όνομα της και όχι μόνο, αλλά και να ιστορείται και σε φορητές εικόνες». Ξανθάκη, 
«Τρείς σκηνές από το Θεομητορικό κύκλο», 203. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 253.  Σχετικά με 
την εικονογραφία των παραστάσεων βλ. Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 30, 43-44, Μουρίκη, 
«Η Παναγία και οι Θεοπάτορες», 31-56. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. 123 κ.ε. 
Τριβυζαδάκη, Θεομητορική εικονογραφία.  
1019 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του 
δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 395-397. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 18.  
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Ευαγγελίου. Το εσωράχιο ολοκληρώνεται με έναν αδιάγνωστο άγιο, που 

αποδίδεται στην ίδια στάση.  

Στο αντίστοιχο εσωράχιο της νότιας πλευράς, που ενώνει το ανατολικό 

και δυτικό τοίχο, ιστορούνται δύο ολόσωμοι, μετωπικοί ιεράρχες: Ο ΑΓΙΟC 

ΙΑΚΟΒΟC (εικ. 315). Ο άγιος ιστορείται με αρχιερατικά άμφια και ένσταυρο 

ωμοφόριο. Με το δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατάει 

κλειστό κώδικα Ευαγγελίου.1020 Το εσωράχιο ολοκληρώνεται με έναν 

αδιάγνωστο άγιο, λόγω οριζόντιας ρωγμής στο ύψος του πρόσωπου του, που 

αποδίδεται στην ίδια στάση.  

ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στη νότια πλευρά του Ιερού ο 

τοίχος διαρθρώνεται σε τέσσερις ζώνες. Η πρώτη ζώνη χαμηλά είναι 

επανεπιχρισμένη και χρειάζεται η αποτοίχιση της, προκειμένου να έρθει στο 

φώς η διακοσμητική ποδιά.  

Στη δεύτερη ζώνη εικονίζονται, στραμμένοι στα δεξιά τους και με ελαφρά 

κλίση της κεφαλής προς την Αγία Τράπεζα, ολόσωμοι, συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες. Αποδίδονται με πολυσταύρια φαιλόνια και ωμοφόρια,  κρατώντας 

αναπεπταμένα ειλητάρια. Ειδικότερα, από βόρεια προς νότια: αδιάγνωστος 

άγιος,1021 ακολουθεί (Ο ΑΓΙΟC) ΑΡCΕΝΙΟC1022 και η πομπή των Ιεραρχών 

ολοκληρώνεται  με έναν αδιάγνωστο άγιο, λόγω αποτοίχισης, που κρατάει 

ειλητάριο με εξίτηλη επιγραφή (εικ.316). Εικάζουμε ότι πρόκειται για τον άγιο 

Κύριλλο Αλεξανδρείας, γιατί φέρει στην κεφαλή του το χαρακτηριστικό 

πολυσταύριο κάλυμμα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ερμηνείας (εικ. 316).1023  

Στις επόμενες δύο ζώνες του τεταρτοσφαιρίου ιστορείται Ο 

ΕΒΑΓΓΕΛΙCΜΟ ΤΗC Θ(ΕΟ)Τ(Ο)ΚΟΥ και η προαναγγελία του γεγονότος από 

                                                 
1020 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του 
δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 402.    
1021 Η επιγραφή του ειληταρίου περιέχει την ευχή προ του Ευαγγελίου: ΕΛΛΑΜ/ΨΟΝ ΕΝ/ 
ΤΑΙC ΚΑΡ/ΔΙΑΙC/ ΗΜΩ/ΝΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ/ ΔΕCΠΟ/ΤΑ ΤΟ ΤΗ/ CΗC ΘΕ/ΟΓΝΩ/CΙΑC. 
Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 244.  
1022 Στο εορτολόγιο γίνεται αναφορά περισσοτέρων του ενός αγίου με αυτό το όνομα 
καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίηση του. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 195.  
1023 Μακροδιχαλογένης, φορών εις την κεφαλήν του σκέπασμα με σταυρούς, Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 154.  
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τον προφήτη Ησαΐα (εικ. 317, 318).1024 Η παράσταση του Ευαγγελισμού δεν 

διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.1025 Στην επόμενη ζώνη ιστορείται 

ημίσωμος, με στροφή στα αριστερά του, κρατώντας ανοικτό ειλητάριο (Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗC) ΗCΑΙΑC (εικ. 318).1026 Η ιστόρηση Προφητών δίπλα σε  

Ευαγγελικά γεγονότα αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της ενότητας Παλαιάς και 

Καινής Διαθήκης, και συναντάται αρκετά συχνά στη μεταβυζαντινή 

ζωγραφική.1027 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: Στο φουρνικό του τοίχου 

ιστορείται ο Χριστός, στον εικονογραφικό τύπο της Άκρας Ταπείνωσης (εικ. 

319).1028 Ο Χριστός εικονίζεται, σε δίχρωμο βάθος, νεκρός και γυμνός με 

περίζωμα, εντός σαρκοφάγου μέχρι τους μηρούς, έχοντας τα χέρια του 

σταυρωμένα μπροστά στο υπογάστριο. Ο Σταυρός απεικονίζεται στο βάθος της 

σκηνής, με τα σύμβολα του Πάθους να περιβάλλουν τον Χριστό. Η παράσταση 

δεν ακολουθεί τον διευρυμένο εικονογραφικό τύπο με την Παναγία και τον 

άγιο Ιωάννη.1029  

                                                 
1024 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης τον Ευαγγελιστή Λουκά 1, 26-38, το Πρωτοευαγγέλιο του 
Ιακώβου και ανιχνεύεται στην επιτοίχια ζωγραφική ήδη από τον 4ο αιώνα. Για τον 
εικονογραφικό τύπο του Ευαγγελισμού, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Millet, «Quelques 
representation byzantines de la Salutation Angéliques», 453-483. Papastavrou, «Le symbolisme 
de la colonne dans la scene de l’ Annonciation», 145-160. Mango, «The Chalkoprateia 
Annunciation and the Pre-Eternal Logos», 165-170. Εμμανουήλ, «Οι τοιχογραφίες του αγίου 
Νικολάου στην Αγόριανη Λακωνίας», 118-119. Βαραλής, «Παρατηρήσεις για τη θέση του 
Ευαγγελισμού στη μνημειακή ζωγραφική», 201-220. Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Εικόνες της 
Ζακύνθου», 115-118. Παναγιωτίδη, «Εικαστικές εκφράσεις του δόγματος της Θείας 
Ενσαρκώσεως: Ο Ευαγγελισμός, ο κύκλος της Γεννήσεως», (I/N). Προφήτης Ησαΐας 7, 14.  
1025 Η ζωγραφική επιφάνεια του αρχαγγέλου Γαβριήλ έχει αποτοιχιστεί κατά μήκος του 
κατακόρυφου άξονα και συντηρηθεί. Αντιθέτως η ζωγραφική επιφάνεια της Θεοτόκου χρήζει 
συντήρησης και καθαρισμού.  
1026 Επιγραφή: ΗΔΟΥ Η/ ΠΑΡΘΕΝ/ΟC ΕΝ ΓΑ/(CΤΡΙ) ΕΣΧΕ/ ΚΕ ΤΕ/ΞΗ ΙΟΝ/ ΚΕ ΚΑ. Ησαΐας 
7, 14.  
1027 «Η πλαισίωση ευαγγελικών θεμάτων από προφήτες, οι οποίοι κρατούν ειλητάρια με επιγραφές που 
προλέγουν ή σχολιάζουν το γεγονός, ανάγει την καταγωγή της στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Τα 
παραδείγματα αυξάνονται κατά τον 14ο αιώνα και πολλαπλασιάζονται κυρίως στη ζωγραφική των χρόνων 
μετά την άλωση». Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 206-207.  
1028 Επιγραφή: Η ΑΠΟΚΑΘΥΛΟΣΙΣ. Η εγγύτητα της πρόθεσης με την κόγχη του Ιερού Βήματος 
υποδεικνύει και το Ευχαριστιακό περιεχόμενο της σκηνής, ιστορούμενη από τον 14ο αιώνα στο 
χώρο της Προσκομιδής. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 71. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 229-230. Νούσιος, Η παράσταση του Σώματος του Χριστού στη Βυζαντινή ζωγραφική: 
αισθητικές και θεολογικές παρατηρήσεις, 156 κ.ε. 
1029 Σχετικά με την εικονογραφικό τύπο της παράστασης σε Ανατολή και Δύση, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία βλ. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 24. Κατσελάκη, 
«Ιταλοκρητική εικόνα με την Άκρα Ταπείνωση», 281-292. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη 
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 Στην επόμενη ζώνη ιστορείται η σκηνή της Πεντηκοστής (εικ. 320).1030 Η 

ταύτισή της στηρίζεται αποκλειστικά στην εικονογραφία, αφού η ζωγραφική της 

επιφάνεια δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στο βάθος της παράστασης 

προβάλλουν αρχιτεκτονήματα, μπροστά από τα οποία δεσπόζει η Θεοτόκος, 

πλαισιωμένη από τη χορεία των Αποστόλων, σε ημικυκλικό έδρανο.1031   

Στο τεταρτοσφαίριο του ανατολικού τοίχου, στη βόρεια πλευρά του ιερού 

Βήματος, ιστορούνται: Η Ανάληψη του Χριστού (εικ. 321).1032 Η ταύτιση της 

σκηνής βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην εικονογραφία, διότι η 

ζωγραφική επιφάνεια δεν σώζεται σε καλή κατάσταση. Στη μέση της 

παράστασης λευκοφορεμένος άνδρας κρατάει ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο 

με την επιγραφή: ΑΝΔΡΕC/ ΓΑΛΗΛΕ/Η  ΤΙ ΕCΤΗ/ΚΑΤΕ/ ΒΛΕΠΟΝ/ ΤΕ.1033 

Το τεταρτοσφαίριο  επιστέφεται με την απεικόνιση ενός αδιάγνωστου αγίου, 

λόγω κακής ζωγραφικής επιφάνειας.  

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: (Εντός του ιερού Βήματος) απεικονίζονται  

ολόσωμοι ιεράρχες σε τρίχρωμο βάθος, με ανοικτά ειλητάρια, διατηρώντας τον 

μυσταγωγικό χαρακτήρα του θέματος. Είναι στραμμένοι στα ανατολικά, 

συμπληρώνοντας τη χορεία των συλλειτουργούντων ιεραρχών, σε ανάλογη 

στάση.1034 Ειδικότερα εντοπίζονται: Ο ΑΓΙΟC CΠΥ(ΡΙΔ)ΟΝ1035 και Ο ΑΓΙΟC 

ΑΝΔΡΕΑC ΚΡΙΤΗC (εικ. 322, 323).1036  

                                                                                                                                                
Ζίτσα, 92-93. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 78-81. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 114.  
1030 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από το Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων 2, 1-12. 
1031 Για τη λειτουργική διαμόρφωση της εορτής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Calin-
Rares, Η Πεντηκοστή  και ο εορταστικός της κύκλος.  Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής, όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 139-140. Καραμπερίδη, Η 
μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 190.  Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 81-82. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 128-129. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική, 154-155.  
1032 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων 1, 6-12.  
1033 Πράξεις των Αποστόλων 1, 11.  
1034 Οι ιεράρχες φέρουν πολύσταυρα φαιλόνια και ένσταυρα ωμοφόρια. 
1035 Επιγραφή ειλητού: Κ(ΥΡΙ)Ε Ο Θ(ΕΟ)C Η/ΜΩΝ Ο/  ΚΤΙCΑΣ/ ΗΜΑC/ ΚΕ ΑΓΑ /ΠΩΝ ΕΙC 

ΤΗΝ/ ΖΩΗΝ/ ΤΑΥΤΗΝ /ΟΥΠΟ. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου, ενδεικτικά Βλ.  
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 222. Μπίθα, «Εικονογραφικός κύκλος αγίου Σπυρίδωνα», 251 
κ.ε. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 268.  Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική 
ζωγραφική, 30.  
1036 Επιγραφή ειλητού: […]ΤΟΥ ΤΟ […]ΑΙC ΠΟ […] ΚΕ ΑΝΑΞΙ/ ΟΙ/ ΔΟΥΛ/ οι σου. Στη 
ζωγραφική εικονίζεται ήδη από τον 10ο αιώνα, στο ειλητάριο Exultet I, που βρίσκεται στο Bari της Ιταλίας, 
συχνότερα, όμως, στην παλαιολόγεια περίοδο και μετά την Άλωση. Αγρέβη, «Άγνωστη εικόνα του 
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ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΑΟΥ: Στη συνέχεια του κυρίως ναού, στον 

νότιο τοίχο, η εικονογράφηση συνεχίζεται στη βάση της με τη διακοσμητική  

ποδιά.  

Στη δεύτερη ζώνη, από ανατολικά προς δυτικά, ιστορείται ολόσωμος 

ΑΓΓΕΛΟC Κ(ΥΡΙΟ)Υ, στραμμένος στα αριστερά του, με γραφίδα και ανοικτό 

ενεπίγραφο ειλητάριο (εικ. 324).1037 Μεσολαβεί η φωτιστική θυρίδα του νότιου 

τοίχου, της οποίας οι πλάγιοι τοίχοι είναι κοσμημένοι με αποτροπαïκούς 

σταυρούς,1038 άνωθεν της οποίας σώζεται επιτοίχια επιγραφή (εικ. 325).1039 

Αντίστοιχα κάτωθέν της σώζεται επιτοίχια επιγραφή με το έτος ιστόρησης και τα 

ονόματα των ζωγράφων.1040 Στη συνέχεια, σε τρίχρωμο βάθος, ιστορούνται 

ολόσωμοι, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι: (Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC και ΠΑ)ΒΛΟC, 

κρατώντεας ομοίωμα τρουλαίας εκκλησίας (εικ. 326α).1041 Η ζωγραφική ζώνη 

συνεχίζεται με τις ιστορήσεις μοναχών και τον άγιο Σάββα να ανοίγει τον χορό 

(εικ. 326β).1042 Ο Καππαδόκης άγιος εικονίζεται με τη χαρακτηριστική διχαλωτή 

γενειάδα να φορεί μοναχικά ενδύματα, με ανάλαβο και μανδύα που δένει στα 

γόνατα και στο στήθος.  Με το δεξί του χέρι ευλογεί και με το αριστερό του χέρι 

συγκρατεί ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο.1043 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC 

ΑΝΤΟΝΗΟC (εικ. 327).1044  Ο καθηγητής της Ερήμου ιστορείται με μοναχικά 

                                                                                                                                                
αγίου Ανδρέα Κρήτης», 259-270. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 193. Σχετικά με το βίο του 
αγίου βλ.  Τρεμπέλα, Εκλογή, 279 κ.ε.  
1037 Επιγραφή: ΑΓΓΕ/ΛΟC Ο/ ΤΗC ΑΝ/ΘΡΩ/ΠΟΥ/ ΦΥ/ΛΑΞ.  
1038 Για τη χρήση του Σταυρού ως αποτροπαïκό και προστατευτικό σύμβολο στη μνημειακή 
ζωγραφική βλ. Καραγιάννη, Ο Σταυρός, 366 κ.ε. 
1039 Επιγραφή: † ΟΥΤΟC O ΝΑΟC Ο ΘΕΟΡΙΤΕ ΠΑΝΤΕC ΟΙΚΟC ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ/ […] 
ΕΙCΕΛΘΗ ΜΗCΙΚΑΚΟC ΕΝΘΑΔΕ Κ(ΑΙ) ΛΑΒΙΝ […] (ΕΥ)ΛΟΓΗΑ/ ΟCΠΕΡ ΙΟΥΔΑC Ο 
ΤΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗC.  
1040 Ένθα ανωτέρω. 
1041 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων και το εικονογραφικό θέμα που συνδέεται με την 
Ένωση των δύο Εκκλησιών βλ. στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθηκα της μονής της 
Πέπελης. 
1042 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC CΑΒΑC. Σχετικά με τις απαρχές του μοναχισμού και την ιστορική του 
πορεία, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Λεβαντέλη, Πορτραίτα μοναχών, 15 κ.ε. 
1043 Η επιγραφή δεν σώζει το κλασσικό κείμενο Τείχισον το κελλίον… αλλά την Επιγραφή: […] 
ΗΝ/ ΚE KAΛΟC/ ΕΙC ΒΡΟCΗ/ Ο ΕΜΕ ΘΑΝ/ΑΤΟC […].Σχετικά με την εικονογραφία του 
αγίου ενδεικτικά βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 273, 292. Καραμπερίδη, Η μονή των 
Πατέρων στη Ζίτσα, 265. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 228, 230. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 232.  
1044 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο του αγίου βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Ρουσάνου, 226-227. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου 
αιώνα», 388-391.  
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ενδύματα, ανάλαβο και κουκούλιο˙ στο δεξί του χέρι κρατάει βακτηρία, 

χαρακτηριστικό της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, και στο αριστερό του χέρι  

ενεπίγραφο ειλητάριο.1045  

Έπεται στον χορό Ο ΑΓΙΟC ΕΥΦΘΙ(ΜΙ)ΟC (εικ. 328). Αποδίδεται 

μετωπικός και λιπόσαρκος, φορώντας μοναχικά ενδύματα, με μακρύ, 

πολύπτυχο χιτώνα, μανδύα, κουκούλιο διπλωμένο στους ώμους και 

ανάλαβο.1046 Ο ιδρυτής και πατέρας του Παλαιστινιακού μοναχισμού ευλογεί 

με το δεξί του χέρι  και κρατάει ανοικτό ειλητάριο με το αριστερό του, με 

παραινέσεις προς τους μοναχούς.1047 Η χορεία των ανδρών μοναχών και 

αναχωρητών ολοκληρώνεται με την ιστόρηση του αγίου Στυλιανού, προστάτη 

των παιδιών.1048 Ο άγιος απεικονίζεται με παρόμοιο τρόπο με τον άγιο Ευθύμιο, 

φέροντας μοναχικά ενδύματα, χιτώνα και ανάλαβο. Μεγάλη κάθετη 

αποτοίχιση, που έχει συντηρηθεί με νέο επίχρισμα, δεν μας επιτρέπει να 

γνωρίζουμε την εικονογραφική στάση του αγίου.1049 Μεσολαβεί δυσανάγνωστος 

άγιος ή αγία, λόγω κάθετης αποτοίχισης από το πρόσωπο μέχρι τα πόδια. Η 

παρατακτική διάταξη των αγίων ολοκληρώνεται με δύο αγίες, την αγία 

Κυριακή1050 και την αγία Παρασκευή (εικ. 329).1051 Η αγία Κυριακή 

απεικονίζεται με χαρακτηριστικά βασιλικά ενδύματα, μαργαριτοκόσμητο και 

λιθοκόσμητο λώρο, που αναδεικνύουν την αριστοκρατική καταγωγή της, ενώ 

στα αυτιά της κρέμονται ενώτια και στο κεφάλι της φέρει βαρύ διάλιθο και 

λιθοκόσμητο στέμμα, εικονογραφικό στοιχείο της Παλαιολόγειας 

                                                 
1045 Επιγραφή: ΕΓΩ ΟΥΚ Ε/ΤΗ ΦΟΒΟΥ/ΜΕ ΤΩΝ/ Θ(Ε)Ο ΑΜΑ/ ΑΓΑΠΟ/ ΑΥΤΩΝ Υ/ ΓΑΡ 

ΤΕΛΗΑ/ ΑΓΑΠΗ / ΕΞΟΥ/ ΕΥΓΑΝΗ ΤΟ ΦΟ/βο. Τόσκα, «Άγιοι Αντώνιος, Ευθύμιος και 
Σάββας», 188-189.  
1046 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο του αγίου σε Παλαιολόγεια και μεταβυζαντινά μνημεία, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
228. Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία. 162. Λεβαντέλη, Πορτραίτα μοναχών, 68.  
1047 Επιγραφή: O/ ΜΟΝΑΧ/ΟC […]  
1048 Επιγραφή:  Ο ΑΓΙΟC CΤΕΛΗ(ΟC). Χρυσοστόμου, «Ο άγιος Στυλιανός ως θεραπευτής 
παιδικών ασθενειών», 43-53. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 249-250.  
1049 «Η απεικόνιση του αγίου-προστάτη των παιδιών είναι σπάνια και, από όσο γνωρίζουμε, άγνωστη στα 
μνημεία πριν τον 17ο αιώνα». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 235.  
1050 Επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΗΑΚΗ. 
1051 Επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑCΚΕΒΗ. Η απεικόνιση των δύο αγίων απαντάται κυρίως κατά τη 
μεταβυζαντινή περίοδο. Τσιλιπάκου, Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια, 170. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 258.  
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ζωγραφικής.1052 Το δεξί της χέρι το προβάλλει σε στάση αντίστασης, ενώ με το 

αριστερό της κρατάει σταυρό. Τέλος, ιστορείται η αγία Παρασκευή, με 

μοναχικά ενδύματα, ανάλαβο και κομβοσχοίνι, με το δεξί χέρι σε στάση 

αντίστασης και το αριστερό χέρι να κρατάει πινάκιο με την κομμένη κεφαλή 

της.1053  

Στη τρίτη ζώνη του νοτίου τοίχου στο ιερό Βήμα εικονίζονται 

παραστάσεις από τον κύκλο του Δωδεκαόρτου. Ειδικότερα, από ανατολικά προς 

δυτικά σώζονται: Η παράσταση της ΓΕΝΗCΙC ΤΟΥ Χ(ΡΙ)CΤΟΥ (εικ. 330).1054 Η 

σκηνή διατηρείται σε μέτρια κατάσταση, καθώς έχει αποχρωματιστεί και 

απολεπιστεί σε διάφορα τμήματα, ενώ μια κάθετη αποτοίχιση, που έχει 

συμπληρωθεί με νέο επίχρισμα, καλύπτει τμήμα της σύνθεσης. Ακολουθεί, εντός 

του κυρίως ναού, στον νότιο τοίχο Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ Χ(ΡΙC)ΤΟΥ. Η 

παράσταση εικονίζει το γεγονός του σαραντισμού στον ναό με την Παναγία και 

τον Ιωσήφ να παραδίδουν προς υποδοχή το Βρέφος Χριστό στον πρεσβύτη 

Συμεών.1055 Στη σύνθεση διακρίνεται η αγία Άννα να κρατάει αναπτυσσόμενο 

ειλητάριο και να ομολογεί τη Θεότητα του Χριστού.1056   

                                                 
1052 Αρχαιότερες παραστάσεις της αγίας ανιχνεύονται στη μνημειακή ζωγραφική της 
Καππαδοκίας, μετά την εικονομαχία. Σχετικά με την ιστόρηση της αγίας στη μνημειακή 
ζωγραφική των Βαλκανίων, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ.  Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του 
ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 258 κ.ε. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 274-275.  
1053 «Η αγία συγκαταλέγεται στην ομάδα των ιδιαίτερα τιμωμένων ιερών προσώπων στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων, καθώς φημιζόταν για τις φυλακτήριες και ιαματικές ιδιότητες της». Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 256. Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της αγίας 
και των σκηνών του βίου της, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Κουκιάρης, Κουκιάρης, Ο 
κύκλος του βίου, 35 κ.ε. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 247-253. Παπαδημητρίου, 
«Σύνθετη εικόνα της αγίας Παρασκευής, 59-95. Σχετικά με την απεικόνιση της αγίας στην 
Αλβανία βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 270-271.  
1054 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 1, 18-25 & 2, 1-23. Λουκάς 2, 1-
20, όπως επίσης και στα Απόκρυφα Κείμενα Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου (ΧΙΧ-ΧΧΙ) και στο 
Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου (ΧΙIΙ-ΧVII). Σχετικά με την εικονογραφία της σύνθεσης βλ. 
Βουτσά, Μεταβυζαντινές μουσικές παραστάσεις, 172 κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 357-362. 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 143-145. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος, 104-108.  
1055 Η παράσταση έχει απολεπιστεί και αποχρωματιστεί  κυρίως στα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά των εικονιζόμενων προσώπων.   
1056Επιγραφή:(ΤΟΥ)ΤΟ ΤΩ Β/ΡΕΦΟC/ ΟΥ(ΡΑ)ΝΟΝ /ΚΕ ΓΗ Ε/CΤΕΡΕΟ/CΕ. Ξυγγόπουλος, 
«Υπαπαντή», 328-339.  
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Στη συνέχεια μεσολαβεί, δίπλα στην Υπαπαντή, Η ΒΑΠΤΗCΙC ΤΟΥ 

Χ(ΡΙCΤ)ΟΥ,1057 όπως σε όλες τις σκηνές του Δωδεκαόρτου (εικ. 331). Ο Χριστός 

προβάλλεται στον κατακόρυφο άξονα της παράστασης, μέσα στα ορμητικά, 

γαλάζια ύδατα του Ιορδάνη, φορώντας γύρω από την οσφύν του, κοντό, 

υπόλευκο περίζωμα, δεμένο με κόμπο. Ο Χριστός πατάει πάνω σε ώχρινη 

πλάκα, κάτω από την οποία προβάλλουν πέντε δράκοντες˙ εκατέρωθέν της 

δεσπόζουν οι προσωποποιήσεις των υγρών στοιχείων, της Θάλασσας και του 

Ιορδάνη.1058 Στα δεξιά του Χριστού, σε ψηλότερο επίπεδο, ιστορείται ο Τίμιος 

Πρόδρομος να βαπτίζει τον Κύριο. Στα αριστερά του Χριστού τέσσερις 

σεβίζοντες Άγγελοι παριστάνονται με καλυμμένα τα χέρια τους. Στο επάνω 

μέρος της σύνθεσης απεικονίζεται το άνοιγμα του ουρανού με τον Θεό Πατέρα 

να ιστορείται με τη μορφή πολιού γέροντα με μακριά, λευκή γενειάδα να 

ευλογεί την αποστολή του Αγίου Πνεύματος.1059 Η παράσταση υποδηλώνει τη 

Θεανδρικότητα του Χριστού.1060 Αρχαιότερες απεικονίσεις της παράστασης 

ανιχνεύονται σε σαρκοφάγους του 3ου και 4ου αιώνα και σε ελεφαντοστέινα 

ανάγλυφα του Βρετανικού Μουσείου και του Μουσείου της Lyon από τον 6ο 

αιώνα.1061 Ακολουθεί η παράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου (εικ. 332).1062 

Η ταύτιση της παράστασης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

εικονογραφία, διότι δεν σώζεται η συνοδευτική επιγραφή.1063 Η ζωγραφική 

επιφάνεια διακρίνεται για τα αποχρωματισμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 

των προσώπων.1064 Μεσολαβεί το φωτιστικό άνοιγμα και η επόμενη παράσταση 

είναι η Βαϊοφόρος, αν κρίνουμε από την εικονογραφία της σκηνής με τον 

                                                 
1057 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 176 κ.ε. 
Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 58-61.  Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 137-138. Μπεκιάρης, Ο 
ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 388-393. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 73-74.  
1058 Σχετικά με την εικονογραφία των προσωποιήσεων βλ. Τριβυζαδάκης, Εικονογραφία των 
προσωποποιήσεων στην τέχνη των Παλαιολόγων.   
1059 Συνοδευτική επιγραφή: ΟΥΤΩC ECΤΙ Ο ΥΟC ΜΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟC. Ματθαίος 3, 17.  
1060 Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμου, 71-72.  
1061 Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 176 κ.ε.  
1062 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη 11, 1-44.  
1063 Το θέμα είναι γνωστό από την παλαιοχριστιανική ζωγραφική και καθιερώνεται στη 
ζωγραφική του Δωδεκαόρτου ως αδιάσπαστό τμήμά του κατά τον 12ο αιώνα. Παζαράς, Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 109.  
1064 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης βλ. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 108 κ.ε. Τσιγαρίδας, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Βλασίου», 101. Σκαβάρα, 
Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 202-203. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 145-146.  



 225 

Χριστό πάνω σε πουλάρι, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, να προϋπαντάται, 

στην πόλη από πλήθος Ιουδαίων (εικ. 333).1065   

Ο κύκλος του Δωδεκαόρτου, σε αυτή τη ζώνη, κλείνει με την παράσταση 

της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCΙC ΤΟΥ CΩΤΗΡΟC,  εντός της οποίας υπάρχει το 

τελευταίο φωτιστικό άνοιγμα του νοτίου τοίχου (εικ. 334).1066 Ο Χριστός 

αποκαλύπτει τη θεϊκή του ιδιότητα, λευκοφορεμένος εντός φωτεινής δόξας, 

ευλογώντας με το δεξί του χέρι και κρατώντας κλειστό ειλητάριο στο αριστερό. 

Στα δεξιά και αριστερά Του πλαισιώνεται από τους προφήτες Μωϋσή και Ηλία, 

ενώ οι μαθητές του πέφτουν έντρομοι στις πλαγιές του όρους Θαβώρ.1067   

Στην τέταρτη ζώνη του νότιου τοίχου, στο Ιερό Βήμα, διακοσμητικά 

μετάλλια που ενώνονται μεταξύ τους με κομβίο δίκην κοσμήματος κοσμούν τη 

ζωγραφική επιφάνεια. Εντός των μεταλλίων ιστορούνται ημίσωμοι δίκαιοι, 

κρατώντας ανεπτυγμένα ενεπίγραφα ειλητάρια.1068 Ειδικότερα, από ανατολικά 

προς δυτικά: Ο ΔΙΚΑΙΟC ΑΒΕΛ,1069 Ο ΔΙΚΑΙΟΣC CΗ […].1070 Εντός του 

κυρίως ναού: Ο ΔΙΚΑΙΟC ΕΝΩC,1071 Ο ΔΙΚΑΙΟC ΚΑΙΝΑΝ,1072 Ο ΔΙΚΑΙΟC 

ΜΑΛΕΛΕΗΛ1073 και τρείς αδιάγνωστοι άγιοι, λόγω φθορών στη ζωγραφική 

                                                 
1065 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 21, 1-9.Μάρκο 11, 1-10. Λουκά 
19, 29-38. Ιωάννη 12, 12-19.  Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 157-158.  
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 117-119. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες, 68-71. Τσάμπουρας, 
Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 76-77. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 385-387. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 77, 84-85.  
1066 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 17, 1-13. Μάρκο 9, 1-13 & 
Λουκά 9, 28-36.  Η αρχαιότερη παράσταση του θέματος απαντά στο καθολικό της μονής Σινά. 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 379 υπ. 379.     
1067 Η εικονογραφική σύνθεση της Μεταμορφώσεως, διαμορφώθηκε κατά την περίοδο των 
Παλαιολόγων και διαδόθηκε ευρύτατα κατά τον 16ο αιώνα στη μνημειακή ζωγραφική του 
Αγίου Όρους και της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ.  Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 128-129. 
Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 102-108. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική, 148-150. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 115-117. 
Bogosavljevic, Η επίδραση της Χριστολογίας του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά στην αγιογραφία, 310 κ.ε.   
1068 Οι Δίκαιοι απεικονίζονται σε μονόχρωμο σκούρο μπλε βάθος, ανά δύο αντωπά με χιτώνα 
ιμάτιο και μανδύα που δένει σε κόμπο στο ύψος του στήθους.  
1069 Επιγραφή ειληταρίου: […] ΜΑ ΚΑΙ ΨΥ/ΧΗCν […] /ΠΡΩΤΕ ΝΕ/ΚΡΩΝ ΚΕ/ ΠΡΩΤΕ/ 
CΕCΩC / ΜΕΝΩΝ.  
1070 Επιγραφή ειληταρίου: […]  ΚΑΙΝΟΝ / ΤΟΙC/ ΓΟΝΕΥ/CΙΝ/ ΑΝΤΑ/ΒΕΛ.  
1071 Επιγραφή ειληταρίου: ΟΦΘΕΙC/ ΕΝΩC/ […] ΕΚ ΤΗC ΕΛ/ΠΙΔΟC.    
1072 Επιγραφή ειληταρίου: ΒΙΒΛΟC/ ΚΑΙΝΑΝ/ ΜΩCΕ/ΩC ΓΕΓΡΑ/ ΜΕΝΟC/ ΚΑΙ ΤΩ/ ΠΑ 
ΡΟΝ/ΤΙ  ΧΡΗ/ΓΡΑΦ/  ΗΝΑΙ/ ΒΙΒΛΙ/Ω.  
1073 Επιγραφή ειληταρίου: [...] ΜΑ/ΛΕΛΕΗΛ/ ΤΩ ΛΟΓΩ. 
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επιφάνεια του προσώπου τους και έλλειψης συνοδευτικής επιγραφής (εικ. 335-

338).  

Η πέμπτη και τελευταία ζώνη κοσμείται με παραλληλόγραμμο γραπτό 

σχηματοποιημένο κόσμημα με ανθέμια και ελικοειδεί βλαστούς, που 

εναλλάσσονται σε ερυθρό και βαθυκύανο χρώμα, πάνω σε λευκό και κίτρινο 

βάθος, που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του μνημείου και τονίζει τις 

καλλιτεχνικές συνθέσεις. 

ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ). Στη βόρεια μετώπη άνωθεν του τόξου, 

από ανατολικά προς δυτικά, εικονίζονται: ημίσωμος άγγελος με σκήπτρο στο 

αριστερό του χέρι και τα πτερύγια του σε ανάπτυξη. Ακριβώς δίπλα του 

ιστορείται ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης,  ο 

Προφήτης Ηλίας, επάνω σε πύρινο άρμα (εικ. 339).1074 Η σκηνή δεν είναι 

ευδιάκριτη, εξαιτίας των επικαθήσεων, αλλά η ταύτισή της βασίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στην εικονογραφία.1075 Στο τόξο της ένωσης της 

ανατολικής και της δυτικής πλευράς στήριξης του τρούλου ιστορούνται: ο 

Κριτής ΓΕΔΕΟΝ1076 και ένας αδιάγνωστος άγιος, λόγω φθορών αποτοίχισης στο 

ύψος των φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών (εικ. 340). Στο εσωράχιο του 

επόμενου τόξου του κυρίως ναού εικονίζονται τρείς αδιάγνωστοι προφήτες, 

ένας αδιάγνωστος άγιος, ένας προφήτης˙ πιθανότατα ο Προφήτης Μαλαχίας, σε 

στάση δέησης, να  κρατάει ανοικτό ενεπίγραφο ειλητάριο με την εξής επιγραφή: 

ΗΔΟΥ Η/ΜΕΡΑ/ Κ(ΥΡΙ) ΟΥ  ΕΡ /ΧΕΤΕ/ ΟC  ΚΛΗ/ΒΑΝΟC/  ΠΗΡΟC.1077 

                                                 
1074 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη απ το Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Δ΄ Βασιλειών (2, 11-15) και 
προτυπώνει την Ανάληψη του Χριστού. Chatzidaki-Bacharas, Les peintures murales de Hosios 
Lukas, 62 κ.ε.  
1075 Η Ανάληψη του Προφήτη Ηλία αποτελεί θέμα γνωστό ήδη από την πρωτοχριστιανική 
εποχή, με το θέμα να πρωτοανιχνεύεται στη Συναγωγή της Δούρας Ευρωπού (3oς αι.) και στην 
κατακόμβη Via Latina (4ος αι.). Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 511 υπ. 3355. Κοντούλης, 
Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία, 46 κ.ε. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 271-272.  
1076 Ο Κριτής Γεδεών κλήθηκε από τον Κύριο να ελευθερώσει του Ισραηλίτες από τους 
Μαδιανίτες. Βιβλίο Κριτών  κεφ. 6-8. Ο Κριτής  είναι γνωστός στην υμνολογία από την 
παρομοίωση της Γέννησης του Χριστού ως  Πόκος. Ο Δίκαιος Γεδεών με το Όραμα του αποτελεί 
μια ακόμα προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για την εικονογράφηση του Δικαίου Γεδεών 
και του Οράματος του, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Παπαμαστοράκης, «Η ένταξη των 
προεικονίσεων της Θεοτόκου στον άγιο Γεώργιο Βιάνου Κρήτης», 318 υπ. 20.  
1077 Μαλαχίας 4, 1. Το κεφάλαιο αναφέρεται στην έλευση του Προφήτη Ηλία πριν την Τελική 
Κρίση. Σχετικά με την εικονογραφία του Προφήτη βλ. Άσπρα-Βαρδάκη, «Οι βυζαντινές 
τοιχογραφίες», 210.  Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Ζητήματα μνημειακής ζωγραφικής», 15, εικ. 3.  
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Τέλος στο τόξο εισόδου του κυρίως ναού εικονίζονται δύο αδιάγνωστοι 

προφήτες, λόγω φθορών στη ζωγραφική τους επιφάνεια. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ-ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ: Η ζωγραφική επιφάνεια 

αναπτύσσεται σε  πέντε ζώνες, με πρώτη την επιχρισμένη διακοσμητική ποδιά. 

Στη δεύτερη ζώνη, σε τρίχρωμο βάθος, ιστορείται ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑC σε στάση δέησης, με τον Χριστό ως Παιδίον, σε μικρότερη 

κλίμακα, απέναντι του να πατά πιθανότατα επάνω σε Αγία Τράπεζα με 

πολύπτυχη ενδυτή και κιβώριο (εικ. 341).1078 Ο άγιος Πέτρος φέρει ώχρινο 

πολυσταύριο φαιλόνιο και ερυθρόχρωμο πολυσταύριο ωμοφόριο. Οι 

πρωïμότερες απεικονίσεις του θέματος απαντούν σε χειρόγραφα του 11ου αιώνα. 

Το εικονογραφικό θέμα, που θεωρείται παράλληλο του Μελισμού, καθιερώνεται 

στην εντοίχια ζωγραφική κυρίως κατά τον 13ο αιώνα. Ο Χριστός στο 

εξεταζόμενο μνημείο δεν εικονίζεται σε δόξα, εικονογραφικό χαρακτηριστικό 

που συναντάται σε λινοτοπίτικα εργαστήρια.1079   

Οι επόμενες τρείς ζώνες ζωγραφικής με σκηνές από τον Χριστολογικό 

κύκλο και την Παλαιά Διαθήκη εξετάστηκαν παραπάνω με τις παραστάσεις του 

κυρίως ναού.   

 

Ο νάρθηκας 

 

Ο νάρθηκας του ναού είναι αγιογραφημένος κυρίως στον κεντρικό χώρο 

του και στην ημικυκλική οροφή. Αναλυτικότερα, στον ανατολικό τοίχο 

ξεδιπλώνεται η πολυπρόσωπη παράσταση της Τελικής Κρίσης, που είναι 

δυσανάγνωστη σε πολλά σημεία της, γι’ αυτό και επιτακτική είναι η ανάγκη 

καθαρισμού και συντήρησής της (εικ. 342-344).1080  

                                                 
1078 Σχετικά με ενδεικτικά παραδείγματα στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική τέχνη, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154, 268. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 235. Τσιλιπάκου, «Πρώτες ειδήσεις για τον άγιο Νικόλαο Λόγχης 
Γρεβενών και τις τοιχογραφίες του», 147. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 94. 
Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 121. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου 
Αθανασίου Μουζάκη, 75-77. Λαζάρη, «Οι τοιχογραφίες του ναού της αγίας Παρασκευής», 197.   
1079 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 337.  
1080 «Η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας προειδοποιούσε του πιστούς για τη μετά θάνατο ζωή, ενώ η μετά 
θάνατο κρίση αποκαθιστούσε το αίσθημα δικαιοσύνης των τοπικών πληθυσμών». Μεράντζας, Ο τόπος 
της αγιότητας, 34. Η εικονογραφική σύνθεση της παράστασης διαμορφώθηκε κυρίως κατά τον 
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Ειδικότερα, στην παράσταση μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

διακρίνονται οι χοροί των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. 

Γύρω από τον κατακόρυφο άξονα της παράστασης ξεκινά και διαπερνά όλο τον 

ανατολικό τοίχο ο πύρινος ποταμός, που καταλήγει στη νοτιοανατολική πλευρά 

του νάρθηκα, στο στόμα του βύθιου δράκοντα, που σήμερα δεν σώζεται λόγω 

αποτοίχισης. Στη βάση του τοίχου στη βόρεια πλευρά, εντός των τειχών, 

διακρίνουμε την Παναγία ένθρονη, ευλογούσα και δορυφορούμενη υπό 

αγγέλων.1081 Χαμηλότερα της Θεοτόκου εικονίζονται οι πατριάρχες ΑΒΡΑΑΜ, 

ΙCΑΑΚ, ΙΑΚΟΒ, κάτωθεν των οποίων ιστορείται ένα εξαπτέρυγο, και μόλις 

διακρίνονται οι τέσσερις ποταμοί της Γένεσης, ο Γηών, ο Φυσών, ο Τίγρης και ο 

Ευφράτης (εικ. 344).1082 Στα αριστερά της Παναγίας εικονίζεται ολόσωμος ο 

άγιος Ληστής με φωτοστέφανο και σταυρό επ΄ώμου.1083 Στη βόρεια και νότια 

πλευρά έχει καταστραφεί η ζωγραφική επιφάνεια και το επίχρισμα (σοβάς) 

είναι ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα να είναι εμφανέστατη η λιθοδομή.  

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: Δεξιά και αριστερά της εισόδου του 

νάρθηκα ιστορούνται δύο ζεύγη, ολόσωμων, αδιάγνωστων, μοναχών αγίων.1084 

Στην επόμενη ζώνη άνωθεν του υπέρθυρου ιστορείται αδιάγνωστη παράσταση, 

λόγω επικαθήσεων, με την Παναγία να κρατάει τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά 

της (εικ. 345).1085  

                                                                                                                                                
16ο αιώνα. Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της σκηνής, όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία 
βλ. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 235 κ.ε. Ασφενταγάκης, «Δευτέρα 
Παρουσία», 61-62. Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 88 κ.ε. Garidis, Etudes sur le 
Jugement. Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, «Η Δευτέρα 
Παρουσία», (Ι/Ν). Ασφενταγάκης, «Οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Ιεράς Μονής 
Πανορμίτου Σύμης», 57. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 209-210.  
1081 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 173. Στο επάνω μέρος της κεφαλής της Παναγίας 
σώζεται η εξής επιγραφή: ΦΟC ΤΟ ΑΝΕCΠΕΡΟ. Η επιγραφή παραπέμπει στο άδυτο φώς του 
Παραδείσου που θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά Προφήτη Ησαΐα 60, 19-
20 και το Βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου 21, 23. Έμμεσος υπαινιγμός αυτής της αναφοράς 
απαντά και στους Χαιρετισμούς της Παναγίας και στο στίχο «Χαίρε Αστέρος αδύτου Μήτηρ, Χαίρε 
αυγή μυστικής ημέρας».  
1082 Γένεση 2, 10-13. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 236.  
1083 Το πρώτο ναϋδριο προς τιμή του αγίου Ληστή, σε όλο τον κόσμο, οικοδομήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 2013 στο χώρο της Ιεραποστολικής Φιλοπτώχου Αδελφότητας «Η Οσία Ξένη».  
1084 Η ζωγραφική επιφάνεια της παράστασης είναι πολύ κακή, λόγω επικαθήσεων της αιθάλης 
και αποτοίχισής της τόσο στον οριζόντιο όσο και στο κάθετο άξονα του τοίχου.  
1085 Κατά την άποψή μου πιθανότατα απεικονίζει κάποια στροφή του Ακαθίστου Ύμνου.  
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Στο νότιο και βόρειο εσωράχιο της ένωσης του ανατολικού και δυτικού 

τόξου εικάζουμε ότι συνεχίζεται, συμπληρωματικά, η σκηνή της Δευτέρας 

Παρουσίας, λόγω της περιορισμένης επιφάνειας για την ανάπτυξη του θέματος 

στον κυρίως χώρο, με την εξιστόρηση δύο ολόσωμων αγγέλων. Στη βόρεια 

πλευρά, ο άγγελος Κυρίου κρατάει σε ανάπτυξη πλατύ ειλητάριο με την ισχνή 

εικονογράφηση του ηλίου και της σελήνης.1086 Στη νότια πλευρά αντίστοιχα 

ιστορείται  Άγγελος Κυρίου, σε στροφή τριών τετάρτων, να φυσάει τη σάλπιγγα 

και να ευλογεί.1087 Τα εσωρράχια ολοκληρώνονται με την ιστόρηση τεσσάρων 

αδιάγνωστων προφητών με ανοικτά, ενεπίγραφα, δυσανάγνωστα ειλητάρια.1088 

Στη μετώπη του πεσσού, στο βόρειο τμήμα του νάρθηκα, ιστορείται 

αδιάγνωστος άγιος.  

ΚΑΜΑΡΑ ΝΑΡΘΗΚΑ:  Στο κέντρο της ημικυλινδρικής οροφής, μέσα σε 

μετάλλιο, εικονίζεται η Παναγία με τον Χριστό, με κόκκινο μαφόριο, στον 

εικονογραφικό τύπο Άνωθεν οι Προφήτες (εικ. 347, 348). Γύρω από την 

Παναγία, σε ομόκεντρο κύκλο, σώζονται σε προτομή  13 άγγελοι, λόγω της 

αποτοίχισης σε τμήμα της οροφής και της αποκατάστασής της με νέο 

επίχρισμα.1089 Στην επόμενη, εξωτερική ζώνη ιστορούνται δυσανάγνωστοι 

προφήτες, λόγω επιχρίσματος, αιθάλης και λευκής υγρασίας. Από τις 

συνοδευτικές προτυπώσεις εικάζουμε ότι πρόκειται για προφήτες που 

προανήγγειλαν το πρόσωπο της Παναγίας με ρήσεις και αινίγματα. Ειδικότερα 

σώζονται: α) η θύρα του Προφήτη Ιεζεκιήλ, β) η κλίμακα του Πατριάρχη Ιακώβ, 

                                                 
1086 Το αναπεπταμένο ειλητάριο συμβολίζει το «άνοιγμα του ουρανού», αποτελεί στοιχείο της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής και δεν απαντά συχνά στη τοπική ηπειρωτική σχολή. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 175. Η παραπάνω σκηνή μας παραπέμπει στην Αποκάλυψη του 
Ιωάννη 6, 14.  
1087 Η εικονογράφησή του μας παραπέμπει στους αγγέλους της Αποκάλυψης του Ιωάννη 8, 1-15. 
9, 1-21. 11, 15-19. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αποτέλεσε πηγή έμπνευσης σε ζωγράφους κατά την 
ιστόρηση των έργων τους αλλά και σε ποιητές. Για το βιβλίο της Αποκάλυψης, ως πηγή 
καλλιτεχνικής δημιουργίας βλ. ενδεικτικά. Enev, «Η αποκάλυψη ενέπνευσε καλλιτέχνες κατά τη 
φιλοτέχνηση τοιχογραφιών τους», 1. Γιατρομανωλάκης, «Αποκάλυψη και οι Ποιητές», 14-15.  
Μπελεζίνη, «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και οι τελευταίες συλλογές του Οδυσσέα Ελύτη», 1-3. 
Βουτσά, Μεταβυζαντινές μουσικές παραστάσεις, 232 κ.ε.  
1088 Οι εικονιζόμενοι εικάζουμε ότι είναι Προφήτες λόγω των ενδυμάτων τους και των 
ειληταρίων σε συνδυασμό με την εξιστόρηση σκηνών από το Θεομητορικό κύκλο στη γένεση των 
τόξων σύνδεσης του νάρθηκα.   
1089 Η παράσταση δεν σώζεται σε καλή κατάσταση λόγω και αποχρωματισμού σε μεγάλο τμήμα 
της. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. Μουρίκη «Αι βιβλικές προεικονίσεις της 
Παναγίας», 217-251. 
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γ) η λεκάνη του Προφήτη Γεδεών (είθισται στη βυζαντινή ζωγραφική να 

εικονίζεται ο εριόμορφος πόκος)˙ εδώ κατά ιδιότυπο και καινοφανή τρόπο ο 

ζωγράφος εικονίζει τη λεκάνη, που μάζεψε το νερό ο Γεδεών από το στίψιμο του 

πόκου, σε σταυρόσχημη μορφή, δ) ο προφήτης Δαυίδ (ταυτίζεται μέσω της 

συνοδευτικής επιγραφής του ειληταρίου του)˙ φέρει αντί για κιβωτό, κατά 

παράδοξο τρόπο, τετράγωνο κιβώτιο με αετωματική επίστεψη, άνωθεν του 

οποίου, εντός κύκλου, εικάζουμε ότι περιγραφόταν η μορφή της Παναγίας, ε) ο 

Αρχιερεύς Ααρών, κρατώντας ανθισμένη ράβδο, στ) ο βασιλιάς Σολομών, 

κρατώντας ερυθρόμορφη κλίνη, και ζ) ο Προφήτης Ιερεμίας με την Παναγία 

άνωθέν του σε μικρό μετάλλιο.  

Στην κατώτερη ζώνη, στη γένεση του νότιου τόξου σύνδεσης με τον 

δυτικό τοίχο του νάρθηκα, ιστορούνται σκηνές του Θεομητορικού κύκλου. Από 

ανατολικά προς δυτικά ιστορούνται: αδιάγνωστη και αταύτιστη παράσταση της 

Θεοτόκου, άγιος με ειλητάριο, και η πρώτη στροφή του Ακαθίστου Ύμνου. Στην 

αντίστοιχη γένεση του τόξου στη βόρεια πλευρά του κεντρικού νάρθηκα, από 

ανατολικά προς δυτικά, απεικονίζονται: αταύτιστη παράσταση της Παναγίας 

με τον Χριστό, άγιος αταύτιστος, με ανοικτό δυσανάγνωστο ειλητάριο, και η 

συνέχεια της πρώτης στροφής του Ακαθίστου Ύμνου.  
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Ζ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, 

ΧΩΡΙΟ ΠΕΠΕΛΗ 

 

Ζ.1. Γεωγραφική Θέση 

 

Το χωριό Πέπελη, με μεγάλη ιστορία που χάνεται στους αιώνες, 

βρίσκεται νοτιοδυτικά της κοιλάδας της Άνω Δρόπολης, δυτικά του ποταμού 

Ξεριά (παραπόταμου του Δρίνου), πλησίον των χωριών Βρυσερά και Σελιού και 

του τελωνειακού σταθμού της Κακαβιάς.1090 Στη Δρόπολη, η Μονή της Αγίας 

Τριάδος Πέπελης είναι χτισμένη επάνω σε λόφο, στην ανατολική πλευρά του 

χωριού, σε υψόμετρο  περίπου 450μ.1091 

 

 
Ζ.2. Γενικά στοιχεία του ναού  

 

Η σημερινή μονή χτίστηκε στα ερείπια παλαιοτέρου μοναστηριού ή 

εκκλησίας κατά τον 18ο αιώνα, και είχε μεγάλη αίγλη και ακτινοβολία στην 

περιοχή, που διατηρείται μέχρι και σήμερα (εικ. 452, 453).1092 Ειδικότερα, 

                                                 
1090 «Οι Μ. Σπυρομίλιος και οι Γ. και Χρ. Καλυβόπουλος εκτιμούν ότι η μονή ιδρύθηκε το 1748 από τον 
ιερομόναχο Φιλόθεο από τη Δίβρη των αγίων Σαράντα», Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 24, 123. 
Κουλίδας, Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 134. Hammond, Ήπειρος, ΙΙ, 25. 
Θεσπρωτού-Ψαλίδα, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, 65.  Πλησίον του χωριού βρίσκονται ίχνη 
από παλαιό φρούριο της Πέπελης. Για περισσότερα βλ. Qiria, «Pepel (Gjirokastër)», 270. 
Δορκοφίκη, Η Ιησουέλα, 282. Budina, «Harta arkeologjike», 347. Του Ιδίου, «La carte 
archeologique», 359-360.  Bace, «Vështrim», 106-107. Το χωριό απείχε από το Αργυρόκαστρο 
περίπου 7 ώρες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και ο πληθυσμός του ήταν 188 άνδρες και 204 
γυναίκες. Κοκολάκης, «Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο Σανλαμέ», 277. llogo, «Disa 
gjurmë antike», 57. Το χωριό κατά την εποχή του Αλή Πασά ανήκε στα τσιφλίκια του και των 
υιών του. Ως εκ τούτου είχε οικονομικές συναλλαγές και δοσοληψίες με την οικογένεια του Αλή. 
Παναγιωτόπουλος, Αρχείο Αλή Πασά, II,  427, 522, 549. Αραβαντινός, Ιστορία Αλή Πασά 601-604. 
1091 Κουλίδας Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 134. Θεσπρωτού-Ψαλίδα,  Γεωγραφία 
Αλβανίας και Ηπείρου, 77. Οικονόμου, Η εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω, 88. Το μοναστήρι κατά την 
περίοδο του Κουμμουνισμού είχε μετατραπεί σε στρατόπεδο. Γιακουμής, «Τα μοναστήρια στην 
Αλβανία», 5-8. «Εκ της μονής Πέπελης δύναται τις να κατανοήση τον γεωγραφικόν σχηματισμόν της άνω 
πορείας του Δρίνου…». Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Ηπείρου, 245. 
1092 Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 445. Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, 107. 
Sarigiannidis-Thomo-Gavra, «The Ecclesiastical Arhitecture-Art in the greater region of 
Gjirokaster (Ι/Ν), Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 129.  Ο Π. 
Αραβαντινός στο έργο του: Περιγραφή της Ηπείρου, περιγράφει τη μονή ως εξής: «Της Παίπελης 
καλούμενον Η Αγία Τριάς, προς ανατολάς της συνωνύμου κώμης επί των βάσεων αρχαίων πεπαλαιωμένου 
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σύμφωνα με την επιτοίχια επιγραφή που βρίσκεται στο υπέρθυρο της εισόδου 

του ναού  στον νάρθηκα, στη δυτική πλευρά. Η ανέγερση και ιστόρηση του 

ναού έγιναν το 1754, με έξοδα του ηγουμένου Ιερομονάχου Φιλοθέου επί 

αρχιερατείας Μητροφάνους, Επισκόπου Δρυϊνουπόλεως.1093 Αναλυτικότερα η 

ανορθόγραφη, ημικεφαλαιογράμματη, επτάστιχη κτητορική επιγραφή 

αναφέρει:  

 

«† ΑΝΗΓΕΡΘΟΙ Κ΄(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΟΡΊΘΙ ΟΎΤΟCO ΘΟΙΟC Κ΄(ΑΙ) ΠΆΝ/ 

CEΠΤΟC ΝΑΌC ΤΗC ΑΓΊΑC ΟΜΟΟΥCΊΟΥ Κ΄(ΑΙ) ΖΟΩΠ(ΟΙ)Ο Κ΄(ΑΙ) 

ἈΔΙΕ/ΡΈΤΟΥ ΤΡΙẢΔΟC Κ΄(ΑΙ) ΕΠ ΕΞΌΔΟΥ ΜΌΧΘΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟ 

CΙΟΤΆΤΟΥ Κ΄(ΑΙ) ΥΓΟΥ/ΜΈΝΟΥ ΦΙΛΟΘΈΟΥ ῚΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ΄(ΑΙ) 

ΑΡΧΙΡΑΤẺΥΟΝΤΟC MH/ΤΡΟΦΑΝΟΥ(C) ἘΠΙCΚΌΠΟΥ ΔΡ(Υ)Ι 

ΝΟΥΠΌΛΕΟC ΤΟΥ ΕΝ CΩΤΗΡΙΩ (ΕΤΕΙ) ͵ΑΨΝΔ΄ [1754] / 

 Δια χιρώc ἐμού του ταπινού καί αμαρτολού Αδάμι, από χορίον θεωτώκη κ. 

πακουτζη (;)» (εικ.επιγραφής 8).1094 

                                                                                                                                                
σκηνώματος ανεγερθέν κατά την παρελθούσαν εκατονταετηρίδα…, παρ’ ων ιδιαζόντως τιμάται και φοιτάται 
ως πολλάκις θαυματουργήσαν επί χρονίοις νοσήμασιν», 152. Η μονή κατά τον Δ. Ευαγγελίδη ήταν 
«άσυλο πτωχών και απόκληρων», διατηρούσε μάλιστα και φρενοκομείο., Η Βόρειος ‘Ηπειρος, 109. 
Μαμμόπουλος,  «Στην Αγία Τριάδα της Πέπελης», 29. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή που 
δίνει ο ίδιος στο έργο του, Ήπειρος, Λαογραφικά-Ηθογραφικά-Εθνογραφικά,  «Δεν ξέρω ιστορική 
καταγραφή της ιδρύσεως του τρελλοκομείου της Πέπελης. Ξαίρω όμως πόσο παλλαϊκή ήταν η αναγνώρισή 
του, που είχε γίνει σε χρόνια μακρυνά…», Ι, 107-109. Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η  περιπαιχτική, 
παροιμιώδης, έκφραση στην Ήπειρο «είσαι για την Πέπελη, ή έγινε της Πέπελης». Στο μοναστήρι 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε σχολείο. Λαμπρίδης, Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα, 
67. Εφημερίδα αγών, φ. 90-97 (08-12-1900, 5,21,26-01 & 01, 22-06-1901).  Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στη 
Βόρειο Ήπειρο, 171. Υ.Δ.Ι.Α. Υπ. Εξ., Επιτροπή προς ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και 
Παιδείας. Ήπειρος-Αλβανία, Φακ. Α.Α.Κ., 1894, Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 24. 
1093 Κώνστας, «Βορειοηπειρωτικά». 4-8. Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 55, 72, 87. Οικονόμου, 
Ορθοδοξία και ελληνισμός, 49,151. Ο Β. Μπάρας στο έργο του, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου και οι 
γειτονικές του περιοχές, αναφέρει ότι: «Ο Επίσκοπος Μητροφάνης (1752-1760), υπήρξε συνοδικός 
επίσκοπος κατά το έτος 1753 και στις μέρες του εχτίστηκε ανάμεσα στην εκκλησιά του Παντοκράτορα και 
στο Επισκοπικό Μέγαρο μεγαλόπρεπο σχολικό κτίριο στο Αργυρόκαστρο, για το οποίο ξοδεύτηκε το 
σημαντικό ποσό των 317.530 άσπρων. Ο Μητροφάνης είχε μεγάλη μόρφωση και τιτλοφορείται 
μουσικολογιώτατος γιατί γνώριζε εκκλησιαστική μουσική και ίσως είχε συνθέσει και μουσικά βιβλία. 
Παραιτήθηκε το 1760», 135. Θ.Η.Ε. V, 227. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, 
«Εκκλησία της Αλβανίας», (Ι/Ν).  
1094 O T. Popa στο έργο του Mbishkrime të kishave në Shqiperi (Οι επιγραφές των εκκλησίων στην 
Αλβανία), μεταφράζει την επιγραφή στα αλβανικά ως εξής: «U ndërtua dhe u pikturuara ky tempull 
hyjnor dhe I gjithnderuar I Trinisë së shejtë të njëqenshme dhe jetëbërësë dhe së pandarë, dhe me 
shpenzimet, mundimet e gjithoshënarit dhe igumenit jeromonak Filotheut, në kohën e episkopatit të 
peshkopit të Drinopojës Mitrofanit, në vitin shpëtimtar 1754. Me dorën time të Adamit të përvuajtur e 
mëkatar, nga Katundi Theotoqi…,». 241. Του Ιδίου, «Mbishkrimet e kishave të Shqipërisë si burime 
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 Η επιγραφή ακολουθεί την καθιερωμένη τυπολογία των αντίστοιχων 

επιγραφών κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Ξεκινά με το σημείο του σταυρού, 

στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανέγερση και ανιστόρηση του ναού, και 

καταγράφονται τα ονόματα της Αγίας Τριάδος, του κτήτορα, του τοπικού 

αρχιερέα και των ζωγράφων.1095 

 Από το συγκρότημα της μονής σήμερα έχει διασωθεί το καθολικό και 

ελάχιστα λείψανα τοιχοδομιών που επιβεβαιώνουν τον μοναστικό του 

χαρακτήρα. Ειδικότερα, η εκκλησία της Αγίας Τριάδος αποτελείται από το ναό, 

τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά, το πρόπυλο της κύριας εισόδου στον ναό, στα 

νότια, και το καμπαναριό, το οποίο υψώνεται πάνω από την είσοδο της κύριας 

εισόδου.1096  

 

Ο ναός 

 

 Ο ναός στη σημερινή του μορφή ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της 

ξυλόστεγης, τρίκλιτης βασιλικής, με δύο τυφλούς θόλους εσωτερικά, νάρθηκα 

και πρόπυλο εισόδου.1097 Οι εσωτερικές διαστάσεις του μνημείου είναι 7,85 μ. 

μήκος και 5,90 μ. πλάτος (Σχεδ. 11, 12). Ο κεντρικός χώρος του ναού είναι 

σχεδόν τετράγωνος και χωρίζεται σε τρία άνισα κλίτη, με ευρύτερο το κεντρικό. 

Τα κλίτη διαχωρίζονται με τη βοήθεια δύο ζευγών κιόνων, συνδεόμενων μεταξύ 

τους με τόξα. Κατά μήκος του κεντρικού κλίτους είναι σχηματισμένοι δύο 

τυφλοί θόλοι, ενώ στη δυτική πλευρά του ναού η οροφή του κεντρικού κλίτους 

απολήγει σε μορφή τεταρτοσφαιρίου. Στα ακρινά κλίτη, βόρειο και νότιο, η 

                                                                                                                                                
historike», 229.  Buschhausen-Chotzakoglou, «Piktura Shqiptare», 112-113. Ο ζωγράφος Αδάμης 
ή Αδαμάντης από το χωριό Κούτσι της Β. Ηπείρου υπογράφει και σε φορητή εικόνα του 
Χριστού με ημερομηνία 1736, στη μονή της Παναγίας στη Βήσσανη Ηπείρου, βλ., Παϊσιος, 
«Επιγραφαί και ενθυμήσεις», 637. Κώνστας, «Βορειοπειρωτικά», 7.  Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι 
από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο», 101-124. Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 24.  
1095 Κατερίνη, «Η κτητορική επιγραφή της μονής Καστρίου», 207.   
1096 Ο ναός, σύμφωνα με τους επιστήμονες στην Αλβανία, ανήκει στη κατηγορία των εκκλησιών 
με μια αψίδα (Kishat me një apsidë), Meksi-Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 
127. To μοναστήρι κατά την περίοδο του Ενβέρ Χότζα και του Κουμμουνισμού είχε λειτουργήσει 

και ως στρατώνας. Γιακουμής, «Τα μοναστήρια στην Αλβανία», 5-8.  Η μονή είχε κηρυχθεί από 

την Κρατική Επιτροπή Πολιτισμού το 1963 διατηρητέο μνημείο. REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KOMITETI SHTETËROR PËR KULTET, «Religious building with status Culture Monument»,, (Ι/Ν). 
1097 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 135. Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në 
formë kryqi me kupolë», 50. Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 87.  
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εσωτερική στέγαση του ναού διαμορφώνεται με  έξι, εκατέρωθεν 

τεταρτοσφαίρια.1098 

 Ο μοναστηριακός ναός στεγάζεται με φαρδιά, ξύλινη, τετράριχτη στέγη, 

καλυμμένη με σχιστόλιθους. Η στέγη δημιουργεί μικρά τριγωνικά αετώματα 

στις απολήξεις της, στα παράθυρα του κυρίως ναού και του ιερού Βήματος.1099 

 Στην ανατολική πλευρά του μνημείου διαμορφώνεται το άγιο Βήμα, που 

διαχωρίζει τον κυρίως ναό από τον χώρο του Θυσιαστηρίου, μέσω ξύλινου 

εικονοστασίου.1100 Στη σημερινή μορφή του το  παλαιό,  ξυλόγλυπτο 

εικονοστάσι περιλαμβάνει: 

 Στην κάτω ζώνη έναν ορθογώνιο, ανθόσχημο πεσσίσκο, που φθάνει μέχρι 

τα πανωθωράκια, στο θριαμβικό άνοιγμα της Ωραίας Πύλης  

 και στην άνω ζώνη, τους άνω κεταμπέδες, όπου κυριαρχούν τα 

σκαλισμένα, ελισσόμενα κλαδιά, αμπελόφυλλα, σταφύλια κ.ά.  

Το υπόλοιπο τμήμα του τέμπλου είναι ένα σύγχρονο, απλούστατο, επίπεδο, 

ξύλινο εικονοστάσι με παντελή απουσία σκαλίσματος.  

Στο ιερό Βήμα προεξέχουν, η κεντρική αψίδα, που  διαμορφώνεται ως 

πεντάπλευρη εξωτερικά,  και τα τυφλά παραβήματα του διακονικού και της 

πρόθεσης.1101 Στο άνω μέρος της πεντάπλευρης αψίδας, στην ανατολική πλευρά, 

υπάρχει εντοιχισμένη λίθινη, σκαλιστή, ανορθόγραφη επιγραφή  που 

αναγράφει:  

 

«17(50) ΘΕΟΦΗΛΟΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΗΑΔΑ» (εικ.επιγραφής 9), 

 

                                                 
1098 Τα χαρακτηρστικά στοιχεία δόμησης του ναού της Αγίας Τριάδος διακρίνονται σε πολλές 
εκκλησίες της μεσαίας και νότιας εκκλησίας. Την ομάδα αυτή των μνημείων οι ερευνητές στην 
Αλβανία την ονομάζουν «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë mbi katër mbështetje të lira 
(Εκκλησίες σε μορφή σταυρού με τρούλο πάνω σε τέσσερις ελεύθερες στηρίξεις)», Meksi-Thomo,  
«Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», 129.  
1099 Γιακουμής- Βλάσσας, Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία, 24-25. 
1100 Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 135. Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në 
formë kryqi me kupolë», 50.  
1101 Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë», 50. Γιακουμής-Βλάσσας, 24-
25. 



 235 

Ο  Theofan Popa πιθανολογεί και εκτιμά ότι ο  Θεόφιλος ήταν ο 

πρωτομάστορας του ναού και άφησε ως ενθύμηση του ονόματός του αυτή την 

επιγραφή. 1102  

Ο ναός φωτίζεται από τέσσερα μεγάλα, ορθογώνια παράθυρα, στη νότια 

πλευρά του και δύο πολύ μικρά στη ανατολική πλευρά του. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά στοιχεία σηματοδοτούν την όψιμη οικοδόμησή του, όπως 

υποστηρίζουν οι ερευνητές A. Meksi και P. Thomo.1103 

Εξωτερικά του ναού, η τοιχοδομία πραγματοποιείται με πέτρα από την 

περιοχή.1104 Η τοιχοδομία του επιτυγχάνεται με επεξεργασμένους, ντόπιους, 

γκριζωπούς ασβεστόλιθους σε οριζόντιες στρώσεις, με απλή δόμηση στο σχήμα 

και ασβεστοκονίαμα με παντελή απουσία κεραμοπλαστικού διακόσμου.1105  

 

Ο νάρθηκας 

 

O ναός της Αγίας Τριάδος στη δυτική πλευρά του επικοινωνεί με τριμερή 

νάρθηκα, διά μέσου μικρής ορθογώνιας θύρας με οριζόντιο επιστύλιο. Ο ναός, 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, διέθετε και είσοδο στη βόρεια πλευρά του 

νάρθηκα, η οποία είναι άγνωστο πότε κλείστηκε, και μέχρι σήμερα παραμένει σε 

                                                 
1102 Ο Popa Theofan στο έργο του, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Mbishkrimi gjendet I gdhendur në një pllakë guri, mbi murin lindor, jashtë kishës së Manastirit të  shën 
Triadhës, në Pepel të Gjirokastrës. Dy shifrat e fundit të dates, që nuk dallohen mirë ne I lexojmë 50. 
Theofili ka të ngjarë të jetë kryemjeshtëri që ka ndërtuar tempullin (Η επιγραφή βρέθηκε χαραγμένη σε 
μια λίθινη πλάκα στον ανατολικό τοίχο, έξω από την εκκλησία της Μονής της Αγίας Τριάδας, 
στη Πέπελη Αργυροκάστρου. Τα δύο τελευταία ψηφία της ημερομηνίας, δεν διακρίνονται καλά, 
εμείς διάβασαμε 50. Ο Θεόφιλος πιθανόν να είναι ο πρωτομάστορας που  έχει χτίσει το ναό)», 
241. 
1103 «Naosi ndriçohet nga katër dritare drejtkëndëshe të medha tregues i gartë i një ndërtimi të vonë të 
kishës (Ο ναός φωτίζεται από τέσσερα μεγάλα ορθογώνια παράθυρα δείγμα ξεκάθαρο της 
όψιμης οικοδόμησης της εκκλησίας)». Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me 
kupolë», 50. Σχετικά με το επίδραση των παραθύρων στον εσωτερικό φωτισμό και τις μεταβολές 
τους κατά τη διάρκεια της ημέρας βλ. Τριανταφυλλίδης, Στοιχεία φυσικού φωτισμού, 10 κ.ε. 
1104 Η χρήση και η συγκέντρωση υλικών από την περιοχή που ανεγείρονται εκκλησίες συνιστά 
αρχαιότατη παράδοση και πρακτική από τα τεχνικά συνεργεία. Μουτσόπουλος, «Μερικές 
σκέψεις για τον αρχιτέκτονα και την αρχιτεκτονική», 31-43. « Në Shqipërinë e Jugut, diku edhe në 
atë të Mesme, ku ndërtohet në suazën e arkitekturës bizantine, guri  është përdorur atje ku ka qenë 
material rrethanor dhe ku kërkesat estetike e mundësitë materiale kanë qenë të pakta (Στη Νότια 
Αλβανία και κάπου κάπου στη Mεσαία, υπό την ομπρέλα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, η 
πέτρα έχει χρησιμοποιηθεί εκεί όπου υπήρχε ως τοπικό υλικό και οι αισθητικές απαιτήσεις και οι 
υλικές δυνατότητες ήταν ελάχιστες)». Meksi,  «Shqipëria mes Lindjes dhe Perëndimit», 162. 
1105 Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë», 50. 
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αχρησία. Ο εσωτερικός χώρος διαμορφώνεται με την παρουσία δύο κιόνων με 

τοξωτά επιστύλια στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα του νάρθηκα.1106 Η οροφή 

του νάρθηκα, στον κεντρικό πυρήνα της, καλύπτεται με κυλινδρικό κεμέρι, ενώ 

στις άλλες πλευρές της σχηματίζονται θολικά  τεταρτοσφαίρια.1107  Επίσης στο 

υπέρθυρο της εισόδου του νάρθηκα προς τον κυρίως ναό, σώζεται η εξής 

δυσανάγνωστη επιγραφή: 

 

 «[…] ΟC ΚΑΙ ΠΆΝCΕΠΤΟC ΝΆΡΘΗΚΑC ΤΗΣ ΑΓΊΑC ΤΡΙΆΔΑC Κ(ΑΙ) 

ΟΜΟΟΥ(CΊΟΥ) / […] ΕΠ ΕΞΌΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΜΌΧΘΟΥ […] ΕΚ Β […] ΜΗ […] 

ΠΑΝΟCΙ(ΟΤΆ)ΤΟΥ ΗΓΟΥ(ΜΈΝΟΥ) […] ΙΕΡΕΜΊΟΥ ΙΕΡΟΜ(ΟΝΆΧΟΥ) 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΎΟΝΤΟC ΥΠΟ ΤΟΥ […] (ΕΠΙ)CΚΌΠΟΥ ΔΡΙΝΟΥΠΌΛΕΟC 

ΚΥΡΊΟΥ ΚΥΡΊΟΥ […] ΚΑΙ ΔΥΑ ΧΙΡΌC ΕΜΟΥ ΤΟΥ […] ΕΚ ΧΏΡΑC […]» 

(εικ. επιγραφής 10). 

 

Στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα, κατόπιν αυτοψίας και επιτόπιας 

έρευνας, ήρθε στο φως ακόμη μια επιγραφή, διασώζουσα πιθανότατα το όνομα 

και ετέρου ζωγράφου που συμμετείχε στην ιστόρησή του, ως εξής: Χειρ ΒΑC. 

ΜAΡΤΉΝΟC (εικ. επιγραφής 11).1108  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1106 «Narteksi ka në brendësi dy kolona, te cilat lidhen ndërmjet tyre dhe me muret përbri me harqe në të 
dy drejtimet, duke krijuar kështu disa bërthama (Ο νάρθηκας έχει στο εσωτερικό δυο κολόνες, οι 
οποίες συνδέονται μεταξύ τους και με τους απέναντι τοίχους με τόξα προς δυο κατευθύνσεις, 
δημιουργώντας έτσι μερικούς πυρήνες)». Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, 135. 
1107 Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë»,  50. 
1108

 Σύμφωνα με την επιτοίχια επιγραφή στο υπέρθυρο του ναού, που οδηγεί από τον κυρίως 
ναό στον νάρθηκα, ο ναός ανιστορήθηκε το 1754 δια χειρός Αδάμι, ενώ σύμφωνα με την 
επιτοίχια επιγραφή που υπάρχει στο υπέρθυρο του ανατολικού τοίχου του νάρθηκα δεν σώζεται 
το όνομα του ζωγράφου. Στον ίδιο τοίχο εντοπίζεται έτερη υπογραφή ζωγράφου με το όνομα Β. 
Μαρτήνη που δεν γνωρίζουμε πότε είναι η ακριβής ημερομηνία και ποια η συμβολή του στη 
σύνθεση του νάρθηκα. 
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Το πρόπυλο 

 

Η είσοδος στο μνημείο εξαίρεται ιδιαίτερα με την παρουσία 

πρόπυλου,1109 το οποίο σχηματίζεται με τέσσερις πεσσούς που ενώνονται με τρία 

λίθινα τόξα, και είναι προσκολλημένο στη νότια πλευρά του. Τα τοξωτά 

επιστύλια στο ανατολικό και δυτικό τμήμα είναι ψηλότερα σε σχέση με το νότιο. 

Η τοιχοδομία του είναι ίδια με εκείνη του ναού, χρησιμοποιούνται δηλαδή  

ντόπιοι γκριζωποί ασβεστόλιθοι σε οριζόντιες στρώσεις, με απλή δόμηση στο 

σχήμα και ασβεστοκονίαμα. Ιδιαίτερο εξωτερικό γνώρισμα της τοιχοδομίας του 

πρόπυλου είναι η  τελική επιστέγασή του με λίθινη οδοντωτή ταινία και μια 

σειρά στρωματικών λίθων πριν την επιστέγασή του με την τρίρριχτη, 

σχιστολιθική σκεπή του.  

 

Το κωδωνοστάσιο 

 

Το κωδωνοστάσιο έχει χτιστεί στο νότιο τμήμα του νάρθηκα άνωθεν του 

λιθόκτιστου πρόπυλου. Το καμπαναριό υψώνεται σε τρείς ζώνες. Η κατώτερη 

ζώνη λειτουργεί ως βάση στήριξης του κτίσματος, ενώ οι δύο επόμενες ζώνες ως 

χώροι στήριξης των καμπανών. Στη δεύτερη ζώνη διακρίνουμε δύο τοξωτά 

παράθυρα με λίθινο σπονδυλωτό κίονα στήριξης αναμέσα τους, που επιστέφεται 

με υποτυπώδες κιονόκρανο. Στην τρίτη και τελευταία ζώνη κυριαρχεί ένα 

κεντρικό παράθυρο, που φιλοξενεί σήμερα την καμπάνα του μοναστηριού. Στο 

καμπαναριό υπάρχει σκαλισμένη, λίθινη επιγραφή με ημερομηνία το έτος 

1821.1110  

 

 

 

                                                 
1109 Για τη μορφή των πυλώνων στη βυζαντινή αρχιτεκτονική βλ. Ορλάνδος, Μοναστηριακή 
Αρχιτεκτονική, 17-25. 
1110 Ο Popa στο έργο του,  Mbishkrime të Kishave në Shqipëri,  σημειώνει σχετικά: «kjo datë gjendet e 

gdhendur në një gur të murit të kambanarisë së kishës së shën Triadhës, në Manastirin e shën Triadhës së 
Pepelit, në Dropull të Sipërm (Αυτή η ημερομηνία είναι σκαλισμένη σε μια πέτρα του τοίχου του 
Καμπαναριού της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας της Πέπελης, στην Άνω Δρόπολη)». 270. 
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Ζ.3. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού1111 

 

Ο κυρίως ναός 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΥΦΛΟΣ ΘΟΛΟΣ: Στον τυφλό θόλο του κυρίως ναού 

είναι ιστορημένος σε μετάλλιο ο Χριστός ως Παντοκράτορας, ευλογώντας και 

κρατώντας ευαγγέλιο (εικ. 349). Γύρω από το μετάλλιο, σώζεται κυκλοτερής, 

δυσδιάκριτη επιγραφή. Στην κατώτερη ζώνη έχει απεικονιστεί η ουράνια Θεία 

Λειτουργία. Στη βάση του θόλου, στα σφαιρικά τρίγωνα, έχουν εικονιστεί οι 

τέσσερις ευαγγελιστές. Αναλυτικότερα: ΒΔ Ο ΜΑΡΚΟC, ΒΑ Ο ΜΑΤΘΑΙΟC, 

ΝΑ Ο ΙΩΑΝΝΗC και ΝΔ Ο ΛΟΥΚΑC.1112 

Στην βόρεια άντυγα του κεντρικού κλίτους, που ενώνει το ανατολικό με 

το δυτικό τόξο, ιστορούνται: Ο ΑΓΙΟC ΙΩΑΚΟΙΜ στη μέση του εσωραχίου και 

Ο ΕΜΑΝΟΗΛ σε διπλή δόξα.1113 Ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος του 

Χριστού έχει πηγή έμπνευσης τις προφητείες του Προφήτη Ησαΐα  και την 

ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστή Ματθαίου.1114 Ο τύπος αυτός μας είναι 

γνώριμος από την εποχή του Βυζαντίου και συνεχίζει δίχως διακοπή και κατά 

τα μεταβυζαντινά χρόνια.1115 Η άντυγα ολοκληρώνεται με την ιστόρηση της 

συζύγου του Ιωακείμ με επιγραφή Η ΑΓΙΑ ΑΝΑ. Η εικονογράφηση των 

Θεοπατόρων στην άντυγα του κεντρικού κλίτους έχει άμεση σχέση με την 
                                                 
1111 Η Ιερά μονή Αγίας Τριάδας-Πέπελης, είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες, που 
φιλοτεχνήθηκαν, σε δύο φάσεις όπως προκύπτει από τις επιτοίχιες επιγραφές. Ο ναός σε πάρα 
πολλά σημεία του εμφανίζει προβλήματα ταύτισης, των προσώπων και των παραστάσεων, 
εξαιτίας της αιθάλης και της υγρασίας που σε συνάρτηση με τα στατικά προβλήματα, στα τόξα 
των κιονοστοιχιών που συγκρατούνται από ξύλινα υποστυλώματα, καθιστούν άμεση την 
ανάγκη της συντήρησης του.  
1112 Η ζωγραφική επιφάνεια του τρούλου είναι σκοτεινή λόγω της καπνοαιθάλης, ωστόσο 
μπορούμε αμυδρά να διακρίνουμε τους εικονογραφικούς τύπους και τις παραστάσεις που 
ιστορούνται. Σχετικά με την εικονογραφία του τρούλου, όπου και η σχετική εικονογραφία βλ. 
Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 71-85. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 139-145. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 81 κ.ε. 
1113 Για  την εικονογραφία του θέματος βλ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 136, 186. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 208-209. Ασφενταγάκης, «Χριστός 
Εμμανουήλ», 96. Γαλάβαρης, «Χριστός ως Εμμανουήλ», 39-42.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 216-217, 228, 269.  
1114 Ησαΐας 7, 14. Ματθαίος 1, 23.  
1115 Πελεκανίδης-Χατζηδάκης, Καστοριά, 11, 19, 21. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 192. Ζίας 
Καδάς, Μονή Οσίου Γρηγορίου, 61. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 136.  
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εικονογράφηση του Αγίου Μανδηλίου και «εντάσσεται σε έναν κύκλο θεμάτων, που 

συνολικά παραπέμπουν στην ιδέα της Θείας Ενσάρκωσης και της μέσω αυτής σωτηρίας 

του ανθρώπου… Η παρουσία των μορφών του Ιωακείμ και της Άννης μέσα στα σύνολα 

αυτά εμφανίζεται αυτονόητη: οι μορφές των Θεοπατόρων  αποσκοπούν στο να τονιστεί 

ακόμη περισσότερο η κεντρική αυτή δογματική ιδέα…»1116 

Στην νότια άντυγα του κεντρικού κλίτους, που ενώνει το ανατολικό με το 

δυτικό τόξο, εικονίζεται μετωπικός, ολόσωμος Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΗΤΑC,1117 

κρατώντας σταυρό στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι το θέτει σε στάση 

αντίστασης. Φέρει πολυτελή ενδύματα και μανδύα που πορπώνεται στο στήθος. 

Στη μέση του εσωραχίου ιστορείται ο Χριστός με πατριαρχικό σάκκο ημίσωμος, 

περιβαλλόμενος από διπλή δόξα, με την επιγραφή: Ο ΒΑΣΙΛΕΥC ΤΩΝ 

ΒΑCΙΛΕΥΟΝΤΩΝ (εικ. 351). Αυτός ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού 

«συνενώνει τις ιδιότητες του Μεγάλου Αρχιερέα και του Βασιλιά των Βασιλευόντων…Τα 

σωζόμενα βυζαντινά δείγματα του σύνθετου αυτού τύπου αποδεικνύουν ότι ο 

εικονογραφικός τύπος του Χριστού που συνενώνει τις ιδιότητες του Μεγάλου Αρχιερέα 

και του Βασιλιά των Βασιλευόντων δημιουργήθηκε πριν από την κατάλυση της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας».1118  Το εσωράχιο ολοκληρώνεται με την παράσταση 

του αγίου Αρτεμίου.1119 Ο άγιος ιστορείται ολόσωμος, βαστάζοντας σταυρό στο 

δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι το προβάλλει σε στάση αντίστασης. «Η 

απεικόνιση του αγίου ως μάρτυρα, σπάνια στα υστεροβυζαντινά χρόνια, είναι συχνή κατά 

τη μεταβυζαντινή εποχή, ιδιαίτερα στα μνημεία της Ηπείρου».1120 

Στη δυτική άντυγα του κεντρικού κλίτους, που ενώνει το βόρειο με το 

νότιο τόξο έχει ιστορηθεί Ο ΑΓΙΟC ΝΙΚΟΛΑΟC (ο νέος), βαστάζοντας τον 

σταυρό του μαρτυρίου στο  δεξί του χέρι. Ο άγιος απεικονίζεται νεαρός με 

                                                 
1116 Παπαδάκη-Οekland, Το Άγιο Μανδήλιο», 283-296.  
1117 Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου είναι καλυμμένη από καπνοαιθάλη, γεγονός που δεν μας 
επιτρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της απεικόνισης του. Σχετικά με την εικονογραφία του 
αγίου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 270, 295. 
Tetariatnikov, «Οn the meaning of the image of st. Nikita», 201-212. Trifonova, Οι τοιχογραφίες 
του αγίου Γεωργίου, 261-262. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 316.  
1118 Σχετικά με την εικονογραφία και την επικράτηση του εικονογραφικού τύπου του Χριστού ως 
Βασιλιά των Βασιλευόντων βλ. Παπαμαστοράκης, «Η μορφή του Χριστού», 75-76.  
1119

 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΑΡΤΕΜΙΟC 
1120 Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 323. 
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ανθοκόσμητο μανδύα.1121 Στη μέση του εσωραχίου, απαντά ημίσωμος ο Χριστός 

με την επιγραφή: ΤΗC ΜΕΓΑΛΗC ΒΟΥΛΗC CΟΥ Τ(ΩΝ)ΑΓΓΕΛΩΝ.1122 «Η 

ανάκληση της μεσσιανικής εικόνας περί του Χριστού ως Μεγάλης Βουλής Αγγέλου 

αφορμήθηκε προφανώς από την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, με την καθημερινή υπόμνησή της κατά τη σχετική ψαλμωδία».1123 Η 

εικονογράφηση της άντυγας ολοκληρώνεται με την ιστόρηση του αγίου 

Ιωάννου, με την επιγραφή ΑΓΙΟC ΙΩΑΝΝΗC ο εξ Ιωαννίνων (εικ. 352).1124 Ο 

νεομάρτυρας του Χριστού βαστάζει με το δεξί του χέρι σταυρό και φέρει 

πλούσια ενδύματα με γούνινο μανδύα, τον οποίο ανασηκώνει με το αριστερό 

του χέρι, που θέτει σε στάση αντίστασης.1125  

Στην ανατολική άντυγα, που ενώνει το βόρειο με το νότιο τόξο, 

ιστορείται ολόσωμος και μετωπικός Ο ΑΓΙΟC ΦΛΟΡΟC, κρατώντας θυμιατό 

και Ευαγγέλιο.1126 Η εικονογράφηση του αγίου Φλώρου ως επισκόπου αποτελεί 

μάλλον σύγχυση με την εικονογράφηση του ομώνυμου μάρτυρα. Ο άγιος 

Φλώρος παριστάνεται στον ναό με τον άγιο Λαύρο, τον δίδυμο αδελφό του, εκ 

του οποίου προκύπτει ότι ο ζωγράφος συγχέει τους δύο αγίους κατά την 

ιστόρησή τους.1127   

Στο κέντρο της άντυγας εικονίζεται το Άγιο Μανδήλιο. «Το Μανδήλιο 

εμφανίζεται στη βυζαντινή εικονογραφία λίγο μετά τη μετακομιδή του από την Έδεσσα 

της Συρίας στη Κωνσταντινούπολη το 944 επί Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. 

Πηγές του θέματος αποτελούν τα απόκρυφα κείμενα των Πράξεων του Αποστόλου 

Θαδδαίου, και η επιστολή του Αβγάρου και συνδέεται με το δόγμα της Ενσάρκωσης και 

                                                 
1121 Η εικονογραφική επιφάνεια του αγίου είναι σκοτεινή και δυσδιάκριτη. Σχετικά με την 
απεικόνιση του αγίου ενδεικτικά βλ. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 247, Τσιγάρας, Οι 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 212. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 319.  
1122 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 475. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 
202-203. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 305-306.  
1123 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. Πάλλας, «Ο Χριστός ως Θεία Σοφία», 137. 
1124 Η μορφή του αγίου καλύπτεται από καπνοαιθάλη γεγονός που την καθιστά δυσδιάκριτη.  
1125 Για την εικονογραφία του αγίου στην Ήπειρο βλ. Γαρίδης-Παλιούρας, «Συμβολή στην 
εικονογραφία Νεομαρτύρων», 195 κ.ε. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 322. 
Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 247. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 356. 
Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 121. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 240.  
1126 Για την εικονογραφία του αγίου Φλώρου Επισκόπου Αμισού βλ. Kaster, «Florus von 
Amiso», st. 255.  
1127 Για την εικονογραφία και τη ζωή και το έργο των δύο αυταδέλφων βλ. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία, 158.  Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, VIII,  305-307.  
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της Θείας Ευχαριστίας».1128 Η εικονογράφηση της άντυγας ολοκληρώνεται με τον 

ΑΓΙΟ/ ΛΑΥΡΟ.1129 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στον νότιο τοίχο του ναού η ζωγραφική 

διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Η κατώτερη ζώνη διατρέχει το σύνολο του ναού, 

με πολλές φθορές στην ολότητά της, και αποτελεί τη διακοσμητική ποδιά 

απομίμησης γεωμετρικών σχημάτων.  

Στην επόμενη ζώνη ιστορούνται ολόσωμοι, στρατιωτικοί άγιοι, από 

ανατολικά προς δυτικά, εντός τετραπλού χρωματικού φόντου. Αναλυτικότερα: 

Ο ΑΓΙΟC ΔΗΜΗΤΡΙΟC φέρει πολυτελή ενδύματα και  κρατάει σταυρό στο 

δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι το προβάλλει σε στάση αντίστασης (εικ. 

353). Η εικονογραφία του αγίου καλύπτεται σε μεγάλο μέρος από το 

εικονοστάσιο του ναού. Η ιστόρηση του αγίου ως μάρτυρα απαντά από τα μέσα 

του 14ου αιώνα, στην επιτοίχια ζωγραφική και σε φορητές εικόνες, ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Αχρίδας.1130 Δίπλα στον άγιο Δημήτριο η ζωγραφική 

επιφάνεια κοσμείται με διακοσμητική ποδιά απομίμησης βήλων, λόγω του 

τυφλού παραθύρου που υπάρχει. Η εικονογράφηση συνεχίζεται με τον μαθητή 

του αγίου Δημητρίου, άγιο Νέστορα, και την επιγραφή  Ο ΑΓΙΟC ΝΕΣΤΟΡΑC 

(εικ. 353, 354). Ο άγιος φέρει πολυτελή ενδύματα και μανδύα, που πορπώνεται 

ψηλά στο στέρνο. Είναι στραμμένος σε στάση τριών τετάρτων και κρατεί στα 

δύο του χέρια περίτεχνο σταυρό.1131 Στη συνέχεια εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
1128 Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 196-197. Για την εικονογραφία του 
Μανδηλίου και την ένταξή του στο ναό βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 176-178. Ταβλάκης, 
«Άγιο Μανδήλιο», 46. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 74-75. Σωτηρίου, Ο Χριστός εν τη 
τέχνη, 27-40. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 65-66. Παπαδάκη-Οekland, «Το Άγιο 
Μανδήλιο», 283-296. 
1129 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158.   
1130 Η απεικόνιση του αγίου από τον 16ο αιώνα και μετά γνωρίζει ιδιαίτερη εξάπλωση στις 
περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των Μετεώρων. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 216-217. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος, 233-234. Θεοτοκάς, «Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Δημητρίου»,   477 κ.ε. 
Παζαράς, «Η εικονογραφική εξέλιξη της απεικόνισης του αγίου Δημητρίου», 369-394. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 270, 295. Άσπρα-Βαρδάκη, «Μια μεταβυζαντινή εικόνα», 113-124. 
Καλυβά, Ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου, 38-65.  
1131 Η απεικόνιση του αγίου, ως στρατιωτικού, απαντά περισσότερες φορές στην επιτοίχια 
ζωγραφική, τόσο στη βυζαντινή όσο και στη μεταβυζαντινή ζωγραφική. Σχετικά με την 
εικονογραφία του αγίου βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 218-219. 
Hartwaģner, «Nestor von Saloniki», 35-37. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 188-
189. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Φορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής», 305 κ.ε. Διονυσίου 
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ΘΕΟΔΟΡΟC Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΙC (εικ. 353, 354). Ο άγιος φέρει πολυτελή 

ενδύματα και μανδύα, που πορπώνεται ψηλά στο στήθος. Είναι μετωπικός και 

αποδίδεται σύμφωνα με την παραδεδομένη ζωγραφική παράδοση ως προς τα 

φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά.1132 

Στη συνέχεια μεσολαβεί το νότιο παράθυρο του ναού, και η 

εικονογράφηση συνεχίζεται με τον ΑΓΙΟ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ (εικ. 355).1133 Ο άγιος 

φέρει στρατιωτική στολή και οπλισμό και είναι στραμμένος στα αριστερά του, 

σε στάση τριών τετάρτων, κρατώντας το βέλος με τα δυο του χέρια και 

ζυγιάζοντάς το, διακριτικό στοιχείο που ανάγεται στην Παλαιολόγεια 

περίοδο.1134 Η εικονογραφική στάση του στρατιωτικού αγίου επαναλαμβάνει 

έναν ζωγραφικό τύπο, που απαντά από τον 14ο αιώνα.1135 Η εικονογραφική 

ζώνη συνεχίζεται με τον ΑΓΙΟ ΧΡΙCΤΟΦΟΡΟ να φέρει στον δεξί του ώμο το 

νήπιο Χριστό (εικ. 356). Ο άγιος με το δεξί του χέρι συγκρατεί τον Χριστό από 

την κνήμη, ενώ με το αριστερό βαστάζει τη ράβδο που βλάστησε μετά την 

προσευχή του στον Κύριο.1136 Η εικονογραφική απεικόνιση του αγίου έχει τις 

ρίζες της στη Δύση και εντοπίζεται από τον 13ο αιώνα. Στη μεταβυζαντινή τέχνη 

η σκηνή της διάβασης του ποταμού απαντά σε πολλά μνημεία της σχολής της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας.1137 Η ιστόρηση της ζωγραφικής ζώνης ολοκληρώνεται 

                                                                                                                                                
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158, 270, 295. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δεύτερου μισού 
του 18ου αιώνα» 369-370. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 321.  
1132 Το πρόσωπο του αγίου είναι φθαρμένο λόγω των απολεπίσεων. Για την εικονογραφία του 
αγίου και τη θέση του στην ζωγραφική τέχνη βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157. 
Weigert, «Theodor Strateletes von Euchaita», 444-446. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα,  
209, 212, 221-222. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 187. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 205. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες βυζαντινών παλληκαριών», 218 
κ.ε.  
1133 Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου είναι δυσδιάκριτη λόγω φθορών. Σχετικά με την 
εικονογραφικό τύπο του αγίου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Παπαγεωργίου, Το 
καθολικό της αγίας Παρασκευής, 182. Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 216. Bolman, 
Monastic visions, 114. Πελεκανίδης, Καστορία, πιν. 154 α. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων 
Αποστόλων, 74, 148.  
1134 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 207 υπ. 2013. 
1135 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 207 υπ. 2014.  
1136 Σχετικά με τη βιογραφία του αγίου βλ. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, V, 224-235.  
1137 Η εικονογραφία του αγίου συναντάται και σε μνημεία των ζωγραφικής των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου όπως για παράδειγμα στον άγιο Νικόλαο και στη μονή 
Σπηλαίου Σαρακίνιστας. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 269. υπ. 2469. 318-319. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 321-322.  
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με δύο αδιάγνωστους αγίους, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί το δεύτερο 

φωτιστικό άνοιγμα του ναού.   

Στην τρίτη ζώνη ιστορούνται σε στηθάρια-μετάλλια με ελισσόμενους, 

φυλλοφόρους βλαστούς και κλήματα: Ο ΑΓΙΟC ΚΕΛΣΙΟC (εικ. 357). Ο άγιος 

αποδίδεται ως νεαρός αγένειος, στραμμένος στα δεξιά του, να φέρει πολυτελή 

ενδύματα,με μανδύα που πορπώνεται στο στήθος, κρατώντας τον σταυρό του 

μάρτυρα.1138 Μεσολαβεί Ο ΑΓΙΟC ΑΚΗΝ […] 1139 και το παράθυρο του ναού. 

Η εικονογράφηση συνεχίζεται με τον ΑΓΙΟ ΕΛΠΙΔΗ/ΦΩΡΟ.1140 Ο νεαρός 

μάρτυρας εικονίζεται να κρατάει σταυρό στο χέρι του, ημίσωμος, αγένειος, 

μετωπικός και ενδεδυμένος με πολυτελή ενδύματα και μανδύα που πορπώνεται 

στο στήθος.  Η χορεία των μαρτύρων ολοκληρώνεται με την ιστόρηση των 

αγίων με τις επιτοίχιες επιγραφές: O ΑΓΙΟC ΑΝΕΜΠΟΔΗ/CΤΟC και Ο 

ΑΓΙΟC ΕΥCΤΡΑΤΗΟC (εικ. 358, 359).1141 Στη συνέχεια μεσολαβεί το δεύτερο 

παράθυρο του ναού και ένας τελευταίος αδιάγνωστος άγιος.  

Στην άντυγα του νοτίου κλίτους, που ενώνει το βόρειο με το νότιο τόξο, 

εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΟΥΛΟC και Ο ΑΓΙΟC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC. Η 

ζωγραφική επιφάνεια των αγίων έχει επικαθήσεις αιθάλης, καθιστώντας την 

περαιτέρω παρατήρηση αδύνατη.  

Στο τέταρτο του ημικυλινδρικού θόλου, στον νότιο τοίχο, ιστορούνται 

δύο παραστάσεις: η Βάπτιση1142 και Η ΕΓΕΡΣΙC ΤΟΥ ΛΑΖΑ(Ρ)ΟΥ (εικ. 360, 

361). Ο εικονογραφικός τύπος της σκηνής αναπαριστά τον Λάζαρο όρθιο, εντός 

                                                 
1138 Ο άγιος Κέλσιος μαζί με τους αγίους Γερβάσιο, Γελάσιο και Ναζάριο ανήκουν στη τετράδα 
των αγίων μαρτύρων που τιμώνται ιδιαίτερα στα Μεδιόλανα. Ευστρατιάδης, Αγιολόγιο, 343. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 270. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 
198.  
1139 Πρόκειται μάλλον για τον άγιο Ακίνδυνο, μάρτυρα των πρώτων αιώνων που έδωσε τη ζωή 
του για το Χριστό μαζί με τους αγίους Πηγάσιο, Αφθόνιο, Ελπιδοφόρο και Ανεμπόδιστο. Η 
εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 2 Νοεμβρίου. Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 222.  
1140 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής,  
162. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 201.  
1141 Αναγνωστόπουλος, ό.π., 222. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 210-211.  
1142 Από την παράσταση διακρίνεται μόνο το δεξιό τμήμα της. Σώζεται αποσπασματικά το σώμα 
του Χριστού, ο Ιορδάνης ποταμός και ένας άγγελος.  
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λαξευμένου βράχου, και χαρακτηρίζει τα μνημεία της Καστοριάς και της 

ευρύτερης περιοχής, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 14ου αιώνα.1143  

Στην άντυγα του νοτίου κλίτους, που ενώνει  το βόρειο με το νότιο τόξο, 

εικονίζονται Ο ΑΓΙΟC ΜΕΛΗΤΩΝ κρατώντας σταυρό και ο άγιος […] ΗΛΗΝ. 

Στο τέταρτο του ημικυλινδρικού θόλου στον νότιο τοίχο ιστορείται Η 

ΒΑΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΧΥ.1144 Οι τοιχογραφίες ολοκληρώνονται με την τελευταία 

ζώνη, στην οποία κυριαρχεί ο ανεικονικός φυτικός διάκοσμος.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Την πρώτη ζώνη ζωγραφικής διακόσμησης αποτελεί 

η διακοσμητική ποδιά με τα γεωμετρικά σχήματα. Στη δεύτερη ζώνη 

εικονίζονται ολόσωμοι από ανατολικά προς δυτικά, εντός τετράχρωμου βάθους: 

Ο ΑΓΙΟC ΓΕΩΡΓΙΟC (εικ. 362, 363). Ο άγιος ιστορείται μετωπικός ως μάρτυρας,  

εικονογραφικός τύπος που βρίσκεται σε λειτουργική χρήση από τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο.1145 Ο τύπος αυτός απαντά σε ευρεία διάδοση στην 

περιοχή της Αχρίδας απο τον 14ο αιώνα.1146 Φέρει βαρύτιμη στολή με μανδύα 

που πορπώνεται στο στήθος. Με το δεξί του χέρι κρατάει σταυρό, ενώ με το 

αριστερό του συγκρατεί τον πολυτελή μανδύα.1147 Η εικονογράφηση 

συνεχίζεται με αδιάγνωστο άγιο με την επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟ […], 

βαστάζοντας σταυρό στο χέρι. Οι άγιοι Ανάργυροι συμπληρώνουν την χορεία 

των εικονιζόμενων αγίων με την επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΚΟΣΜΑC και Ο ΑΓΙΟC 

ΔΑΜΙΑΝΟC (εικ. 363).1148 Οι άγιοι Ανάργυροι αποτελούν προσφιλές θέμα 

ζωγραφικής σε ναούς κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, και συνδέεται άμεσα η 

                                                 
1143 Η παράσταση έχει πηγή έμπνευσης το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 11, 1-44. Η ζωγραφική 
επιφάνεια της Έγερσης του Λαζάρου διακρίνεται από φθορές και απολεπίσεις. Σχετικά με την 
εικονογραφία της παράστασης βλ. Τσιγαρίδας, «Η Έγερση του Λαζάρου» 133-134. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 107. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 101. Σαμπανίκου, Ο 
ζωγραφικός διάκοσμος, 115. Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 110-112.  
1144 Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου Μελίτωνα και της Βαϊοφόρου λόγω των φθορών και της 
αιθάλης είναι δυσδιάκριτη, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε περαιτέρω παρατήρηση.  
1145 Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 223, υπ. 1323-1325.  
1146 Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 220-221.  
1147 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Γεωργίου όπου και η ενδεικτική βιβλιογραφία βλ. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 211-212. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 157. Walter, The Warrior saints in Byzantine Art, 109-144. Κοντοπανάγου, Ο ναός του 
αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 323-324.  
1148 Σχετικά με την εικονογραφία των αγίων βλ. Κυριάκος, Η εικονογραφία των αγίων Αναργύρων. 
David-Danel, Iconographie des saints médecins. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 161, 270. 
Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 240-241. 



 245 

λατρεία τους με τις επιδημικές ασθένειες, που θέριζαν τους ανθρώπους.1149 Οι 

θεραπευτές άγιοι αποδίδονται με τα ιατρικά τους σύνεργα. Φορούν πολύπτυχα 

ιμάτια με παρυφές στις άκρες.1150 Η εικονογραφική ζώνη συνεχίζεται με την 

ιστόρηση του πατέρα του αναχωρητισμού1151 με την επιγραφή Ο ΑΓΙΟC 

ΑΝΤΩΝΙΟC. Ο άγιος ιστορείται μετωπικός, φέροντας μοναχική ενδυμασία και 

κρατώντας βακτηρία στο δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό κου χέρι κρατάει 

ενεπίγραφο δυσανάγνωστο ειλητάριο (εικ. 364).1152 Ο εικονογραφικός τύπος του 

αγίου αποκρυσταλλώνεται σταδιακά από την Παλαιολόγεια εποχή με κοινά 

χαρακτηριστικά τόσο σε κρητικά έργα όσο και σε έργα της Σχολής της 

Βορειοδυτικής Ελλάδος.1153 Μεσολαβεί αδιάγνωστος άγιος και η εικονογράφηση 

συνεχίζεται με τον άγιο Σάββα και την ανορθόγραφη επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC 

ΣΑΒΑC (εικ. 364, 365, 367). Ο άγιος παριστάνεται μετωπικός, γέρων, με 

διχαλωτή γενειάδα και μοναχική περιβολή˙ στο δεξί του χέρι κρατάει 

κομποσχοίνι, ενώ στο αριστερό του βαστάζει δυσανάγνωστο ειλητάριο.1154 Ο 

εικονογραφικός τύπος του αγίου επικράτησε και διαδόθηκε από την εποχή των 

Παλαιολόγων,  με επιμέρους όμως γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα η μικρή 

γενειάδα, να διακρίνονται και σε έργα κρητικών ζωγράφων.1155 Η ζωγραφική 

ζώνη ολοκληρώνεται με την ιστόρηση δύο γυναικών αγίων, ειδικότερα, Η ΑΓΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΗΝΑ παριστάνεται μετωπική, με πολυτελή ενδύματα πλουτισμένα με 

φυτικά μοτίβα μίμησης υφασμάτων και στέμμα (εικ. 365, 366).1156 Στο δεξί της 

                                                 
1149 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 237-238. Σπήλιος, Η εικονογραφία των αγίων 
Αναργύρων.  
1150 Η ζωγραφική επιφάνεια των συναπεικονιζομένων αγίων φέρει αρκετές φθορές και 
επικαθίσεις με αποτέλεσμα να είναι δυσδιάκριτη η λεπτομερής παρατήρηση τους.   
1151 Σχετικά με την συμβολή του Μεγάλου Αντωνίου στην μοναχική πολιτεία βλ. Ντύρου, Το 
μέγα και αγγελικό σχήμα, 20. Florofsky, Οι βυζαντινοί ασκητικοί και πνευματικοί πατέρες.  
1152 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Βοκοτόπουλος, «Εικονογραφικές παρατηρήσεις» 
96. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου 
μισού του 18ου αιώνα», 388. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 214-215. Ταβλάκης,  «Άγιος 
Αντώνιος», 163.  
1153 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 269 υπ. 2474-2475. Χουλιαράς, Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική, 193. 
1154 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Lechner «Sabas von Jerusalem», 296-298. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 273, 292.  Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 236. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 169. 
1155 Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 169. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 174 υπ. 1064-1066.  
1156 Σχετικά με την επιρροή των υφασμάτων στην επιτοίχια ζωγραφική βλ. Μεράντζας, Ο τόπος 
της αγιότητας,  120 κ.ε. του Ιδίου, «Ottoman decorative motif in the post-Byzantine monumental 
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χέρι βαστάζει σταυρό και με το αριστερό της χέρι κρατάει άνθη.1157  Ο 

προσήκων σεβασμός και η τιμή της αγίας στην Ήπειρο ήταν διαδεδομένα, και 

μαρτυρείται και από την ύπαρξη του μετοχίου της Ιεράς Μονής Σινά προς τιμήν 

της αγίας Αικατερίνης στα Ιωάννινα.1158 Τέλος Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ κλείνει τον 

χορό των ολόσωμων αγίων της ζωγραφικής ζώνης, κρατώντας από το κεφάλι 

τον σατανά.1159 Αποδίδεται ολόσωμη, με τα χαρακτηριστικά του 

εικονογραφικού τύπου της, σε αριστερή στροφή με αντικίνηση του σώματος 

(εικ. 366).1160 

Στην τρίτη ζώνη, μέσα σε διακοσμητικά μετάλλια συμπλεκόμενα μεταξύ 

τους με ελισσόμενους βλαστούς και καρπούς, ιστορούνται από ανατολικά προς 

δυτικά, ημίσωμοι, άγιοι μάρτυρες κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου στο 

δεξί τους χέρι. Ειδικότερα, τέσσερις αδιάγνωστοι άγιοι. Μεσολαβεί το φωτιστικό 

άνοιγμα του ναού και η εικονογράφηση συνεχίζεται με τον άγιο και την 

φθαρμένη επιγραφή του: Ο ΑΓΙΟC ΠΡΑΞ […](εικ. 369). Η ζωγραφική 

επιφάνεια της ζώνης περατώνεται με τρείς αδιάγνωστους αγίους.1161 

Στην τέταρτη ζώνη, στο τέταρτο του ημικυλινδρικού θόλου από 

ανατολικά προς δυτικά, εικονίζονται τρείς πολυπρόσωπες παραστάσεις. 

Ειδικότερα, ο Χριστολογικός κύκλος  ανοίγει με την Σταύρωση του Χριστού. Η 

παράσταση ταυτίζεται λόγω των εικονιζόμενων προσώπων και της σκηνής. Η 

ζωγραφική του εικονογραφικού κύκλου συνεχίζεται με την παράσταση της 

                                                                                                                                                
painting of Epirus in the 16th and 17th century», (Ι/Ν), του Ιδίου,  «Η παρουσία ασιατικών 
εικονογραφημένων στοιχείων στη Σχολή  της Βορειοδυτικής Ελλάδας», 194 
1157 Σχετικά με την εικονογραφία της αγίας στη σημερινή Αλβανία βλ. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 355-356.   
1158 Για τη τιμή της αγίας στην Ήπειρο, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Τριανταφυλλόπουλος, «Από το θρησκευτικό πίνακα στη λατρευτική εικόνα», 356. Μεράντζας, Ο 
τόπος της αγιότητας,  129-130.  
1159 «Η Πάλη της αγίας Μαρίνας με τον Σατανά θεωρείται σύμβολο αποτροπής και απομάκρυνσης του 
κακού, γι’ αυτό συχνά τοποθετείται κοντά στα ανοίγματα του ναού».  Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 253. Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της αγίας Μαρίνας και τη διαμόρφωση του, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού 
του 18ου αιώνα», 364. Αλμπάνη, «Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας», 212 κ.ε. 
Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 184-188. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας 
Παρασκευής, 180.  
1160 Ο εικονογραφικός τύπος της αγίας Μαρίνας απαντά σε πολλά μνημεία της Αρχιεπισκοπής 
Αχρίδας και Μακεδονίας αλλά και της σημερινής Αλβανίας. Βλ. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 105.  
1161 Η ζωγραφική επιφάνεια της ζώνης διακρίνεται για τις πολλαπλές φθορές, τις επικαθίσεις και 
τις απολεπίσεις μ’ αποτέλεσμα οι περαιτέρω παρατηρήσεις να είναι αδύνατες.  



 247 

κρίσης του Χριστού από τον Πιλάτο με την επιγραφή:  ΥΠΟ ΠΙΛΑΤΟΥ.1162 Η 

εικονογράφηση της ζώνης ολοκληρώνεται με την παράσταση Η 

ΜΕΤΑΜ/ΟΡΦΩCΗ του Χριστού (εικ. 369). Η ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής 

έχει υποστεί αρκετές φθορές και απολεπίσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

λεπτομερή παρατήρηση. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε τον Χριστό να 

παριστάνεται μετωπικός ανάμεσα σε ωοειδή και ρομβοειδή δόξα στο όρος 

Θαβώρ και τους μαθητές πεσμένους στο έδαφος από το φως της δόξας του 

Χριστού.1163 

Η πέμπτη και τελευταία ζώνη στη κορυφή του τετάρτου του 

ημικυλινδρικού θόλου διατρέχεται από ελισσόμενα άνθη. Οι δύο άντυγες στο 

βόρειο κλίτος, που ενώνουν το βόρειο με το νότιο τόξο, είναι αδιάγνωστες, λόγω 

υποστυλωματικών στηριγμάτων.  

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ:  Στο υπέρθυρο της εξόδου από τον κυρίως ναό προς 

τον νάρθηκα εντοπίζεται η δεύτερη επιγραφή  του καθολικού, σε πεπλατυσμένο 

αγκυλοειδές σχήμα, η οποία αναγράφεται με κεφαλαία αλλά και πεζά 

γράμματα, σε μαύρο χρώμα και ημίλευκο από την παλαιότητα βάθος.1164 

Στον δυτικό τοίχο, με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια, εικονίζονται 

ολόσωμοι, εντός τετραπλού χρωματικού βάθους: Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (εικ. 370). 

Η μεγαλομάρτυρας του Χριστού παριστάνεται μετωπική, με βασιλικά, 

ανθοκόσμητα ενδύματα και στέμμα.1165 Κρατά στο δεξί της χέρι σταυρό, ενώ στο 

αριστερό φέρει άνθη.1166 Ακολουθεί αδιάγνωστη αγία και ο χορός των αγίων 

                                                 
1162 Η παράσταση με την επιγραφή ΗΠΟ ΠΗΛΑΤΟΥ ΚΡΗΝΟΜΕΝΟC απαντά και στο ναό της 
Παναγίας στο Ζερβάτι. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, 105. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 178. Κώττα, «Η εξέλιξις της εικονογραφικής 
παραστάσεως», 21 κ.ε. 
1163 Σχετικά με την εικονογραφία και την διαμόρφωση του εικονογραφικού τύπου της 
Μεταμόρφωσης του Χριστού βλ. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 117-120δδ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 97. Τσιγαρίδας, «Μεταμόρφωση», 133. Αναγνωστόπουλος, 
Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 115-116 υπ. 449-450. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των 
ζωγράφων από το Καπέσοβο,  87-88.  
1164 Ένθα ανωτέρω. 
1165 Για την επιρροή των υφασμάτων στην εικονογραφία ένθα ανωτέρω. 
1166 Η ζωγραφική επιφάνεια της αγίας Βαρβάρας έχει δεχθεί αρκετές φθορές που διακρίνονται 
κυρίως στην απόδοση των ενδυμάτων και των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών της. Η αγία 
Βαρβάρα αποτελεί προσφιλές θέμα ιστόρησης σε ναούς της νότιας Αλβανίας. Βλ. Γιακουμής, Δύο 
πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 96 υπ. 195. Σχετικά με την εικονογραφία της αγίας βλ. 
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 226-227. Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Ο βίος και το 
μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας, 67-69. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 355.  
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συμπληρώνεται με τον άγιο και την επιγραφή Ο ΑΓΙΟC ΤΡΙΦΟΝΟC (εικ. 371). 

Ο άγιος εικονίζεται με πολυτελή ενδύματα, με παρυφές στις άκρες τους και 

μανδύα, που συγκρατεί με το αριστερό του χέρι.1167 Η ζωγραφική του επιφάνεια 

είναι σε κακή κατάσταση, λόγω των επικαθήσεων και των φθορών στα ενδύματα 

του αγίου και στο πρόσωπο.  Η ζωγραφική επιφάνεια του δυτικού τοίχου 

περατώνεται με την απεικόνιση του αρχαγγέλου Μιχαήλ (εικ. 371).1168 Ο 

αρχάγγελος απαντά με στρατιωτική πανοπλία, πατώντας σε άνθρωπο και 

κραδαίνοντας απειλητικά στο δεξί του χέρι, ψηλά, την καμπύλη ρομφαία και 

στο αριστερό του την κεφαλή του πατημένου ανδρός.1169 Η εικονογραφία του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ πάνοπλου, στην είσοδο του ναού, εμφανίζεται από τον 14ο 

αιώνα και εξής, επιβεβαιώνοντας τον φυλακτήριο και αποτροπαϊκό ρόλο 

του.1170 

Στη συνέχεια της δεύτερης ζώνης, μετά την υπερθυρωματική επιγραφή, η 

ιστόρηση ολοκληρώνεται με την μνεία του ονόματος και την ιστόρηση της  

μορφής του χορηγού της μονής ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, όπως 

προκύπτει και από την επιγραφή (εικ. 372).1171 Οι προσωπογραφίες των 

κτητόρων-χορηγών στον νάρθηκα ή στο καθολικό των μοναστηριών 

απαντώνται από τον 16ο αιώνα στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.1172 Ο 

ηγούμενος παριστάνεται, εντός τετράχρωμου βάθους, στραμμένος στα δεξιά του 

                                                 
1167 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162, 199, 
270. Πελεκανίδης-Χατζηδάκης, Καστοριά, 103. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 
301-302. Τσιλιπάκου, Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια, 211.  
1168 Ο ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΣ) ΜΗΧΑΗΛ. 
1169 Σχετικά με την εικονογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως ψυχοπομπού, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Χατζηδάκη-Κατερίνη, «Η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ», 243 κ.ε. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 323.  
1170 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 197. Ξυγγόπουλος, «Αρχάγγελος Μιχαήλ», 18. του 
Ιδίου, «Άρχων Μιχαήλ ο Φύλαξ», 184.  Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
203-204. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 269 κ.ε. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Αγίας Τριάδος, 277-278.  
1171 Η ιστόρηση κτητόρων απαντά συχνά στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και τη Βουλγαρία. 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 97. Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, 285. 
Κωνστάντιος, «Χορηγία και τέχνη στην ‘Ήπειρο την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας», 409-
416. 
1172 Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 50-51. Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική, 265.  
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να κρατά το καθολικό της μονής στα δυο του χέρια, φορώντας ανθοκόσμητη 

ιερατική στολή, που αποδίδεται με φυσιοκρατική ακρίβεια.1173  

Στα αριστερά του ηγουμένου Φιλοθέου εικονίζονται: Ο ΑΓΙΟC 

ΠΡΟΚΟΠΥΟC (εικ. 373). Ο άγιος παριστάνεται ως νεαρός και αγένειος, με 

πολυτελή ενδύματα και μανδύα, που πορπώνεται στο στήθος του. Είναι 

στραμμένος στα δεξιά του, κρατώντας τον σταυρό στο δεξί του χέρι και 

προβάλλοντας την αριστερή του παλάμη σε στάση αντίστασης, κατεξοχήν 

δείγμα μάρτυρα.1174 Η ιστόρηση του αγίου Προκοπίου με στολή μάρτυρα, 

εντοπίζεται κατά κύριο λόγο κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, αντιβαίνοντας 

στην Παλαιολόγεια παράδοση, όπου είθισται να εικονίζεται με πανοπλία.1175  

Η ζωγραφική ζώνη περατώνεται με την απεικόνιση δύο προσφιλών 

αγίων στη Χερσόνησο του Αίμου, των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (εικ. 

374).1176 Οι Ισαπόστολοι αυτοκράτορες φορούν αυτοκρατορικά ενδύματα και 

βαστάζουν τον Τίμιο Σταυρό ανάμεσα τους.1177 Ο εικονογραφικός τύπος των 

αγίων επικρατεί από τις αρχές του 11ου αιώνα, με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες 

να διαφοροποιούν τους αγίους στις στάσεις και την ενδυμασία.1178   

Στην επόμενη ζώνη ψηλότερα, μέσα σε μετάλλια με συμπλεκόμενους 

βλαστούς και καρπούς, από νότια προς βόρεια ιστορούνται: τρείς αδιάγνωστοι 

άγιοι και αγίες κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου. Στη συνέχεια η 

εικονογράφηση συνεχίζεται με τους αγίους και την ταυτοποίησή τους μέσα από 

τις φθαρμένες επιτοίχιες επιγραφές: Ο ΑΓΙΟC ΚΥΡΙΑΚΟC, Η ΑΓΙΑ 

                                                 
1173 Για την επιρροή των υφασμάτων στην εικονογραφία ένθα ανωτέρω. «Η απεικόνιση της 
προσφοράς σε αυτούς (Χριστό και Θεοτόκο) ομοιώματος ναού αποδίδει εικονογραφικά την παράκληση και 
την αίτηση χάρης για τη συγχώρεση των αμαρτιών και την εξασφάλιση της μεταθανάτιας ζωής». 
Παπαγεωργίου, Τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, 149-151.   
1174 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157. Τσαντήλας, «Η λατρεία του αγίου Προκοπίου», 245 
κ.ε.  
1175 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 209. Τσιγαρίδας, «Οι τοιχογραφίες στο κελλί του 
αγίου Προκοπίου», 178-179.    
1176 Την παράσταση ακολουθεί η επιγραφή Ο ΑΓΙΟC ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟC και η (Η ΑΓΙΑ 

ΕΛΕΝΗ). Η παράσταση έχει υποστεί φθορές και δεν είναι δυνατή η λεπτομερής παρατήρηση.  
1177 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο των αγίων βλ. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 284-285. Τσιλιπάκου, «Δύο εικόνες του 18ου αιώνα», 365 κ.ε. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 207.  
1178 Βαφειάδης, Η ζωγραφική στο Άγιο Όρος στις αρχές του 17ου αιώνα, 166. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 210.  
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ΙΟΥΛΗΤΑ, Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟ, Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΡΑ, 

Η ΑΓΙΑ ΚΗΡΙΑΚΗ, Ο ΑΓΙΟC ΦΛΑΒΙΑΝΟC και ένας αδιάγνωστος άγιος.1179  

Στην τέταρτη ζώνη, στον δυτικό τοίχο του κεντρικού κλίτους, προβάλλει 

η παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου, με τους Αποστόλους να είναι 

συναθροισμένοι γύρω από το σκήνωμα της Παναγίας (εικ. 375). Η νεκρική 

κλίνη είναι κοσμημένη με ανθοφόρα ενδυτή, πίσω από την οποία ο Χριστός, 

εντός ελλειψοειδούς δόξας, βαστά την σπαργανωμένη ψυχή της Παναγίας με τη 

μορφή μικρού παιδιού, πλαισιούμενος υπό αγγέλων. Τη νεκρική στρωμνή 

επίσης δορυφορούν Απόστολοι, Ιεράρχες και οι φίλες της Παναγίας .1180 

Στην άντυγα του νοτίου κλίτους, που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό 

τόξο, ιστορούνται δύο ημίσωμοι άγιοι: Ο ΑΓΙΟC ΠΡΙΣΚΟC και ένας 

αδιάγνωστος άγιος.1181 Στην πέμπτη και τελευταία ζώνη η διακόσμηση 

ολοκληρώνεται με την ανεικονική διακόσμηση ελισσόμενων βλαστών. Στην 

αντίστοιχη άντυγα του βορείου κλίτους εικονίζονται δύο ημίσωμοι αδιάγνωστοι 

άγιοι. 

 

Το ιερό Βήμα 

 

Στο ιερό Βήμα ξεδιπλώνονται σκηνές από τον Ευχαριστιακό κύκλο του 

εικονογραφικού προγράμματος, λόγω της συνύφανσής του με το μυστήριο της 

Θείας Ευχαριστίας.1182 Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης  διαρθώνονται τρείς 

                                                 
1179 Η μεγάλη φθορά και η έλλειψη καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια καθιστούν αδύνατες 
τις περαιτέρω παρατηρήσεις.     
1180 Η ζωγραφική επιφάνεια της σκηνής έχει υποστεί την επικάθιση καπνοαιθάλης με 
αποτέλεσμα η ταύτιση της παράστασης να βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στην εικονογραφία 
και στη θέση του εικονογραφικού κύκλου, διότι η συνοδευτική επιγραφή έχει πλήρως 
διαγραφεί. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ. ενδεικτικά. Σιγάλα, «Εικόνα της 
Κοίμησης της Θεοτόκου», 259-270. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 263-276. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 248-252. Wratislav-Mitrović- Okunev, «La 
Dormition», 134-173. Γαρίδης, «Το φανταστικό στοιχείο στη βυζαντινή ζωγραφική», 239 κ.ε.  
1181 Η έλλειψη καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια καθιστά αδύνατη τις περαιτέρω 
παρατηρήσεις.     
1182 Για το χαρακτήρα του Ιερού Βήματος και τη  λειτουργία του βλ.  Στούφη-Πουλημένου, Το 
φράγμα του Ιερού Βήματος, 202 κ.ε. Gerstel, Beholding the sacred mysteries, 10 κ.ε. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 163. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραμμα, 15 κ.ε.  
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ζώνες ζωγραφικής. Στην επάνω ζώνη δεσπόζει η Πλατυτέρα των Ουρανών 

ημίσωμη,  έχοντας το νήπιο Χριστό στους κόλπους της.1183  

Στην επόμενη ζώνη, χαμηλότερα, προβάλλουν ολόσωμοι ιεράρχες.1184 

Ειδικότερα στο αριστερό ημιχόριο, που χωρίζεται με το μικρό κεντρικό 

παράθυρο, ιστορούνται σε δίχρωμο βάθος, από τα αριστερά προς τα δεξιά ο 

Άγιος Αθανάσιος,1185 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος1186 και δύο σεβίζοντες 

άγγελοι, το προσφερόμενο νήπιο Χριστός με την επιγραφή ΜΕΛΙΣΜΟC, 

εκατέρωθεν του κεντρικού παραθύρου της κόγχης του ιερού Βήματος (εικ. 

376).1187 Στο δεξί ημιχόριο ιστορούνται, από αριστερά προς τα δεξιά, 

αδιάγνωστος άγιος και Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΙΟC/Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟC (εικ. 

377).1188 Στην τελευταία ζώνη χαμηλότερα υπάρχει δυσδιάκριτη ανεικονική 

διακόσμηση ποδιάς, που μιμείται γεωμετρικά σχήματα σε όλο το ιερό Βήμα.  

Στον νοτιοανατολικό επίπεδο τοίχο του ιερού Βήματος, της ανύπαρκτης 

κόγχης του διακονικού, έχουν ιστορηθεί Ο ΆΓΙΟC ΚΙΡΙΛΟC και Ο ΑΓΙΟC 

                                                 
1183 Η ζωγραφική επιφάνεια του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του Ιερού Βήματος είναι ιδιαίτερα 
σκοτεινή και δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε αναλυτικές εικονογραφικές παρατηρήσεις.  
1184 Σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης: «Ο ιεράρχης τε τυποί τον Χριστόν..». PG 155. στ. 
337-340. 
1185 Οι φθορές και οι επικαθήσεις στην εικονογράφηση του αγίου Αθανασίου Αλεξανδρείας δεν 
μας αποκαλύπτουν τη μορφή και τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. «Το θέμα των 
Συλλειτουργούντων ιεραρχών και του Μελισμού ιστορείται στην κόγχη του Ιερού Βήματος, στην πρώτη 
ζώνη κάτω από την Πλατυτέρα Βλαχερνήτισσα. Η απεικόνιση  του εμφανίζεται στα τέλη του 11ου αιώνα, 
εδραιώνεται στο 12ο και προσδίδει νέες δογματικές ερμηνείες και λειτουργικό χαρακτήρα στο πρόγραμμα της 
κόγχης, που συνδέεται άμεσα με την παράσταση της Πλατυτέρας και του Χριστού-Λόγου». Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες, 61-62. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 172.  
1186 Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ελαφρά στραμμένος στα αριστερά του και κρατεί 
κλειστό κώδικα ευαγγελίου. Φέρει αρχιερατικά άμφια και ευλογεί με το δεξί του χέρι. Για την 
εικονογραφία του αγίου και των Επισκοπικών αμφίων βλ. Müsseler, «Johannes Chrysostomus», 
93-101. Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση, 129-141. 
1187 «Η παράσταση του Μελισμού καθιερώθηκε επίσημα στη βυζαντινή εικονογραφία στα τελευταία χρόνια 
του 12ου αιώνα. Πρόκειται για τη συμβολική εικόνιση της τέλεσης του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, 
κατά την οποία ο άρτος και ο οίνος της Θείας Ευχαριστίας μεταβάλλονται και καθαγιάζονται σε σώμα και 
αίμα του Χριστού». Κωνσταντινίδη, «Το δογματικό υπόβαθρο», 165 κ.ε. Σχετικά με την 
εικονογραφία του θέματος βλ. Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, 63 κ.ε. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα, 61-64. Κωνσταντινίδη, «Ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς» 93 κ.ε. 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 95-96.  
1188 Ο άγιος Γρηγόριος, ο Θαυματουργός, Επίσκοπος Νεοκαισαρείας, ιστορείται εντός 
τρίχρωμου βάθους, γέρων στρογγυλογένης. Φέρει αρχιερατικά άμφια με πολυσταύριο φαιλόνιο 
και πολυσταύριο ωμοφόριο. Ευλογεί με το δεξί του χέρι και κρατεί κλειστό κώδικα ευαγγελίου 
στο αριστερό του χέρι. Για την εικονογραφία του αγίου και των Επισκοπικών αμφίων βλ. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 155.  Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη 
λειτουργική μας παράδοση, 129-141. 



 252 

ΣΠΙΡΙΔΟΝΑC (εικ. 378).1189 Εν συνεχεία ψηλότερα ιστορείται ολόσωμος, 

αδιάγνωστος ιεράρχης και ακολουθεί το παράθυρο του ανατολικού τοίχου.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Μεταξύ κόγχης και ιερού Βήματος εικονίζεται 

αδιάγνωστος άγιος. Στο φουρνικό της πρόθεσης ιστορείται ο Χριστός ως η Άκρα  

Ταπείνωση, ημίγυμνος, με τον Σταυρό του μαρτυρίου πίσω του, πλαισιωμένος 

από την Παναγία και τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο (εικ. 381). Ειδικότερα ο 

Χριστός παριστάνεται νεκρός, γυμνός, μέσα σε σαρκοφάγο, έχοντας τις παλάμες 

σταυρωμένες στο ύψος του στήθους.1190 Άνωθεν του φουρνικού της πρόθεσης 

υπάρχει στενή φωτιστική θυρίδα και Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΝΙΗΛ.1191 

Στον βόρειο τοίχο του ιερού Βήματος, η κάτω ζώνη είναι η φθαρμένη 

διακοσμητική ποδιά απομίμησης γεωμετρικών σχημάτων. Στην επόμενη ζώνη 

ψηλότερα εικονίζεται δυσανάγνωστος ιεράρχης με προτεταμένο το αριστερό 

του χέρι, και τον Χριστό ως νήπιο απέναντί του καθήμενο κάτωθεν κιβωρίου 

(εικ. 382).1192  

Στην τρίτη ζώνη του βορείου τοίχου, η ζωγραφική ζώνη κοσμείται με 

στηθάρια ημίσωμων αγίων. Τα στηθάρια περιπλέκονται με ελισσόμενα κλήματα 

και καρπούς της αμπέλου. Εντός των μεταλλίων  εικονίζονται δύο αδιάγνωστοι 

                                                 
1189 Ο εικονογραφικός τύπος και τα λείψανα της επιγραφής δείχνουν ότι πρόκειται για τους 
αγίους  Κύριλλο και Σπυρίδωνα. Η αιθάλη που έχει επικαθίσει στη ζωγραφική επιφάνεια δεν 
μας επιτρέπει να γνωρίζουμε λεπτομέρειες της ιστόρησης τους.   
1190 Στη βορειοανατολική κόγχη του Ιερού Βήματος, απαντά η καθιερωμένη παράσταση της 
Άκρας Ταπείνωσης, «ενδεικτική και αποδεικτική της θυσίας του Χριστού, από τον 14ο αιώνα ιστορείται 
στην πιο κατάλληλη θέση, στη κόγχη της πρόθεσης, χώρο προετοιμασίας των Τιμίων Δώρων». Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 229-230. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Κατσελάκη, «Ιταλοκρητική εικόνα με την Άκρα Ταπείνωση», 281 κ.ε. 
Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 44-45. Σκλείδα, «Κρητική εικόνα της Άκρας  
Ταπείνωσης», (Ι/Ν). Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων, 109-110. 
1191 Για την εικονογραφία του βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 146. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 191. 
1192 Οι φθορές στην επιφάνεια του τοίχου σε συνδυασμό με την επικαθισμένη αιθάλη και την 
απολέπιση δυσκολεύουν την ακριβή μελέτη της παράστασης. Από τα λείψανα της 
εικονογραφίας και τη θέση της παράστασης στο Ιερό Βήμα εκτιμούμε ότι πρόκειται για την 
παράσταση του Οράματος του αγίου Πέτρου. «Το θέμα αυτό, που θεωρείται εικονογραφικό παράλληλο 
του Μελισμού, εισάγεται στην εντοίχια ζωγραφική τον 13ο αι., κατά κανόνα στην πρόθεση, λόγω της 
σύνδεσης του με το μυστήριο της  Θείας Ευχαριστίας, ενώ από τον 15ο αιώνα η θέση του θα παγιωθεί στον 
βόρειο τοίχο του ίδιου χώρου». Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 235. Για τη θέση της παράστασης στο 
βόρειο τοίχο και την εικονογραφία της βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 219. Τσιγάρας, 
Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 53-54. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 56-59.  
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άγιοι με ευαγγέλια και Ο ΑΓΙΟC ΠΡΟΧΟΡΟC.1193 Στην τέταρτη ζώνη 

ψηλότερα, από ανατολικά προς δυτικά, ιστορούνται οι παρακάτω παραστάσεις: 

η παράσταση της  Ανάστασης του Χριστού (εικ. 383). Από τη σκηνή διακρίνεται 

αμυδρά, λόγω της  αιθαλοκαπνισμένης επιφάνειας, μόνο η κάτω ζώνη 

ζωγραφικής, με το Χριστό να πατά τις σπασμένες θύρες του Άδη. Η όμορη 

παράσταση που απαντά είναι Η ΚΟΥCΤΟΥΔΗΑ (εικ. 384).1194 Στην τελευταία 

ζώνη η ζωγραφική διακόσμηση ολοκληρώνεται με τον φυτικό διάκοσμο 

ελισσόμενων βλαστών και ανθέων.  

Στον τυφλό θόλο του ιερού Βήματος, εντός μεταλλίου, δεσπόζει η 

παράσταση Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC, -μέσω της οποίας κατέστη δυνατό το μυστήριο της 

Ενσάρκωσης- με τον Χριστό ολόσωμο, τον Πατέρα στον τύπο του Παλαιού των 

Ημερών, αμφότεροι καθισμένοι σε νέφη κρατώντας σφαίρα, και το Άγιο 

Πνεύμα εν είδει περιστεράς.1195 Ο εικονογραφικός τύπος του Πατέρα και του 

Υιού να βαστάζουν σφαίρα εισάγεται κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.1196 Η 

παράσταση αποτέλεσε την αιτία θερμών συζητήσεων τον 19ο αιώνα, για το 

ορθόδοξο ή όχι περιεχόμενο της ανθρωπόμορφης Αγίας Τριάδος.1197  

Στον επόμενο ομόκεντρο κύκλο ιστορούνται εννιά αδιάγνωστοι 

προφήτες με ανοικτά, δυσανάγνωστα, ενεπίγραφα, ειλητάρια (προφητεύοντας 

                                                 
1193 Ο άγιος Πρόχορος, επίσκοπος Νικομηδείας, εικονίζεται με αρχιερατικά άμφια κρατώντας 
και με τα δυο του χέρια κλειστό κώδικα ευαγγελίου. Ο άγιος υπήρξε μαθητής του αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου. Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, VII, 540-541. Η 
εικονογραφία του αγίου δεν απαντά συχνά στην περιοχή π.χ. στα Λινοτοπίτικα μνημεία στης 
περιοχής ο άγιος δεν εντοπίζεται σε κανένα από αυτά.  
1194 Η παράσταση με τη σωσμένη επιγραφή και τους εικονογραφικούς τύπους ιστορεί τη 
συνύπαρξη της σκηνής της Επίσκεψης των Μυροφόρων γυναικών στον Τάφο και της σκηνής 
του Λίθου. Οι τρείς Μυροφόρες, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλώμη, 
πλησιάζουν τον Πανάγιο Τάφο και φέρουν μαζί τους τα μυροδοχεία. Η παράσταση είναι 
εμπνευσμένη από τους Ευαγγελιστές Μάρκο 16, 1 ή Λουκά 24, 10. Η παράσταση καλύπτεται  
από το  άνω τμήμα του εικονοστασίου, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις 
λεπτομέρειες της. Σχετικά με την εικονογράφηση της παράστασης βλ. Αναγνωστόπουλος, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 164-165.     
1195 Η σκοτεινή επιφάνεια της παράστασης, λόγω καπνοαιθάλης μας δυσκολεύει να εντοπίσουμε 
τις λεπτομέρειες της. Οι εικονογραφικοί τύποι των προσώπων και η επιτοίχια επιγραφή μας 
δείχνουν ότι πρόκειται για την ανθρωπόμορφη απεικόνιση της Αγίας Τριάδος.   Η παράσταση 
αποτελεί εικονογραφικό παράλληλο της Φιλοξενίας του Αβραάμ. Μεράντζας, Ο τόπος της 
αγιότητας, 87.   
1196 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 338-339.  
1197 Οι συζητήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση της Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης το 1780 και στη καταδίκη της ανθρωπόμορφης 
παράστασης. Για τις αντιθέσεις  της εποχής σχετικά με την εικονογράφηση της Αγίας Τριάδας 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 242-245.  
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πιθανότατα για το Πρόσωπο της Θεοτόκου). Στην ανατολική πλευρά του 

κύκλου, στο κέντρο της παράστασης, εικονίζεται η Παναγία, εντός μεταλλίου ― 

κυκλικά ενεπίγραφου αλλά δυσανάγνωστου ― βασταζόμενο υπό δύο 

αγγέλων.1198 Στα σφαιρικά τρίγωνα του τυφλού θόλου στο ιερό Βήμα και στην 

προέκτασή τους, εικονίζονται πολυπρόσωπες, αδιάγνωστες, παραστάσεις.  

Στον νότιο τοίχο του ιερού εικονίζεται ολόσωμος, μετωπικός Ο ΑΓΙΟC 

ΝΗΚΟΛΑΟC με αρχιερατικά άμφια να ευλογεί με το δεξί του χέρι, ενώ με το 

αριστερό χέρι να κρατάει κλειστό κώδικα ευαγγελίου (εικ. 379, 380).1199   

Στην επόμενη ζώνη ψηλότερα ξεδιπλώνονται ημίσωμοι άγιοι, 

δυσανάγνωστοι, λόγω υποστύλωσης και στήριξης του εικονοστασίου. Στην 

τέταρτη ζώνη ιστορούνται τρείς παραστάσεις από ανατολικά προς τα δυτικά: ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Γέννηση του Χριστού και η Υπαπαντή.1200 Η 

πέμπτη και τελευταία ζώνη περιορίζεται σε επίστεψη από ελισσόμενους 

βλαστούς και άνθη.  

Στην άντυγα μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού τοίχου, στη νότια 

πλευρά του Ιερού, ιστορούνται: Ο ΑΓΙΟC ΓΡΙΓΟΡΙΟC Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΩΝ, Ο 

ΑΓΙΟC ΓΡΙΓΟΡΙΟC [...] ΜΟC και ένας αδιάγνωστος άγιος. 

Στην αντίστοιχη άντυγα στη βόρεια πλευρά, ιστορούνται: δύο 

αδιάγνωστοι άγιοι, λόγω της ξύλινης υποστύλωσης, και Ο ΑΓΙΟC 

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗC ΠΑΤΡΙΑΡΧΗC.  Λόγω της προïούσης φθοράς στη ζωγραφική 

                                                 
1198 Συναφές θέμα με το Μυστήριο της Ενσάρκωσης του Χριστού  αποτελεί και η εικονογράφηση 
της Παναγίας με τους εννιά Προφήτες. Η επιφάνεια της ζωγραφικής είναι αρκετά σκοτεινή 
αλλά από τα διακρινόμενα στοιχεία υποθέτουμε ότι η παράσταση εικονίζει το γνωστό θέμα 
«Άνωθεν οι Προφήτες. Ως αρχαιότερη γνωστή παράσταση του θεωρείται η εικόνα της μονής Σινά (12ος 
αιώνας), στην οποία όλες οι μορφές είναι ολόσωμες. Φαίνεται πως το θέμα γεννήθηκε την εποχή των 
Κομνηνών υπό την επίδραση των θεολογικών συζητήσεων για το δόγμα της Ενσαρκώσεως». Σχετικά με 
το θέμα, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Δρανδάκης, «Το εικονογραφημένο θέμα», 195. 
Ασφενταγάκης, «Θεοτόκος», 242. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 61-64. όπου και όλη η 
παλαιότερη βιβλιογραφία.  
1199 Η ολόσωμη στάση του αγίου μαρτυρά βυζαντινή επίδραση. «Ο τύπος του ένθρονου αγίου 
συνηθίζεται περισσότερο στη μεταβυζαντινή εποχή, ενώ παλαιότερα επιλέγονταν ο ολόσωμος». Σκαβάρα, 
Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 267. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. Αντουράκης, Ο άγιος Νικόλαος στη βυζαντινή τέχνη, 15 κ.ε. 
Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 193-196. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 188. Trifonova, 
Οι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 226.  
1200 Οι εικονογραφικοί τύποι και τα λείψανα των επιγραφών δείχνουν ότι πρόκειται για τις 
παραστάσεις του Ευαγγελισμού, της Γέννησης του Χριστού και της Υπαπαντής. Η αιθάλη και οι 
φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε λεπτομέρειες των σκηνών 
ιστόρησης τους.   
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επιφάνεια του τοίχου δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις λεπτομέρειες των 

σκηνών της απεικόνισής τους.   

 

Ο νάρθηκας 

 

Στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα, στο υπέρθυρο της εισόδου από τον 

νάρθηκα προς τον κυρίως ναό, εντοπίζεται η πρώτη επιγραφή του καθολικού, σε 

παραλληλόγραμμο σχήμα, η οποία αναγράφεται με κεφαλαία  γράμματα, σε 

μαύρο χρώμα και ημίλευκο από την παλαιότητα βάθος.1201 

 Στα αριστερά της θύρας εισόδου του ναού εικονίζεται η Παναγία 

ένθρονη, Βρεφοκρατούσα, με ανάγλυφο φωτοστέφανο εντός θλαστού τόξου (εικ. 

385).1202 Στα δεξιά της Παναγίας εικονίζεται ολόσωμος, Ο ΑΡΧΩΝ ΓΑΒΡ/ΡΙΗΛ, 

στραμμένος στα δεξιά του, με ανάγλυφο φυτικό φωτοστέφανο (εικ. 385.1203 

Άνωθεν της υπέρθυρης επιγραφής απαντά Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΝΗΥΛ με την 

Παναγία. Η ζωγραφική επιφάνεια είναι φθαρμένη και τα εικονιζόμενα 

πρόσωπα αποσαρκωμένα ζωγραφικά (εικ. 386).  

Στα δεξιά της θύρας εισόδου του νάρθηκα προς τον ναό, εικονίζεται η 

ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα, με τα τρία πρόσωπα να περιβάλλονται με 

ανάγλυφα φωτοστέφανα (εικ. 385).1204 Αναλυτικότερα, παριστάνονται εντός 

θλαστού τόξου να κρατούν σφαίρα ανάμεσα τους, στα δεξιά ο Πατήρ, ως ο 

Παλαιός των Ημερών και στα αριστερά ο Χριστός ευλογώντας. Το Άγιο Πνεύμα 

ιστορείται στο κέντρο επάνω, εν είδει περιστεράς. Ο συγκεκριμένος 

εικονογραφικός τύπος απαντά κατά την εποχή των Παλαιολόγων και 

                                                 
1201 Ένθα ανωτέρω. 
1202 Στην περιοχή της Αλβανίας από τους πρώτους ζωγράφους που εφαρμόζουν την τεχνική του 
στοκοανάγλυφου ή γύψινου φωτοστέφανου είναι ο Ονούφριος Κυπριώτης κατά τον 16ο αιώνα. 
Αυτή η τεχνική είναι συνυφασμένη με την ηπειρωτική σχολή ζωγραφικής και έχει μεγάλη 
απήχηση στα Βαλκάνια. Arapi, «Onufër Qiprioti», 131 κ.ε. Άσπρα-Βαρβαδάκη, «Μια 
μεταβυζαντινή εικόνα», 116-117. Ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στην 
είσοδο του ναού απαντά και στο ναό του αγίου Νικολάου στη Σαρακίνιστα. Γενικότερα η 
απεικόνιση της Παναγίας στον τύπο της Οδηγήτριας επαναλαμβάνεται στη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή ζωγραφική. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 102, 277.  
1203 «Ο φυλακτήριος ρόλος που επεφύλαξε η ορθόδοξη λατρεία στους αρχαγγέλους δικαιολογεί την 
παρουσία τους κοντά στις εισόδους των ιερών ναών». Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 197.  
1204 Σχετικά με τα ανάγλυφα φωτοστέφανα ένθα ανωτέρω. 
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εξαπλώνεται κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια.1205 Δίπλα στην εικόνα της Αγίας 

Τριάδας εικονίζονται ολόσωμοι, σε τρίχρωμο βάθος, ένας αδιάγνωστος άγιος 

και Ο ΗΛΙΑC Ο ΘΕΣΒΙΤΗC με ανοικτό δυσανάγνωστο ειλητάριο (εικ. 385). Ο 

προφήτης παριστάνεται μετωπικός και φορεί χιτώνα και μανδύα, που 

πορπώνεται στο στέρνο.1206 Στην εικονογραφία ο κύκλος της ζωής του προφήτη 

Ηλία συναντάται για πρώτη φορά τον 3ο αιώνα στη Συναγωγή της Δούρα-

Ευρωπού.1207 Στις δύο κατώτερες ζώνες  η διακόσμηση ολοκληρώνεται με 

πιατέλες γεμάτες φυλλοφόρα άνθη και χαμηλότερα με τον γεωμετρικό 

διάκοσμο.    

Στο υπόλοιπο τμήμα του ανατολικού τοίχου ιστορείται η Δευτέρα 

Παρουσία (εικ. 387-390).1208 Το θέμα της Μέλλουσας Κρίσης 

αποκρυσταλλώνεται κατά τον 16ο αιώνα, όπως αυτό προκύπτει από το 

εικονογραφικό πρόγραμμα των μοναστηριών.1209 Η παράσταση βασίζεται στο 

στο όραμα του Δανιήλ, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στην απόκρυφη 

Αποκάλυψη του Παύλου.1210 Στην κορυφή της εικονογραφικής σύνθεσης 

ιστορείται ο Χριστός ως Μέγας Κριτής, πλαισιωμένος από την Παναγία και τον 

                                                 
1205 Η εικονογραφία με τον Θεό-Πατέρα και τον Χριστό να βαστούν σφαίρα επικρατεί σε εικόνες 
του 16ου και 17ου αιώνα. Η ιστόρηση του ναού πραγματοποιήθηκε πριν την καταδικαστική 
απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1780 για το συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο. 
Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο της παράστασης και την ανωτέρω απόφαση του 
Πατριαρχείου βλ. Παππάς,  Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 242-245.  Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 338-339.  
1206 Ο Προφήτης Ηλίας απαντά σε ναούς της περιοχής, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη 
Ηλία Γεωργουτσατίου, στη μονή Μεταμορφώσεως Τσιάτιστας Πωγωνίου, στον Προφήτη Ηλία 
Στεγόπολης. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 104, 191-192, 353. Σχετικά με την 
εικονογραφία του Προφήτη βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 77. Boberg, «Elias», 118-121. 
Κοντούλης, Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία.  
1207

 Κοντούλης, Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία, 241-242. Παππάς,  Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 504.  
1208 Σχετικά με την οριστικοποίηση των στοιχείων της σύνθεσης της Δευτέρας Παρουσίας στην 
εικονογραφία και τον εικονογραφικό τύπο όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Ασφενταγάκης, «Δευτέρα Παρουσία», 61-62.  Γκιολές, «Εσχατολογικές εικαστικές εκφράσεις του 
Χριστού», (Ι/Ν). Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 171-181. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 235 κ.ε. Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας, 34 κ.ε. Αχειμάστου-
Ποταμιάνου, «Εικών της Δευτέρας Παρουσίας», 207-228. Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 
88 κ.ε. Σχετικά με τις μεταθανάτιες εμπειρίες υπό το φώς της Ορθόδοξης διδασκαλίας βλ. Ρόουζ, 
Η ψυχή μετά τον θάνατο, 15 κ.ε.  
1209 Γκιολές, «Εσχατολογικές εικαστικές εκφράσεις του Χριστού», (Ι/Ν). Μπεκιάρης, Ο 
ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα, 113 κ.ε.  
1210 Ματθαίος 25. 31-46,  Tischendorf, Apocalypses apocryphae, III. 34 κ.ε. Δανιήλ 7. 1-28. 
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Τίμιο Πρόδρομο σε στάση δέησης.1211 Δύο άγγελοι κρατούν ανοικτό ειλητάριο, 

που περιλαμβάνει το σύμπαν, με την απεικόνιση του ήλιου και της σελήνης.1212 

Χαμηλότερα, χορεία αγγέλων με το Άγιο Πνεύμα εν είδει Περιστεράς. Στα 

αριστερά της σύνθεσης άξιο παρατήρησης είναι ο άγγελος, που σαλπίζει στην 

προσωποποιημένη θάλασσα που εικονίζεται εν είδει θαλασσίου τέρατος, 

βαστάζουσα σκήπτρο και τρικάταρτο καράβι.1213 Ο πύρινος ποταμός εκβάλλει 

ορμητικός κάτω από τον θρόνο του ένθρονου Χριστού, διαπερνά διαγώνια όλο 

τον ανατολικό τοίχο, διαμέσου των εγηγερμένων νεκρών και της 

ψυχοστασίας,1214  αλλά δεν προλαβαίνει να φτάσει στο στόμα του δράκοντα, 

λόγω αποτοίχισης στο συγκεκριμένο σημείο.1215 Στη μέση της παράστασης εντός 

αρκοσολίου εικονίζεται η ανθρωπόμορφη ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC (εικ. 389).1216 Στο όνομα 

του Πατέρα η επιτοίχια επιγραφή αναγράφει CΑΒΑΩΘ. Αριστερά του 

αρκοσολίου υπάρχει η υπογραφή ΧΕΙΡ. ΒΑC.ΜΑΡΤΗΝΟC (εικ. 390).  

Στον βόρειο τοίχο, που ολοκληρώνεται σε τεταρτοσφαίριο, η παράσταση 

συνεχίζεται. Στην επάνω πλευρά ιστορείται όμιλος αγίων, χαμηλότερα 

εικονίζεται η Παναγία δορυφορούμενη υπό αγγέλων. Χαμηλότερα 

απεικονίζονται Ο ΙΑΚΟΒ, Ο ΗCΑΑΚ, ένας αδιάγνωστος πατριάρχης 

(Αβραάμ;) και δίπλα τους στέκει ο ληστής με τον σταυρό˙ οι τέσσερις ποταμοί 

ταυτοποιούνται, σύμφωνα με τις επιγραφές: ΓΕΩΝ, ΕΥΦΡΑΤΗC, ενώ ο Τίγρης 

και ο Φυσών δεν διακρίνονται.1217  

Στην άντυγα του βορείου τοίχους  σύνδεσης με τον κεντρικό νάρθηκα 

εικονίζονται δύο ολόσωμοι, αδιάγνωστοι άγιοι, λόγω υποστύλωσης. Στην 

αντίστοιχη άντυγα  του νοτίου κλίτους προς την είσοδο του ναού εικονίζονται 

δύο ολόσωμοι άγιοι: Ο ΑΓΙΟC ΔΗΜΗΤΡΙΟC (εικ. 391) φοράει πολυτελή 

                                                 
1211 «Το θέμα δημιουργήθηκε από άμεση επίδραση των σχετικών επικλήσεων στη θεία Λειτουργία (δεήσεις) 
σε συνδυασμό με την αυτοκρατορική εθιμοτυπία. Είναι απαύγασμα της πίστης ότι η μεσιτεία των αγίων στον 
Μέγαν Κριτήν υπέρ των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα λυσιτελής». Γκιολές, «Εσχατολογικές εικαστικές 
εκφράσεις του Χριστού», (Ι/Ν).  
1212 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 174-175. 
1213 Ενδεικτικά στοιχεία που παραπέμπουν σε λαϊκότροπες παραστάσεις. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 173. Αποκάλυψη 8. 7-12. Garidis, Etudes sur le jugement, πίν. II. 4, III 5.  
1214 Σοφία Σολομώντας 3.1. 
1215 Δανιήλ 7. 10. Λουκάς 16.24 
1216 Ασφεντάκης, «Οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης», 57 κ.ε. 
1217 Γένεση 2. 10-13. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 236. 
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ενδύματα με μαργαριτοκόσμητες παρυφές και μανδύα, που πορπώνεται στο 

στήθος. Η ζωγραφική επιφάνεια σώζεται με πάρα πολλές φθορές στα ενδύματα 

και στο πρόσωπό του. Η άντυγα ολοκληρώνεται με έναν αδιάγνωστο άγιο, με 

πολυτελή ενδύματα και χρυσοποίκιλτες παρυφές, να ευλογεί και να κρατάει 

ομοίωμα κτιρίου με δικλινή στέγη. 

Στην άντυγα του δυτικού τοίχους, που ενώνει τη βόρεια με τη νότια 

πλευρά, ιστορούνται δύο αδιάγνωστοι άγιοι λόγω, υποστυλωματικών 

στηριγμάτων.    

Ο κεντρικός χώρος του νάρθηκα στέφεται με ημικυλινδρικό θόλο, στο 

κέντρο του οποίου δεσπόζει σε μετάλλιο Η ΠΛΑΤΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ με 

ανοικτά τα χέρια, και τον Χριστό ευλογούντα σε εσωτερικό μετάλλιο 

(εικ.391).1218 Γύρω από το μετάλλιο της Παναγίας επιγράφεται σε στενή, 

εξωτερική, κυκλοτερή γραφή  το ΕΠΙ CΟΙ ΧΑΙΡΟΙ…1219 «Η απόδοση του ύμνου 

αυτού είναι επηρεασμένη από την αυτοκρατορική εικονογραφία των εγκωμίων 

(Laudes)».1220 Η απεικόνιση της Παναγίας αποτελεί σύνθεση του λειτουργικού 

ύμνου «Επί σοι Χαίρει» του Ιερού Δαμασκηνού και ψάλλεται στη Λειτουργία του 

Μ. Βασιλείου αντί του «Άξιον Εστί».1221 Η ιστόρηση ύμνων στην εικονογραφία 

επικρατεί κυρίως κατά την εποχή των Παλαιολόγων.1222 

Στα δεξιά της Πλατυτέρας ιστορείται η παράσταση ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟ 

CΗCΤΗΜΑ, με χορεία αγγέλων να πλαισιώνουν την Παναγία και την 

ανθοκόσμητη πόλη (εικ.392).1223 Στην αντίστοιχη πλευρά του θόλου στα 

αριστερά της Παναγίας εικονίζονται με φθαρμένη επιγραφή […] ΗΓΙΑCΜΕΝΕ 

ΝΑΕ, χορεία αγίων και γυναικών να περιβάλλουν ναό με υψηλό τρούλο, που 

                                                 
1218 «Ο κύκλος συνδέεται με το πλήρωμα, την τελειότητα αλλά και την αιωνιότητα». Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 331 υπ. 1908.  
1219 Η παράσταση γνωρίζει μεγάλη διάδοση στην μεταβυζαντινή ζωγραφική και συναντάται 
στην εικονογραφία σε άμεση συνάρτηση με την απεικόνιση του Ακαθίστου Ύμνου 
επιβεβαιώνοντας την σχέση εικόνας και ύμνων. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος, 149-150. Αλιπράντης, Επί σοι Χαίρει. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, 207-210. Κωνστάντιος, 
Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο, 157-158. Μωυσίδου, Το Επί σοι Χαίρε στη 
μνημειακή μεταβυζαντινή τέχνη, 109 κ.ε.  
1220 Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 150. 
1221 Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, 272. Παπαγιάννης, Εγκόλπιο Αναγνώστου και Ψάλτου, 191.  
1222 Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, 207.  
1223 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 332. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το 
Καπέσοβο, 157-158.  
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συμβολίζει την ίδια την Παναγία, τη Χώρα του Αχωρήτου.1224 Στον δυτικό τοίχο 

του νάρθηκα εικονίζεται αδιάγνωστη παράσταση.  

Στη βόρεια πλευρά του ημικυλινδρικού νάρθηκα, στη γένεση της νότιας 

μετώπης των τόξων, εικονίζονται δύο δίπτερα αγγελάκια. Στην επόμενη ζώνη, 

εντός ημικυκλικής μαρμάρινης τοξοστοιχίας, ιστορούνται έξι Απόστολοι, 

καθισμένοι σε επίμηκες κάθισμα με ανοικτούς, ενεπίγραφους, δυσανάγνωστους 

κώδικες. Οι άγιοι είναι στραμμένοι στα αριστερά τους και  εντοπίζονται από 

δυτικά προς ανατολικά: Ο ΘΩΜΑC, Ο ΙΑΚΩΒΟC, Ο ΑΝΔΡΕΑC, Ο 

ΜΑΡΚΟC, Ο ΜΑΤΘΑΙΟC, Ο ΠΕΤΡΟC (εικ.393). Στην αντίστοιχη ζώνη στον 

νότιο τοίχο του νάρθηκα, στη βόρεια μετώπη, από ανατολικά προς δυτικά 

βρίσκονται: Ο ΠΑΥΛΟC, Ο ΙΩΑΝΝΗC και τέσσερις αδιάγνωστοι Απόστολοι. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: Στις δύο κατώτερες ζώνες η ανεικονική 

διακόσμηση προβάλλει με απομίμηση γεωμετρικών σχημάτων. Στην τρίτη ζώνη 

εικονίζονται δύο αδιάγνωστοι άγιοι με δύο επιπλέον αγίους, που υποθέτουμε 

ότι υπήρχαν, αλλά σήμερα έχουν καλυφθεί με επίχρισμα.  

Στο τεταρτοσφαίριο του ημικυλινδρικού θόλου διακρίνονται δύο ζώνες, 

ανά ζεύγη, πιθανότατα από τον Θεομητορικό κύκλο και τον Ακάθιστο Ύμνο, 

μιας και στο κέντρο των συνθέσεων το πρόσωπο που ξεχωρίζει είναι η Παναγία, 

και είναι άμεση η σχέση του Ακαθίστου Ύμνου με το ανωτέρω «Επί σοι 

Χαίρει».1225 Οι τρεις παραστάσεις είναι δυσανάγνωστες, η  τέταρτη έχει θέμα τη 

φυγή στην Αίγυπτο. Η ταύτιση γίνεται λόγω της εναπομείνασας λέξης της 

επιγραφής […] ΕΔΙΩΞΕ, όπου η Παναγία εικονίζεται έφιππη με τον Ιωσήφ τον 

Μνήστορα να προπορεύεται πεζός (εικ. 394).1226 Η ζωγραφική επιφάνεια έχει 

αρκετές φθορές και επικαθήσεις, γεγονός που καθιστά αδύνατες περαιτέρω 

παρατηρήσεις. Στη τελευταία ζώνη διακόσμησης κυριαρχεί η φυτική 

απομίμηση. 

                                                 
1224

 Αλιπράντης, Επί σοι Χαίρει, 161. Παππάς, Ό.π. 334.  
1225 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 330.  
1226 Σχετικά με την εικονογραφία του Ακαθίστου Ύμνου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής Αγίας Τριάδος, 190 κ.ε. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 228 κ.ε. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 231 κ.ε. 
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 147 κ.ε.  
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ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΟ:  Οι δύο 

πρώτες ζώνες διακόσμησης είναι ανεικονικές, με γεωμετρικά σχήματα. Στη 

επόμενη ζώνη ψηλότερα από αριστερά προς τα δεξιά του νοτίου τοίχου, 

ιστορούνται ολόσωμοι: Ο ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ,1227 με σπαθί και καντάρι στα χέρια 

του και Η ΑΓΙΑ ΑΝΑCΤΑCΙΑ Η φαρμακολύτρια (εικ. 395).1228 Η ζωγραφική 

επιφάνεια της ζώνης ολοκληρώνεται με τρεις ολόσωμες, δυσανάγνωστες αγίες, 

λόγω των φθορών στην επιφάνεια του τοίχου (εικ. 395, 396). Οι επόμενες δύο 

ζώνες είναι δυσανάγνωστες. Η έκτη και τελευταία ζώνη στέφει τη ζωγραφική 

διακόσμηση με φυτικό διάκοσμο.  

Στην άντυγα του νοτίου διαμερίσματος του νάρθηκα,  που συνδέει τη 

βόρεια με την νότια πλευρά, ιστορούνται δύο ημίσωμοι άγιοι. Ειδικότερα ένας 

αδιάγνωστος και Ο ΑΓΙΟC ΑΝΑΝΙΑC. Ο άγιος ανήκει στην τριανδρία αγίων 

μαζί με τους Αζαρία και Μισαήλ. Οι τρείς άγιοι ιστορούνται από την 

παλαιολόγεια εποχή σε μνημεία της Βόρειας Ελλάδας.1229 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στις κατώτερες ζώνες του εικονογραφικού 

προγράμματος κυριαρχεί η γεωμετρική διακόσμηση. Στην επόμενη ζωγραφική 

ζώνη απαντούν άγιοι της Εκκλησίας ευλογώντας, με δυσανάγνωστα 

ενεπίγραφα ειλητάρια, εντός θλαστών τόξων. Αναλυτικότερα εντός τρίχρωμου 

βάθους, από νότια προς βόρεια, εικονίζονται: ένας αδιάγνωστος άγιος, Ο 

ΑΓΙΟC ΑΡΣΕΝΙΟC ο μέγας (εικ. 397) και ο άγιος Θεοδόσιος.1230 Ο άγιος 

Αρσένιος ανιχνεύεται, λόγω και των φθορών της ζωγραφικής, με μοναχικά 

ενδύματα, ανάλαβο και κουκούλιο. Ο εικονογραφικός του τύπος εμφανίζει 

διάφορες εκδοχές, τόσο στα μεσοβυζαντινά, όσο και στα υστεροβυζαντινά 

χρόνια.1231 Η ιστόρηση του αγίου Θεοδοσίου1232 (εικ. 397, 398)1233 απαντά ήδη 

                                                 
1227 Για τη θέση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη μνημειακή ζωγραφική ένθα ανωτέρω. 
1228 Σχετικά με το βίο και το προσωνύμιο της αγίας βλ. Παπαδημητρόπουλος, «Αγία Αναστασία 
η Φαρμακολύτρια» (Ι/Ν). Λαγγής, Ο μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, XII, 600.   
1229 Για τον εικονογραφικό τύπο του αγίου Ανανία και την καθιέρωση του  βλ. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 260. Εμμανουήλ, «Οι τοιχογραφίες του αγίου Νικολάου», 130.  
1230 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 162.  
1231

 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 236. 
1232

 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟΔΩΣΙΟC Ο κοινοβιάρχης. 
1233 Ο άγιος Θεοδόσιος θεωρείται ένας εκ των θεμελιωτών του Ορθοδόξου μοναχικού βίου. 
Χαριζάνης, «Οι απαρχές του μοναχισμού», 36.  
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από τους μεσοβυζαντινούς χρόνους και παρατείνεται με μικρές 

διαφοροποιήσεις στη μεταβυζαντινή ζωγραφική.1234  

Στην επόμενη ζώνη υπάρχουν δύο δυσανάγνωστες και δυσδιάκριτες 

παραστάσεις. Στη συνέχεια, στην ίδια στοίχιση δίπλα στον άγιο Θεοδόσιο, 

εικονίζεται Ο ΑΓΙΟC ΧΑΡΑΛΑΜΠΟC (εικ. 397, 398) με ανθοκόσμητα ιερατικά 

άμφια να ευλογεί με το δεξί του χέρι και να βαστάει στο αριστερό του χέρι 

μαργαριτοκόσμητο και λιθοκόσμητο ευαγγέλιο.1235 Την  χορεία των αγίων 

συμπληρώνει η παρουσία του μαθητή  τού αγίου Ερμολάου με την επιγραφή: Ο 

ΑΓΙΟC ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ (εικ. 397, 398) .1236 Ο ιαματικός άγιος φέρει αρχαϊκή 

ένδυση, με ιμάτιο κοσμημένο και παρυφές στις άκρες του, ενώ βαστάει στα 

χέρια του  λαβίδα και το ιατρικό κιβώτιο του,  δηλωτικό της θεραπευτικής του 

επιστήμης. Στη συνέχεια η ιστόρηση του τοίχου συνεχίζεται με τους 

πρωτοκορυφαίους Αποστόλους και την επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC και Ο 

ΑΓΙΟC ΠΑΥΛΟC, κρατώντας ομοίωμα τρίτρουλης εκκλησίας, εικονογραφικό 

θέμα που συνδέεται με την ένωση των δύο Εκκλησιών (εικ. 399).1237 Οι άγιοι 

εικονίζονται με αρχαϊκή ενδυμασία, χιτώνα και ιμάτιο.1238 Η ζωγραφική 

επιφάνεια των αγίων έχει υποστεί αρκετές φθορές και αλλοιώσεις με αποτέλεσμα 

τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των κορυφαίων Αποστόλων να είναι 

                                                 
1234 Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 279-280. Παπαδημητρίου-
Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 391-393.  
1235 Αποδίδεται σύμφωνα με την Ερμηνεία «γέρων ασπρογένης, οξυδιχαλογένης και 
μακροδιχαλογένης». Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 157, 199. Σχετικά με την εικονογραφία 
του αγίου, όπου και η συναφής βιβλιογραφία βλ. Βασιλάκη, «Εικόνα του αγίου Χαραλάμπους», 
247 κ.ε. 
1236

 Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου έχει παγιωθεί ως προς τα  κύρια χαρακτηριστικά του ήδη 
από την βυζαντινή εποχή. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 300. Τσιμπίδα, Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 288-289.  Κουκιάρης, «Εικόνα του αγίου 
Παντελεήμονος», 233 κ.ε. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 213.  Σχετικά με τη συμβολή της 
Εκκλησίας στην ιατρική επιστήμη, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Λαφτσής, Η συμβολή της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ιατρική εκπαίδευση, 96 κ.ε.  
1237 Το εικονογραφικό θέμα των Κορυφαίων Αποστόλων να κρατούν ομοίωμα τρουλαίας 
εκκλησίας απαντά συχνά κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σχετικά με τη διαμόρφωση του 
εικονογραφικού τύπου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων βλ. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 319. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 208. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της 
Κέρκυρας, 95. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 218-219.  
1238 Οι δύο Απόστολοι ιστορούνται συνήθως στις εισόδους των ναών υποδηλώνοντας τη 
συμβολή τους στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης «ως οικουμένης διδάσκαλοι». 
Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, 30. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 
216-217.  
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δυσδιάκριτα. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τοίχου ολοκληρώνεται1239 με 

την ιστόρηση του αγίου Ευσταθίου,1240 της αγίας Θεοπίστης,1241 του αγίου 

Αγαπίου,1242 του αγίου Θεοπίστου1243 και ενός αδιάγνωστου αγίου (εικ. 400).  

Άνωθεν της ζώνης των ολόσωμων αγίων ιστορούνται δύο 

δυσανάγνωστες παραστάσεις.   

Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται δύο σκηνές από την ακολουθία του 

Ακαθίστου Ύμνου1244 και συγκεκριμένα ο Οίκος Η1245 και ο Οίκος Θ (εικ. 401, 

402, 403).1246 Στην επόμενη ζώνη ψηλότερα του αγίου Θεοπίστου  ιστορείται η 

Ζωοδόχος Πηγή (εικ. 404). Η σκηνή έχει αρκετές φθορές και η ταύτιση της 

παράστασης βασίζεται στην εικονογραφία των προσώπων. Η εικονογράφηση 

της Παναγίας συνδέεται με το ομώνυμο προσκύνημα στην  Κωνσταντινούπολη. 

Η Θεοτόκος αναδύεται μέσα από την ελλειψοειδή, κιονοστήρικτη με κόμπο 

λεκάνη και ιστορείται με τον Χριστό ως νήπιο να ευλογούν με τα χέρια τους.1247 

Η Παναγία και ο Χριστός περιστοιχίζονται από ασθενείς, που καρτερούν για 

θεραπεία. Η ιστόρηση της  παράστασης με θεραπευτικό και θαυματουργικό 

                                                 
1239 Η ταύτιση των  αγίων εδράζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνοδευτικές επιγραφές, λόγω 
φθορών και έλλειψης καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια.  
1240 Επιγραφή: ΑΓΙΟC ΕΥΣΤΑΘΙΟC ο πλακίδας.  
1241 Επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΗCΤΗ. 
1242 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΑΓΑΠΗΟC.  
1243

 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΩΠΗΣΤΟC.  
1244 O Ακάθιστος Ύμνος γνωρίζει ευρεία διάδοση και έχει μεγάλη απήχηση κατά την 
υστεροβυζαντινή και τη μεταβυζαντινή εποχή στα εικονογραφικά προγράμματα των ναών. 
Σχετικά με τον ύμνο και την εικονογραφία των παραστάσεων, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 228 υπ. 63-66. Παππάς, 
Χιον((ι)αδίτες Ζωγράφοι, 279 κ.ε.  
1245 Η παράσταση αποδίδεται με την εικονογράφηση της Γέννησης του Χριστού, όπως προτείνει 
και η Ερμηνεία. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 86, 148. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 132-133. Παπαγεωργίου,  Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 154. Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του νάρθηκα, 311.  
1246 Η σκηνή αποδίδει το ταξίδι των μάγων από την πόλη των Ιεροσολύμων στη Βηθλεέμ. Των 
μάγων προπορεύεται έφιππος κόκκινος άγγελος Κυρίου˙ στοιχείο που εισάγεται κατά τον 17ο 
αιώνα στην εικονογραφία μνημείων. Η εικονογραφία είναι επηρεασμένη από τον Ευαγγελιστή 
Ματθαίο, 2. 1-12. Σχετικά με την αποκρυστάλλωση του εικονογραφικού τύπου της σκηνής και 
τον έφιππο άγγελο βλ. Ζηκίδη, Ο εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου, 94 κ.ε. Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 133. Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων, 214-215. 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 197 κ.ε.  
1247 Για την εικονογραφία της παράστασης βλ. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 28 
κ.ε. Πάλλας, «Η Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή», 201-224. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας 
Τριάδος, 238-240.  
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χαρακτήρα γνωρίζει διάδοση από το 14ο αιώνα και εξής.1248 Στην επόμενη ζώνη 

η εικονογράφηση ολοκληρώνεται με μια αδιάγνωστη παράσταση.  

Στον βόρειο τοίχο του πρώτου μέρους του νάρθηκα ιστορούνται, εντός 

θλαστών τόξων και τρίχρωμου βάθους, ολόσωμοι άγιοι. Ειδικότερα, τρείς 

αδιάγνωστοι άγιοι, λόγω φθορών στη ζωγραφική επιφάνειά τους και της 

έλλειψης των συνοδευτικών επιγραφών (εικ. 405). Από τη χορεία των αγίων 

διακρίνεται μόνο ο άγιος Σέργιος.1249  

Στις επόμενες δύο ζώνες εικονίζονται δύο δυσανάγνωστες παραστάσεις 

και η διακόσμηση ολοκληρώνεται με τον φυτικό διάκοσμο της οροφής. 

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στη γωνία ένωσης του βόρειου και δυτικού 

τοίχου, εσωτερικά,  υπάρχει υπερυψωμένο τεταρτοσφαίριο κτίσμα, με άγνωστη 

χρήση, και καλυμμένο εξωτερικά με διακοσμητική ποδιά απομίμησης βήλων. 

Στην άντυγα που ενώνεται το πρώτο μέρος του νάρθηκα, στη βόρεια πλευρά, 

ιστορούνται δυσανάγνωστοι άγιοι, λόγω υποστυλωματικών στηριγμάτων. Στην 

αντίστοιχη άντυγα στη νότια πλευρά  εικονίζονται ο άγιος Ρούφος1250 και ο 

άγιος Στάχυς (εικ.406,407).1251 Οι δύο άγιοι ανήκουν στη χορεία των 

Εβδομήκοντα Αποστόλων. Ο άγιος Ρούφος έλαβε το επίθετο Εκλεκτός από τον 

ίδιο τον Απόστολο των εθνών Παύλο.1252 Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των 

Αποστόλων είναι αλλοιωμένα, και η ιστόρησή τους ταυτίζεται μέσω των 

συνοδευτικών επιγραφών.   

Στον νότιο τοίχο του νάρθηκα στο πρώτο μέρος εικονίζονται πάνω από 

τις ολόσωμες αγίες (Αγία Αναστασία και δυσανάγνωστες αγίες) δύο ζώνες με 

δύο παραστάσεις αντίστοιχα. Η πρώτη είναι δυσανάγνωστη και η δεύτερη είναι 

                                                 
1248 Velmans, «L’ iconographie», 132.  Σχετικά με την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής βλ. Λαγγής, Ο 
μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Πεντηκοστάριο), 107-115.  
1249 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΣΕΡΓΙΟC.  Είθισται στη μεταβυζαντινή ζωγραφική ο άγιος Σέργιος να 
συνοδεύεται από τον άγιο Βάκχο. Εικάζουμε ότι ένας εκ των άλλων αγίων της χορείας του 
τοίχου είναι ο άγιος Βάκχος. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 325-326. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158, 194, 270, 278, 296. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής 
Ρουσάνου, 220-221. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 194.  
1250 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΡΟΥΦΟC. 
1251 Επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC CΤΑΧΥC. 
1252 Προς Ρωμαίους 16. 13.  
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ο Οίκος Α του Ακαθίστου Ύμνου (εικ. 408).1253 Η παράσταση αποδίδεται με την 

εικονογραφία του Ευαγγελισμού, στην οποία και αναφέρεται. Η Θεοτόκος 

ένθρονη, δέχεται στα δεξιά της την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η 

ταύτιση της παράστασης βασίζεται στην εικονογραφία των προσώπων, λόγω της 

εξίτηλης επιγραφής και των φθορών στο σύνολο της ζωγραφικής επιφάνειας.  

Η τελευταία ζωγραφική ζώνη κοσμείται με φυτικό διάκοσμο. Στην 

μετώπη του βορείου τόξου, στη νότια πλευρά, εικονίζεται ο Οίκος Ε του 

Ακαθίστου, δηλαδή η επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ και ο ασπασμός 

τους.1254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1253 Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ.   Τσιουρής, 
Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 190-191. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 281-284. Ζηκίδη, 
Ο εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου, 56 κ.ε. Άσπρα-Βαρδάκη, Οι μικρογραφίες του Ακαθίστου 
Ύμνου, εικ. 2, 36, 45 σημ. 78-80. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 219-220.  
1254 Η εικονογραφία είναι εμπνευσμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά 1. 40-56 και το 
Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Για την εικονογραφία του θέματος βλ. Tischendorf, Evagelia 
Apocrypha, 12.2, Άσπρα-Βαρδάκη, Οι μικρογραφίες του Ακαθίστου Ύμνου, 40 κ.ε. εικ. 6.  
Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 154-155. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 148. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 290-291. Παρχαρίδου, Ο ζωγράφος Ματθαίος Ιωάννου, 23.  Τσιτουρίδου, Ο 
ζωγραφικός διάκοσμος, 142-143.  
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Η. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΝΑΡΙΑ 

 

Η.1. Γεωγραφική  θέση  και  ιστορία 

 

Η ιερά  μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου ή κατά άλλους της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Ζωναρίων (Κακιομένου), βρίσκεται στις πλαγιές του ομώνυμου 

όρους, στην ανατολική κοιλάδα του Δρύνου, και υπάγεται στο χωριό 

Κατούνα.1255 Η μονή είναι χτισμένη μεταξύ των χωριών Κατούνας, Λοβίνας και 

Χαραυγής, σε μικρή απόσταση από τον τελωνειακό σταθμό της Κακαβιάς.1256 Η 

άγνωστη αυτή μονή δεν αναφέρεται στην αλβανική βιβλιογραφία για τις 

σωθείσες επιτοίχιες επιγραφές της.1257  

Το μοναστήρι της Παναγίας είναι κτισμένο σε ημιορεινή, ερημική και  

δυσπρόσιτη τοποθεσία. Απέχει από τον οδικό επαρχιακό άξονα Βρυσερών-

Σωτήρας περίπου τρία τέταρτα πεζοπορικής διαδρομής, μέσα από ένα μονοπάτι 

αρκετά θαμνώδες και δύσβατο, που είναι προσβάσιμο σήμερα και επικίνδυνο 

(εικ. 454, 455).1258 Η ακριβής ίδρυση της μονής δεν μας είναι γνωστή˙  

ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ως έτος ίδρυσης της το 1566 ή και 

παλαιότερα.1259 Η Ευτυχία Παππά στη διδακτορική της διατριβή μας 

πληροφορεί για την ύπαρξη κτητορικής επιγραφής, με έτος θεμελίωσης το 

1761.1260 Η μονή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας διέθετε χρήματα για τη 

                                                 
1255 Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 20. Παπαδόπουλος, Τα αγιονέρια στην κοιλάδα το Δρίνου, 
137. Το χωριό Κατούνα (πλησίον των Ελληνικών συνόρων) σήμερα είναι εγκαταλειμμένο και οι 
κάτοικοι του διασκορπίστηκαν στα διπλανά χωριά το 1946, λόγω φόβου των αλβανικών αρχών 
ότι θα δραπετεύσουν στην Ελλάδα (Μαρτυρία Π. Νικόδημου Καρκασίνα). Παϊσιος, 
«Βαρθολομαίος ηγούμενος Ιεράς Μονής Κακιομένου 1831-1904», 477-480. 
1256 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 84. 
1257 Δυο κύρια έργα της αλβανικής βιβλιογραφίας του Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri και 
Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut που αναφέρονται στην περιοχή και 
παρουσιάζουν τις σωσμένες επιτοίχιες επιγραφές και όχι μόνο, δεν κάνουν μνεία για τη μονή.   
1258 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω να σημειώσω στον πατέρα Νικόδημο Καρκασίνα, με τη 
βοήθεια του οποίου επισκέφθηκα το μοναστήρι δυο φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες το 
καλοκαίρι. Η μονή είναι περικυκλωμένη με βάτα και η πρόσβαση της γίνεται μόνο μέσω της 
διάνοιξης πρόχειρου διαδρόμου.   
1259 Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός, 151. Μπάρας, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, 238. 
Κουλίδας,Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, 413.  
1260 Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 85.  
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μόρφωση των πιστών.1261 Πλησίον του μοναστηριού παλιότερα υπήρχε ένα από 

τα πέντε γνωστότερα αγιάσματα της κοιλάδας του Δρίνου.1262 Η μονή σήμερα 

είναι παντελώς εγκαταλελειμμένη και εκτεθειμένη στα φυσικά φαινόμενα.    

 

Η.2. Γενικά  στοιχεία  του  ναού 

 

Το καθολικό της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου έχει διαφορετικές 

χρονικές φάσεις ιστόρησης, καθιστώντας τη ζωγραφική του σύνθεση εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα. Ειδικότερα, το τοιχογραφικό σύνολο του κυρίως ναού έχει έτος 

ιστόρησης το 1780 και το έτος 1895.1263 

Ειδικότερα, σώζεται επιτοίχια, ελλιπής επιγραφή, αριστερά του 

υποποδίου της ένθρονης Πλατυτέρας, με μεγαλογράμματη γραφή:  

 

«ΕΝ ΕΤΗ 1780/ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΗΟΆΝΝΗ ΗΓΟΎΜΕΝΟC και κάτωθεν του 

υποποδίου της Παναγίας: ΑΙΛΈΑ ΚΑΤΆΚΑΡΠΟC1264 ΟΡΑC[…] ΠΑΘΗ 

ΤΕΚΝΟΥ/ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΛΌΓΩΝ ΕΙΠΑΤΟ […] ΕΥCΠΛΑΧΝΊΑC TON/ ΟΊΚΤΟΝ 

ΟΝΧΟΙΣ ΕΙ […] ΙΛΕΟC» (εικ. επιγραφής 12, 13).  

 

 Η δεύτερη σωσμένη πεντάστιχη επιγραφή, τα ονομαζόμενα δίπτυχα, 

εντοπίζεται κάτω από την παράσταση της Αποκαθήλωσης. Ειδικότερα: 

 

«Ενθάδε κεῑνται οἱ κτίτο(ρες) [… ] αστασίου Μον […]/ 

Ἰακώβου  Ἰερομονάχου.1265 Δανιήλ. Ζα […] (Χ)ιοναδίτου/ 

Ἰερεμίου. Ζαχαρίου. Χριστοφῶρου […]/ 

Νικοδήμου. Κοσμᾶ. Ιωαννικίου […]/ 

                                                 
1261 Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου, 443. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της 
μονής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας βλ. Παππά, Ό.π., 86.  
1262 Παπαδόπουλος, Τα αγιονέρια στην κοιλάδα το Δρίνου, 137. Παϊσιος, «Βαρθολομαίος ηγούμενος 
Ιεράς Μονής Κακιομένου 1831-1904», 477-480. 
1263 Ο ναός διασώζει δυο στρώματα ζωγραφικής. Είναι άγνωστο πότε χρονολογείται το πρώτο 
στρώμα μιας και δεν έχουν γίνει επιτόπιες σωστικές μελέτες και έρευνες.  
1264 Η φράση προέρχεται από τον 51ο ψαλμό του Δαυίδ.  
1265 Πιθανότατα πρόκειται για τον Γέροντα του μετέπειτα ηγουμένου της μονής Βαρθολομαίου 
Ιερομονάχου. Παϊσιος, «Βαρθολομαίος ηγούμενος Ιεράς Μονής Κακιομένου 1831-1904», 477-
480. 
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Τῶν Ιερομονάχων Σίμων μωναχοῦ. Μαίου 1» (εικ. επιγραφής 14, 15).1266 

 

Η τρίτη και τελευταία σωσμένη τεσσάρων στίχων επιγραφή εντοπίζεται 

στη βάση του βόρειου παραθύρου. Ειδικότερα:  

 

« […] μένων […] μνήσθητι/ 

Ε(ΝΘ)α ων συ γινώσκεις τα ονόματα αυτών/ 

Επιμέλεια Β(αρθ)ολομαίου Ιερομονά/ 

χου. Εν έτη Σωτηρίου 1895 Μαΐου 25» (εικ. επιγραφής 16).1267 

 

 Στο μοναστήρι σήμερα διασώζονται ερείπια από τα κελλιά των μοναχών 

και τους βοηθητικούς χώρους. Το ασκεπές καθολικό της μονής των Ζωναρίων 

σήμερα αποτελείται από τον νάρθηκα και τον κυρίως ναό. 

 

Ο  ναός 

 

Ο ναός του μοναστηριού είναι μικρών διαστάσεων και ανήκει στον τύπο 

της βασιλικής, ασκεπής, με πλευρικές κόγχες αθωνικού τύπου.  Οι εσωτερικές 

                                                 
1266 Στην κόγχη της πρόθεσης του Ιερού Βήματος διασώζεται μισοκατεστραμμένη επιγραφή με τα 
ονόματα που μνημόνευε ο ιερέας κατά τη Θεία Λειτουργία. Η επιγραφή διατηρεί στο τέλος της 
δεύτερης σειράς τη κατάληξη ..(Χ)ιοναδίτου, είναι δηλωτική του μικρού ορεινού χωριού 
Χιονάδες στην Πίνδο (επαρχία Κόνιτσας), κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ενδεικτικό των 
σχέσεων της μονής με το χωριό είναι και η περίπτωση του Ιερομόναχου Βαρθολομαίου του 
Χιοναδίτη, που διετέλεσε και ηγούμενος της μονής κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Το χωριό 
διακρίθηκε κατά τον 18ο αιώνα ως λίκνο σημαντικού αριθμού ζωγράφων με τα έργα τους να 
διασώζονται σε όλη τη Βαλκανική. Η διάσωση της κατάληξης- (Χ)ιοναδίτου-υποδηλώνει είτε 
άμεση κτητορική σχέση με τη μονή κάποιου πιστού, είτε τη συμβολή κάποιου ζωγράφου που το 
όνομα του διασώζονταν αλλά λόγω αποτοίχισης-όρυξης της πρόθεσης (πιθανότατα σε 
αναζήτηση θησαυρών) αλλά και φωτιάς έχει καταστραφεί και δεν διασώζεται σε πλήρη μορφή. 
Κατά τη γνώμη μας διασωζόταν το όνομα του ζωγράφου μιας και στην ευρύτερη περιοχή 
διακρινόταν για την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα της ίδια ακριβώς περίοδο οι συντεχνίες 
από το χωριό Χιονάδες. Επιπλέον σε όλα τα ονόματα των διπτύχων, η διάκριση τους γίνεται σε 
λαϊκούς και ιερείς, δίχως να προσδιορίζεται ο τόπος καταγωγής τους. Διασωθείσες επιγραφές 
χιοναδιτών ζωγράφων διασώζουν τον τόπο καταγωγής τους σε επιτοίχες επιγραφές π.χ. στην 
αγία Παρασκευή Φλαμουλίου. Περισσότερα βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες, 23 κ.ε. Παϊσιος, 
«Βαρθολομαίος ηγούμενος Ιεράς Μονής Κακιομένου 1831-1904», 477-480. 
1267 Ο Ιερομόναχος  Βαρθολομαίος διετέλεσε ηγούμενος από το 1887-1904. Σχετικά με το βίο του 
Ιερομονάχου βλ. Παϊσιος, «Βαρθολομαίος ηγούμενος Ιεράς Μονής Κακιομένου 1831-1904», 477-
480. 
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διαστάσεις του μνημείου είναι 8,80 μ. μήκος και 3,90 μ. πλάτος,  ο δε νάρθηκάς 

του έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,10 Χ 3,90 μ. Μεγάλο μέρος του επιχρίσματος 

της τοιχοποιίας στο εσωτερικό του ναού, λόγω υγρασίας, έχει αποτοιχιστεί. 

Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  του καθολικού κυριαρχεί η 

πέτρα. Στο μεγαλύτερο μέρος του ναού επικρατεί η απλή ημιλαξευτή λιθοδομή. 

Κατακλείοντας, ο ναός διαθέτει δύο μεγάλα παράθυρα στις πλευρικές κόγχες 

και μικρότερα στην κόγχη του ιερού Βήματος και στους πλάγιους τοίχους.  
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Η.3. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού 

 

Το καθολικό της Γεννήσεως της Θεοτόκου διασώζει αποσπασματικά 

ζωγραφικές παραστάσεις στον κυρίως ναό και το ιερό Βήμα. Η κατεστραμμένη 

οροφή και οι τοίχοι με  τους αναφυόμενους θάμνους, σε συνδυασμό με την 

υγρασία και την κρυσταλλοποίηση των αλάτων αλλά και την παρατεταμένη 

έκθεση του μνημείου στις καιρικές συνθήκες, δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε 

τα ζωγραφικά θέματα των εικονογραφικών κύκλων, που διακοσμούσαν το 

εσωτερικό του ναού.  

Ο εσωτερικός χώρος του καθολικού, λόγω της μεγάλης καταστροφής που 

έχει υποστεί από φυσικά φαινόμενα, διακοσμείται αποσπασματικά με 

τοιχογραφίες, με έτος ιστόρησης το 1780, σύμφωνα με την αφιερωματική 

επιτοίχια επιγραφή που διασώζεται στην κόγχη του Ιερού Βήματος, στην 

παράσταση της Πλατυτέρας. Η δεύτερη επιτοίχια επιγραφή που διασώζεται έχει 

έτος ιστόρησης το 1895. Ο ναός πιστεύουμε ότι διακρίνεται σε δύο φάσεις 

ζωγραφικής: η πρώτη ολοκληρώθηκε το 1780 και η δεύτερη το 1895. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα μας οδηγούν οι διαφορές που παρατηρούνται στην τεχνοτροπία, 

στη σχεδιαστική λεπτομέρεια και στην τονική κλίμακα των χρωμάτων. Οι 

παρατηρήσεις αυτές εντείνονται και από το σημαντικό γεγονός της αποτοίχισης 

του επιχρίσματος σε ορισμένα σημεία και της εμφάνισης του εσώτερου 

στρώματος ζωγραφικής, που καλύφθηκε με νεώτερη επιζωγράφιση και  

ολοκληρώθηκε και στα υπόλοιπα τμήματα του ναού, κατά το έτος 1895.   

Παρόλο που δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη εικονογραφική μελέτη 

για τον ναό, στη βάση των ζωγραφικών παραστάσεων εντοπίζουμε τη 

διακοσμητική ποδιά απομίμησης γεωμετρικών σχημάτων, που σώζεται 

αποσπασματικά μόνο στο ιερό Βήμα.  Στην υπόλοιπη ζωγραφική επιφάνεια του 

ναού διασώζονται παραστάσεις που φθάνουν τις πέντε ζώνες και ξεχωρίζουν 

μεταξύ τους με ερυθρόχρωμη και λευκή ταινία.  

Ο ζωγράφος ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα διδάγματα και τα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη ζωγραφική τέχνη της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

κατά τον 18ο αιώνα. Τα χρώματα που κυριαρχούν στις επιφάνειες είναι το μπλε, 
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η κιννάβαρι, η σιέννα. Το κοκκινωπό βάθος και το βυσσινί στη ζωγραφική  του 

ναού δεικνύει Κρητική επίδραση. Ο ζωγράφος επίσης χρησιμοποιεί την 

ετεροχρωμία σε ορισμένα ενδύματα, γεγονός που παραπέμπει σε  σερβικές 

επιρροές.  Οι αναλογίες και τα μέτρα στα σώματα των εικονιζόμενων προσώπων 

γενικά είναι μικρές και δυσανάλογες.    

 

Ο κυρίως ναός 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ: Η νότια κεραία του σταυρού του κυρίως ναού 

διαρθρώνεται σε πέντε ζωγραφικές ζώνες. Η πρώτη ζωγραφική ζώνη είναι 

κατεστραμμένη. Στην επόμενη ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι αρχιερείς. 

Ειδικότερα από ανατολικά προς δυτικά ιστορούνται στο ημιχώριο: Ο ΑΓΙΟC 

ΑΘΑΝΑ/ΣΙΟC με αρχιερατικά άμφια, ευλογώντας και κρατώντας κλειστό 

κώδικα ευαγγελίου (εικ. 422).1268 Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟC ΧΑΡΑΛΑ/ΜΠΟC (εικ. 

422).1269 Ο άγιος είναι στραμμένος στα δεξιά του, ευλογεί με το δεξί του χέρι και 

με το αριστερό του κρατάει κλειστό κώδικα ευαγγελίου.1270 Μεσολαβεί στο νότιο 

παράθυρο ένας αδιάγνωστος άγιος με ειλητάριο και κομποσχοίνι στο χέρι.  

Η επόμενη ζώνη κοσμείται με μετάλλια, συμπλεκόμενα με βλαστούς. 

Αναλυτικότερα διασώζονται: Ο ΑΓΙΟC ΕΥΔΗΛΟC, Ο ΑΓΙΟC (ΜΑΡΤ)ΟΙΝΟC 

και τέσσερις αδιάγνωστοι μάρτυρες, κρατώντας άπαντες σταυρό στο χέρι, 

                                                 
1268 Οι εικονιζόμενοι άγιοι διαχωρίζονται  μεταξύ τους με αυλακωτούς κίονες που φέρουν 
κιονόκρανα. Στην εικονογραφία του αγίου Αθανασίου διατηρούνται διάσπαρτα σπαράγματα. 
Η ζωγραφική επιφάνεια έχει αποτοιχιστεί από το επίχρισμα και διακρίνεται για τις κάθετες 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της και την εμφάνιση της λιθοδομής. Για την εικονογραφία του 
αγίου βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154, 267. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 70 πιν.37α. 
Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 67. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 181 κ.ε.  
1269 Η εικονογραφία του αγίου Χαραλάμπους διασώζεται σε καλύτερη κατάσταση από την 
προηγούμενη του αγίου Αθανασίου. Ο τοίχος έχει αποτοιχιστεί σε διάφορα σημεία με 
αποτέλεσμα να είναι άμεσα διακριτή τη λιθοδομή του ναού.. 
1270 «Από τα μέσα του 17ου αιώνα η λατρεία του αγίου Χαραλάμπους θα γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση. Η 
άνθηση αυτή πρέπει να συνδέεται με το γεγονός ότι ο άγιος θεωρήθηκε προστάτης των πιστών κατά της 
πανούκλας επιδημικής αρρώστιας που τα χρόνια εκείνα  βρισκόταν σε ιδιαίτερη έξαρση σε όλο τον ελλαδικό 
χώρο και κυρίως σε λιμάνια με έντονη ναυτιλιακή κίνηση». Για την εικονογραφία του αγίου όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία βλ. Βασιλάκη, «Εικόνα του αγίου Χαραλάμπους», 247-260. Παππάς, 
Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 226.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 199. 
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κατεξοχήν δείγμα τελείωσης και ένδειξη αντίστασης κατά των ειδώλων (εικ. 

422).1271   

Στην τέταρτη ζώνη από ανατολικά προς δυτικά εικονίζονται: Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΗ/CΜΟC (εικ. 423),1272 Η ΓΕΝΗCΙC ΤΟΥ ΧC (εικ. 424).1273 Η 

παράσταση της Γέννησης του Χριστού, διακρίνεται για την μερική αποτοίχιση 

και εμφάνιση της λιθοδομής αλλά και τον  βαθμιαίο αποχρωματισμό στην 

επιφάνειά της. Ωστόσο διακρίνουμε στο κέντρο της εικονογραφίας να απαντά η 

Θεοτόκος γονατιστή εντός του σπηλαίου, με τα χέρια απλωμένα σε στάση 

δέησης, και να προσκυνάει τον νεογέννητο Χριστό. Το σπήλαιο  έχει τη μορφή 

πύλης με τριγωνικό αέτωμα στην κορυφή του. Πίσω από τον τεχθέντα Χριστό, 

δύο ζώα ζεσταίνουν με την αναπνοή τους το Θείο Βρέφος, προς το οποίο 

κατέρχεται φωτεινή δεσμίδα εκ του άστρου. Γύρω από την κεντρική παράσταση 

συμπληρωματικά απαντούν οι δευτερεύουσες σκηνές της Γέννησης. Η ζώνη 

ολοκληρώνεται με την ΥΠΑΠΑΝΤΗ; και μια αδιάγνωστη παράσταση (εικ. 

425).1274  

Στην πέμπτη και τελευταία ζώνη διασώζεται από ανατολικά προς δυτικά 

αδιάγνωστη παράσταση.1275  

                                                 
1271 Οι άγιοι μάρτυρες απαντούν, ημίσωμοι, εντός τριχρώμων μεταλλίων. Τα μετάλλια 
ζωγραφικής, κοσμούνται με άνθη περιφερειακά και συνδέονται μεταξύ τους με μικρότερο 
μετάλλιο, δίκην κοσμήματος. Η ζωγραφική επιφάνεια λόγω της έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα 
έχει τμηματικά αποτοιχιστεί (η λιθοδομή είναι ευκρινέστατη) και αποχρωματιστεί, καθιστώντας 
τις προσωπογραφίες των αγίων μερικώς διακρινόμενες. Η εικονογραφία μαρτύρων «αποσκοπεί 
σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση από την Εκκλησία του όλου εντεινόμενου κινδύνου του  
εξισλαμισμού…τούτο γνωρίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση το 18ο και τον πρώιμο 19ο αιώνα με την εισαγωγή 
στα εικονογραφικά προγράμματα των ναών και πολλών άθλων νεομαρτύρων». Για τη λατρεία των 
μαρτύρων βλ. Γκιολές, «Οι Δέκα άγιοι μάρτυρες», 86.  
1272 Οι φθορές (αποτοίχιση, απολέπιση, αποχρωματισμός) στη ζωγραφική επιφάνεια σε 
συνδυασμό με τη φυτική βλάστηση στο ναό καθιστούν ασαφείς τις λεπτομέρειες  της σκηνής.   
1273 Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Τσιγαρίδας, 
«Γέννηση», 130-131. Πατρινέλης Κ.Α., Μονή Σταυρονικήτα, 70. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος, 104-108. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 357 κ.ε. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 83-84.  
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 104 κ.ε. Λασσιθιωτάκης, «Δύο 
Εκκλησίες», 11 κ.ε. ΚΕ.Δ.Α.Κ., Η γέννηση του Χριστού στην τέχνη του Αγίου Όρους, 27 κ.ε. 
1274 Τα εναπομείνατα ζωγραφικά τεκμήρια δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε με ακρίβεια και 
σαφήνεια το θέματα που ακολουθούν.   
1275 Η παράσταση λόγω των εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί δεν διασώζει κάποιο διάφανο 
εικονογραφικό τύπο. 
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ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: Η επιφάνεια αυτή του ναού διασώζει σε 

καλύτερη κατάσταση έξι ζώνες, λόγω μικρότερης καταστροφής και έκθεσης στα 

καιρικά φαινόμενα. 

Η πρώτη ζώνη με τη διακοσμητική ποδιά είναι κατεστραμμένη. Η 

επόμενη ζώνη κοσμείται με τον προφήτη Ηλία και ολόσωμους πατέρες της 

Εκκλησίας.1276 Ειδικότερα, από ανατολικά προς δυτικά, στο ημιχόριο απαντούν: 

Ο ΠΡΟΦΙΤΗC ΗΛΙΑC (εικ. 426).1277 Η ιστόρηση του ολόσωμου προφήτη Ηλία 

απαντά εντός δίχρωμου βάθους, με φθορές και αλλοιώσεις στη ζωγραφική του 

επιφάνεια (αποχρωματισμός, αποτοίχιση, απολέπιση). Ο προφήτης 

παριστάνεται μετωπικός, ως «γέρων ασπρογένης». Κρατάει στο αριστερό του χέρι 

ανεπτυγμένο ειλητάριο, η επιγραφή του οποίου είναι δυσανάγνωστη, λόγω των 

φθορών και της αποτοίχισης, που φθάνει στο επίπεδο της λιθοδομής.1278 

Ακολουθεί Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟC (εικ. 426).1279 Ο άγιος παριστάνεται 

μετωπικός γέρων, με αρχιερατικά άμφια να ευλογεί, κρατώντας κλειστό κώδικα 

ευαγγελίου στο αριστερό του χέρι.1280 Στη συνέχεια μεσολαβεί το βόρειο 

                                                 
1276 Η εικονογράφηση των αγίων απαντά σε δίχρωμο βάθος. Η ζωγραφική αυτή επιφάνεια 
διαχωρίζεται με αυλακωτούς κίονες που φέρουν κιονόκρανα. 
1277 Η ζωγραφική θέση στου αγίου στη κεραία του σταυρού δεν απαντάται συχνά στους ναούς, 
είθισται να εικονίζεται στα ψηλότερα στρώματα ζωγραφικής του ναού όπως ορίζει και ο ύμνος 
Άνωθεν οι Προφήται. Οι εικονιζόμενοι άγιοι διαχωρίζονται  μεταξύ τους με αυλακωτούς κίονες 
που φέρουν κιονόκρανα.  
1278 Η απεικόνιση του Προφήτη Ηλία κατέχει σημαντική θέση στην Χριστιανική ζωγραφική, ως 
Προφήτη, αλλά και ως Προδρόμου της μοναστικής πολιτείας. Στη Συναγωγή της Δούρας-
Ευρωπού (3ος αιώνας) σώζονται σκηνές από το βίο του. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου 
και τον βιογραφικό του κύκλο βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 77. Κοντούλης, 
Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία, 112 κ.ε. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 504 κ.ε. Καλομοιράκης, 
«Ερμηνευτικές παρατηρήσεις», 213-214. Δημητρίου, Ο εικονογραφικός κύκλος του Προφήτου Ηλιού, 
35 κ.ε. 
1279 Η προσωπογραφία του αγίου Νικολάου σώζεται σε καλή κατάσταση, παρά τους 
ελισσόμενους φυτικούς βλαστούς και τα βάτα (βατσινιές στην Ήπειρο) που εισβάλλουν στο ναό 
από τα ανύπαρκτα παράθυρα.  
1280 Σχετικά με την εικονογραφία αλλά και τη «ξεχωριστή θέση στη χορεία των αγίων της 
χριστιανοσύνης του αγίου Νικολάου» βλ. Ζίας, «Εικόνες του αγίου Νικολάου», 275-298. Μαραβά-
Χατζηνικολάου, «Η ψηφιδωτή εικόνα», 127-134. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 193-196. Τόσκα, 
«Άγιος Νικόλαος», 171-172 
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παράθυρο,1281 και ακολουθούν δύο αδιάγνωστοι άγιοι, κρατώντας κιβώτια στα 

χέρια τους.1282 

Στην επόμενη ζώνη, από ανατολικά προς δυτικά, ιστορούνται ημίσωμοι 

άγιοι, σε τρίχρωμο φόντο, σε μετάλλια διακοσμημένα ανάμεσα τους με 

συμπλεκόμενους και ελισσόμενους βλαστούς. Αναλυτικότερα: Ο ΑΓΙΟC 

ΦΩΤΙΟC, αδιάγνωστος άγιος, Ο ΑΓΙΟC μηνάς ο καλη/κέλαδος, Ο ΑΓΙΟC 

ΦΟΙΛΑΔΕΛΦΟC, Ο ΑΓΙΟC ΑΡΕΘΑC, μεσολαβεί το παράθυρο, αδιάγνωστος 

άγιος, Ο ΑΓΙΟC ΠΡΟΒΟC και αδιάγνωστος άγιος (εικ. 427).1283  

Στην τέταρτη ζώνη εικονίζονται από ανατολικά προς δυτικά:  Η 

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (εικ. 428).1284 Η παράσταση απεικονίζει τη 

στιγμή πριν τον αποκεφαλισμό. Στο βάθος της σκηνής διακρίνουμε τα κτίσματα 

της φυλακής, ενώπιον των οποίων ο Τίμιος Πρόδρομος προτείνει την κεφαλή 

του στον δήμιο, στοιχείο που εισήχθη κατά τον 11ο αιώνα. Στα δεξιά του αγίου 

απαντά μια γυναικεία μορφή, πιθανότατα η Σαλώμη, προκειμένου να 

παραλάβει την κεφαλή επί πίνακι. Ακολουθεί Η ΑΝΑΛΗΨΗC (εικ. 429).1285 

Στην παράσταση της Ανάληψης το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός, 

αναλαμβανόμενος εντός στρογγυλής δόξας, αναβασταζόμενος υπό δύο 

αγγέλων. Στο κάτω τμήμα της παράστασης οι Απόστολοι προσπίπτοντες 

                                                 
1281 Κάτω από το παράθυρο σώζεται ελλειπής η εξής επιγραφή: Ένθα ανωτέρω[…]μένων 
μνήσθητι/ Ε(νθ)α συ γινώσκεις τα ονόματα αυτών/Επιμέλεια Β(αρθ)ολομαίου Ιερομονά/χου 
Εν έτη Σωτηρίου 1895 Μαίου 25. 
1282 Η αποχρωματισμένη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε και να 
ταυτοποιήσουμε την εικονογραφία των εικονιζόμενων αγίων. Το γεγονός  όμως ότι κρατούν 
κιβώτια, ενδεικτικά της ιατρικής επιστήμης μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι πρόκειται για τους 
αγίους Αναργύρους.   
1283 Οι άγιοι μάρτυρες εικονίζονται στη κλασσική στάση των μαρτύρων κρατώντας στο δεξί τους 
χέρι, το σταυρό του μαρτυρίου ενώ το αριστερό τους χέρι το προτάσσουν σε στάση αντίστασης 
απέναντι στα είδωλα. Όλοι οι εικονιζόμενοι μάρτυρες γιορτάζουν από τον μήνα Σεπτέμβριο έως 
και το Δεκέμβριο. Οι μεγάλες φθορές και η έλλειψη καθαρισμού δεν μας επιτρέπει περισσότερες 
παρατηρήσεις.   
1284 Η ζωγραφική επιφάνεια διακρίνεται για τον αποχρωματισμό της και της φθορές. Για την 
εικονογραφία της Αποτομής και τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Κono, Η ζωή του Προδρόμου, 212 
κ.ε. Ταβλάκης, «Ιωάννης ο Πρόδρομος και σκηνές του βίου του», 177-178. Παπαδοπούλου, 
Απεικονίσεις αγίων κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, 11-13. 
1285 Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τις Πράξεις των Αποστόλων, 1, 11. Η ζωγραφική της 
επιφάνεια έχει αποχρωματιστεί και τα πρόσωπα των αποστόλων έχουν απολέσει τα φωτισμένα 
σαρκώματα διατηρώντας μόνο τον προπλασμό τους.  Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. 
Τσιγαρίδας, «Ανάληψη», 139-140. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 112-113. Σκώττη, 
Προφητικά οράματα του Χριστού, 258 κ.ε. Dewald, «The Ιkonography of the Ascension», 277-319. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 125-127.  
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παρακολουθούν τα δρώμενα. Στη σκηνή δεν παριστάνεται η Παναγία, παρά τις 

παλαιότερες απεικονίσεις στους εικονογραφικούς κύκλους, επηρεασμένους από 

την υμνολογία του Πεντηκοσταρίου. Στη συνέχεια εικονίζεται Η 

ΨΗΛΑ/ΦΗCΗ ΤΟΥ/ ΘΩΜΑ (εικ. 430).1286 Η παράσταση (γνωστή και ως Θ’ 

Εωθινό) εκτυλίσσεται κυρίως πάνω από το τόξο του παραθύρου της βόρειας 

κεραίας του σταυρού. Ο Χριστός εικονίζεται στο μέσο της παράστασης, μπροστά 

στην κεκλεισμένη θύρα με χαμηλό τρούλο. Υψώνει το δεξί του χέρι ενώπιον του 

Θωμά, που πλησιάζει να αγγίξει τις πληγές. Το κόκκινο ένδυμα του Χριστού 

αποτελεί πρωτοτυπία στην ζωγραφική παράσταση, καθώς ο Χριστός είθισται να 

εικονίζεται με μπλε ένδυμα.1287 Η ζώνη ολοκληρώνεται με την ΠΕΝΤΗΚΟCΤΗ 

(εικ. 431).1288 Στη σκηνή μόλις που διακρίνεται ο όμιλος των Αποστόλων, 

καθισμένος σε πεταλόμορφο έδρανο και η προβεβηκυία μορφή του Κόσμου με 

πολυτελή ενδύματα και στέμμα, κρατώντας τους δώδεκα κλήρους.1289 

Στην πέμπτη ζώνη εικονίζεται Η ΑΝΑCΤΑCΗ ΤΟΥ XΥ με τον 

δυτικότροπο εικονογραφικό τύπο (εικ. 432).1290 Μεσολαβεί η παράσταση της  

                                                 
1286 Η σκηνή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στη ζωγραφική της επιφάνεια όπως και οι 
περισσότερες παραστάσεις στο μνημείο όπως για παράδειγμα ρωγμές, απολεπίσεις, 
αποχρωματισμούς κ.α.  
1287 Σχετικά με την εικονογραφία της παράστασης στο Ιερό Βήμα ή κοντά σε αυτό βλ. 
Τσιγαρίδας, «Απιστία του Θωμά», 139. Πατρινέλης Κ.Α., Μονή Σταυρονικήτα, 90. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες, 95. Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος, 159-168. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας 
Παρασκευής, 277-278. Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου, 129-130.  Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 131-132.  
1288 Η ταύτιση της παράστασης με την Πεντηκοστή βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στον 
εικονογραφικό τύπο, διότι η συνοδευτική επιγραφή έχει πλήρως διαγραφεί. Για τη σκηνή 
γίνεται λόγος στο βιβλίο των Πράξεων 2, 1-13.   
1289

 Για την εικονογραφία της παράστασης, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου του 
εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 112-113. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής, 104-105. 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 128-129. Τσιγαρίδας, «Πεντηκοστή», 140-
141. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 471-473. Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 139-141.  
1290

 «Ο τύπος αυτός της Ανάστασης, ο επονομαζόμενος δυτικός, εμφανίζεται στη ζωγραφική παράδοση της 
ανατολής τον 15ο αιώνα, απαντάται κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και συνυπάρχει στα μνημεία με την 
παραδοσιακά ορθόδοξη παράσταση της Καθόδου στον Άδη». Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 
Αθανάσιος, 134-136. Σχετικά με την εικονογραφία της σκηνής βλ.  Ασφενταγάκης, «Μια 
ιδιόμορφη παράσταση της Ανάστασης του Χριστού», 17-43. Καλαφάτη, «Κρητική εικόνα της Εις 
Άδου Καθόδου», 173-180. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 287-288. Τόσκα, «Εις 
Άδου Κάθοδος», 174-175.  Καλοκύρης, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, 139-145. Ασφεντάγακης, «Οι 
τοιχογραφίες του Καθολικού της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης», 96. Τσάμπουρας, Το έργο του 
ζωγράφου Νικολάου, 80-81. Παλιούρας, «Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού», 385-408. 
Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 188-189.  
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Αποκαθήλωσης (εικ. 433),1291 Η CΤΑΥΡΟCΗ ΤΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ (εικ. 434)1292 και 

μάλλον η πορεία […] ΕΠΗ CΤΑΥΡΟΥ (εικ. 435).1293  

Στην έκτη και τελευταία ζώνη εικονίζεται ημίσωμος άγγελος, 

ημικατεστραμμένος, στο επάνω μέρος της αχιβάδας, που δεν μας επιτρέπει να 

γνωρίζουμε την ακριβή θεματολογία. 1294  

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στον νότιο τοίχο του κυρίως ναού διασώζεται  μόνο 

μέρος της τρίτης ζώνης, με αδιάγνωστους τρείς ημίσωμους αγίους σε 

μετάλλια1295 και μέρος από τη ΒΑΗΩΦΟΡΟ, που ανήκει στην τέταρτη ζώνη 

(εικ. 436).1296 Ο Χριστός απαντά επάνω σε ονάριο έξω από την τειχισμένη πόλη 

της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος συνοδεύεται από την ομάδα των Αποστόλων και 

                                                 
1291 Η ταύτιση της παράστασης με την Αποκαθήλωση βασίζεται αποκλειστικά  και μόνο στον 
εικονογραφικό τύπο, διότι η συνοδευτική επιγραφή έχει πλήρως καλυφθεί από τα χνούδια της 
υγρασίας. Οι φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε 
επιπλέον στοιχεία. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε αμυδρά την Παναγία να αγκαλιάζει το 
νεκρό σώμα του Χριστού και να σκύβει τρυφερά να τον φιλήσει. Η Παναγία συνοδεύεται από 
ομάδα γυναικών. Στο βάθος διακρίνουμε το Σταυρό να πλαισιώνεται από ανθρωπόμορφα 
δυτικότροπα αγγελάκια.  
1292 Η παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού περιγράφεται με τρόπο δραματικό και 
συγκινησιακό και από τους τέσσερις ευαγγελιστές. Ματθαίος 27, 36-56. Μάρκος 15, 26-40. 
Λουκάς 23, 33-43. Ιωάννης 19, 18-30. Στο βάθος της παράστασης  ιστορούνται τα τείχη των 
Ιεροσολύμων. Στο κέντρο της παράστασης ο Χριστός περιβάλλεται από τους συσταυρωμένους 
ληστές του, από τα ονόματα των οποίων σώζονται, μόνο του ΔΗΜΑ (Δέστας). Η παράσταση 
ολοκληρώνεται με την παρουσία της Παναγίας, του Ιωάννου του Θεολόγου και του 
εκατόνταρχου Λογγίνου. Η παράσταση έχει αρκετές φθορές από την υγρασία, την απολέπιση, 
τον αποχρωματισμό αλλά και την κάθετη ρωγμή κατά μήκος του τοίχου. Σχετικά με την 
εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 396 κ.ε. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος, 
126-132. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 441-445.  Παπαγεωργίου, Το καθολικό της Αγίας 
Παρασκευής, 145-146.  
1293 Η παράσταση διασώζει αποσπασματικά τη σκηνή του Χριστού να φέρει το σταυρό του 
μαρτυρίου και είναι γνωστό στην εικονογραφία ως Ο Ελκόμενος. Η σκηνή αφορά τη 
διαπόμπευση του Χριστού προς τον Γολγοθά και περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές αλλά και 
την Απόκρυφη Γραμματεία. Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Κατσελάκη, «Ο Χριστός 
Ελκόμενος επί Σταυρού», 167-200. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 91-92. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 438-440. Κόλλιας, «Η διαπόμπευση του Χριστού», 243-260. Σκαβάρα, Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων, 302-303.  
1294 Ο τοίχος έχει αποτοιχιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η 
λαξευτή λιθοδομή.  
1295 Η εκτεταμένη καταστροφή στη ζωγραφική επιφάνεια δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με 
λεπτομέρεια τα θέματα που ακολουθούσαν. Ειδικότερα για τις δύο πρώτες ζώνες σώζονται 
αποσπασματικά μικρά σπαράγματα ζωγραφικής. 
1296 Η ζωγραφική επιφάνεια έχει αποχρωματιστεί, απολεπιστεί και αποτοιχιστεί σε ορισμένα 
σημεία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η λιθοδομή.  
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είναι στραμμένος έμπροσθέν του, σε αντίθεση με άλλο εικονογραφικό τύπο που 

ο ίδιος στρέφει την κεφαλή του προς τα πίσω.1297 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού σώζονται πέντε 

ζώνες ζωγραφικής διακόσμησης, με την πρώτη ζώνη να εντοπίζεται σε ολική 

καταστροφή. Στη δεύτερη ζώνη, με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, 

ιστορούνται ολόσωμοι: ο άγιος Δημήτριος έφιππος (εικ. 437).1298 Παρά τη 

φθορά και την έλλειψη καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια ο 

εικονογραφικός τύπος του έφιππου αγίου δείχνει ότι πρόκειται για τον άγιο 

Δημήτριο. Η ζωγραφική επιφάνεια έχει αποτοιχιστεί μερικώς στην ανατολική 

άκρη, με τον άγιο Δημήτριο να ιππεύει κόκκινο άλογο, στραμμένος προς τα 

δεξιά και να κονταροχτυπά τον ύπτιο στρατιώτη.1299 Ακολουθεί Η ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (εικ. 437). Η αγία Παρασκευή απαντά εντός δίχρωμου βάθους, 

μετωπική, με μοναχικά ενδύματα και μοναχικό ανάλαβο, κρατώντας στο δεξί 

της χέρι τον σταυρό του μαρτυρίου και στο αριστερό της χέρι λευκό 

κομποσχοίνι.1300 Οι δύο άγιοι χωρίζονται μεταξύ τους με την μεσολάβηση 

αυλακωτών κιόνων που φέρουν κιονόκρανα. 

Στην τρίτη ζώνη εντός διακοσμητικών μεταλλίων περικλειομένων από 

ελισσόμενους φυτικούς βλαστούς, ιστορείται Ο ΑΓΙΟC EΛΠΙΔΟΦΟΡΟC ως 

                                                 
1297 Για την εικονογραφία του θέματος, που μας διασώζουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές 
(Ματθαίος 21, 1-9. Μάρκος 11, 1-10. Λουκάς 19, 29-38. Ιωάννης 12, 12-15) βλ. Τσιγαρίδας, 
«Βαϊοφόρος», 135. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 203, 299. Millet, Recherches, 255-
284. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 77, 84-85. Mouriki, «The Theme of the spinario in Byzantine Art», 
53-66. Βοκοτόπουλος, «Εικόνα της Βαϊοφόρου», 309-323. Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Τοπογραφία 
των Αγίων Τόπων», 317-332 
1298 «Οι παραστάσεις των έφιππων στρατιωτικών αγίων έλκουν την καταγωγή τους από τη χριστιανική 
Ανατολή, ουσιαστικά όμως αποτελούν την εικονογραφική επιβίωση του θέματος του αρχαίου έφιππου 
ήρωα». Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 227. Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Ένθα Ανωτέρω. 
1299 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου Δημητρίου βλ. Παπαμαστοράκης, «Ιστορίες 
βυζαντινών παλικαριών», 222 κ.ε. Θεοτοκάς, «Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Δημητρίου», 
477 κ.ε. Lemerle, «Note sur les plus anciennes représentations de saint Démétrius», 1-10. 
Ξυγγόπουλος, Ο άγιος Δημήτριος στη Βυζαντινή αγιογραφία, 10 κ.ε. 
1300 Ο εικονογραφικός τύπος της αγίας με μοναχικά ενδύματα μας είναι οικείος από τις λαξευτές 
εκκλησίες της Καππαδοκίας. Η λατρεία και τιμή της αγίας γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά κύριο 
λόγο στις περιοχές της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας, του Πατριαρχείου Peć, αλλά και στην Κύπρο. 
Για την εικονογραφία της αγίας βλ. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 247-253. Grabar, La peinture 
religieuse en Bulgarie, 743 κ.ε. Subotić, L’ école de peinture d’ Ohrid, 175, 221. Κουκιάρης, Ο κύκλος 
του βίου, 36. Παπαδημητρίου, «Σύνθετη εικόνα της αγίας Παρασκευής», 59-95. 
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νέος και αγένειος, όπως τον περιγράφει και η Ερμηνεία,1301  και ακόμη τρείς 

αδιάγνωστοι άγιοι (εικ. 438, 439).1302  

Στην τέταρτη ζώνη, από ανατολικά προς δυτικά, εντοπίζεται Η 

ΜΑCΤΗΓΩCΗ (εικ. 440).1303 Η Μαστίγωση του Χριστού διαδραματίζεται έξω 

από την αυλή κτιρίου. Ο Χριστός διακρίνεται αμυδρά σε στύλο, πλαισιωμένος 

από δύο εντεταλμένους στρατιώτες να τον μαστιγώσουν. Η ζώνη 

ολοκληρώνεται με τον Μυστικό Δείπνο (εικ. 441).1304 Στη παράσταση ο Χριστός 

ιστορείται στο κέντρο της ημικυκλικής τραπέζης. Οι Απόστολοι τον 

περιβάλλουν στην ημικυκλική τράπεζα, καθισμένοι σε δυο ομάδες. Στο βάθος 

της σκηνής προβάλλουν μεγαλοπρεπή, ερυθρόχρωμα κτίρια.1305 Στην τελευταία 

ζώνη ιστορούνται δύο αδιάγνωστες παραστάσεις.  

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Στον τοίχο της δυτικής πλευράς του καθολικού της 

μονής διασώζονται διάσπαρτα τμήματα από τις ζώνες ζωγραφικής 

διακόσμησης. Ειδικότερα, από την πρώτη ζώνη σώζεται ένα μικρό τμήμα της 

διακοσμητικής ποδιάς,  που μιμείται γεωμετρικά σχήματα. 

 Στη δεύτερη ζώνη, στον βορειοδυτικό τομέα, προβάλουν οι 

ημικατεστραμμένες μορφές του  αγίου Κωνσταντίνου και της μητέρας του (εικ. 

                                                 
1301

 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 202.    
1302 Όλοι οι άγιοι-μάρτυρες παριστάνονται, ημίσωμοι, φέρουν πολυτελή ενδύματα, κρατούν το 
σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί τους χέρι και το αριστερό το προβάλλουν σε στάση αντίστασης. 
Η ζωγραφική επιφάνεια ακολουθεί τις φθορές του υπολοίπου ναού λόγω της επίδρασης των 
ατμοσφαιρικών φαινομένων.  
1303 Η παράσταση έχει εμπνευστεί από τη διήγηση των Ευαγγελιστών Ματθαίος 27, 26. Μάρκος 
15, 15. Ιωάννης 19, 1. Προσφιλές θέμα στη βυζαντινή ζωγραφική εμφανίζεται στο προσκήνιο 
από τον 11ο αιώνα. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 347. Millet, Recherches, 652 κ.ε. 
Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 65-66. Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής, 141-142. 
Κατσελάκη, «Ο Χριστός ελκόμενος επί σταυρού», 167 κ.ε.  
1304 Επιγραφή: Ο ΜΗCΤΙΚΟC ΔΗΠΝΟC. 
1305 Η εικονογραφική σκηνή είναι γνωστή από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, καθώς αποτελεί τον 
κεντρικό πυρήνα της χριστιανικής λατρείας. Ο τύπος του Χριστού στον κεντρικό άξονα της 
παράστασης εντοπίζεται από τον 13ο αιώνα στην Περίβλεπτο της Αχρίδας και θα καθιερωθεί 
από τον 16ο αιώνα.  Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από  όλους τους ευαγγελιστές (Ματθαίος 
26, 17-29. Μάρκος 14, 13-25. Λουκάς 22, 7-24. Ιωάννης 13, 1-20. Η ζωγραφική επιφάνεια λόγω 
της μεγάλης φθοράς και της έλλειψης καθαρισμού δεν μας επιτρέπει περισσότερες 
παρατηρήσεις. Σχετικά με την εικονογραφία, όπου και η σχετική βιβλιογραφία βλ. Διονυσίου 
του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 104. Millet, Recherches, 300, 309. Aναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Ρουσάνου, 134-135. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 407-411. Σαμπανίκου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος, 122-123. Reau, Iconographie, 409-416. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 
117-119.  
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442).1306 Οι άγιοι απεικονίζονται εντός θλαστών τόξων, μετωπικοί, ολόσωμοι, 

κρατώντας τον Σταυρό του Κυρίου ανάμεσα τους. Λόγω της κατεστραμμένης 

ζωγραφικής επιφάνειας, καθίσταται ασαφές αν η απεικόνιση του αγίου 

Κωνσταντίνου υιοθετεί τον καθιερωμένο μεταβυζαντινό τύπο.1307 Στο 

νοτιοδυτικό τμήμα του τοίχου σώζεται μικρό σπάραγμα με την επιγραφή Ο 

ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΣ), και πιθανότατα να εικονιζόταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.1308 

Στη τρίτη ζώνη  σώζονται τρία μετάλλια με αδιάγνωστους, ημίσωμους 

αγίους (εικ. 442).1309 

Στη τέταρτη και τελευταία ζώνη ιστορείται η Κοίμηση της Θεοτόκου 

(εικ. 443). Στο νοτιοδυτικό τμήμα της παράστασης έχει καταρρεύσει πλήρως το 

κονίαμα, ενώ στο βορειοδυτικό τμήμα η παράσταση διακρίνεται για τις 

επικαθήσεις, τις σκόνες και την υγρασία.1310  

 

Το ιερό Βήμα1311 

 

Στην κόγχη του τεταρτοσφαιρίου του ιερού Βήματος η ζωγραφική 

διακόσμηση διαρθρώνεται σε τρείς ζώνες. Ψηλά στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης 

                                                 
1306 Οι ισαπόστολοι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη (Η επιγραφή της παράστασης διασώζει μόνο 
το όνομα της μητέρας του αγίου Κωνσταντίνου, ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ) διασώζονται αποσπασματικά, 
λόγω εκτεταμένων καταστροφών, έλλειψης καθαρισμού και αποτοίχισης της ζωγραφικής 
επιφάνειας.. 
1307 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο των αγίων βλ. Τσιλιπάκου, «Δύο εικόνες του 18ου 
αιώνα», 365 κ.ε. Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 88-89. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου 
Νικολάου, 155. Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 218. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών 
ζωγράφων, 271.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 168. Trifonova, Οι τοιχογραφίες του αγίου 
Γεωργίου, 209-214. Teteriatnikov, «The True Cross flanked by Constantine and Helen», 169 κ.ε 
1308 Αναλυτικότερα για την εικονογράφηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην είσοδο του ναού 
αλλά και σε ναούς της περιοχής βλ. παρούσα εργασία στους υπό εξέταση Κυρίως ναούς.  
1309 Οι άγιοι εικονίζονται εντός δίχρωμου βάθους εντός μεταλλίων, που περιβάλλονται από 
ελισσόμενους βλαστούς.  
1310 Μεγάλο τμήμα της παράστασης της Κοίμησης και η ημικυλινδρική οροφή του καθολικού, με 
αποσπασματικές τοιχογραφίες σωζόταν μέχρι το 2007. Η έλλειψη συντήρησης του μνημείου είχε 
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή κατάρρευση,  την αποτοίχιση, την εμφάνιση της λιθοδομής και τις 
επικαθίσεις και φθορές από τα καιρικά φαινόμενα. Η σωζόμενη σήμερα ζωγραφική επιφάνεια 
δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες που ακολουθούσαν.   
1311 Σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης: «Ενταύθα ουν το Ιερώτατον Βήμα εις τύπον των 
υπερουρανίων εστί και των υπεράνω, ένθα και θρόνον φασί του άϋλου Θεού…». PG. 155. στ. 337-340. 
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ιστορείται η Πλατυτέρα των Ουρανών1312 ένθρονη,1313 κρατώντας τον Χριστό 

αγκαλιά, δορυφορούμενη υπό δύο αγγέλων σε στάση δέησης (εικ. 409, 414).1314  

Χαμηλότερα στη δεύτερη ζώνη εικονογράφησης, σε τρίχρωμο βάθος, με 

αρχιερατικούς σάκκους1315, από αριστερά προς τα δεξιά, ιστορούνται  στο πρώτο 

ημιχόριο: Ο ΑΓΙΟC ΓΡΗΓΟΡΗΟC Ο ΘΕΟΛΟΓΟC (εικ. 410).1316 Ο άγιος 

απαντά ολόσωμος, εντός θλαστού τόξου, ευλογώντας με το δεξί του χέρι ενώ στο 

αριστερό του χέρι κρατάει ανοικτό δυσανάγνωστο ειλητάριο. Η μορφή του 

αγίου είναι φθαρμένη στα φυσιογνωμικά της χαρακτηριστικά, ενώ το σώμα του 

αγίου είναι ημικαταστραμμένο από τη μέση και κάτω.  Στη συνέχεια εικονίζεται 

Ο ΒΑΣΗΛΥΟC/ Ο ΜΕΓΑC (εικ. 410).1317 Ο άγιος Βασίλειος απαντά ολόσωμος, 

εντός θλαστού τόξου, ευλογώντας με το δεξί του χέρι και κρατώντας στο 

αριστερό του χέρι ανοικτό, ενεπίγραφο ειλητάριο.1318. Η μορφή του αγίου είναι 

φθαρμένη στα φυσιογνωμικά της χαρακτηριστικά και σε διάφορα σημεία της 

ζωγραφικής επιφάνειας του σώματος. Μεσολαβεί το ανατολικό παράθυρο του 

ιερού Βήματος και η ιστόρηση συνεχίζεται με τον άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, να κρατάει στο αριστερό του χέρι δυσανάγνωστο ειλητάριο (εικ. 

                                                 
1312 Κάτωθεν της Παναγίας σώζονται επιτοίχιες αφιερωματικές επιγραφές Ένθα Ανωτέρω. 
1313 Ο εικονογραφικός τύπος της ένθρονης Παναγίας συναντάται μετά τον 12ο αιώνα βλ. 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 117. 
1314 Ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας, ως Πλατυτέρας, απαντά στην καθιερωμένη  από την 
παράδοση θέση, στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος. Η ονομασία προέρχεται 
από τη λειτουργία του Μ. Βασιλείου …Πλατυτέρα Ουρανόν απειργάσατο. Η δορυφορία της 
Παναγίας, υπό αγγέλων, συνιστά παλαιό εικονογραφικό θέμα που απαντά ήδη στην 
παλαιοχριστιανική περίοδο. Η απεικόνιση της Παναγίας, στο Ιερό Βήμα, αποτελεί θέμα 
σωτηριολογικό και λειτουργικό «καθώς είναι η δεύτερη σημαντικότερη θέση εντός του ναού αφού 
βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, ανάμεσα στον Παντοκράτορα και στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα». 
Για την εικονογραφία της Παναγίας βλ. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 338 κ.ε. Παïσίδου, Οι 
τοιχογραφίες, 59-61. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος, 56-59. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 216. 
Τσιγαρίδας, «Η Παναγία στη μνημειακή ζωγραφική», 125-129.  
1315 «Βαρύτιμο άμφιο, είδος κοντού χιτώνα, με πλατιά μισομάνικα, ανοικτό στα πλαϊνά που συνδέονται με 
στρογγυλλούς κυδωνίσκους». Κορρέ-Ζωγράφου, «Πατριαρχικός Σάκκος», 451-452. 
1316 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Κουτσίκου, «Άγνωστη εικόνα», 353-364. 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. Κωνσταντινίδη, Ο μελισμός, 132-133. Τσιγαρίδας, 
«Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος», 46-47. Knoben, «Gregor von Nazianz, der Theologe», 444-450.  
1317 Σχετικά με την εικονογραφία του αγίου βλ. Κουτσίκου, «Άγνωστη εικόνα», 353-364. 
Myslivec, «Basilius der Grosse», 337-341. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154. Για την 
εικονογραφία των αμφίων Επισκόπων βλ. Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη 
λειτουργική μας παράδοση, 129-141. 
1318 Επιγραφή: Ο ΘΕΟC/ Ο ΘΕΟC Η/ΜΩΝ Ο/ ΤΩΝ ΟΥΡ/ΑΝΗΟΝ/ ΑΡΤΩΝ/ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ/ 

ΗΝ. Το κείμενο του ειληταρίου προέρχεται από την Ευχή της Πρόθεσης. Αποστολική Διακονία 
της Ελλάδος, Ιερατικό, 102. 
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411).1319 Ο τύπος του αγίου και τα λείψανα της επιγραφής δείχνουν ότι 

πρόκειται για τον ιερό Χρυσόστομο. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

παριστάνεται ολόσωμος, εντός θλαστού τόξου, ευλογώντας με το δεξί του χέρι. 

Η ζωγραφική επιφάνεια του αγίου διακρίνεται για τις απολεπίσεις και την 

υγρασία της. Ο κύκλος των συλλειτουργούντων αρχιερέων ολοκληρώνεται με 

την εικονογράφηση του αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου (εικ. 411).1320 Ο άγιος 

εικονίζεται με αρχιερατικό σάκκο, γέροντας, πολιός, με μακριά σταχτόχρωμη 

και μυτερή γενειάδα. Ο άγιος φέρεται ως ένας εκ των συγγραφέων της Θείας 

Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων. Το ειλητάριο του αγίου είναι 

δυσανάγνωστο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα εμπεριέχει κάποια από τις ευχές 

της Λειτουργίας.1321 Σ’ αυτή τη ζώνη είναι πασιφανής η επιζωγράφηση και η 

ύπαρξη προτέρου, διπλού στρώματος ζωγραφικής από άλλον καλλιτέχνη, στην 

άκρη του ποδήρους αρχιερατικού σάκκου, που περικλείεται με 

πορτοκαλόχρωμες παρυφές (εικ. 412, 413). Η εικονογράφηση περατώνεται με τη  

διακοσμητική ποδιά, που μιμείται γεωμετρικά σχήματα.  

Στον τοίχο μεταξύ της κόγχης και της πρόθεσης εικονίζεται ένας ιερέας, 

κρατώντας κιβωτιόσχημη εκκλησία στο αριστερό του χέρι, ενώ στο δεξί του χέρι 

κρατάει το θυμιατό.1322  

Εντός της πρόθεσης1323 ιστορείται Η ΑΠΟΚΑΘΗ/Λωσις,1324 κάτωθεν της 

οποίας διασώζονται τα δίπτυχα (εικ. 415).1325 Ο Χριστός εικονίζεται, σε δίχρωμο 

                                                 
1319 Για την εικονογραφία του αγίου βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 291. Müsseler, 
«Johannes Chrysostomus», 93-101. Κουτσίκου, «Άγνωστη εικόνα», 353-364. Οι άγιοι Βασίλειος 
και Ιωάννης ο Χρυσόστομος εικονίζονται εντός της κόγχης του Ιερού Βήματος, στον 
Ευχαριστιακό Κύκλο, προκειμένου να τους αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή της συγγραφής των 
ομώνυμων Θείων Λειτουργιών και σταδιακά επικρατούν στο τύπο των συλλειτουργούντων 
Ιεραρχών. Χατζηδάκης, «Βυζαντινές τοιχογραφίες», 98 κ.ε.  Κατσιώτη, Οι τοιχογραφίες του 
Ταξιάρχη Μιχαήλ, 224-225. Εμμανουήλ, Οι τοιχογραφίες του αγίου Δημητρίου, 45.  
1320 Επιγραφή: O ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΩΡΗΟC O ΔΙΑΛΟΓΟC. 
1321 Σχετικά με την εικονογραφία και τον άγιο Γρηγόριο βλ. Ιωαννίδη, « Γρηγόριος ο Μέγας ο 
Διάλογος», 133-150. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 155, 268. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της 
μονής Αγίας Τριάδος, εικ. 110. Φουντούλης, Θείαι λειτουργίαι, 149-154. 
1322 Η καταστροφή και μεγάλη φθορά της ζωγραφικής επιφάνειας του προσώπου του αγίου δεν 
μας επιτρέπει να γνωρίζουμε λεπτομέρειες προκειμένου να ταυτοποιήσουμε τον εικονιζόμενο 
άγιο.  
1323 Σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης: «Ότι η πρόθεσις και τα εν αυτή την Βηθλεέμ 
εικονίζει …». PG 155. στ. 347-348. 
1324 Το θέμα είναι γνωστό από τη δυτική εικονογραφία και  εισάγεται στην θρησκευτική 
ζωγραφική της ανατολής κατά το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα. Σχετικά με την 
εικονογραφία της παράστασης βλ. Τσιγαρίδας, Pietà, 108-109. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 71-72. 
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βάθος, στον εικονογραφικό τύπο της Άκρας Ταπείνωσης, νεκρός και γυμνός 

μέσα σε στακτόχρωμη σαρκοφάγο, φορώντας μόνο το περίζωμα,  έχοντας τις 

παλάμες διπλωμένες στο ύψος του στήθους. Στα δεξιά του Χριστού η μορφή της 

Παναγίας θρηνωδεί, ενώ στα αριστερά του Χριστού εικονίζεται αδιάγνωστος 

άγιος, πιθανότατα ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πίσω από τις μορφές 

διακρίνονται οι κεραίες του Σταυρού. Η ζωγραφική επιφάνεια διακρίνεται για 

την σποραδική αποτοίχιση, τη φθορά και την έλλειψη καθαρισμού. Στην 

επόμενη ζώνη, ψηλότερα από την Αποκαθήλωση, ιστορείται Η ΦΗΛΟΞΕΝΗΑ 

[…] (εικ. 416).1326 

Στην τέταρτη ζώνη εικονίζεται ο Χριστός ως κεντρικό πρόσωπο σε 

αδιάγνωστη παράσταση.1327 Στην κορυφή της κόγχης άνωθεν της Πλατυτέρας 

εικονίζεται αδιάγνωστος προφήτης.1328 Στα δεξιά της κόγχης του ιερού Βήματος, 

σε μετάλλιο, εικονίζεται ο άγιος ΒΟΝΗ/ΦΑΤΗ/ ΟC (εικ. 417).1329 Ο άγιος 

εντοπίζεται ημίσωμος, με πλούσια ενδύματα, και μανδύα που πορπώνεται στο 

στήθος. Από τα εναπομείναντα στοιχεία εικάζουμε ότι ο άγιος εικονιζόταν 

νεαρός με καστανά μαλλιά. Η αποτοίχιση στο μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής 

του, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες παρατηρήσεις. 

                                                                                                                                                
Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, 49-50. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των αγίων 
Αποστόλων, 109-110.  Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 52-53. Νούσιος, Η 
παράσταση του Σώματος του Χριστού στη Βυζαντινή ζωγραφική: αισθητικές και θεολογικές παρατηρήσεις, 
156 κ.ε. 
1325 Για την επιγραφή με τα ονόματα των Διπτύχων Ένθα Ανωτέρω. 
1326 «Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ είναι ένα από τα λίγα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης που 
χάρη στον ιδιαίτερο συμβολισμό τους, πήραν από τη παλιοχριστιανική εποχή ξεχωριστή θέση στην 
εικονογραφία και μάλιστα διατηρήθηκαν σ’ όλη τη βυζαντινή περίοδο και έως και τους ύστερους 
μεταβυζαντινούς χρόνους· πρόκειται για το γνωστό από τη Γέννηση (18, 1-15) επεισόδιο του γεύματος που 
παράθεσε ο Αβραάμ στους τρείς αγγέλους κοντά στη «δρύν τη Μαβρή». Η παράσταση αυτή θα αποτελέσει 
για πολλούς αιώνες τη συμβολική απόδοση της παρουσίας της Αγίας Τριάδος». Το εξεταζόμενο θέμα 
συμβολίζει τη Θεία Ευχαριστία. Η παρούσα παράσταση διακρίνεται για τις εκτεταμένες φθορές 
στην επιφάνεια της, την κάθετη ρωγμή στο ζωγραφικό άξονα λόγω της έκθεσής της στα 
ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Περισσότερα για την εικονογραφία του θέματος όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Μουρίκη, «Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ», 87-114. Stefanescu, 
L’illustration des liturgies, 481-484.  
1327 Η παράσταση με το Χριστό, ενώπιον μιας γυναίκας, με φόντο ρόδινα αρχιτεκτονήματα, 
λόγω μεγάλων φθορών στη ζωγραφική της επιφάνεια δεν μας επιτρέπει περισσότερες 
παρατηρήσεις.  
1328 Ο άγνωστος προφήτης λόγω εκτεταμένης φθοράς και αποτοίχισης στη ζωγραφική του 
επιφάνεια είναι αδύνατο να ταυτιστεί. Η μόνη λέξη που διασώζεται είναι Ο ΠΡΟΦΗΤΗC.  
1329 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 158. Πέττας, Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, 228.  
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Ο βόρειος τοίχος του Ιερού  Βήματος διαρθώνεται σε 

πέντε ζώνες ζωγραφικής. Η πρώτη ζώνη είναι η διακοσμητική ποδιά, αλλά έχει 

καταστραφεί.  

Η δεύτερη ζώνη είναι ημικατεστραμμένη, διασώζοντας την ιστόρηση 

ιεράρχη σε σπαράγματα. Πιθανότατα εικονίζεται ο άγιος Πέτρος 

Αλεξανδρείας, γιατί στα δεξιά του φουρνικού στον βόρειο τοίχο ιστορείται ο 

Χριστός εντός κιβωρίου (εικ. 418).1330 

Εντός του φουρνικού του βόρειου τοίχου ιστορείται αδιάγνωστος 

Ιεράρχης με κλειστό κώδικα ευαγγελίου (εικ. 418).1331 

Στην τρίτη ζώνη του τοίχου διασώζονται τέσσερις άγιοι, σε ισάριθμα,  

κατεστραμμένα, αδιάγνωστα   μετάλλια.1332 

Στην τέταρτη και πέμπτη ζώνη ιστορούνται δύο παραστάσεις το ίδιο 

αδιάγνωστες, λόγω φθορών και της ανάπτυξης ινών εξαιτίας της υγρασίας (εικ. 

419).  

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: Ο νότιος τοίχος του ιερού  Βήματος διαρθώνεται σε 

πέντε ζώνες ζωγραφικής. Η πρώτη ζώνη είναι η διακοσμητική ποδιά, αλλά έχει 

καταστραφεί.  

Οι δύο πρώτες ζώνες της ζωγραφικής διακόσμησης και η πέμπτη 

διασώζουν ελάχιστα δείγματα ζωγραφικής, λόγω αποτοίχισης και απολέπισης 

                                                 
1330 Σύμφωνα με την κρατούσα εικονογραφία της σκηνής, από τον 15ο αιώνα και μετά,  το 
Όραμα του αγίου Πέτρου απαντά στο βόρειο τοίχο του Ιερού Βήματος, δίπλα στην πρόθεση. Η 
παράσταση αποτυπώνει το όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας που είδε το Χριστό με 
σχισμένο χιτώνα, δηλωτικό της συμβολικής διαίρεσης των χριστιανών σε ορθοδόξους και 
αρειανούς. Το θέμα αυτό αποτελεί παράλληλη εικονογραφία του Μελισμού και εισάγεται στη 
μνημειακή ζωγραφική τον 13ο αιώνα. Η παρούσα παράσταση διασώζει σπαράγματα μέρους του 
φωτοστεφάνου και των ενδυμάτων του αγίου λόγω αποτοίχισης του μεγαλύτερου μέρους και 
φθορών του επιχρίσματος. Για την εικονογραφία της σκηνής, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
βλ.  Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 154, 219. Παïσίδου, Οι τοιχογραφίες, 73-74. Λαζάρη, «Οι 
τοιχογραφίες του ναού της αγίας Παρασκευής», 197. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων 
Αποστόλων, 63-65. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 53-54. Σκαβάρα, Το 
έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 137-138. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
98-99. Κωνσταντινίδη, Ο μελισμός, 331. Millet, La vision de Pierre d’ Alexandrie, 99 κ.ε. Χουλιαράς, 
Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 31-32.  
1331 Η απεικόνιση του άγνωστου Ιεράρχη διασώζει τμηματικά, μέρους του σώματος του, από το 
ύψος του στομάχου μέχρι και τους ώμους του, λόγω αποτοίχισης μεγάλου μέρους  του 
επιχρίσματος. Φέρει αρχιερατικά άμφια με πολυσταύριο ωμοφόριο και κρατεί στο αριστερό του 
χέρι κλειστό ευαγγέλιο.  
1332 Λόγω των μεγάλων φθορών και της έλλειψης καθαρισμού στη ζωγραφική επιφάνεια σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη συμπλεκόμενων και ελισσόμενων φυσικών φυτικών βλαστών, η 
περαιτέρω παρατήρηση δεν καθίσταται δυνατή.   
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του τοίχου (εικ.420).1333 Στην τρίτη ζώνη ιστορούνται μέσα σε μετάλλια με 

συμπλεκόμενους βλαστούς τρείς αρχιερείς ημίσωμοι, ευλογώντας και 

κρατώντας κλειστά ευαγγέλια. Από ανατολικά προς δυτικά διασώζεται μόνον Ο 

ΑΓΙΟC ΠΟΛΥΚΑΡΠΟC «ως γέρων στρογγυλογένης» (εικ. 420).1334 

Στην τέταρτη ζώνη ιστορείται η παράσταση με τις Μυροφόρες γυναίκες, 

πορευόμενες  προς τον τάφο Του Χριστού, στη γνωστή παράσταση Λίθος (εικ. 

421). Η επιτοίχια επιγραφή είναι εξίτηλη. Η ταυτοποίηση της σκηνής και της 

παράστασης γίνεται βάσει των εικονιζόμενων προσώπων και των σχετικών 

γεγονότων.1335  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1333 Η καταστροφή της ζωγραφικής επιφάνειας αλλά και του  επιπλέον επιχρίσματος έφερε στο 
φώς την ύπαρξη παλαιοτέρου στρώματος ζωγραφικής, τμήμα του οποίου σώζει μέρος των 
ενδυμάτων και του φωτοστεφάνου του αγίου. 
1334 Οι αρχιερείς απαντούν σε μετωπική στάση. Τα μετάλλια ζωγραφικής, κοσμούνται με άνθη 
περιφερειακά και συνδέονται μεταξύ τους με μικρότερο μετάλλιο, δίκην κοσμήματος. Λόγω των 
εκτεταμένων φθορών τα πρόσωπα των αγίων είναι δυσδιάκριτα. Σχετικά με την εικονογραφία 
του αγίου Πολυκάρπου βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 155, 268. Τσιουρής, Οι 
τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 90.  
1335 Η παράσταση έχει αποτοιχιστεί σε ορισμένα σημεία και η ζωγραφικής επιφάνεια έχει 
αποχρωματιστεί λόγω της έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα. Η επίσκεψη των Μυροφόρων 
γυναικών στον Τάφο είναι γνωστή από τους τέσσερις ευαγγελιστές: Ματθαίος 28, 1-7. Μάρκος 
16, 1-7. Λουκάς 24, 1-7. Ιωάννης 20, 11-13. Η παρουσία των δύο αγγέλων και τριών  μυροφόρων 
στην παράσταση απαντά στο Ευαγγέλιο του Λουκά και είναι γνωστή και ως Εωθινό Β’. Σχετικά  
με την εικονογραφία της παράστασης βλ.   Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 110-111. Λίβα-
Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες, 94-97. Millet, Recherches, 517 κ.ε. Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 134-136. Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το 
Καπέσοβο, 153.  
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Θ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ― ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η καλλιτεχνική παραγωγή στον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου μετά την 

πτώση της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, μιας 

και θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη και άνθηση της μεταβυζαντινής 

αρχιτεκτονικής αλλά και της «σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας», που θα 

επιδράσει καταλυτικά σε όλους τους μετέπειτα ζωγράφους.1336 Η μελέτη της 

αρχιτεκτονικής και του ζωγραφικού διακόσμου στους  υπό εξέταση ναούς, στην 

ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου, μας έδωσε τη δυνατότητα κατά κύριο 

λόγο:  

 α) να εξάγουμε συμπεράσματα, σχετικά με την σχέση  του αρχιτεκτονικού 

χώρου και της εικονογραφίας, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, 

 β) να αναδείξουμε τη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη στην 

Αλβανία,  

 γ) να προβάλουμε το έργο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας στη 

διάσωση του μνημειακού αποθέματος που αφθονεί στην περιοχή, και  

 δ) να μελετήσουμε την υπό κατάρρευση μονή των Ζωναρίων, που είναι 

άγνωστο αν η αναστηλωτική μέριμνα της Εκκλησίας προλάβει να επέμβει με 

σωστικές εργασίες, προκειμένου να  τη διασώσει.   

Δεν μας διασώζονται στοιχεία για νεόδμητους ναούς στα πρώτα χρόνια 

της Οθωμανοκρατίας.1337 Από το μέσα του 16ου αιώνα και μετά, παρατηρείται 

σταδιακή πρόοδος ανέγερσης στους λατρευτικούς χώρους στην ευρύτερη 

περιοχή του Αργυροκάστρου, παρουσιάζοντας κλιμακωτή εξέλιξη, από την 

απλούστερη μορφή οικοδόμησης στη συνθετότερη. Το αποκορύφωμα αυτής της 

πορείας ήταν η ανέγερση ναών να φθάσει στο απόγειό της κατά τον 18ο και 

μετά, παρουσιάζοντας μια πλούσια ρυθμολογία με μορφολογικό ενδιαφέρον. 

Κύριο γνώρισμα αυτής της τάσης είναι η επικράτηση της βασιλικής, φαινόμενο 

που εντοπίζεται κατεξοχήν στην περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα κύρια 

αίτια αυτής της επικράτησης δεν είναι πλήρως γνωστά. Πιθανές αιτίες που 

                                                 
1336 Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 324. 
1337 Θώμος, «Η Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61. 
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επηρέασαν αυτή την πρακτική είναι η τεχνική αδυναμία της πολύπλοκης 

ναοδομίας, οι επιρροές της δυτικής αρχιτεκτονικής, οι οθωμανικές 

απαγορεύσεις κ.ά. 1338 

Συμπερασματικά, ως προς τα μνημεία του 16ου και 17ου αιώνα που 

μελετήσαμε στην περιοχή, αυτά διακρίνονται για την μετάβασή τους από την 

Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική στο «ώριμο μεταβυζαντινό ύφος»,1339 με κύρια γενικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία να είναι:  

α) οι μικρές φωτιστικές θυρίδες,  

β) ο αυστηρός, λιτός και απέριττος χαρακτήρας στα εξωτερικά 

γνωρίσματα,  

γ) η στέγαση των ναών να είναι άλλοτε δικλινής και άλλοτε τετρακλινής˙ 

με κύριο γνώρισμα κάλυψης τη σχιστόπλακα, και  

δ) οι τρούλοι κατά κανόνα είναι απλοί και αμάργαροι αποστερούμενοι 

ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού διακόσμου. 

Στα εσωτερικά γνωρίσματα παρατηρούμε:  

α) ο πυρήνας του τρούλου να διασπά τη δρομικότητα του ναού, 

κυριαρχώντας στον κατακόρυφο άξονα,  

β) οι γωνιακοί χώροι των ναών να καλύπτονται από ημικυλινδρικά 

κεμέρια,  

γ) να συναντώνται εκκλησίες με πλευρικές κόγχες Αθωνικού τύπου, και 

δ) η απουσία «γυναικείου» ή γυναικωνίτη.1340  

Τα περισσότερα στοιχεία από αυτά χαρακτηρίζουν γενικότερα όλα τα 

υπό εξέταση μνημεία. 

Ειδικότερα, η Μονή Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι ανήκει 

αρχιτεκτονικά στις εκκλησίες που είναι στεγασμένες με κυλινδρικό κεμέρι με 

κόγχες Αθωνικού τύπου (Σχεδ. 1, 2, 14, 15, εικ. 444-445), ενώ ο Ναός της 

Κοίμησης της Παναγίας στο Ζερβάτι ανήκει, μετά τις έξι φάσεις οικοδόμησης 

που βρίσκονται σε αρμονική διάπλαση μεταξύ τους, αρχιτεκτονικά στις 

                                                 
1338 Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 319. 
1339 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 53. Υφαντής, «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός», 
218. 
1340 Για τη υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική την περίοδο της τουρκοκρατίας βλ. Βογιατζής, 
Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά τον 16ο αιώνα, 98. 
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τρίκλιτες βασιλικές με τρούλο και εγκάρσιο κλίτος, όπου η εσωτερική του 

σύνθεση δεν αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική όψη (Σχεδ. 3-5, 14, 15, εικ. 446-

447).1341 

Τα μνημεία του 17ου και 18ου αιώνα που ασχοληθήκαμε στην υπό εξέταση 

περιοχή διακρίνονται:  

α) για τις μικρές τους διαστάσεις, που δεν αποστερούνται σε τίποτα  

λειτουργικότητας,  

β) για το σταυροειδές  σχήμα  τους,  

γ) για το υψηλό πολυπρόσωπο τύμπανο με τα μικρά φωτιστικά 

ανοίγματα στα αντίστοιχα σημεία του ορίζοντα,  

δ) για την απουσία «γυναικείου» ή γυναικωνίτη, και  

ε) για την εσωτερική στέγαση που επιτυγχάνεται μέσω τεταρτημορίων. 

Ειδικότερα, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κακομιάς (Σχεδ. 7, 8, 

14, 15, εικ. 448-449) ανήκει αρχιτεκτονικά στις εκκλησίες που έχουν:   

α) σχήμα σταυρού με τρούλο,  

β) πλευρικές κόγχες Αθωνικού τύπου, και  

γ) εσωτερικά τον ναό να σχηματοποιείται με ημικυλινδρικά κεμέρια και 

θόλο.  

Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή ανήκει 

αρχιτεκτονικά στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο, όπου το μεσαίο 

κλίτος διαμορφώνεται ευρύτερο και ψηλότερο, σε αντίθεση με τα πλαϊνά που 

είναι χαμηλότερα και στενότερα (Σχεδ. 9, 10, 14, 15, εικ. 450-451). Εσωτερικά ο 

ναός καλύπτεται στο κεντρικό κλίτος από κυλινδρικό κεμέρι, που διακόπτεται 

από τον τρούλο πάνω σε ψηλό τύμπανο, ενώ τα πλαϊνά κλίτη καλύπτονται από 

κεμέρια σε σχήμα τεταρτοσφαιρίου.  

Τέλος, τα  μνημεία του 18ου και 19ου αιώνα που ερευνήσαμε στην περιοχή 

«προσκομίζουν νέα πνοή στην οικοδόμηση χριστιανικών ναών»,1342 με κύριο 

χαρακτηριστικό την έκδηλη τάση για προέκταση του επιμήκους άξονα με σκοπό 

την αρμονικότερη σύνδεση των εσωτερικών όγκων και τη διαμόρφωση της 

                                                 
1341 Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση μνημείων, 92 κ.ε.  
1342 Θώμος, «Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61. 
Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 267.   
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εξωτερικής όψης. Οι ναοί αυτοί γενικότερα διακρίνονται για τη δυναμική, 

εσωτερική, δομική σύνθεσή τους, που υποκρύπτεται  στη σκεπή του ναού. 

Ειδικότερα, το Καθολικό της Αγίας Τριάδας Πέπελης ανήκει 

αρχιτεκτονικά στον τύπο της ξυλόστεγης, τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα και 

πρόπυλο εισόδου (Σχεδ. 11, 12, 14, 15, εικ. 452-453). Ο εσωτερικός χώρος 

διαμορφώνεται με τη βοήθεια κιόνων, που συνδέονται μεταξύ τους με τόξα. 

Στην οροφή του ναού σχηματίζονται δύο τυφλοί θόλοι, ενώ τα πλαϊνά κλίτη 

καλύπτονται από τεταρτοσφαίρια.  

Το Καθολικό της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Ζωνάρια, 

εικάζουμε ότι ανήκει αρχιτεκτονικά στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής, από τα 

εναπομείναντα ίχνη βάσης κιόνων στον κυρίως ναό (Σχεδ. 13-15, εικ. 454-455). 

Σήμερα το καθολικό είναι ασκεπές και μεγάλο μέρος του εσωτερικού 

επιχρίσματός του έχει αποτοιχιστεί, γεγονός που δεν μας επιτρέπει περαιτέρω 

παρατηρήσεις. 

Κοινό εξωτερικό γνώρισμα όλων των εξεταζόμενων μνημείων είναι η 

απουσία κεραμοπλαστικού διάκοσμου και η χρήση της ντόπιας πέτρας (κατά 

κύριο λόγο ασβεστόλιθοι και πωρόλιθοι με συνδετικό υλικό το 

ασβεστοκονίαμα), κατεξοχήν στοιχείο της περιοχής,  που ανέδειξε την τέχνη των 

Ηπειρωτών μαστόρων. 1343  «Όπως και για τα περισσότερα αρχιτεκτονικά έργα της 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής τα ονόματα του πρωτομάστορα και των 

μαστόρων …παραμένουν άγνωστα».1344 

Από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της 

Οθωμανικής κυριαρχίας συνάγουμε το συμπέρασμα της αξιόλογης και 

σημαντικής συμβολής των Ηπειρωτών μαστόρων στη συνέχιση της επιβίωσης 

των προγενέστερων ρυθμών με διάφορες παραλλαγές, είτε απλούστερες είτε 

συνθετότερες, επιδεικνύοντας μεγάλο αριθμό μνημείων στην περιοχή που 

διερευνούμε,  από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα.1345 

                                                 
1343 Hammond, Ήπειρος, 15. 
1344 Μπούρας, Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, 239. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 54.  
1345 «Οι παλαιοί ρυθμοί επιβιώνουν για λόγους αναγωγής στο παρελθόν, εξ αιτίας της κεκτημένης τεχνικής 
εμπειρίας αλλά και λόγω της παγιωμένης οπτικής προσλήψεως». Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια, 
318. Meksi-Thomo, «Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë», 45-54. Meksi-Thomo, 
«Arkitektura Pasbizantine në Shqipëri», 127-133. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut. 
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Το εικονογραφικό πρόγραμμα που ακολουθείται στους ναούς είναι 

γνωστό από την εποχή των Παλαιολόγων και εφαρμόζεται στη Βαλκανική από 

τον 16ο αιώνα.1346 Τον 16ο και 17ο αιώνα εντοπίζουμε στην Ήπειρο γενικότερα 

μεγάλο αριθμό μνημείων, που διασώζουν στον εσωτερικό τους διάκοσμο 

ποιοτική παραγωγή της εκκλησιαστικής ζωγραφικής.1347 Ειδικότερα, οι ναοί που 

εξετάζουμε είναι κατάγραφοι από τοιχογραφίες, όπου τη βάση του ζωγραφικού 

καλλιτεχνικού συνόλου αποτελεί η διακοσμητική ποδιά.  

Στον τρούλο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, ενώ στο τεταρτοσφαίριο 

της Κόγχης του Ιερού ιστορείται η Πλατυτέρα των Ουρανών, και στο υπόλοιπο 

ιερό Βήμα σκηνές από τον Λειτουργικό και Ευχαριστιακό κύκλο. Στις ανώτερες 

ζώνες απαντούν σκηνές του Χριστολογικού και Θεομητορικού κύκλου, μορφές 

Προπατόρων, Πατριαρχών και οι βιογραφικοί κύκλοι των αγίων. Η 

εικονογραφία των τελευταίων στοχεύει να λειτουργήσει παραδειγματικά για το 

πλήρωμα της Εκκλησίας και να τονώσει το φρόνημα και την πίστη του. «Οι 

χριστιανοί καλούνται να μιμηθούν το παράδειγμα των μαρτύρων της πίστης, για να 

ανταμειφθούν στον Παράδεισο».1348 Οι παραστάσεις του Χριστολογικού κύκλου δεν 

περικλείονται μόνο στο γνωστό Δωδεκάορτο, αλλά αναπτύσσονται και στα 

Πάθη και στα μετά την Ανάσταση γεγονότα. Στους πλάγιους τοίχους πιο 

χαμηλά ιστορούνται άγιοι και αγίες σε στηθάρια, μέσα σε ομόκεντρους 

διαβαθμισμένους κύκλους, σε διάφορες αποχρώσεις, που περικλείονται συνήθως 

από ελισσόμενους βλαστούς και άνθη, ενώ αμέσως χαμηλότερα εικονίζονται 

ολόσωμοι άγιοι και αγίες.   

Στον νάρθηκα, κατά κύριο λόγο, ιστορούνται η Παναγία στην οροφή του 

ναού, στις ανώτερες ζώνες οι Οίκοι του Ακαθίστου Ύμνου και στους πλάγιους 

τοίχους οι εκπρόσωποι του μοναχικού και αναχωρητικού βίου. Τέλος,  στον 

ανατολικό τοίχο αναπτύσσεται η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, που έχει 

συμβολικό χαρακτήρα και πηγή έμπνευσης το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και την 

Απόκρυφη Γραμματεία. 

                                                 
1346 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 545. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 365.  
1347 Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική, 324. 
1348 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 269. 
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Ο επιμήκης άξονας των ναών, οι εσωτερικές ημικυλινδρικές επιφάνειες 

και οι τυφλοί θόλοι ωθούν τους ζωγράφους να φιλοτεχνήσουν τις ζωγραφικές 

επιφάνειες με μια οριζόντια και παρατακτική ανάπτυξη των εικονογραφικών 

κύκλων σε ζώνες. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ζωνών είναι ο 

διαχωρισμός των ιδίων αλλά και των επιμέρους θεμάτων με ερυθρόχρωμη και 

λευκή ταινία που περιθέει την εικονογραφία, εν είδει φορητού πίνακα 

ζωγραφικής.1349 Εξαίρεση αυτής της πρακτικής, σε όλους τους υπό εξέταση 

ναούς, αποτελεί η εικονογραφία της Δευτέρας παρουσίας, που ξεδιπλώνεται σε 

διάφορες ενότητες, δίχως τον μεταξύ τους διαχωρισμό σε ζώνες με την 

ερυθρόχρωμη και λευκή ταινία (εικ. 184, 342, 388). 

Στα φωτιστικά ανοίγματα των εξεταζόμενων μνημείων, οι πλάγιοι τοίχοι 

των παραθύρων καλύπτονται από γεωμετρικά και φυτικά σχήματα αλλά και 

τον αποτροπαïκό σταυρό. Γενικότερα διαβλέπουμε μια τάση των ζωγράφων να 

φιλοτεχνήσουν κάθε διαθέσιμη επιφάνεια, προκειμένου να αποφύγουν «τον 

λεγόμενο φόβο του κενού (horror vacui), ενός από τα γνωρίσματα της όψιμης 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής».1350 

Αναλυτικότερα, στον τρούλο των ναών παρατηρούμε να εικονίζεται ο 

Χριστός στηθαίος, στον πλέον διαδεδομένο εικονογραφικό τύπο του 

Παντοκράτορα (εικ. 9, 63, 194, 269). Ο Κύριος μέσα σε μετάλλιο, κρατάει στο 

δεξί Του χέρι κλειστό, διάλιθο Ευαγγέλιο, ενώ με το αριστερό Του χέρι ευλογεί 

μέσα από το ιμάτιο. Στην εξωτερική περιφέρεια του μεταλλίου στους ναούς του 

16ου και 17ου αιώνα: α) του Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι, και β) της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ζερβάτι και στην Κακομιά δεν έχουν ιστορηθεί 

κυκλοτερείς ενεπίγραφες ταινίες. Αντίθετα στην εξωτερική περιφέρεια των ναών 

του 17ου και 18ου αιώνα: α) της Παναγίας στη Βραχογκοραντζή, και β) της Αγία 

Τριάδας στην Πέπελη σώζονται δυσανάγνωστες κυκλοτερείς ενεπίγραφες 

ταινίες. Για το καθολικό της Μονής Ζωναρίων δεν γνωρίζουμε, λόγω 

κατάρρευσης της σκεπής και του  άνω μέρους του ναού.   

                                                 
1349 Το εικονογραφικό αυτό στοιχείο πρωτοανιχνεύεται στην Παλαιολόγεια περίοδο και 
συνεχίζεται η χρήση του αργότερα από τους κρητικούς ζωγράφους και τους ζωγράφους της 
σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 266. 
1350 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 550. 
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Χαμηλότερα στο τύμπανο του τρούλου, σε όλους τους ναούς, πλήν της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή και της Γέννησης της Θεοτόκου 

στα Ζωνάρια, εξιστορείται η παράσταση της Ουράνιας Θείας Λειτουργίας. Η 

σκηνή αυτή πρωτοανιχνεύεται την εποχή των Παλαιολόγων και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της μεταβυζαντινής εικονογραφίας σε αρκετά μνημεία 

στην περιοχή.1351 Ο Χριστός απεικονίζεται διπλά· αφενός ευλογεί την 

εξερχόμενη πομπή των αγγέλων που κρατούν τα λειτουργικά σκεύη αλλά και  

αφετέρου την υποδέχεται ο ίδιος,  αφού προηγουμένως η πομπή έχει διαγράψει 

πλήρη κύκλο. Αυτό το εικονογραφικό στοιχείο εντοπίζεται σε έργα της Κρητικής 

σχολής αλλά και στα αντίστοιχα της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.  

Στη χαμηλότερη ζώνη του τυμπάνου του τρούλου εικονίζεται ο κυκλικός 

χορός των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, με αρχαιοπρεπή ενδυμασία, σε 

διάφορες στάσεις. Η εικονογράφησή τους έχει πηγή έμπνευσης τον λόγο του 

Χριστού στον Ευαγγελιστή Λουκά (24, 44) «ότι δει πληρωθήναι πάντα τα γεγραμμένα 

εν τω νόμω Μωϋσέως και τοις προφήταις και ψαλμοίς περί εμού».1352 Ο αριθμός των 

Προφητών και η στάση τους ποικίλλει στα υπό εξέταση μνημεία και εξαρτάται 

από τη διάμετρο του τυμπάνου. Αναλυτικότερα, στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στο Ζερβάτι (16ος αι.), λόγω περιορισμένου χώρου, η απεικόνισή τους 

απαντά σε ημίσωμη στάση με ανοικτά ειλητάρια, με σύνολο εννιά προφήτες. 

Στο καθολικό της Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου Κακομιάς (16ος και 17ος αι.) 

απαντούν οι περισσότεροι προφήτες (εικοσιτέσσερις στο σύνολο) από τα υπό 

εξέταση μνημεία, σε μετωπική στάση, να κρατούν ανοικτά ενεπίγραφα 

ειλητάρια.  Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή (16ος και 

17ος αι.) σώζονται συνολικά οκτώ ολόσωμοι προφήτες με ανοικτά ειλητάρια. Στα 

καθολικά των Μονών του Προφήτη Ηλία (λόγω έλλειψης τρούλου), Αγίας 

Τριάδας (λόγω έλλειψης χώρου στον τυφλό θόλο) και Γεννήσεως Θεοτόκου 

(λόγω κατάρρευσης) δεν απαντούν προφητικές απεικονίσεις στη συγκεκριμένη 

ζώνη.   

                                                 
1351 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 141-143, 182-183, 246, 295. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες 
ζωγράφοι, 164. 
1352 Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, « Η εικονογραφική απεικόνιση της Παλαιάς Διαθήκης στη 
μνημειακή ζωγραφική», 78-85. 
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Στη βάση του τρούλου, στα σφαιρικά τρίγωνα, εικονίζονται, σε διάφορες 

παραλλαγές, οι τέσσερις συγγραφείς των Ευαγγελίων του Κυρίου, ένα 

εικονογραφικό στοιχείο με έντονα εσχατολογικό και λειτουργικό χαρακτήρα 

και περιεχόμενο, προερχόμενο από την εικονογραφία των χειρογράφων.1353 Οι 

Ευαγγελιστές ιστορούνται σε πλούσιο αρχιτεκτονικό βάθος, στον συνηθισμένο 

εικονογραφικό τύπο, με τα σύμβολά τους, καθισμένοι σε έδρανα στον τύπο του 

γραφέα, να καταγράφουν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, πλην του 

Ευαγγελιστή Ιωάννη που ιστορείται στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.  Ειδικότερα, 

κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, στη Μονή του Προφήτη Ηλία, οι Ευαγγελιστές 

Λουκάς και  Μάρκος εικονίζονται με συνοδεία αγγέλων, ο Ευαγγελιστής 

Μάρκος εικονίζεται με συνοδεία ανθρώπου και ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 

εντός σπηλαίου να υπαγορεύει το Ευαγγέλιο στον άγιο Πρόχορο. Στον ναό του 

Ζερβατίου οι Ευαγγελιστές εικονίζονται με τα σύμβολά τους. Αντίστοιχα, κατά 

τον 17ο και 18ο αιώνα, στο καθολικό της Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

Κακομιά, παρά τις φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια, μπορούμε να διακρίνουμε 

όλους τους Ευαγγελιστές να εικονίζονται με συνοδεία αγγέλου. Ιδιαίτερα ο 

Ευαγγελιστής Λουκάς εικονίζεται και ως ζωγράφος, εικονογραφικό στοιχείο 

που παραπέμπει σε επιρροές και επιδράσεις από την Κρητική σχολή και τη 

σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.1354 Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

Βραχογκοραντζή εικονίζονται όλοι οι Ευαγγελιστές καθισμένοι σε έδρανα. 

Τέλος, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, στο καθολικό της Μονής Αγίας Τριάδας στην 

Πέπελη, λόγω της καπνοαιθάλης στη ζωγραφική επιφάνεια, δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της ιστόρησής τους. Στο καθολικό δε της Μονής της 

Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Ζωνάρια δεν γνωρίζουμε τον τρόπο της ιστόρησης 

των Ευαγγελιστών, λόγω κατάρρευσης του ανωτέρου τμήματος της σκεπής του 

ναού.  

Στο ιερό Βήμα, στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης, στη δεύτερη σημαντική 

εικονογραφική θέση εντός του ναού, ιστορείται η Πλατυτέρα των Ουρανών σε 

                                                 
1353 Πανσελήνου, «Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών», 79 κ.ε. Friend, «The portraits of the 
Evangelists in Greek and Latin manuscripts», 113-147.   

1354 Επιπρόσθετο στοιχείο της εικονογραφικής παράδοσης της σχολής της Βορειοδυτικής 
Ελλάδας, αποτελεί και η εικονογράφηση των αποκαλυπτικών συμβόλων τους στις παραστάσεις. 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 117-118.  
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διάφορες παραλλαγές (εικ. 30, 142, 242, 303, 409).1355 Η απεικόνιση της 

Παναγίας στον συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο κατέχει σημαντική θέση στην 

εικονογραφία, γιατί σχετίζεται με τη σωτηρία του ανθρώπου.1356 Ειδικότερα, 

στις Μονές του Προφήτη Ηλία, της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Κακομιά και 

Γέννησης της Θεοτόκου στα Ζωνάρια απαντά η Θεοτόκος ένθρονη, 

πλαισιωμένη από δύο Αρχαγγέλους με ελαφρά κλίση, να κρατάει τον Χριστό ως 

νήπιο. Στα υπόλοιπα υπό εξέταση μνημεία: στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στο Ζερβάτι και στο καθολικό της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη 

εικονίζεται η Θεοτόκος στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, ημίσωμη, να κρατάει τον 

Χριστό ως νήπιο στους κόλπους της, δίχως τη συνοδεία των Αρχαγγέλων, λόγω 

των περιορισμένων διαστάσεων  στη ζωγραφική επιφάνεια. Τέλος, στον ναό της 

Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή εικονίζεται η Θεοτόκος   όρθια 

μέχρι τα γόνατα να κρατάει το Χριστό στους κόλπους της ως νήπιο, συνοδεία 

των δύο Αρχαγγέλων. Στην περιοχή ποικίλλουν τα πρότυπα στην ανώτερη 

ζώνη της εικονογραφίας, της αψίδας του ιερού Βήματος.1357 Οι ζωγράφοι 

χρησιμοποιούν το πρότυπο της  Παναγίας της Βλαχερνίτισσας αλλά και της 

Ένθρονης Παναγίας, με συνοδεία των Αρχαγγέλων να οσφυοκάμπτουν ελαφρά 

σε στάση δέησης, σύμφωνα με τα πρότυπα της σχολής της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας. Τα πρότυπα αυτά γνωρίζουν ευρεία διάδοση μέχρι και την ύστερη 

μεταβυζαντινή ζωγραφική εποχή.  

Χαμηλότερα, στην αψίδα του ιερού Βήματος, η καλλιτεχνική σύνθεση 

των ναών εμπλουτίζεται με την καθιερωμένη  παράσταση, που συνδέεται άμεσα 

με τα  τελούμενα στον χώρο του ιερού Βήματος, την Κοινωνία των Αποστόλων. 

Από τα έξι εξεταζόμενα μνημεία, μόνο ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

Βραχογκοραντζή διασώζει τη σκηνή της Μετάδοσης και Μετάληψης του Τιμίου 

Σώματος και Αίματος του Χριστού στους Αποστόλους, και ο ναός της Κοίμησης 

της Θεοτόκου στο Ζερβάτι (στην οροφή του ημικυλινδρικού θόλου του βορείου 

τμήματος του ναού). Στα υπόλοιπα μνημεία δεν απεικονίζεται η Μετάληψη των 

                                                 
1355 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 338-339.  
1356 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 59.  
1357 Βλ. ενδεικτικά. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 117-118, 179-180, 216-217. 
Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 76-77.  
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Αποστόλων, λόγω του περιορισμένου χώρου. Η παράσταση διακρίνεται για την 

έντονη δυναμική και κινητικότητα όσον αφορά τους χορούς των μαθητών του 

Κυρίου. Στο τέλος της απεικόνισης, στα δεξιά της παράστασης, απαντά η 

αποχώρηση του Ιούδα (στον ναό της Βραχογκοραντζής), ένα προσφιλές θέμα 

της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας και του 

ευρύτερου Βαλκανικού χώρου.1358 

Η εικονογραφία της αψίδας του ιερού Βήματος ολοκληρώνεται με την 

ιστόρηση των συλλειτουργούντων Αρχιερέων και τον Μελισμό. Οι 

συλλειτουργούντες Αρχιερείς και ο Μελισμός είναι εικονογραφικά θέματα με 

ευχαριστιακό χαρακτήρα, που εντοπίζονται σε δύο από τους έξι εξεταζόμενους 

ναούς. Οι Ιεράρχες με ρυθμική ομοιομορφία, στις Μονές Προφήτη Ηλία, της 

Αγίας Τριάδας και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, 

ιστορούνται σε πομπή, όρθιοι  και σε στάση τριών τετάρτων, με στροφή προς τα 

ανατολικά να κατευθύνονται προς την Αγία Τράπεζα, με τον ευχαριστιακό 

Χριστό ως βρέφος μέσα στο Άγιο Δισκάριο. Η εικονογραφία του συγκεκριμένου 

θέματος στους ανωτέρω ναούς είναι επηρεασμένη από τον αντίστοιχο βυζαντινό 

εικονογραφικό τύπο, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά το 12ο αιώνα. Αντίστοιχα, 

στα υπόλοιπα μνημεία οι Ιεράρχες, με ρυθμική ομοιομορφία, εικονίζονται με 

αρχιερατικά άμφια, φαιλόνια, πολυσταύρια ωμοφόρια αλλά και με 

αρχιερατικούς σάκκους, στοιχεία που συνδέουν τη ζωγραφική των 

συγκεκριμένων μνημείων με τις επιρροές που δέχθηκαν από τη σχολή της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας.1359 Από όλους τους εικονιζόμενους αγίους, οι άγιοι  

Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος εικονίζονται, κατά προτεραιότητα, εντός 

της κόγχης του ιερού Βήματος, στον Ευχαριστιακό κύκλο, προκειμένου να τους 

αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή της συγγραφής των ομώνυμων Θείων Λειτουργιών, 

όπου και σταδιακά επικρατούν στο τύπο των συλλειτουργούντων Ιεραρχών. 

Συμπληρωματικά ιστορούνται στα εξεταζόμενα μνημεία, με ύφος που αποπνέει 

σεβαστή ιερατικότητα και ρυθμό: ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άγιος 

Ιωάννης ο Ελεήμων, ο άγιος Σπυρίδων, ο άγιος Αθανάσιος, ο άγιος Κύριλλος  

                                                 
1358 Βλ. ενδεικτικά όπου και σχετική βιβλιογραφία. Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου, 60, 
πιν. 33α. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 168.  
1359 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 85-86.  
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Αλεξανδρείας και ο άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος να κρατούν ανοικτά 

ενεπίγραφα ειλητάρια με αποσπάσματα από τη Θεία Λειτουργία.  Επίσης σε 

όλα τα μνημεία, πλην του ναού στο Ζερβάτι, συναντούμε το Όραμα του Αγίου 

Πέτρου, που κατά την παράδοση η εικονογραφική του θέση 

αποκρυσταλλώνεται μετά τον 15ο αιώνα, στον βόρειο τοίχο των μνημείων (εικ. 

38, 248, 341, 382, 418).  

Στις σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο, που αφορούν την ιστορική 

παρουσία και τον επίγειο Βίο του Χριστού, περιλαμβάνονται παραστάσεις από 

το Δωδεκάορτο, τη Διδασκαλία του Κυρίου, τα Πάθη και τα μετά την Ανάσταση 

γεγονότα. Οι διασωθείσες παραστάσεις των ναών «εγγράφονται σύμφωνα με τις 

διδαχές της Κρητικής σχολής, σε ερυθρό πλαίσιο με λευκά περιγράμματα, αποκτώντας με 

τον τρόπο αυτό τη μορφή μεγάλου πίνακα».1360 Η εικονογράφηση των παραστάσεων 

εντοπίζεται κυρίως στο ιερό Βήμα και στους τοίχους πλησίον αυτού. 

Αναλυτικότερα, η παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα 

εξεταζόμενα μνημεία έχει επιρροές από τη Κρητική σχολή και παράδοση. Από 

τις σωζόμενες παραστάσεις του Ευαγγελισμού συμπεραίνουμε ότι η  απεικόνισή 

της σκηνής πραγματοποιείται σε πλούσιο αρχιτεκτονικό βάθος, με την Παναγία 

ένθρονη, και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ άλλοτε να κρατάει σκήπτρο (Προφήτης 

Ηλίας, Κοίμηση της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή) σε ένδειξη εξουσίας και 

άλλοτε να κρατάει κρινάνθεμο (Κοίμηση της Θεοτόκου στο Ζερβάτι), ένα 

εικονογραφικό δάνειο από τη δυτική ζωγραφική τέχνη που αναφέρεται στην 

αγνότητα της Παναγίας.   

Η παράσταση της Γέννησης του Χριστού απεικονίζει το «Σήμερον ο 

Δεσπότης, τίκτεται ως βρέφος, υπό μητρός Παρθένου».1361 Στα σχεδιαστικά πρότυπα 

των παραστάσεων στους υπό εξέταση ναούς παρατηρούνται κυρίως δύο 

εικονογραφικοί τύποι στην εξιστόρηση του κύκλου της Παναγίας. Στα καθολικά 

των Μονών του Προφήτη Ηλία και της Γεννήσεως της Θεοτόκου, οι ζωγράφοι 

απηχούν την Κρητική παράδοση, με την Θεοτόκο να εικονίζεται γονατιστή 

μπροστά στη φάτνη, γύρω από την οποία ιστορούνται τα δευτερεύοντα 

                                                 
1360 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 551.  
1361 Από την υμνολογία της Εκκλησίας: Μεγαλυνάριο της Θ΄Ωδής του ιαμβικού κανόνα των 
Χριστουγέννων.  
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γεγονότα, πηγή των οποίων υπήρξε η κανονική και απόκρυφη γραμματεία.  

Στους ναούς της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι και στη Βραχογκοραντζή, 

το πρότυπο των ζωγράφων απηχεί επιρροές από τη σχολή της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας, με τη Θεοτόκο να εικονίζεται ξαπλωμένη και στραμμένη προς τον 

Χριστό, μπροστά στη φάτνη, γύρω από την οποία ιστορούνται αντίστοιχα τα 

δευτερεύοντα γεγονότα της παράστασης. Στα καθολικά των Μονών: της Αγίας 

Τριάδας η σκηνή χρήζει συντήρησης και καθαρισμού, ενώ η αντίστοιχη σκηνή 

στη Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου Κακομιάς δεν σώζεται.   

Η παράσταση της Υπαπαντής του Χριστού από τον πρεσβύτη Συμεών, 

εντοπίζεται στο πρόγραμμα όλων των εξεταζόμενων ναών, που διατηρούνται σε 

καλή κατάσταση. Οι ζωγράφοι ακολουθούν την ασύμμετρη εικονογραφική 

διάταξη των προσώπων, με τον πρεσβύτη Συμεών να στέκεται στα δεξιά της 

σκηνής σε έντονη οσφυόκαμψη.1362 Από εικονογραφική άποψη η παράσταση 

ακολουθεί τα ίχνη της ζωγραφικής παράδοσης της εποχής των Παλαιολόγων. Ο 

συγκεκριμένος τύπος γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά τη μεταβυζαντινή εποχή. 

Η Βάπτιση του Χριστού αποδίδεται σε όλα τα μνημεία, που σώζονται σε 

καλή κατάσταση (στον Προφήτη Ηλία, στη Κοίμηση της Θεοτόκου στο Ζερβάτι 

και στη Βραχογκοραντζή),  με τρόπο λιτό, ισόρροπο και συμμετρικό. Τα βασικά 

στοιχεία του τύπου αποδίδουν τον Χριστό με στερεότητα να πατάει πάνω σε 

βάση, εν μέσω του Τιμίου Προδρόμου και σεβιζόντων αγγέλων. Την σκηνή 

πλαισιώνουν οξυκόρυφα όρη, μέσα από τα οποία διαπερνά ο Ιορδάνης 

ποταμός.  Σε όλους τους ναούς αποφεύγονται τα δευτερεύοντα επεισόδια με 

τους Προφήτες, τους πιστούς και τις πύλες εξ ουρανού, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τα ζωγραφικά σύνολα της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, 

κυριαρχώντας στην εικονογραφία η απλότητα.   

Η παράσταση της Μεταμόρφωσης του Χριστού αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο με τον συνθετότερο εικονογραφικό τύπο, με την ιστόρηση του Χριστού να 

οδηγεί στο όρος Θαβώρ τους μαθητές, να μεταμορφώνεται ενώπιον τους και να 

κατέρχεται εκ του όρους μαζί τους. Εκτός από τη μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου 

στα Ζωνάρια, όπου δεν σώζεται η σκηνή στο ζωγραφικό της πρόγραμμα, και της 

                                                 
1362 Ξυγγόπουλος, « Υπαπαντή», 328-339.  
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Αγίας Τριάδας στην Πέπελη, που ανήκει στον απλό τύπο και αποτυπώνει 

μονάχα το γεγονός της Μεταμόρφωσης, δίχως την άνοδο και κάθοδο των 

μαθητών, τα υπόλοιπα μνημεία διασώζουν τον σύνθετο εικονογραφικό τύπο.   

Τις παραστάσεις χαρακτηρίζουν η συμμετρικότητα, η ισόρροπη διάταξη των 

εικονιζόμενων προσώπων, με κυρίαρχα τα γήινα χρώματα να εναλλάσσονται 

αρμονικά στις συνθέσεις.    

Η σκηνή της Έγερσης του Λαζάρου, ένα εικονογραφικό θέμα γνωστό 

από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, καθιερώνεται σταδιακά κατά τον 12ο αιώνα 

και εντοπίζεται σε σχετικά καλή κατάσταση στα τρία από τα έξι μνημεία. 

Ειδικότερα, σώζεται σε καλή κατάσταση στη Μονή του Προφήτη Ηλία, στη 

Μονή της Αγίας Τριάδας και στο ναό της Βραχογκοραντζής. Στα υπόλοιπα 

μνημεία είτε δεν σώζεται η παράσταση, είτε σώζεται με αρκετές φθορές. Η 

εικονογραφία του θέματος ακολουθεί τον γενικό ζωγραφικό μεταβυζαντινό 

τύπο, αναπαριστώντας το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου να εκτυλίσσεται 

ανάμεσα σε γαιώδεις λόφους που συγκλίνουν στη μονή του Προφήτη Ηλία και 

στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, με την τειχισμένη πόλη της 

Βηθανίας να προβάλλει στο εικονογραφικό βάθος. 1363 Οι εικονιζόμενες μορφές 

ανιχνεύονται σε τρείς ομάδες. Αναλυτικότερα, στα αριστερά της παράστασης 

εικονίζεται ο όμιλος των μαθητών να συνοδεύει τον Χριστό, στα δεξιά 

εικονίζεται ο Λάζαρος όρθιος, εντός λαξευμένου βράχου, με τις αδελφές του να 

προσπίπτουν στα πόδια του Χριστού, ενώ στο βάθος  της παράστασης 

ξεπροβάλλει ασφυκτικά το πλήθος των Ιουδαίων.      

Η σκηνή της εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα σώζεται σε καλή 

κατάσταση στη Μονή του Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι και στον ναό της 

Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι. Στα υπόλοιπα μνημεία, είτε δεν σώζεται η 

παράσταση είτε θέλει καθαρισμό η ζωγραφική της επιφάνεια. Στο γενικό 

εικονογραφικό σχήμα της σκηνής ανιχνεύονται επιρροές από την Κρητική  

σχολή με τον Χριστό να είναι στραμμένος προς τα πίσω, συνοδευόμενος από τον 

όμιλο των μαθητών του, ενώ μπροστά του μια ομάδα Ιουδαίων σπεύδει να τον 

                                                 
1363 Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 146.  
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υποδεχθεί, έχοντας στο εικονογραφικό  βάθος της παράστασης την Αγία Πόλη 

και τον ναό του Σολομώντα.  

Οι σκηνές από το Δωδεκάορτο συνεχίζονται με τη πολυπρόσωπη, 

δραματική σύνθεση της Σταύρωσης του Χριστού. Οι παλαιότερες παραστάσεις 

του θέματος ανιχνεύονται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, καθιστώντας τη 

σκηνή προσφιλή στους ζωγράφους, οι οποίοι την καθιερώνουν στη μνημειακή 

ζωγραφική μετά τον 11ο αιώνα.1364 Ειδικότερα, οι ζωγράφοι των εξεταζόμενων 

μνημείων υιοθετούν τον απλό και λιτό εικονογραφικό τύπο (στις Μονές του 

Προφήτη Ηλία και της Γέννησης της Θεοτόκου), όπου στον κεντρικό 

κατακόρυφο άξονα προβάλλει ο Σταυρός, με τη μορφή του Νεκρού 

Εσταυρωμένου να πλαισιώνεται εκατέρωθεν από την Παναγία, τον αγαπημένο 

μαθητή του Κυρίου και τον Εκατόνταρχο Λογγίνο. Στη Μονή της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στη Κακομιά και στον ναό του Ζερβατίου η εξιστόρηση της σκηνής 

είναι συνθετότερη με τον Σταυρό του Κυρίου να πλαισιώνεται από τους δύο 

συσταυρωμένους ληστές, την Παναγία να την συμπαρίσταται όμιλος γυναικών, 

όπως επίσης τον άγιο Ιωάννη, και τον Εκατόνταρχο Λογγίνο να συνοδεύεται 

από κουστωδία στρατιωτών, με την Αγία Πόλη να προβάλλει στο 

εικονογραφικό βάθος της σύνθεσης. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού πλουτίζεται από την παράσταση 

που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ορθόδοξης Πίστης, την Ανάσταση του 

Κυρίου, που αν δεν υπήρχε, η Πίστη μας θα ήταν κενή, κατά τον Απόστολο 

Παύλο. Το εικονογραφικό θέμα της Καθόδου του Κυρίου στον Άδη αποδίδει τη 

συντριβή των αιωνίων μοχλών (…συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ…),1365 τη νέκρωση του θανάτου και τη σωτηρία του 

ανθρώπου.1366 Το γενικό εικονογραφικό σχήμα της σκηνής αναπαριστά τον 

Κύριο στο κέντρο του κατακόρυφου άξονα, μέσα σε ελλειψοειδή, πολυάκτινη 

δόξα να πατά στις σπασμένες θύρες του Άδη και να έλκει τους πρωτόπλαστους. 

Ειδικότερα, στα καθολικά του Προφήτη Ηλία και της Κοίμησης της Θεοτόκου 

                                                 
1364 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού του αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 165. 
1365 Από την Υμνολογία της Εκκλησίας ειρμός Στ΄ της Κυριακής της Πάσχα.  
1366 Σχετικά με θέμα βλέπε. Καλοκύρης, Καλοκύρης, Πηγαί της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, 158-168, 
191, 198-200. 
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στη Κακομιά,  ο Χριστός εικονίζεται να είναι στραμμένος στα αριστερά του και 

να έλκει τον Αδάμ. Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, ο 

Χριστός είναι στραμμένος στα δεξιά του, ανασύροντας από τη λευκή 

σαρκοφάγο τον Αδάμ, ενώ η Εύα περιμένει με αγωνία στην άλλη πλευρά της 

σαρκοφάγου. Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή ο 

γενικός τύπος που ακολουθείται είναι ο συμμετρικός, εικονογραφικός τύπος, 

που καθιερώθηκε κατά την Παλαιολόγεια εποχή και γνώρισε μεγάλη διάδοση 

κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους και από τους ζωγράφους της σχολής της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας.1367 Η παράσταση απεικονίζει τον Χριστό στο κέντρο να 

ανασύρει τους Πρωτόπλαστους, που ιστορούνται εκατέρωθέν Του. Σε όλα τα 

μνημεία διακρίνονται ομάδες Προπατόρων, Δικαίων και Προφητών να 

πλαισιώνουν «Τον προ ηλίου Ήλιον», και άγγελοι να ανακρατούν τα σύμβολα 

του Πάθους, έχοντας οι παραστάσεις ως συνοδευτική επιγραφή Η ΑΝΑCTACΙΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ.1368 Στο καθολικό της Μονής Αγίας Τριάδας η παράσταση δεν 

σώζεται σε καλή κατάσταση και οι παρατηρήσεις είναι αδύνατες. Στο καθολικό 

της Μονής Γέννησης της Θεοτόκου η σκηνή της Ανάστασης του Χριστού 

εικονίζεται σύμφωνα με τον δυτικότροπο εικονογραφικό τύπο, που εμφανίζεται 

στην ανατολή κατά τον 15ο αιώνα, και συναπεικονίζεται με την Εις Άδου 

Κάθοδον (εκ. 432).1369 

Η επίγεια δράση του Χριστού ολοκληρώνεται με την σκηνή της 

Ανάληψης. Με εξαίρεση τα καθολικά της μονής Πέπελης και Κακομιάς, που οι 

παραστάσεις είναι δυσδιάκριτες, τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μνημεία διασώζουν 

την παράσταση της Ανάληψης του Χριστού. Ειδικότερα, στις Μονές του 

Γεωργουτσατίου και των Ζωναρίων, η σκηνή απαντά στον κυρίως ναό, ενώ 

στους ναούς του Ζερβατίου και της Βραχογκοραντζής η σκηνή εντοπίζεται στο 

ιερό Βήμα. Σε όλα τα μνημεία, στο άνω τμήμα της παράστασης, ο Κύριος 

ανέρχεται στους ουρανούς, «την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν…»,1370 μέσα σε 

κυκλική δόξα, που ανακρατούν δύο άγγελοι. Στο κάτω τμήμα της παράστασης, 

                                                 
1367Κartsonis, Anastasis: the making og an image. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 183.  
1368 Από την Υμνολογία της Εκκλησίας ο Οίκος της εορτής. 
1369 Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 134-136. 
1370 Από την Υμνολογία της Εκκλησίας, κοντάκιο της εορτής.  
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στους ναούς του Προφήτη Ηλία και της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, η 

Παναγία εικονίζεται ολόσωμη και μετωπική να πλαισιώνεται από αγγέλους και 

Αποστόλους, ενσαρκώνοντας την υμνογραφία της ημέρας που αναφέρει 

«…Άγγελοι προτρέχοντες, Αποστόλοις εδείκνυον, τούτον πορευόμενον, εις ουρανούς 

μετά δόξης πολλής…».1371 Ο εικονογραφικός τύπος της μετωπικής Παναγίας στο 

κέντρο του κατακόρυφου άξονα, έχει διαμορφωθεί κατά τα πρώτα χριστιανικά 

χρόνια και επιβιώνει και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, χρησιμοποιούμενος 

από ζωγράφους της Κρητικής σχολής αλλά και ζωγράφους της σχολής της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας.1372 Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

Βραχογκοραντζή, η Παναγία εικονίζεται με ελαφρά στροφή στα αριστερά της, 

σε στάση δέησης, ενώ στο καθολικό της Γέννησης της Θεοτόκου στα Ζωνάρια 

δεν εικονίζεται, παρά τις παλιότερες απεικονίσεις στους εικονογραφικούς 

κύκλους, τους  επηρεασμένους από την Υμνολογία της Εκκλησίας. 

Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας παριστάνεται με την παράσταση της 

Καθόδου του Αγίου Πνεύματος και την επιγραφή Η ΠΕΝΤΗΚΟCΤΗ. Οι 

Απόστολοι, με επικεφαλής τους πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο κάθονται 

σε ημικυκλική διάταξη σε έδρανο με ερεισίνωτο, κρατώντας ειλητάρια στα χέρια 

τους. Στο άνω τμήμα της παράστασης, από τον ουρανό ξεπηδούν πύρινες 

φλόγες που κατευθύνονται στις κεφαλές των Αποστόλων. Στο κάτω τμήμα της 

σκηνής εικονίζεται ο Κόσμος ως γέροντας, κρατώντας μαντήλι στο χέρι με 

«δώδεκα χαρτία τυλιγμένα»,1373 στην ιστόρηση του οποίου δεν απαντά το γαιώδες 

τοπίο γύρω από τη μορφή του, ένα διακριτικό, εικονογραφικό χαρακτηριστικό 

της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.1374 Τη σκηνή πλουτίζουν 

αρχιτεκτονήματα με επίπεδη και δικλινή σκεπή. Το γενικό εικονογραφικό 

σχέδιο της παράστασης απορρέει από σχέδια που πρωτοδιαμορφώνονται μετά 

την περίοδο της εικονομαχίας, περνά στην Παλαιολόγεια τέχνη και 

καθιερώνεται στην Κρητική σχολή. Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

                                                 
1371 Από την Υμνολογία της Εκκλησίας, κάθισμα β΄στιχολογίας. 
1372

 Γκιολές, Ανάληψις του Χριστού, 188. Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου 
Μουζάκη, 199-206. 
1373 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία, 113.  
1374 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 103-104. 
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Βραχογκοραντζή, την παράσταση κοσμεί και η παρουσία της Θεοτόκου στην 

κεφαλή του εδράνου, απηχώντας δυτικές επιρροές.1375  

Το Δωδεκάορτο ολοκληρώνεται με την παράσταση της Κοίμησης της 

Θεοτόκου. Σε όλα τα εξεταζόμενα μνημεία η παράσταση κατέχει την 

καθιερωμένη από την παράδοση τιμητική θέση, στην κεντρική επιφάνεια του 

δυτικού τοίχου του κυρίως ναού. Οι περισσότερες παραστάσεις που μπορούμε 

να μελετήσουμε ακολουθούν σε γενικές γραμμές τον σύνθετο εικονογραφικό 

τύπο, με την Θεοτόκο σε ύπτια θέση να καταλαμβάνει την κεντρική θέση στον 

κατακόρυφο άξονα, με διάφορες παραλλαγές που αφορούν: α) την νεκρική 

κλίνη όπου έχει εναποτεθεί το σκήνωμα της Παναγίας, που αποδίδεται με 

πορφυρόχρωμη, πολύπτυχη ενδυτή και χρυσές παρυφές˙ στο Γεωργουτσάτι και 

στη Βραχογκοραντζή, στο Ζερβάτι και στη Κακομιά η ενδυτή είναι λευκή και 

στολισμένη με φυτικό διάκοσμο, ενώ στην Πέπελη η ενδυτή είναι 

πρασινόχρωμη και διακοσμημένη με φυτικό διάκοσμο, β) τον Ιεφωνία, που  

αποδίδεται στα δεξιά της παράστασης, πλην του ναού στο Ζερβάτι, που ο 

ζωγράφος τον τοποθετεί στα αριστερά της. Τη Θεοτόκο πλαισιώνουν 

πενθούντες: α) οι Απόστολοι, που προσήλθαν εκ περάτων της γης για την 

εκδημία της, με κορυφαίους τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο που 

κοντοστέκουν στη νεκρική κλίνη, β) Ιεράρχες, που ο αριθμός τους ποικίλλει από 

μνημείο σε μνημείο, και γ) όμιλος γυναικών. Πίσω από την κλίνη εικονίζεται ο 

Χριστός μέσα σε ελλειψοειδή, ακτινωτή δόξα να κρατάει τη σπαργανωμένη 

παιδική ψυχή της Θεοτόκου. Το εικονογραφικό σχήμα της στάσης του Χριστού 

συναντάται στην Κοίμηση της Καλαμπάκας αλλά και σε ηπειρωτικά και άλλα 

μνημεία, μετά τον 16ο αιώνα.1376 Σε όλα τα εξεταζόμενα παραδείγματα, στο άνω 

μέρος της δόξας, τη σκηνή συνοδεύει ένα εξαπτέρυγο, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της ευρείας διάδοσης που είχε κατά τη μεταβυζαντινή εποχή.1377 Στο 

άνω μέρος της σύνθεσης η σκηνή ολοκληρώνεται με το επεισόδιο της 

Μετάστασης της Παναγίας, την οποία ανακρατούν άγγελοι και την οδηγούν 

                                                 
1375 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι, 473.  
1376 Βλέπε σχετική βιβλιογραφία με παραδείγματα. Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα, 
197. 
1377

 Καραμπερίδη, Ό.π. 
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στον ουρανό που ανοίγει διάπλατα τις θύρες του, συνοδεία των Αποστόλων, οι 

οποίοι μεταφέρονται σε νεφέλες και παραλαμβάνουν την Τίμια Ζώνη της. Η 

μεταφορά των Αποστόλων σε ενιαίες νεφέλες απηχεί επιρροές από την Κρητική 

σχολή και τη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως επίσης και η επιλογή των 

εικονογραφικών θεμάτων της Μετάστασης και της Παράδοσης της Τιμίας 

Ζώνης.1378Από τη σύγκριση των συνθέσεων προκύπτει ότι οι ζωγράφοι σε 

γενικές γραμμές ακολουθούν τον ίδιο τύπο με διάφορες παραλλαγές στα 

ανθίβολά τους, που βασίζονται στη διακριτική ευχέρειά τους και την 

εκλεκτικότητα που τους διακατέχει, κληρονομώντας μας έργα ενδεικτικά της 

μεταβυζαντινής τέχνης.  

Το εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών συνεχίζεται με τις παραστάσεις 

από τον δημόσιο βίο του Ιησού πριν το Πάθος  να αφηγούνται τη Διδασκαλία 

Του και τα Θαύματά Του. Η ιστόρηση αυτού του κύκλου στην επιτοίχια 

ζωγραφική απαντά από το 12ο αιώνα σε μνημεία της Καππαδοκίας και της 

Σικελίας, ενσωματώνοντας εικονογραφικά στοιχεία που έλκουν την καταγωγή 

τους από τις μικρογραφίες χειρογράφων και της ζωγραφικής, κατά τη πρώτη 

χιλιετία. Ο χαρακτήρας όλων των παραστάσεων στη μνημειακή ζωγραφική 

αποσκοπεί στη διδαχή και την πνευματική αφύπνιση των πιστών, με σκοπό τη 

σωτηρία τη ψυχής τους.1379 Αναλυτικότερα, για τις σκηνές που αφορούν τον 

δημόσιο βίο του Χριστού παρατηρούμε ότι:  στο καθολικό του Προφήτη Ηλία 

απαντά μόνο η ιστόρηση της παράστασης του Τελώνου και Φαρισαίου. Στο ναό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι σώζονται οι περισσότερες επιτοίχιες 

παραστάσεις που αφορούν τον επίγειο βίο του Κυρίου·  δέκα ιάσεις ασθενών, 

επτά σκηνές από τη διδασκαλία του Χριστού και τέσσερις από τα θαύματά Του. 

Στο καθολικό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Κακομιά απαντούν παραστάσεις 

με εννιά θεραπείες ασθενών από τον Χριστό και τρείς σκηνές από τη διδασκαλία 

του. Στο καθολικό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή 

ιστορούνται δύο ιάσεις ασθενών από τον Χριστό και μια σκηνή από τη 

διδασκαλία του. Τέλος, στο καθολικό της Αγίας Τριάδας στη Πέπελη και  της 

                                                 
1378

 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 275. 
1379 Βάρδια, «Ο κύκλος των Παραβολών στο δυτικό νάρθηκα της Μονής των 
Φιλανθρωπηνών»37-44. 
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Γέννησης της Θεοτόκου στα Ζωνάρια δεν διακρίνονται οι παραστάσεις από τη 

ζωή του Χριστού, πριν το Πάθος Του, λόγω της καπνοαιθάλης, της υγρασίας και 

της μερικής ή ολικής αποτοίχισης. Οι παραστάσεις που εντοπίζονται, κοινές στα 

περισσότερα μνημεία είναι η ίαση της πεθεράς του Πέτρου, η ίαση του 

παραλυτικού και ο εν Κανά Γάμος.  

Οι συνθέσεις που αφορούν τα Πάθη και τα γεγονότα μετά τα Πάθη 

ολοκληρώνουν τις σκηνές που έχουν ως περιεχόμενο την επίγεια δράση του 

Χριστού. Ο εικονογραφικός αυτός κύκλος αναπτύχθηκε κυρίως μετά τον 12ο 

αιώνα1380 και μας υπενθυμίζει τη σημασία των Παθών του Κυρίου για τη 

σωτηρία του ανθρώπου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των παραστάσεων εντοπίζεται 

στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι και περιλαμβάνει συνολικά 

16 σκηνές, που αναπτύσσονται κυρίως στις κεραίες του σταυρού.  Στο καθολικό 

του Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι ξεδιπλώνονται στον ημικυλινδρικό θόλο 

του επτά συνολικά σκηνές, που αφορούν τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας 

και της Διακαινησίμου, με πρώτη σκηνή τον Νιπτήρα και τελευταία την 

Ψηλάφηση του Θωμά. Στη Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Κακομιά 

σώζονται πέντε σκηνές, που αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στα εσωράχια, 

πλησίον του ιερού Βήματος, και περιλαμβάνουν τα γεγονότα από τον Γάμο 

στην Κανά μέχρι την Κυριακή της Σαμαρείτιδας. Στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή απαντούν επτά παραστάσεις, όπου κατά κύριο 

λόγο εικονογραφούνται στο βόρειο και νότιο κλίτος, περιλαμβάνοντας 

γεγονότα από τον Νιπτήρα μέχρι και την Κυριακή της Σαμαρείτιδας. Στη Μονή 

της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη, λόγω καπνοαιθάλης και φθορών, 

εξιστορούνται μονάχα δύο σκηνές από τα Πάθη του Χριστού, η Κουστωδία και 

η κρίση Του από τον Πιλάτο στον βόρειο τοίχο και στον ημικυλινδρικό θόλο 

του νότιου τοίχου αντίστοιχα.  Στη Μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου στα 

Ζωνάρια σώζονται προς το παρόν από την ολική καταστροφή πέντε συνολικά 

σκηνές, που αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στον βόρειο τοίχο, 

περιλαμβάνοντας σκηνές από την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας 

Κοινωνίας, τον Μυστικό Δείπνο μέχρι και τη Ψηλάφηση του Θωμά.  

                                                 
1380 Σοφιανός-Τσιγαρίδας, Άγια Μετέωρα, 85. 
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Ενδιαφέρον στα υπό εξέταση μνημεία αποτελούν οι ποικίλοι 

εικονογραφικοί τύποι του Χριστού, που είναι εμπνευσμένοι από την Αγία 

Γραφή, και ιστορούνται τόσο στη βυζαντινή περίοδο όσο και στη μεταβυζαντινή 

εποχή.  Αναλυτικότερα οι εικονογραφικοί τύποι του Χριστού απαντούν στον 

χώρο του τρούλου, στη γένεση του τόξου στον κυρίως ναό, στο εσωράχιο της 

κεραίας, στο ιερό Βήμα, στην αγία Πρόθεση και στο διακονικό.  

Οι εικονογραφικοί τύποι του Χριστού ιστορούνται κυρίως σε περίοπτες 

θέσεις, προκειμένου να τονιστεί η παρουσία του Χριστού στον ναό. Ο Χριστός 

ως Παντοκράτορας απεικονίζεται σε όλους τους ναούς, στην κλασική θέση του 

τρούλου ή στην οροφή του ημικυλινδρικού θόλου (Μονή Προφήτη Ηλία), 

αποτυπώνοντας τον ρόλο Του στον ουρανό, σύμφωνα με τον άγιο Συμεών 

Θεσσαλονίκης.1381 Οι υπόλοιποι τύποι του Χριστού, που είναι κοινοί σε όλους 

του ναούς και τα καθολικά που εξετάζουμε, είναι: α) ο Μέγας Αρχιερεύς· 

εικονογραφικός τύπος του Χριστού, που εικονίζεται με αρχιερατικά άμφια, 

σχετίζεται με το θέμα της Θείας Ευχαριστίας και συναντάται στην 

μεταβυζαντινή ζωγραφική,1382 β) το Άγιο Μανδήλιο˙ «Όπως έχει παρατηρήσει ο 

Grabar, το Μανδήλιο του Αυγάρου αποτελούσε το αυθεντικότερο και αδιαφιλονίκητο 

τεκμήριο της Θείας Εναθρώπησης» και σώζεται σε όλους τους ναούς πλην του ναού 

της Βραχογκοραντζής και της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Ζωνάρια,1383 

γ) η Άκρα Ταπείνωση˙ εικονίζεται κατά κύριο λόγο στην βορειοανατολική 

κόγχη του ιερού Βήματος, στην Πρόθεση, και σχετίζεται με τη θυσία του Χριστού 

και την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Η εικονογραφία σώζεται στην 

ανωτέρω θέση στους ναούς της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή, 

της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη και της Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Ζωνάρια˙ 

εξαίρεση αποτελεί ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, όπου 

ιστορείται η παράσταση παραδόξως στον νοτιοανατολικό τοίχο του Νάρθηκα 

εντός αρκοσολίου, δ) ο Χριστός ως Εμμανουήλ˙ συμβολίζει τον Προαιώνιο 

Λόγο του Θεού και ιστορείται στο καθολικό του Προφήτη Ηλία στο 

                                                 
1381 Σύμφωνα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης: «ο ναός ως οίκος Θεού όλον τον κόσμον τυποί. Ότι 
και πανταχού και υπέρ το παν ο Θεός…». PG 155. στ. 337-340. 
1382 Τσιγαρίδας, «Χριστός Μέγας Αρχιερεύς», 152-154. 
1383 Παπαδάκη-Oekland, «Το Άγιο Μανδήλιο», 283-296. 
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Γεωργουτσάτι, στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι, και στα 

καθολικά της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Κακομιά και Αγίας Τριάδας στην 

Πέπελη, ε) ο Χριστός ως Αναπεσών˙ συμβολίζει την ενσάρκωση και τη Θυσία 

του, σώζεται μόνο στα μνημεία του 16ου και 17ου αιώνα στο καθολικό του 

Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι και στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο 

Ζερβάτι. Η ιστόρησή του λαμβάνει χώρα στον νάρθηκα και στον κυρίως ναό 

αντίστοιχα των ανωτέρω ναών. Οι εικονογραφίες της Άκρας Ταπείνωσης στον 

νάρθηκα στο Ζερβάτι και του Αναπεσόντα στον Προφήτη Ηλία σχετίζονται με 

τη θυσία του Χριστού, και τον συνδυασμό που θέλουν να επιτύχουν οι 

ζωγράφοι με τη θυσία των μαρτύρων στον ίδιο χώρο, στ) ο Χριστός ως 

Μεγάλης Βουλής Άγγελος˙ αποτελεί ιδιαίτερο εικονογραφικό θέμα και 

γνωρίζει ξεχωριστή διάδοση στη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Από όλα τα 

εξεταζόμενα μνημεία εντοπίζεται μόνο στον ναό της Βραχογκοραντζής και στο 

καθολικό της Πέπελης. Η εικονογραφία του θέματος καλύπτει, όπως είθισται, τις 

ημικυλινδρικές επιφάνειες των ανωτέρω ναών,1384  και ζ) ο Χριστός ως Παλαιός 

των Ημερών˙ απεικονίζεται μόνο στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 

Βραχογκοραντζή.  

Ο εικονογραφικός διάκοσμος στον ναό συνεχίζεται με την ανάπτυξη του 

Θεομητορικού κύκλου, με σκηνές από τη ζωή της Υπεραγίας Θεοτόκου, 

αποδεικνύοντας την ευσέβεια, την ευλάβεια αλλά και τη λατρεία που 

εκδήλωναν στην Παναγία οι πιστοί. Στη μνημειακή ζωγραφική, η 

εικονογραφία προς τιμήν της Παναγίας αποτέλεσε προσφιλές θέμα της 

χριστιανικής ζωγραφικής από πολύ νωρίς, με κορύφωση την ευρεία διάδοσή της 

στα Βαλκάνια κατά την Παλαιολόγεια εποχή. 1385  Η εικονογραφική αυτή τάση 

απαντάται όμως εξίσου στη ζωγραφική προς τιμήν της Θεοτόκου και κατά την 

περίοδο της μεταβυζαντινής τέχνης, όπως μπορεί κάποιος να εξετάσει στην 

περιοχή μελέτης μας. Αναλυτικότερα, οι σκηνές που έχουν εντοπιστεί στα 

εξεταζόμενα μνημεία είναι:  

                                                 
1384 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 186. 
1385 Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  εικονογραφία, 273. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 253. 
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α) το Γενέθλιο της Θεοτόκου, στον σύνθετο τύπο, που ανιχνεύεται σε 

όλους τους ναούς, πλην της Αγίας Τριάδας Πέπελης, της Κοίμησης της 

Θεοτόκου Κακομιάς και της Γέννησης της Θεοτόκου στα Ζωνάρια, λόγω 

καπνοαιθάλης  και κατάρρευσης τμήματος της τοιχοποιίας του καθολικού 

αντίστοιχα. Η σκηνή στα υπόλοιπα μνημεία ξεδιπλώνεται έχοντας ως σταθερό 

εικονογραφικό βάθος πλούσια αρχιτεκτονήματα, με την Αγία Άννα να είναι 

ανακεκλιμένη και νεαρές θεραπαινίδες να την υπηρετούν και να της 

προσφέρουν πιατέλες με εδέσματα. Σε όλα τα μνημεία απαντούν δευτερεύοντα 

εικονογραφικά στοιχεία του γεγονότος, όπου οι επιμέρους διαφορές τους 

συνίστανται σε διαφορετικά πρότυπα. Η  απεικόνιση του Ευαγγελισμού του 

αγίου Ιωακείμ,1386 απαντά μόνο στη μονή του Προφήτη Ηλία και είναι ένα 

πρωθύστερο γεγονός, που θα καθιερωθεί μετά το 14ο αιώνα στην 

εικονογραφία.1387 Ο άγιος Ιωακείμ απεικονίζεται απέναντι από την αγία Άννα 

δημιουργώντας μια ισορροπία στη σκηνή, που παραπέμπει σε σαφείς επιρροές 

από τη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.1388 Στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στο Ζερβάτι εικονίζεται καθισμένος, ενώ στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή δεν απαντά στο πρότυπο του ζωγράφου. Επίσης 

η παράσταση πλαισιώνεται στο Γεωργουτσάτι και στη Βραχογκοραντζή με την 

παρουσία νεαρής κοπέλας να γνέθει, αλλά και να λικνίζει την κούνια της 

Παναγίας, ενώ στο Ζερβάτι ιστορείται το επεισόδιο της προετοιμασίας του 

λουτρού της μικρής Παναγίας, προδίδοντας ρεαλιστικά στοιχεία στην 

εικονογραφία,  

β) τα Εισόδια της Θεοτόκου, δεν απαντούν στα περισσότερα μνημεία. Η 

εικονογραφική αυτή σύνθεση που διατηρείται σε καλή κατάσταση, από όλα τα 

εξεταζόμενα μνημεία, είναι στο Γεωργουτσάτι και στο Ζερβάτι, έχοντας ως 

συνοδευτική επιγραφή: ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. Στους ανωτέρω ναούς οι 

ζωγράφοι εφαρμόζουν σχεδόν το ίδιο πρότυπο, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. 

Το εικονογραφικό βάθος πλαισιώνεται από πλούσια αρχιτεκτονήματα, που 

                                                 
1386 Η ένταξη του Ευαγγελισμού του αγίου Ιωακείμ στην εξιστόρηση της Γέννησης της Θεοτόκου 
παραπέμπει και προαναγγέλει τη θαυματουργική επέμβαση του Θεού στη λύση του  ονειδισμού 
της ατεκνίας και στειρότητας της αγίας Άννας. 
1387 Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  εικονογραφία, 88-96. 
1388 Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος, 180. 
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συνδέονται μεταξύ τους με ερυθρόχρωμα υφάσματα. Στα αριστερά του 

κατακόρυφου άξονα εικονίζεται ο Αρχιερεύς Ζαχαρίας, σε μικρή πρόκυψη, να 

«δέχεται ταύτην χερσίν» από τους Προπάτορες.1389 Στα αριστερά του Αρχιερέα και 

πίσω, σε κιονοστήριχτο κιβώριο, εικονίζεται η Θεοτόκος να τρέφεται από 

ουρανόσταλτο άγγελο στο Γεωργουτσάτι, ενώ στα αριστερά του Αρχιερέα και 

μπροστά του εικονίζεται στο Ζερβάτι. Η σκηνή ολοκληρώνεται με την συνοδεία 

ομίλου επτά λαμπαδηφόρων νεαρών γυναικών, που ο αριθμός τους είναι κοινός 

και στα δύο μνημεία.  Η παράσταση ακολουθεί τον γενικό εικονογραφικό τύπο 

που έχει διαμορφωθεί μετά τον 15ο αιώνα, και συνεχίζει να έχει απήχηση  στη 

μεταβυζαντινή ζωγραφική, όπως προκύπτει και από τα εξεταζόμενα 

μνημεία.1390 

γ) ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί τη σημαντικότερη από τις ακολουθίες 

που γράφτηκαν, προκειμένου να τιμηθεί το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Η ιστόρηση του Ύμνου πρωτοανιχνεύεται στην Παλαιολόγεια εποχή, κατά την 

οποία τόσο η εκκλησιαστική Ποίηση όσο και η Γραμματεία καθορίζουν, και 

επιδρούν καίρια στην αποκρυστάλλωση των εικονογραφικών τύπων της 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής και των συνθέσεών της.1391 Η ιστόρηση του Ύμνου 

κατά κύριο λόγο απαντά στον νάρθηκα του ναού ή στο καθολικό. Στη μονή του 

Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι διασώζεται ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος σε 

πολύ καλή κατάσταση. Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι 

σώζονται μόνο οι δώδεκα πρώτοι Οίκοι, λόγω αποτοίχισης και 

αποχρωματισμού της ζωγραφικής επιφάνειας.  Στον ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή ο νάρθηκας δεν διατηρείται σε καλή 

κατάσταση, και πολλές παραστάσεις είναι αταύτιστες λόγω της καπνοαιθάλης, 

γεγονός που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τη θεματολογία των συνθέσεων. 

Στην μονή της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη δεν σώζεται ολόκληρος ο Ακάθιστος 

Ύμνος σε καλή κατάσταση. Από την επιτόπια έρευνα παρατηρούμε ότι 

σώζονται, σύμφωνα με τις επιτοίχιες επιγραφές, μόνο πέντε Οίκοι συνολικά, οι 

Α, Ε, Η και Θ, ενώ οι υπόλοιποι Οίκοι δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν, 

                                                 
1389 Από την Υμνολογία της Εκκλησία. Ενάτη ωδή του Όρθρου.  
1390 Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, 53. 
1391 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 280.  
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λόγω των  επικαθήσεων και της καπνοαιθάλης. Τέλος στη μονή της Γέννησης της 

Θεοτόκου στα Ζωνάρια δεν σώζεται κανένα τμήμα του Ύμνου, λόγω γενικής 

αποτοίχισης του επιχρίσματος στον νάρθηκα.  

Στα υπό εξέταση μνημεία επίσης συναντούμε και άλλες παραστάσεις με 

θέμα την εικονογραφία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ειδικότερα, σώζεται ο 

εικονογραφικός τύπος «Άνωθεν οι Προφήται» στους ναούς του Ζερβατίου, της 

Βραχογκοραντζής και στο καθολικό της Πέπελης. Σ΄αυτόν τον εικονογραφικό 

τύπο της Πλατυτέρας, η Παναγία σώζεται ημίσωμη, με τον Χριστό, ενώ 

περιστοιχίζονται από τους Προφήτες που αναφέρονται με τις βιβλικές 

προεικονίσεις τους στο πρόσωπο της Παναγίας. Η εικονογραφία του θέματος 

πρωτοανιχνεύεται στην εποχή των Κομνηνών και σχετίζεται με το δόγμα της 

Ενσαρκώσεως του Χριστού.1392 Ο αριθμός των Προφητών που πλαισιώνουν την 

Παναγία διαφοροποιείται, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο της ζωγραφικής 

επιφάνειας. Ειδικότερα, στο Ζερβάτι απαντούν δώδεκα Προφήτες, στη 

Βραχογκοραντζή δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους λόγω τοπικής 

αποτοίχισης και νέου επιχρίσματος στην οροφή του νάρθηκα. Συνολικά 

διασώζονται μόνον επτά Προφήτες με τις προτυπώσεις τους. Άξιο 

παρατηρήσεως στην εικονογραφία είναι η ιστόρηση του προφήτη Γεδεών να 

συνοδεύεται από σταυρόσχημη λεκάνη, μέσα στην οποία μάζεψε το νερό από το 

στύψιμο του πόκου, αντί μόνο εριόμορφου πόκου, όπως συνηθίζεται στη 

ζωγραφική. Στην μονή της Πέπελης σώζονται συνολικά εννιά αδιάγνωστοι 

Προφήτες, λόγω καπνοαιθάλης και επικαθήσεων στη ζωγραφική επιφάνεια.  

Τέλος, διασώζεται η εικονογραφία της Θεοτόκου στους τύπους, της 

Οδηγήτριας αλλά και της ένθρονης Βρεφοκρατούσας, στα καθολικά των 

Μονών του Προφήτη Ηλία Γεωργουτσατίου και της Αγίας Τριάδας Πέπελης 

αντίστοιχα. Οι παραστάσεις αποτελούν ένα εικονογραφικό θέμα που 

επαναλαμβάνεται, τόσο στη βυζαντινή όσο και στη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 

αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπὀ της εκ μέρους του 

Χριστεπώνυμου λαού. Στη μονή της Αγίας Τριάδας ιδιαίτερα, η Παναγία και ο 

Χριστός εικονίζονται να στέφονται με ανάγλυφο φωτοστέφανο, από στόκο ή 

                                                 
1392 Δρανδάκης, «Το εικονογραφημένο θέμα», 195.  
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γύψο, μια τεχνική που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη σχολή της Βορειοδυτικής 

Ελλάδας, και είχε μεγάλη απήχηση στα Βαλκάνια. Πιθανότατα ο ζωγράφος του 

νάρθηκα επηρεάστηκε από τον Ονούφριο τον Κυπριώτη, που 

πρωτοχρησιμοποίησε την τεχνική αυτή στην περιοχή.1393  

Ο ζωγραφικός διάκοσμος των εξεταζόμενων μνημείων πλαισιώνεται από 

μεμονωμένες συνθέσεις, τόσο από την Παλαιά Διαθήκη όσο και από γεγονότα 

και πρόσωπα της ιστορίας της Εκκλησίας. Αναλυτικότερα, μόνο στην οροφή του 

νάρθηκα του Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι απεικονίζεται η πολυπρόσωπη 

και αφηγηματική παράσταση των Αίνων, που επικρατεί στη μεταβυζαντινή 

εποχή, συνδέοντας την εικονογραφία της σκηνής με τη δοξολογία του Θεού, την 

εξύμνησή Του από κάθε πνοή και την προετοιμασία των πιστών για το 

Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.1394 Η παράσταση των Αίνων ανιχνεύεται τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο σε εικονογραφημένα χειρόγραφα, αλλά και στην 

επιτοίχια ζωγραφική των Βαλκανίων, όπως για παράδειγμα στον ναό του 

Σωτήρος Dorfe Kučeviŝte στα Σκόπια και στο παρεκκλήσι του Chreljo στο 

μοναστήρι της Rila.1395 Το εικονογραφικό θέμα των Αίνων στον νάρθηκα της 

μονής απαντά στα μνημεία των Λινοτοπιτών ζωγράφων του 17ου αιώνα στην 

περιοχή, με κύριο στοιχείο το ρεαλισμό στη σύνθεση της σκηνής, με θέματα που 

αναπτύσσονται κυρίως γύρω από την καθημερινότητα, τα φυσικά φαινόμενα, 

τη χλωρίδα και την πανίδα.1396   

Ιδιαίτερη θέση στο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών, τόσο στη 

Βυζαντινή όσο και στη Μεταβυζαντινή τέχνη, κατέχει η παράσταση της 

Φιλοξενίας του Αβραάμ που αποδίδει συμβολικά την παρουσία της Αγίας 

Τριάδας και προτυπώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παράσταση 

συναντάται σε όλα τα μνημεία, πλην του ναού στη Βραχογκοραντζή. Στους 

εξεταζόμενους ναούς η σκηνή αποδίδεται στην κλασική της μορφή με την 

φιλοξενία των Τριών Αγγέλων, με εξαίρεση το καθολικό της μονής της Πέπελης, 

όπου απαντά τρείς φορές ο εικονογραφικός τύπος της ανθρωπόμορφης Αγίας 

                                                 
1393 Arapi, «Onufër Qiprioti», 131 κ.ε. 
1394

 Στρατή, «Λειτουργικοί ύμνοι», 270 κ.ε., Χατζούλη, «Η παράσταση των Αίνων», 319-349. 
1395 Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 201-202. Στρατή, «Λειτουργικοί 
ύμνοι», ό.π.  
1396 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 381-383. 
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Τριάδας, που αποτέλεσε  και την αιτία θερμών συζητήσεων για το Ορθόδοξο ή 

όχι της ιστόρησής της (εικ.385,388).1397 Στη μονή του Προφήτη Ηλία 

εντοπίζονται μόνον οι Τρείς Άγγελοι στην κόγχη του τεταρτοσφαιρίου της 

βόρειας κεραίας του σταυρού, στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο 

Ζερβάτι η σκηνή ξετυλίγεται στο ιερό Βήμα, ανάμεσα σε πλούσια 

αρχιτεκτονήματα, με τον Αβραάμ και τη Σάρα να αποδίδονται σε μικρότερη 

κλίμακα, στοιχεία που συναντώνται στη ζωγραφική μεταβυζαντινή παράδοση 

της Μακεδονίας και της βόρειας Βαλκανικής.1398 Στη μονή της Κακομιάς η 

παράσταση εντοπίζεται, με αρκετές φθορές στη ζωγραφική της επιφάνεια, 

μεταξύ των σφαιρικών τριγώνων του ναού, σε αντίθεση με την εικονογραφική 

παράδοση που η σκηνή αποδίδεται στο ιερό Βήμα, όπως για παράδειγμα στη 

μονή των Ζωναρίων. 

Ένα άλλο θέμα από την Παλαιά Διαθήκη, με αφηγηματικό χαρακτήρα,  

είναι η Θυσία του Αβραάμ, που εντοπίζεται μόνον στον ναό του Ζερβατίου 

στον χώρο του ιερού Βήματος, και συγκεκριμένα στο διακονικό, στην 

ημικυκλική μετώπη της άνω ζώνης του τεταρτοσφαιρίου. Η σύνθεση του 

συγκεκριμένου θέματος στον ναό ακολουθεί τον αναλυτικό εικονογραφικό 

τύπο, ιστορώντας τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Η παράσταση έχει 

Ευχαριστιακό χαρακτήρα και συνδέεται με τη Θυσία του Χριστού, γι’ αυτό 

άλλωστε και εικονίζεται στον χώρο του ιερού Βήματος. Η επιλογή του θέματος 

στο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών στην περιοχή ακολουθείται και από 

τους Λινοτοπίτες ζωγράφους, όπως για παράδειγμα στη μονή της 

Μεταμορφώσεως στην Τσιάτιστα, στη μονή Σπηλαίου στη Σαρακίνιστα και στη 

μονή του Προφήτη Ηλία στη Στεγόπολη.1399 

Στο ναό του Ζερβατίου επίσης εντοπίζονται ακόμη οι μοναδικές σκηνές: 

 α) της Μεταφοράς της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ. Η σκηνή ανιχνεύεται 

στη ζωγραφική τέχνη από τον 11ο αιώνα και έχει έντονο αφηγηματικό 

χαρακτήρα. Ο Προφήτης Δαυίδ εικονίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο άξονα 

να παίζει το Ψαλτήριο, συνοδευόμενος από ομάδα νέων οργανοπαιχτών, και η 

                                                 
1397 Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 242-245. 
1398 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 168.  
1399 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 181, 291, 351, 376. 
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Παναγία ως Έμψυχος Κιβωτός ακολουθεί σε δίτροχη άμαξα, με την Ιερουσαλήμ 

να προβάλλει στο βάθος της σκηνής,  

β) οι συνοπτικές παραστάσεις της παραλαβής του Νόμου από τον 

Προφήτη Μωυσή και της Αφλέκτου Βάτου, είναι άμεσα συνυφασμένες με τη 

συμβολική προεικόνιση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, και 

ιδιαίτερα του Αειπάρθενου και του δόγματος της Θείας Ενσαρκώσεως. Το 

εικονογραφικό αυτό θέμα εντοπίζεται σε μικρογραφίες χειρογράφων από τον 

11ο αιώνα, σε φορητά έργα αλλά και στη μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, 

όπως για παράδειγμα στη μονή της Χώρας, στη Gračaniča, στο Άγιον Όρος 

κ.α.1400 

Η παράσταση των Τριών Παίδων εντός της καμίνου ανιχνεύεται κατά 

τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες σε υπόγεια κοιμητήρια, αλλά συνεχίζει να 

εντοπίζεται, τόσο στη Βυζαντινή αλλά όσο και στην μεταβυζαντινή περίοδο, στα 

Βαλκάνια˙ ενδεικτικά αναφέρουμε: στο Άγιον Όρος, στη μονή των 

Φιλανθρωπηνών, στη Dečani, στους Αγίους Πάντες Lesani κ.α.1401 Στην περιοχή 

της εξέτασής μας,  η σκηνή εντοπίζεται στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα, στη 

μονή του Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι, και στην είσοδο του ναού, στην 

Κοίμηση της Θεοτόκου στη Βραχογκοραντζή. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

συνθέσεων έγκειται στην παρουσία των στρατιωτών που πυρώνουν 

επταπλασίως την κάμινο στο Γεωργουτσάτι, κάτι που δεν ιστορείται στον ναό 

της Βραχογκοραντζής, λόγω στενότητας χώρου. Η ιστόρηση των Τριών Παίδων  

αποτελεί προσφιλές εικονογραφικό θέμα στην περιοχή από τους Λινοτοπίτες 

ζωγράφους, όπως για παράδειγμα στη μονή της Μεταμορφώσεως στη 

Τσιάτιστα, στον άγιο Νικόλαο και στη μονή Σπηλαίου στη Σαρακίνιστα.1402 

Τα ζωγραφικά προγράμματα των ναών πλουτίζονται επίσης από τη 

Σύναξη των Αρχαγγέλων, που εντοπίζεται μόνο σε δύο από τα εξεταζόμενα 

μνημεία, που ανήκουν στον 16ο και 17ο αιώνα, στο Γεωργουτσάτι και στο 

Ζερβάτι. Η παράσταση, που απαντά από τον 11ο αιώνα στην εικονογραφία, 

                                                 
1400  Underwood, Kariye Djami, 3, εικ. 230. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 
197-198. 
1401 Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, υποσ. 621, 113-114 . Στρατή, «Το μακρυναρίκι του 
καθολικού», 322. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 68-69. 
1402

 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 69. 



 311 

ιστορείται στον κυρίως ναό με τη χορεία των Αρχαγγέλων και Αγγέλων να 

απεικονίζεται ολόσωμη, σε παρατακτική διάταξη, με αρχαιοπρεπείς ενδυμασίες. 

Δύο Αρχάγγελοι βαστάζουν σε μετάλλιο τον Χριστό, που εικονίζεται άλλοτε 

στον εικονογραφικό τύπο του ημίσωμου Παντοκράτορα και άλλοτε στον 

εικονογραφικό τύπο του Εμμανουήλ, στους ναούς στο Γεωργουτσάτι και 

Ζερβάτι αντίστοιχα.  

Οι ζωγραφικές συνθέσεις των ναών συνεχίζονται με τους 

εικονογραφικούς κύκλους προσφιλών Προφητών με εξέχουσα συμβολή στο 

έργο της Θείας Οικονομίας, γεγονός που τους προσέδωσε ιδιαίτερη τιμή και 

λατρεία από τους πιστούς, όπως είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος 

Πρόδρομος. 

Ο Προφήτης Ηλίας είναι λαοφιλής άγιος και γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση 

σε  αγροτικές περιοχές και σε μονές, όπως για παράδειγμα είναι και η μονή του 

Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι. Στο καθολικό της μονής, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα εξεταζόμενα μνημεία, όπως είναι φυσικό συγκεντρώνονται τα 

περισσότερα επεισόδια από τη ζωή του. Ειδικότερα, εντοπίζονται δύο σκηνές 

στο νάρθηκα: η πυρφόρος Ανάβαση και η σκηνή στην έρημο, με τον Προφήτη 

να τρέφεται υπό κόρακος, και δύο παραστάσεις στον κυρίως ναό: η προσευχή 

του προφήτη Ηλία στην Έρημο, η πυρφόρος Ανάβασή του (στη νότια κεραία 

του σταυρού) και η κατ’ ενώπιον ημίσωμη ιστόρηση στην ημικυλινδρική οροφή. 

Η επανάληψη των σκηνών στην εικονογραφία επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη τιμή 

και λατρεία του Προφήτη στην ύπαιθρο.  

Στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι απαντούν δύο 

επεισόδια: η προσευχή του Προφήτη στη σπηλιά, στον νάρθηκα, και η 

πυρφόρος Ανάληψή του στον κυρίως ναό.  

Στη  μονή της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη εντοπίζεται ο προφήτης Ηλίας 

ολόσωμος, μετωπικός, στον ανατολικό τοίχο του Νάρθηκα.  

Στη μονή της Γέννησης της Θεοτόκου στα Ζωνάρια η εικονογραφία του 

προφήτη Ηλία, ολόσωμου και μετωπικού, απαντά στο ημιχώριο της βόρειας 

κεραίας του σταυρού. Σε όλα τα μνημεία επαναλαμβάνονται κλασικά επεισόδια 

από τον βίο του Προφήτη, είτε με άμεση είτε με έμμεση επέμβαση του Θεού. 
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Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους εικονογραφικούς κύκλους του προφήτη 

Ηλία συναντάμε στο διακονικό του καθολικού της μονής της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στη Morača στο Μαυροβούνιο, όπου εικονογραφούνται έντεκα 

επεισόδια από τη ζωή του.1403   

Η τιμή του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου συνδέθηκε αρχικά με τη 

διαδοχική ανακάλυψη των λειψάνων του και την σταδιακή ένταξη στο  

εορτολόγιο της Εκκλησίας των εορτών προς τιμήν του.1404 Οι πιο εκτεταμένοι 

εικονογραφικοί κύκλοι του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην περιοχή 

εξέτασης εντοπίζονται στο Γεωργουτσάτι, στο Ζερβάτι και στη Κακομιά.  

Στο Γεωργουτσάτι εντοπίζονται τέσσερις σκηνές από τον εικονογραφικό 

κύκλο του αγίου. Στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα και στην οροφή του 

ημικυλινδρικού θόλου στον κυρίως ναό απαντά ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέμα 

κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, η ιστόρηση του έμπτερου αγίου Ιωάννη. Οι 

υπόλοιπες δύο σκηνές με το Γενέθλιο του αγίου και την Αποτομή της Κεφαλής 

του απαντούν στον βόρειο και δυτικό τοίχο αντίστοιχα.  

Στο Ζερβάτι οι σκηνές που απαντούν στον νότιο τοίχο του κεντρικού 

κλίτους είναι: η Γέννηση του αγίου, το Συμπόσιο του Ηρώδη, η Αποτομή της 

Τιμίας Κεφαλής του, και στον βόρειο πεσσό του ιερού Βήματος, στο ύψος των 

Δεσποτικών Εικόνων, ο άγιος ως έμπτερος.  

Στη Μονή της Κακομιάς, στη δυτική κεραία του σταυρού στον βόρειο 

τοίχο, απαντούν τα επεισόδια της Προσευχής του Ζαχαρία, της συνάντησής του 

με την Ελισάβετ και η Αποτομή της Κεφαλής του αγίου, ενώ στο εσωράχιο της 

ένωσης του βόρειου τοίχου με τον νότιο κίονα ιστορούνται η Γέννηση του αγίου 

και το Συμπόσιο του Ηρώδη.  

Στη Βραχογκοραντζή, στο εσωράχιο στήριξης του τρούλου, απαντά η 

ιστόρηση του αγίου ως ερημίτη με τη γνωστή επιγραφή «Μετανοείτε ήγγικεν γαρ η 

βασιλεία των ουρανών», ενώ στα Ζωνάρια στη βόρεια κεραία του σταυρού, 

εντοπίζεται η παράσταση της Αποτομής της Κεφαλής του αγίου.  

                                                 
1403 Οkunev, «Klášter Morača na černe hoře», 117-124. Παππάς, Χιον(ι)αδίτες Ζωγράφοι, 505. 
Κοντούλης,  Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία, 270 κ.ε. 
1404 Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 18 κ.ε. 
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Σε όλα τα εξεταζόμενα μνημεία παρατηρούμε ότι σώζονται, στο 

ζωγραφικό πρόγραμμα των ναών, η απεικόνιση επιλεγμένων επεισοδίων από 

την εικονογραφία του Τιμίου Προδρόμου, που αφορούν κυρίως τα γεγονότα 

πριν τη Γέννησή του και τον μαρτυρικό θάνατό του, συνεχίζοντας την ιδιαίτερη 

παράδοση που δημιουργήθηκε γύρω από την εικονογραφία του κατά τη 

Βυζαντινή εποχή. Γενικότερα, για την εικονογραφία του αγίου που σώζεται στη 

βυζαντινή τέχνη «από του κύκλους της μνημειακής ζωγραφικής, τριάντα βρίσκονται 

στον Ελλαδικό χώρο, ένας στην Καππαδοκία, ένας στην Τραπεζούντα, δύο στην 

Κωνσταντινούπολη, δύο στην Ιταλία, εννιά στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τέσσερις στη 

Ρωσία, ένας στην Παλαστίνη, ένας στη Βουλγαρία, ένας στη Ρουμανία και δύο στη 

Γεωργία».1405  

Η ζωγραφική διακόσμηση των ναών συνεχίζεται με την απεικόνιση 

Μαρτυρολογίων, που δεν απαντούν σε όλα εξεταζόμενα μνημεία, παρά μόνο 

στο Γεωργουτσάτι, στο Ζερβάτι και στην Κακομιά. Από τις παλαιότερες 

απεικονίσεις μαρτυρίων στην επιτοίχια ζωγραφική, στα Βαλκάνια, είναι ο ναός 

των αγίων Σαράντα στο Tărnovo της Βουλγαρίας, κατά το 13ο αιώνα.1406 

Γενικότερα, το εικονογραφικό θέμα της ιστόρησης της «τελείωσης των μαρτύρων», 

αλλά και των ιδίων, έχει διδακτικό χαρακτήρα και στοχεύει στη στήριξη, στην 

καλλιέργεια της υπομονής, στην πνευματική ωφέλεια των πιστών αλλά και τη 

μίμηση του βίου των μαρτύρων από τους χριστιανούς, σε ενδεχόμενο κίνδυνο 

εξισλαμισμού.1407 Αναλυτικότερα, στον νάρθηκα της μονής του Γεωργουτσατίου, 

στον δυτικό τοίχο, παριστάνεται ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος την ώρα του 

μαρτυρίου του, υπό λεόντων κατασπαρασσόμενος, στον γνωστό εικονογραφικό 

τύπο της μεταβυζαντινής εποχής, που απαντάται παρόμοια στην μονή των 

Φιλανθρωπηνών, στο μεγάλο Μετέωρο και στη μονή Οσίου Μελετίου.1408 Στον 

ναό του Ζερβατίου εντοπίζονται τα Μαρτύρια δημοφιλών αγίων: του αγίου 

Παντελεήμονος, του αγίου Γεωργίου, των αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και 

Στρατηλάτου, του αγίου Δημητρίου και η μαστίγωση του Προφήτη Ιερεμία με 

                                                 
1405 Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής, 309. 
1406 Mijović, Ménologe, recherches iconographiques, 400. 
1407 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 269. Γκιολές, «Οι Δέκα άγιοι μάρτυρες», 86. 
1408 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 107. 
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βούνευρα. Στη μονή της Κακομιάς, στο ιερό Βήμα, πάνω από την Αγία 

Πρόθεση, σώζεται το μαρτύριο του αγίου Στεφάνου, όπου προφανώς ο 

ζωγράφος επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο, λόγω της ιδιότητας του Στεφάνου ως 

Διακόνου. 

Στις εισόδους των εξεταζόμενων μνημείων ή πλησίον του ιερού Βήματος 

ιστορείται παραδοσιακά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η εξεικόνισή του στη 

συγκεκριμένη θέση έχει άμεση σχέση με τον φυλακτήριο και αποτροπαϊκό ρόλο 

που του έδωσε η εκκλησία, μια ιδιότητα που άντλησε από την Αποκάλυψη του 

Ευαγγελιστή Ιωάννη.1409 Στο Γεωργουτσάτι και στο Ζερβάτι ο Αρχάγγελος 

Μιχαήλ ιστορείται ολόσωμος και μετωπικός, κραδαίνοντας στο δεξί του χέρι 

σπαθί (εικ. 23, 104). Στην Κακομιά και στην Πέπελη1410 ο Αρχάγγελος 

εικονίζεται, στον δυτικό τοίχο, ολόσωμος σε στάση τριών τετάρτων, κρατώντας 

στο δεξί του χέρι ξίφος, ενώ στο αριστερό βαστάζει την ψυχή του αμαρτωλού, 

αναλαμβάνοντας έτσι έναν ρόλο τιμωρού τον αμαρτωλών· ο συγκεκριμένος 

εικονογραφικός τύπος γνωρίζει διάδοση στη μεταβυζαντινή εικονογραφία και 

συναντάται τον 17ο αιώνα τόσο σε τοιχογραφίες όσο και σε φορητά έργα (εικ. 

236, 371). Στον ναό της Βραχογκορατζής ο Αρχάγγελος Μιχαήλ απαντά στον 

βόρειο τοίχο, αριστερά της θύρας εισόδου του ιερού Βήματος, μετωπικός, με 

πλήρη στρατιωτική στολή κραδαίνοντας τη ρομφαία στο δεξί του χέρι και 

κρατώντας ανοικτό ειλητάριο με επιγραφή αποτροπαϊκού χαρακτήρα,  και 

σφαίρα στο αριστερό του χέρι (εικ. 273). Ο εικονογραφικός αυτός τύπος 

ανιχνεύεται από τον 14ο αιώνα και εξής.  

Σε τρία από τα έξι εξεταζόμενα μνημεία εντοπίζεται η απεικόνιση των 

πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι άγιοι συνήθως 

παριστάνονται, κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, στην είσοδο του ναού, λόγω της 

τεράστιας συμβολής τους στην εδραίωση της εκκλησίας. Αναλυτικότερα, στην 

μονή της Κακομιάς ο δύο άγιοι εικονίζονται στην άντυγα της δυτικής εισόδου 

του ναού. Στον ναό της Βραχογκοραντζής οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι 

ιστορούνται στον νότιο τοίχο του κυρίως ναού, πλησίον του ιερού Βήματος, 

                                                 
1409 Αποκάλυψη του Ιωάννου 12, 7-8. 
1410 Στη  μονή επίσης απαντά και στο νότιο τοίχο, στην είσοδο του Νάρθηκα.  
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κρατώντας ομοίωμα τρουλαίας εκκλησίας, ενώ στο καθολικό της αγίας Τριάδος 

στη Πέπελη, οι πρωτοκορυφαίοι απεικονίζονται στον νάρθηκα, κρατώντας 

ομοίωμα τρίτρουλης εκκλησίας, ένα εικονογραφικό θέμα που συνδέεται άμεσα 

με την ένωση των δύο Εκκλησιών και απαντά συχνά κατά την Τουρκοκρατία. Η 

αναπαράσταση των αγίων στην περιοχή της Μητρόπολης Αργυροκάστρου 

απαντά και σε έργα Λινοτοπιτών ζωγράφων, όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στις μονές Τσιάτιστας, Σπηλαίου, Βάνιστας και στον άγιο 

Νικόλαο Σαρακίνιστας.1411 

Στον βορειοδυτικό τοίχο όλων των υπό εξέταση ναών, πλην της 

Βραχογκοραντζής, εντοπίζονται οι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη με 

αυτοκρατορικά ενδύματα, στον γνωστό εικονογραφικό τύπο, κρατώντας τον 

Τίμιο Σταυρό ανάμεσα τους και δείχνοντας προς αυτόν με το ελεύθερο χέρι (εικ. 

24, 104, 107, 237, 374, 442). Στους ναούς του Γεωργουτσατίου, του Ζερβατίου και 

της Κακομιάς ο άγιος Κωνσταντίνος κρατάει σφικτά τον Σταυρό από το πίσω 

μέρος, ενώ η αγία Ελένη κρατά τον Τίμιο Σταυρό χαλαρά από μπροστά. Το 

αντίθετο συμβαίνει στο καθολικό της Πέπελης με τον άγιο Κωνσταντίνο να 

κρατάει τον Σταυρό από μπροστά και την αγία Ελένη από το πίσω μέρος. Άξιο 

παρατηρήσεως των Ισαποστόλων είναι:  

α) στα καθολικά της Κακομιάς, της Πέπελης και των Ζωναρίων η 

απεικόνισή τους με πολυτελή ενδύματα, πλουμισμένα με φυτικά μοτίβα μίμησης 

υφασμάτων, αποτελεί ενδεικτικό δείγμα των οθωμανικών επιρροών και της 

ένταξής τους στην επιτοίχια μεταβυζαντινή ζωγραφική,1412 

 β) η ιστόρηση των αγίων στην μονή των Ζωναρίων, όπου η αγία Ελένη 

κρατάει στο αριστερό της χέρι ψηλό, λευκό μονόκηρο με βάση, 

γ) η απεικόνιση των λεπτομερειών του προσώπου της αγίας Ελένης σε 

όλους τους ναούς δεν είναι διακριτή, λόγω των φθορών στη ζωγραφική 

επιφάνεια, πλην του καθολικού της μονής Κακομιάς, όπου η αγία Ελένη 

αποδίδεται σε εξιδανικευμένη νεαρή ηλικία, όπως άλλωστε συνηθίζεται κατά 

κανόνα. 

                                                 
1411 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 419-420. 
1412 Σχετικά με την επιρροή των υφασμάτων στην επιτοίχια ζωγραφική βλ. Μεράντζας, Ο τόπος 
της αγιότητας, 120 κ.ε.  
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 Ο γενικός εικονογραφικός τύπος των αγίων απαντά σε πολλά έργα της 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα σε ναούς της Καστοριάς, 

των Μετεώρων, του Αγίου Όρους, στους ναούς Yilanli και Bahattin Kilise στην 

Καππαδοκία, στον ναό του Milesevo, στον άγιο Νικόλαο του Prilep κ.α.1413 

Οι Ισαπόστολοι άγιοι τιμώνται με ιδιαίτερη ευλάβεια στα Βαλκάνια ( η 

καταγωγή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν από την αρχαία Ναϊσό, το 

σημερινό Νις της Σερβίας) και συναπεικονίζονται συνήθως κοντά στους 

στρατιωτικούς αγίους, αναδεικνύοντας τον στενό σύνδεσμο του αυτοκράτορα 

με τον στρατό. 

Στο Γεωργουτσάτι, στον νάρθηκα της μονής, απαντά το Όραμα του 

αγίου Παχωμίου, οργανωτή του κοινοβιακού βίου των μοναστηριών. Η σκηνή, 

από όλα τα εξεταζόμενα μνημεία, εντοπίζεται μονάχα στον Προφήτη Ηλία. Ο 

ζωγράφος αποδίδει τον άγιο Παχώμιο και τον Αρχάγγελο Ραφαήλ με ελαφρά 

κλίση τριών τετάρτων. Το θέμα είναι γνωστό στην Παλαιολόγεια εποχή, αλλά 

γνωρίζει ευρεία διάδοση τη μεταβυζαντινή εποχή σε καθολικά μονών.1414 

Συναφές θέμα στην ιστορία του μοναχισμού αποτελεί  η σκηνή της Θείας 

Μετάληψης της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας από τον αββά Ζωσιμά μονάχα 

στον ναό του Ζερβατίου, από όλα τα εξεταζόμενα μνημεία. Το 

εικονογραφημένο αυτό θέμα είναι εμπνευσμένο από τις αναφορές του 

Σωφρονίου Ιεροσολύμων και γνωρίζει ανάπτυξη στους μεταβυζαντινούς ναούς 

των Βαλκανίων αλλά και των μεγάλων μοναστηριών, όπως για παράδειγμα στο 

Staro Nagoričino, στη Dečani, στη Matka, στα Μετέωρα κ.α.1415 

Ένα ακόμη εικονογραφικό, πολυπρόσωπο θέμα, εμπνευσμένο από την 

Υμνολογία της Εκκλησίας, που απαντά μονάχα στο Ζερβάτι, από όλα τα 

μνημεία, είναι η απεικόνιση του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ένθρονου 

                                                 
1413 Βλ. ενδεικτικά Walter, The iconography of Constantine thw great, emperor and saint, 77 κ.ε. 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, 207. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
202-205. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου,209-210. Γιαννούλης, Οι 
τοιχογραφίες, 127-129. Παπαδημητρίου-Trifonova, «Εικόνες του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα», 
366-367. 
1414 Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 109. 
1415 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, υποσ. 2281, 2282,,2284, 2285. 233. 
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συγγραφέα, ως Πηγή Σοφίας με τους Κρουνούς της Σοφίας του να αναβλύζουν 

και να αρδεύονται εξ αυτών οι άνθρωποι (εικ. 121).1416  

Αξιοσημείωτη είναι η επιλογή των μεμονωμένων μορφών αγίων στα 

εξεταζόμενα μνημεία, με ιδιαίτερη τιμή στην εικονογραφία των μαρτύρων, 

συνιστώντας την πολυπληθέστερη ομάδα ιστόρησης των ναών. Η απεικόνιση 

αυτή έχει έναν διδακτικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην τόνωση του 

φρονήματος των χριστιανών και στην ενδυνάμωση της πίστης τους σε 

ενδεχόμενο μαρτύριο, λόγω επιχειρούμενου εξισλαμισμού. Οι άγιοι 

εντοπίζονται, είτε ολόσωμοι, στην κατώτερη ζώνη μετά τη διακοσμητική ποδιά, 

είτε στην επόμενη ζώνη, ημίσωμοι σε συμπλεκόμενα μετάλλια. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός ιστόρησης σωζόμενων μαρτύρων απαντά στον ναό του Ζερβατίου, με 

συνολικό αριθμό πενήντα πέντε (55) μαρτύρων, ακολουθεί το καθολικό της 

Κακομιάς με συνολικό αριθμό τριάντα τεσσάρων (34) μαρτύρων, το καθολικό 

της μονής της Πέπελης με συνολικό αριθμό δεκαοκτώ (18) μαρτύρων και το 

καθολικό της μονής των Ζωναρίων  με συνολικό αριθμό οκτώ (8) μαρτύρων.  

Ιδιαίτερη τιμή παρατηρούμε και στη φιλοτέχνηση των στρατιωτικών 

αγίων, που απεικονίζονται κατά κύριο λόγο στην κατώτερη ζώνη των 

εικονογραφικών προγραμμάτων των ναών. Οι άγιοι εικονογραφούνται, είτε με 

στρατιωτική πανοπλία είτε κατά κύριο λόγο με πολυτελή ενδύματα, εξαίροντας 

την ιδιότητα του μάρτυρα, και όχι του στρατιωτικού αγίου, συνεχίζοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο την παράδοση της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.1417 Την 

πολυπληθέστερη στρατιωτική ομάδα αγίων συναντάμε στον ναό του Ζερβατίου 

με συνολικό αριθμό δεκαπέντε  (15) αγίων, ακολουθούν το καθολικό στη 

Κακομιά με δεκατρείς (13) αγίους, το καθολικό της Πέπελης με δέκα (10) αγίους, 

ο ναός στη Βραχογκοραντζή με επτά (7) αγίους, το καθολικό  στο Γεωργουτσάτι 

με έξι (6) αγίους και το καθολικό στα Ζωνάρια με έναν (1) άγιο. Στις 

παραστάσεις των στρατιωτικών αγίων (που αποδίδονται είτε με πανοπλίες είτε 

                                                 
1416 Ξυγγόπουλος, «Πηγή Σοφίας», 1-36. Στρατή, «Παρατηρήσεις στην εικονογραφία του βίου 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου», 165 κ.ε. 
1417 Σοφιανός, Αγία Μετέωρα, 70, 71. Γαρίδης-Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων, 98, 108. 
Σιγάλας, Ιερά μονή Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας) και το Κειμηλιοφυλάκιον αυτής, 107. Λυριτζής, Ο 
Όσιος Νικάνωρ και το μοναστήρι του, 71. Σταυροπούλου, «Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες της 
Μονής Ελεούσας στο νησί των Ιωαννίνων», 321. 



 318 

με πλούσια ενδύματα), στα εξεταζόμενα μνημεία, παρατηρούμε την επιλογή 

από τους ζωγράφους, παρά την χρονική διαφορά σχεδόν τριών αιώνων, στη 

σταθερότητα απεικόνισης ανελλιπώς των αγίων: Δημητρίου, Γεωργίου, 

Μερκουρίου, και των αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου. Ο συνολικός 

αριθμός των στρατιωτικών αγίων ποικίλλει, και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 

τον διαθέσιμο χώρο στη ζωγραφική επιφάνεια του τοίχου. 

Τη χορεία των μεμονωμένων αγίων, στο εικονογραφικό πρόγραμμα των 

ναών, συμπληρώνουν στα εξεταζόμενα μνημεία οι παραστάσεις των μοναχών 

και αναχωρητών αγίων. Η επανάληψη της ιστόρησής τους σε παρατακτική 

σειρά ανιχνεύεται σε όλα τα μνημεία, ανεξάρτητα από το γεγονός αν ένας ναός 

εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας μονής ή μιας ενορίας. Η ένταξη των μοναχικών 

προτύπων στον ζωγραφικό διάκοσμο των ναών αποτελεί επιρροή των 

μεταβυζαντινών μνημείων των Βαλκανίων και των μεγάλων μοναστηριακών 

καθολικών του 16ου αιώνα.1418 Στο καθολικό της μονής στο Γεωργουτσάτι 

απεικονίζονται εννιά (9) μοναχοί, στον ναό στο Ζερβάτι, λόγω διαθέσιμου 

χώρου, απαντούν οι περισσότερες ιστορήσεις με δεκατρείς (13) μοναχούς, στα 

καθολικά των μονών στην Κακομιά, στην Πέπελη και στη Βραχογκοραντζή  

εικονογραφούνται τέσσερις (4) άγιοι αυτής της κατηγορίας και τέλος στο 

καθολικό της μονής στα Ζωνάρια δεν σώζονται απεικονίσεις μοναχών. Οι 

ιστορήσεις των μοναχών στα ζωγραφικά προγράμματα των ναών στην περιοχή, 

συμπίπτουν με την ίδρυση και ανακαίνιση μονών,  που παρατηρείται κατά τέλη 

του 16ου αιώνα  και μετά, «γεγονός που οδήγησε πολλούς ερευνητές να παρομοιάσουν 

την εν λόγω περιοχή με το Άγιον Όρος».1419 Από την ομάδα αυτή των αγίων 

διαπιστώθηκε η απεικόνιση ανελλιπώς, στα περισσότερα μνημεία, των αγίων 

Αντωνίου, Σάββα, Ευθυμίου και Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.  

Ο όμιλος των αγίων συμπληρώνεται με την απεικόνιση των ιαματικών 

αγίων, η ιστόρηση των οποίων έχει άμεση σχέση με τη ψυχοσωματική υγιεινή 

                                                 
1418 Subotić, L’ école de peinture d’ Ohrid, 208. Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, 277. Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου, 226. 
1419 Θώμος, «Η εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στην περιφέρεια Αργυροκάστρου», 60-61. Παππά, 
Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως, 49-50.  Μητροπολίτου Παραμυθίας και Πάργας Αθηναγόρα, 
«Εκκλησιαστικὴ Ιστορία», 105-119. Αναστασίου Αρχιεπικόπου Τιράννων, Δυρραχίου και πάσης 
Αλβανίας, «Εκκλησία της Αλβανίας.Ιστορική-πνευματική παράδοση», 492. 

http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=15852&contents=
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των πιστών. Σε τρία από τα εξεταζόμενα μνημεία απαντούν απεικονίσεις των 

αγίων αυτής της κατηγορίας· στον ναό στο Ζερβάτι σώζονται τέσσερις (4) άγιοι 

και στα καθολικά των μονών, στην Κακομιά και στην Πέπελη, τρείς (3) άγιοι. Οι 

κύριες μορφές απεικόνισης των αγίων είναι: ο Κοσμάς, ο Δαμιανός και ο 

Παντελεήμων. Η παρουσία των Ιαματικών αγίων στην είσοδο του καθολικού 

στην Κακομιά, εκτιμούμε ότι σχετίζεται άμεσα με τον καταστροφικό λοιμό του 

1667-1668, που ενέσκηψε στα λιμάνια του Ελλαδικού χώρου, με την ιστόρηση 

του αγίου να αποτελεί τείχος προστασίας για τους πιστούς (εικ. 219).1420 

Στη χορεία των αγίων του ναού ξεχωρίζουν, σε πέντε από τα εξεταζόμενα 

μνημεία, και προβάλλονται αγίες γυναίκες. Οι περισσότερες απεικονίσεις 

εντοπίζονται στο καθολικό της μονής στην Πέπελη, με σύνολο δέκα (10) 

γυναίκες αγίες, ακολουθούν ο ναός στο Ζερβάτι με έξι (6) γυναίκες αγίες, οι 

ναοί στο Γεωργουτσάτι και στη Βραχογκοραντζή με τρείς (3) γυναίκες αγίες και 

το καθολικό στα Ζωνάρια και στην Κακομιά με μία (1) γυναίκα αγία. Στα 

περισσότερα μνημεία της περιοχής αλλά και των Βαλκανίων, είτε στο νάρθηκα, 

είτε στον κυρίως ναό, απεικονίζονται σταθερά δημοφιλείς αγίες, όπως η αγία 

Παρασκευή, η αγία Κυριακή, η αγία Μαρίνα και η αγία Αικατερίνη.1421 

Παρά το έθος να απεικονίζονται οι κτήτορες-χορηγοί των μνημείων 

στον νάρθηκα ή στο καθολικό, στα περισσότερα μνημεία που εξετάζουμε δεν 

διαπιστώνεται κάτι τέτοιο. Αντιθέτως γίνεται μνεία συνήθως  στα ονόματά τους 

στις κτητορικές επιγραφές, προκειμένου να μνημονεύεται εσαεί η συμβολή τους 

στην ανοικοδόμηση των μνημείων. Το μοναδικό δείγμα ιστόρησης της 

προσωπογραφίας του χορηγού της μονής εντοπίζεται στην Ιερά Μονή Αγίας 

Τριάδος Πέπελης. Ο ηγούμενος- κτήτορας αποδίδεται σε στάση τριών τετάρτων 

στα δεξιά, να κρατά ομοίωμα του καθολικού της μονής, ενσαρκώνοντας την 

επιθυμία του για τη συγχώρεση των αμαρτιών του και την σωτηρία της ψυχής 

                                                 
1420

 «Λοιμός σχεδόν παγκόσμιος…απείρους δυστυχίας παντί τω κόσμω συμπέσσον», ΕΒΕ 2753, Κώδιξ 
Μητροπόλεως Καστοριάς, φ.6/7.  
1421 Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη, 256. Κουκιάρης, Ο κύκλος του 
βίου, 35 κ.ε. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, 424. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα, 247-253. Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου, 184-188. Γιακουμής, Δύο πρώιμα 
μεταβυζαντινά μνημεία, 96 κ.ε. 
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του,1422 φέροντας ανθοκόσμητη ιερατική στολή που αποδίδεται με φυσιοκρατική 

ακρίβεια, αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο ο ζωγράφος τις επιρροές των 

μεταξωτών υφασμάτων στην εικονογραφία (εικ. 372). 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος των μνημείων ολοκληρώνεται με τη σύνθεση 

της  Δευτέρας Παρουσίας, που εντοπίζεται σε τρείς από τους συνολικά έξι υπό 

εξέταση ναούς, καταλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο τον ανατολικό τοίχο του 

νάρθηκα (εικ. 184, 342, 388). Η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στο 

Ζερβάτι και στην Πέπελη σώζεται σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με την 

παράσταση στη Βραχογκοραντζή, που χρήζει επιτακτικής συντήρησης και 

καθαρισμού της ζωγραφικής της επιφάνειας. Η σκηνή σε όλα τα μνημεία, 

ξετυλίγεται σε μεγάλη έκταση και είναι εμπνευσμένη από το Όραμα του Δανιήλ, 

τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και την Αποκάλυψη του Παύλου. Η παράσταση έχει 

έντονο συμβολικό και εσχατολογικό χαρακτήρα, διατηρώντας σε γενικές 

γραμμές, σε όλα τα μνημεία, το ίδιο εικονογραφικό μοτίβο. Στο επάνω μέρος 

της παράστασης ιστορείται ο Κύριος, πλαισιωμένος από την Παναγία, τον Τίμιο 

Πρόδρομο, τους Αγγέλους και τους Αποστόλους. Χαμηλότερα εικονίζονται οι 

χοροί των Αγίων και ο Ζυγός της Δικαιοσύνης, ενώ στη βάση της 

εικονογραφίας, στα αριστερά του τοίχου, ιστορείται ο Παράδεισος και στα δεξιά 

το στόμα του βύθιου δράκοντα, που καταπίνει τις ψυχές των αμαρτωλών. Άξιο 

παρατηρήσεως λαϊκότροπων επιρροών αποτελεί, στη μονή της Πέπελης, ο 

Αγγελος που σαλπίζει την προσωποποιημένη θάλασσα, που εικονίζεται εν είδει 

θαλασσίου τέρατος, βαστάζουσα σκήπτρο και τρικάταρτο καράβι.1423  

Η εξέταση και η αποτίμηση του ζωγραφικού διακόσμου των 

εκκλησιαστικών μνημείων, καταυγάζει από τη μια μεριά τον πλουτισμό του 

εικονογραφικού προγράμματος που ακολούθησαν οι ζωγράφοι,  και από την 

άλλη πλευρά την ανάλογη τεχνική κατάρτιση αλλά και τη χρήση των προτύπων 

της εποχής τους.1424 Παράλληλα, με τα ανθίβολα και τα πρότυπα της βυζαντινής 

                                                 
1422 Χατζούλη, «Εικονογραφικές παραστάσεις κτιτόρων από την οργανωμένη μοναστική 
παρουσία των Μετέωρων», 277 κ.ε. Παπαγεωργίου, Τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, 149-151. 
1423 Garidis, Etudes sur le jugement, πίν. II. 4, III 5.  
1424 Τα ανθίβολα αυτά είτε μεταβιβάζονται και κληροδοτούνται στους ζωγράφους από από 
παλαιότερους είτε δημιουργούνται νέα από τους ίδιους. Σχετικά με τη «Προγυμνασία και 
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ζωγραφικής, οι ζωγράφοι εντάσσουν στην εικονογραφία τους και στην παλέτα 

τους αλλοτριωτικά στοιχεία της δυτικής τέχνης.1425 Αναφέρουμε ενδεικτικά τις 

παραστάσεις: της ανθρωπόμορφης Αγίας Τριάδας, της γονατιστής Θεοτόκου 

στη Γέννηση του Χριστού, της θριαμβευτικής νίκης του Χριστού στην Ανάσταση, 

του προσφερόμενου κρίνου από τον Αρχαγγέλο Γαβριήλ στην Παναγία κατά 

τον Ευαγγελισμό, των ανθρωπόμορφων αγγέλων, της απεικόνισης του Χριστού 

στο κέντρο της τραπέζης του Μυστικού Δείπνου, αλλά και τις λαϊκές επιδράσεις 

και επιρροές στον χαρακτήρα γενικότερα της ζωγραφικής σε ορισμένα μνημεία. 

Η χρήση των νέων στοιχείων κατά τους πρώτους αιώνες γίνεται με μεγάλη 

φειδώ, σταδιακά όμως οι επιρροές της δυτικής τέχνης θα διαμορφώσουν νέους 

όρους έκφρασης για την Εκκλησιαστική ζωγραφική, που πλέον θα αρχίσει να 

εκφράζεται ακροζυγιαζόμενη στη κόψη της λαϊκότροπης ερζάτς ζωγραφικής,  

απογομωνομένη  από τη δυναμικότητα της μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας.1426  

Η μελέτη των εκκλησιαστικών μνημείων της εν λόγω περιοχής μάς 

προσέφερε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής 

τέχνης κατά την Οθωμανική περίοδο, αλλά και την άρρηκτη σχέση της με τη 

ζωγραφική τέχνη και την εικονογραφία, στα πλαίσια της ομώνυμης σχολής της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας, που ο απόηχός της επηρέασε την ευρύτερη περιοχή. Τα 

ενδεικτικά γνωρίσματα της σχολής συνοψίζονται κυρίως:  

α) στη χρήση των ανθιβόλων, που διαμορφώθηκαν από την όσμωση και 

τον σεβασμό των παλαιοτέρων προτύπων, της Παλαιολόγειας ζωγραφικής, των 

εικονογραφικών εργαστηρίων της Καστοριάς, της Κρητικής σχολής, αλλά και 

της γενικότερης εικαστικής παραγωγής της Χερσονήσου του Αίμου,  

β) στο αρχιτεκτονικό εικονογραφικό βάθος, που διακρίνεται από μια 

σκηνογραφική διάθεση,  

γ) στους ιδιαίτερους εικονογραφικούς τύπους του Χριστού, όπως για 

παράδειγμα του Εμμανουήλ και της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου,  

                                                                                                                                                
παιδαγωγία προς τον βουλόμενον μαθείν την τέχνην της ζωγραφικής» βλ. Διονυσίου του εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία, κζ, 5.  
1425 Η Ήπειρος λόγω της γειτνίασης της με τα Ιόνια νησιά δέχθηκε επιρροές από τους εμπόρους 
της Βενετίας. Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία, 122. 
1426 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα της θρησκευτικής ζωγραφικής, 352. Κωνστάντιος, «Ομάδες ζωγράφων 
στην Ήπειρο την όψιμη τουρκοκρατία», 251.  
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δ) στη χρήση κοσμημάτων στην ενδυμασία των αγίων,  

ε) στον αφομοιωτικό τρόπο ένταξης των δυτικών δανείων στην Ορθόδοξη 

ζωγραφική, και 

 στ) στις πολυπρόσωπες συνθέσεις με αφηγηματική διάθεση, κ.ά. 

Όλος αυτός ο πλουτισμός, που είναι αποθησαυρισμένος στην αγροτική 

περιοχή του Αργυροκάστρου, και όχι μόνο, όπως αναφέρει και ο Μακαριότατος 

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, «αποτελεί και ένδειξη 

τιμής και σεβασμού προς τις παλαιότερες γενιές, οι οποίες επί αιώνες, στις ασφυκτικές 

συνθήκες της Οθωμανικής κυριαρχίας, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τέτοια έργα, 

συγχρόνως δε μέριμνα για τις επερχόμενες γενεές , οι οποίες δικαιούνται να χαίρονται και 

έχουν ανάγκη να εμπνέονται από τις αξίες του παρελθόντος».1427 

Κατακλείοντας, θα ήθελα να σημειώσω τον σημαντικό ρόλο της 

Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, και ιδιαίτερα τον ρόλο και 

ιεραποστολικό ίμερο του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Αναστασίου στη διαφύλαξη, 

διάσωση και λειτουργική ανάδειξη των ναών και των μοναστηριών, όχι ως 

απλών μνημείων με ιστορικά κατοχυρωμένο και κληρονομημένο τίτλο, αλλά ως 

χώρων λατρείας και εμπειρικής βιωματικής βεβαιότητας της μακραίωνης 

Ορθόδοξης παράδοσης στη χώρα.1428 Ο  Γεώργιος Πρεβελάκης στο έργο του, Τα 

βαλκάνια, πολιτισμοί και γεωπολιτική αναφέρει: «Η θρησκεία αποτελεί τον συνδετικό 

ιστό του Βαλκανικού χώρου που είναι κατακερματισμένος και ετερογενής…Στα Βαλκάνια 

όπου το χριστιανικό στοιχείο κυριαρχούσε, το ορθόδοξο μιλέτ αποτελούσε την πιο 

σημαντική πληθυσμιακή κατηγορία».1429  

Δυστυχώς όμως ενώ το εύρος ευθύνης της Εκκλησίας είναι τεράστιο, οι 

δυνατότητές της είναι πενιχρές. Αυτά σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη 

ανθρώπινου δυναμικού, καθιστούν ίσως αδύνατη την σωστική επέμβαση και 

παρουσία της σε όλα τα μνημεία της Αλβανίας. Ευελπιστούμε, τέλος, η νέα 

γενιά των Ορθοδόξων χριστιανών της Αλβανίας να αναγνωρίσει αξίως αυτή 

την πολιτιστική κληρονομιά και να την διασώσει, γιατί αυτός ο τρόπος 

                                                 
1427 Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων, 15. 
1428 Για το έργο της Εκκλησίας της Αλβανίας στην διάσωση των μνημείων με εργασίες 
αναστήλωσης, αποκατάστασης αλλά και σωστικών επεμβάσεων βλ. Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος 
Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων. 
1429

 Πρεβελάκης, Τα βαλκάνια πολιτισμοί και γεωπολιτική, 125-129. 
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έκφρασης του ορθοδόξου βίου διαμόρφωσε το πνευματικό νόημα της ύπαρξης 

των πατέρων τους, που βοά διαχρονικά και σιωπηλά ως αντίποδας στην 

νεωτερικότητα, της εποχής μας.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
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Παντοκράτορας 1 1   1 1 1 5 

Αγγελική Θεία Λειτουργία 1 1   1 1   4 

Παναγία Πλατυτέρα 1 1 1 1 1 1 6 

Κοινωνία Αποστόλων         1 1 2 

Μελισμός  1     1 1 1 4 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες-
Ιεράρχες-Διάκονοι 

14 20 11 8 32 17 102 

Όραμα αγίου Πέτρου 
Αλεξανδρείας 

1 1 1 1   1 5 

Δωδεκάορτο 12 6 9 8 12 12 59 

Σκηνές από τα πάθη και μετά 
την Ανάσταση Γεγονότα 

7 5 5 2 16 7 42 

Σκηνές από τη ζωή, τη 
διδασκαλία και τα Θαύματα 
του Χριστού 

1 12     21 3 37 

Σκηνές από το βίο της 
Θεοτόκου 

4 2     3 7 16 

Εικονογραφικοί Τύποι της 
Θεοτόκου 

1     4 1 1 7 

Ακάθιστος Ύμνος  24     5 12 1 42 

Μαρτύρια Αποστόλων-
Αγίων-Προφητών 

1 1     6   8 

Απόστολοι       12 8   20 

Πρωτοκορυφαίοι   2   2   2 6 

Ευαγγελιστές 4 4   4 8 4 24 

Σκηνές από το Βίο του 
Προδρόμου 

4 5 1   4 1 15 

Παλαιά Διαθήκη 3 3 1   19 19 45 

Αγία Τριάδα 1   1 3     5 
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Εικονογραφικοί Τύποι του 
Προφήτη Ηλία 

4   1 1 2 1 9 

Εικονογραφικοί Τύποι του 
Χριστού 

5 4 1 5 5 4 24 

Αρχάγγελοι-Άγγελοι 3 18 2 3 2 20 48 

Προφήτες 13 24 1 11 40 34 123 

Τίμιος Πρόδρομος 1       2 1 4 

Στρατιωτικοί Άγιοι  6 13 1 10 15 7 52 

Όσιοι και Αναχωρητές Άγιοι 9 4   4 13 4 34 

Στυλίτες 2       1   3 

Ιαματικοί   3   4 3   10 

Νεομάρτυρες       2     2 

Γυναίκες Αγίες 3 1 1 10 6 3 24 

Ολόσωμοι άγιοι 9 20 1 29 15 2 76 

Σκηνές από το βίο του Ιερού 
Χρυσοστόμου 

        1   1 

Άγιοι σε στηθάρια   37 26 25 83   171 

Ισαπόστολοι 2 2 2 2 2   10 

Κτήτορες       1     1 

Τρείς Ιεράρχες           1 1 

Δευτέρα Παρουσία       1 1 1 3 

Σύνολο Θεμάτων ανά ναό 138 190 66 161 338 157 1050 
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ΜΕΡΟΣ  III 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

 

Α.Ε.Α.= Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών 

Α.Ε.=  Αρχαιολογική Εφημερίδα 

ΑΙ.=  Αιώνας 

Α.Π.Θ.= Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΒΛ.=  Βλέπε 

 Β.Σ.=  Βυζαντινά Σύμμεικτα 

 Δ.Κ.Μ.Σ.= Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 

Δ.Χ.Α.Ε.Α.= Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών 

Ε.Ε.Β.Σ.= Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 

Ε.Ε.Θ.Σ.Α.Π.Θ.= Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής   

                                   Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Ε.Ε.Π.Σ.= Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής  

Ε.Κ.Β.Μ.Μ.= Ευρωπαϊκό  Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών    

Μνημείων 

Ε.Κ.Π.Α.= Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΚΔ.=  Εκδόσεις 

Ε.Μ.Π.= Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η.Ε.=  Ηπειρωτική Εστία 

Η.Η.=  Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 

Θ.Η.Ε.= Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 

Ι.Ε.Ε.=  Ιστορία Ελληνικού Έθνους 

Ι.Μ.Ι.Α.Χ= Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου 

(I/N)= Διαδίκτυο 

Ι.Ν.Ε.= Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 

Κ.Α.=  Και Άλλοι (Συγγραφείς) 

Κ.Ε.=  και εξής 
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ΚΕ.Δ.Α.Κ.= Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς 

Μ.Β.Ε.Μ.Σ.= Μακεδονική Βιβλιοθήκη Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 

Θεσσαλονίκη   

Μ.Ο.Χ.Ε.= Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια 

Ν.Ε.=  Νέα Εστία. Αθήνα 

Ο.Π.=  όπου παραπάνω 

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.= Πανελλήνιος Σύλλογος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα 

Π.Ι.Π.Μ.=  Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών 

ΡΩΜ.= Προς Ρωμαίους Επιστολή, Αποστόλου Παύλου 

Τ.Α.Π.Α.= Ταμείο Αρχαιλογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  

ΤΙΤ.=  Προς Τίτο Επιστολή, Αποστόλου Παύλου 

Υ.Δ.Ι.Α.= Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου  

(Υπουργείου Εξωτερικών) 

Χ.Α.Ε.= Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

A.J.K.= American Journal of Archeology 

Α.Q.SH.= Arkivi Qendror I Shtetit (Αλβανικά Κεντρικά Αρχεία του 

Κράτους) 

B.C.H= Bulletin de Correspondance Hellénique 

B.N.J.= Byzantinisch-Neugriechisce Jahrbücher 

C.A=  Cahiers Archèologiques. Fin de l’ Antiquité et Moyen  

Age. Paris 

D.O.P.= Dumbarton Oaks Papers 

KULN= Kulturno Nasledstvo 

 L.C.I.-= Lexicon der Christlichen Ikonographie 

RPSSH= Republika Popullore e Shqiperisë 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
ΠΗΓΕΣ 

 
Αριστοτέλους, Μετερεωλογικά= Αριστοτέλους, Μετερεωλογικά A, 352b 

 
Arkivi Qendror i Shtetit (Κεντρικά Αρχεία του Κράτους Αλβανία) 
 
Αρχείο Αλή Πασά 

 
Αρχείο Νεοκλή Καζάζη 
 
Βασιλικό Υπουργείο των Εξωτερικών, Η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος 
(Διπλωματικά Έγγραφα), Αθήνα 1940 
 
Ευσεβίου του Παμφίλου, «Εις τον βίον του Μακαρίου Κωνσταντίνου του 
βασιλέως», Λόγος Γ΄, VII 1060-1061. 

 
Καινή Διαθήκη 
 
Κόντης Β.(Επιμέλεια), Ελληνισμός της βορείου Ηπείρου και ελληνοαλβανικές σχέσεις. 
Έγγραφα από το ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, Τόμος III, 1922-1929, 
Αθήνα 1997 

 
Ιλιάδα, 2. 750 
 
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1.11 
 
Plutarch, The Parallel Lives, The life of Pyrrhus I.1 
 
Προκοπίου Καισάρεως, Περί Κτισμάτων, 4.4.3. 
 
Στράβων,  Γεωγραφικά 7.7.4 
 
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Υπουργείο Εξωτερικών Φακ., 
1894, 1927 
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

 
Αγαθάγγελος (Επίσκοπος Φαναρίου), Ο βίος και το μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας= 
Αγαθάγγελος (Επίσκοπος Φαναρίου), Ο βίος και το μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας, 
Αθήνα 2003.  

 
Αγγελόπουλος, Ο κόσμος της Ορθοδοξίας= Αγγελόπουλος Α., Ο κόσμος της 
Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια σήμερα, Θεσσαλονίκη 1992.  
 
Αγγελόπουλος, Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης= Αγγελόπουλος Α., Η Εκκλησία της 
Θεσσαλονίκης,  Θεσσαλονίκη 1991. 
 
Αγγελούδη-Ζαρκάδα, Η αρχιτεκτονική των μεταβυζαντινών εκκλησιών της Θάσου= 
Αγγελούδη-Ζαρκάδα Σ., Η αρχιτεκτονική των μεταβυζαντινών εκκλησίων της Θάσου. 
Ιστορική, κοινωνική και κατασκευαστική προσέγγιση, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011.  
 
Αλεξάνδρα μοναχή, Οι άγγελοι μια ζωντανή παρουσία= Αλεξάνδρα μοναχή, Οι 
άγγελοι μια ζωντανή παρουσία (μετάφραση Ελένη Γκανούρη), Αθήνα 1994.  
 
Αλιπράντης, Ο Μωυσής επί του όρους Σινά= Αλιμπράντης Θ., Ο Μωυσής επί του 
όρους Σινά Εικονογραφία της κλήσεως του Μωυσέως και της παραλαβής του Νόμου, 
Θεσσαλονίκη 1991. 
 
Αλιπράντης, Επί Σοι Χαίρει= Αλιμπράντης Θ., Ο λειτουργικός ύμνος «Επί σοι Χαίρει 
Κεχαριτωμένη πάσα η κτίσις…» σε φορητές εικόνες κρητικής τέχνης, Θεσσαλονίκη 
2000. 
 
Αναγνωστόπουλος, Οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου= Αναγνωστόπουλος Α., 
Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Ρουσάνου Μετεώρων, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010 
 
Αναγνωστόπουλος-Παλαιολόγος, Ελλάς και Αλβανία= Αναγνωστόπουλος-
Παλαιολόγος Θ., Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του εικοστού αιώνα. Τεκμήρια από το 
αρχείο του Νεοκλή Καζάζη, Θεσσαλονίκη 1995.  
 
Αντουράκης, Ο άγιος Νικόλαος στη βυζαντινή τέχνη= Αντουράκης Γ., Ο άγιος 
Νικόλαος στη βυζαντινή τέχνη και παράδοση. Εικονογραφική και λειτουργική 
σπουδαιότητα του αγ. Νικολάου ως συλλειτουργού Ιεράρχου στις αψίδες των Βυζαντινών 
Εκκλησιών, Αθήνα 1988.  
 
Αντωνόπουλος, Μυστικός Δείπνος-Θεία Ευχαριστία= Αντωνόπουλος Α., Μυστικός 
Δείπνος-Θεία Ευχαριστία (Από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εις την 
εκκλησιαστικήν παράδοσιν των τριών πρώτων αιώνων), Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Αθήνα 2004. 
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Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, Ιερατικό= Αποστολική Διακονία της 
Ελλάδος, Ιερατικό, Αθήνα 1998. 
 
Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, Εγκόλπιο Αναγνώστου= Αποστολική 
Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, Εγκόλπιο του Αναγνώστου, 11η Ανατύπωση, 
Αθήνα 1988.  
 
Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου= Αραβαντινός Π., Χρονογραφία περί της 
Ηπείρου Αθήνα 1856.  
 
Αραβαντινός, Περιγραφή της Ηπείρου= Αραβαντινός Π., Περιγραφή της Ηπείρου, 
Μέρος Γ΄, Ιωάννινα 1984.  
 
Αραβαντινός, Ιστορία Αλή Πασά= Αραβαντινός Σπ., Ιστορία Αλή Πασά του 
Τεπελενλή, Αθήνα 1895.  
 
Αργυρού, Διδάσκοντας τη Βυζαντινή Κύπρο μέσα από τις πηγές= Αργυρού Χρ., 
Διδάσκοντας τη Βυζαντινή Κύπρο μέσα από τις πηγές, Λευκωσία 2011.  
 
Ars, Η Αλβανία και η Ήπειρος= Ars Gr., Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ’ 
αιώνα. Τα Δυτικοβαλκανικά πασαλίκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Μτφρ., Διάλλα 
Αντωνία), Αθήνα 1994.  
 
Αρχιμανδρίτης Συμεών, Η βυζαντινή αγιογραφία και η θεολογία της= 

Αρχιμανδρίτης Συμεών, Η βυζαντινή αγιογραφία και η θεολογία της, Λάρνακα 
2001.  
  
Αρχιμανδρίτης Τασσιάς, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου= Αρχιμανδρίτης 
Τασσιάς Ι., Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2002. 
 
Ασπρά-Βαρδαβάκη, Η μονή της Παντάννασας= Ασπρά-Βαρδάκη Μ., Η μονή της 
Παντάννασας στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, Αθήνα 2005. 
 
Ασπρά-Βαρδαβάκη, Οι μικρογραφίες του Ακαθίστου Ύμνου= Άσπρα-Βαρδάκη Μ., 
Οι μικρογραφίες του Ακαθίστου Ύμνου στο κώδικα Garret 13, Princeton. Αθήναι 1992.  
 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών= Αχειμάστου-
Ποταμιάνου Μ., Η μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής 
ζωγραφικής, Αθήνα 1983 
 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών= 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ., Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο 
νησί των Ιωαννίνων, Αθήνα 2004. 
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Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού= Βακαλόπουλος Κ., Ιστορία του 
Βορείου Ελληνισμού -Ήπειρος, Θεσσαλονίκη 1992.  
 
Βαλδάκμφ, Νότιος Αλβανία= Βαλδάκμφ Α., Ελλάς, Μακεδονία και Νότιος Αλβανία, 
(Μετάφραση: Ίλαρχος Ραγκαβής Ευγένιος), Υπουργείο Στρατιωτικών, Αθήνα 
1901. 
 
Βασιλειάδου, Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη= Βασιλειάδου Ε., Οι άγιοι 
Κωνσταντίνος και Ελένη στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή εικονογραφία, 
Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2010.  
 
Βασιλικό Υπουργείο των Εξωτερικών, Η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος= 
Βασιλικό Υπουργείο των Εξωτερικών, Η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος 
(Διπλωματικά Έγγραφα), Αθήνα 1940. 
 
Βαφειάδης, Η ζωγραφική στο Άγιο Όρος στις αρχές του 17ου αιώνα= Βαφειάδης, Η 
ζωγραφική στο Άγιο Όρος στις αρχές του 17ου αιώνα, ο ζωγράφος Δανιήλ μοναχός, 
Θεσσαλονίκη 2008.  
 
Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου= Βελένης Γ., Ερμηνεία του εξωτερικού 
διακόσμου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 1984.  
 
Βελλιανίτης Κ.Α., Βαλκάνια= Βελλιανίτης Θ.-Κλαδάς Ν.-Μοσχόπουλος Ν.-
Κυριακόπουλος Η., Βαλκάνια. Οι Βαλκανικοί και ελληνοτουρκικοί πόλεμοι, Αθήνα 
1999.  
 
Βεργωτής, Λεξικό λειτουργικών όρων=  Βεργωτής Γ., Λεξικό λειτουργικών και 
τελετουργικών όρων, Θεσσαλονίκη 1988.  
 
Βλασίδης, Βαλκάνια- Παρευξείνιες χώρες= Βλασίδης Β., Βαλκάνια- Παρευξείνιες χώρες 
-Ανατολική Ευρώπη. Χρηστικός οδηγός 2000, Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Βλιάλη, Η εικονογραφία της Σταυρώσεως από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι το 
τέλος του 17ου αιώνα σε τοιχογραφίες= Βλιάλη Α., Η εικονογραφία της Σταυρώσεως στη 
Βυζαντινή τέχνη από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα σε 
τοιχογραφίες και εικόνες, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 1999.  
 
Βογιατζής, Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Κεντρικής 
Ελλάδος κατά τον 16ο αιώνα= Βογιατζής Σ., Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά τον 16ο αιώνα. Οι μονές του Αγίου 
Βησσαρίωνος (Δούσικο) και του Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), Εκδεδομένη 
Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2000.  
 
Bogosavljevic, Η επίδραση της Χριστολογίας του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά στην 
αγιογραφία= Bogosavljevic Dr., Η επίδραση της Χριστολογίας του Αγ. Γρηγορίου του 
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Παλαμά στην αγιογραφία (14ος-16ος αι.), Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2010.  
 
Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας= Βοκοτόπουλος Π., Εικόνες της Κέρκυρας, 
Αθήνα 1990.  
 
Βουλγαράκη, Εκκλησιαστική ζωή στα Βαλκάνια= Βουλγαράκη Ε., Εκκλησιαστική 
ζωή στα Βαλκάνια, Αθήνα 1997.  
 
Βουτσά, Μεταβυζαντινές μουσικές παραστάσεις= Βουτσά Μ., Μεταβυζαντινές μουσικές 
παραστάσεις. Εικονογραφική προσέγγιση της μουσικής στη μεταβυζαντινή περίοδο, 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013. 
 
Γαβρά, Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο= Γαβρά, Αγροτικός χώρος και 
κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα  έως τις αρχές του 20ου. Ορεινοί οικισμοί στις 
περιοχές της Αργυρούπολης και Τραπεζούντας, Διδακτορική Διατριβή,  
Θεσσαλονίκη 1998. 
 
Γαλανού-Καραμπέρη, Η εικονομαχία και ο άγιος Ευθύμιος Σάρδεων= Γαλανού-
Καραμπέρη Π., Η εικονομαχία και ο άγιος Ευθύμιος Σάρδεων, Ανέκδοτη 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2008.  
 
Γαρίδης, Η εντοίχια ζωγραφική= Γαρίδης Μ., Μεταβυζαντινή Ζωγραφική (1450-
1600) Η εντοίχια ζωγραφική μετά την πτώση του βυζαντίου στον Ορθόδοξο κόσμο και 
στις χώρες υπό ξένη κυριαρχία, Αθήνα 2007.  
 
Γαρίδης-Παλιούρας, Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων= Γαρίδης Μ.-Παλιούρας Α., 
Μοναστήρια νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική-Γενική εποπτεία. Ιωάννινα 1993. 
 
Γιακουμής Γ.-Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο= Γιακουμής Γ.-
Γιακουμής Κ., Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο, Ιωάννινα 1994.  
 
Γιακουμής-Βλάσσας, Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία= Γιακουμής Γ.-Βλάσσας 
Γ., Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία, Αθήνα 1994. 
 
Γιακουμής, Η Μονή Ραβενίων= Γιακουμής Γ., Η ιερά μονή Ραβενίων Δρόπολης 
Αθήνα 1995.  
 
Γιακουμής, Πολίτσανης μορφές βυζαντινές= Γιακουμής Γ., Πολίτσανης μορφές 
βυζαντινές, Ιωάννινα 2003. 
 
Γιακουμής, Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία= Γιακουμής Γ., Δύο πρώιμα 
μεταβυζαντινά μνημεία και ο ζωγραφικός τους διάκοσμος στο Πωγώνι της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Αλβανίας: αρχές 16ου αιώνα, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή,  
Ιωάννινα 2011. 
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Γιαννακού, Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων= Γιαννακού Μ., Ο 
Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, 
Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες= Γιαννούλης Δ., Οι τοιχογραφίες των βυζαντινών 
μνημείων της Άρτας κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2007. 

 
Γιοχάλας-Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου= Γιοχάλας Τ.-Έβερτ Λ., Στη Γη του Πύρρου 
Διαχρονικός Ελληνισμός στην Αλβανία, Αθήνα 1993. 
 
Γιωβάνης, Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού= Γιωβάνη Γ., Ιστορική περίληψις της Ιεράς 
Μονής Προφήτου Ηλιού Γεωργουτσατίου, Ιωάννινα 1928. 
 
Γκιολές, Ανάληψις του Χριστού= Γκιολές Ν., Ανάληψις του Χριστού βάσει των 
μνημείων της Α’ χιλιετηρίδος, Αθήνα 1981.  
 
Γκιολές, Ο βυζαντινός τρούλος= Γκιολές Ν., Ο βυζαντινός τρούλος και το 
εικονογραφικό του πρόγραμμα, Αθήνα 1990. 
 
Γκιολές, Οι τοιχογραφίες της μονής Διονυσίου= Γκιολές Ν., Οι τοιχογραφίες του 
καθολικού της μονής Διονυσίου στο Άγιο Όρος, Αθήνα 2009.  
 
Γκιργκένης-Αδάμος, Το κατά Θωμάν Απόκρυφο Ευαγγέλιο= Γκιργκένης Σ.-Αδάμος 
Ε., Το κατά Θωμάν Απόκρυφο Ευαγγέλιο Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Θεσσαλονίκη 
2006.  
 
Γλαβίνας, Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας= Γκλαβίνας Α., Η 
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας,  Θεσσαλονίκη 1985.  
 
Γλαβίνας, Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος= Γκλαβίνας Α., Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και 
οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη 1984.  
 
Γλαβίνας, Το Αυτοκέφαλο της εν Αλβανία, Ορθοδόξου Εκκλησίας Γκλαβίνας Α., Το 
Αυτοκέφαλο της εν Αλβανία, Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων, 
Ιωάννινα 1978.  
 
Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των αγίων Αποστόλων= Γούναρης Γ., Οι τοιχογραφίες 
των αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 
1980. 
 
Calin-Rares, Η Πεντηκοστή  και ο εορταστικός της κύκλος= Calin-Rares, Η 
Πεντηκοστή  και ο εορταστικός της κύκλος (Ιστορικολειτουργική και Θεολογική 
θεώρηση), Ανέκδοτη Μεταπτυχική Εργασία, Θεσσαλονίκη 2008.  
 



 336 

Castellan, Ιστορία των Βαλκανίων=  Castellan G., Ιστορία των Βαλκανίων-14ος -20ος αι. 
(Μτφρ. Αλιφέρη Βασιλική), Αθήνα 1991. 
 
Connena, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική στον Ελλαδικό χώρο= Connena C., 
Μοναστηριακή αρχιτεκτονική στον Ελλαδικό χώρο, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 1999. 
 
Delvoye, H Βυζαντινή τέχνη= Delvoye Ch., H Βυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1991.  
 
Δημητρίου, Ο εικονογραφικός κύκλος του Προφήτου Ηλιού= Δημητρίου Χ., Ο 
εικονογραφικός κύκλος του Προφήτου Ηλιού στη βυζαντινή και μετβυζαντινή περίοδο σε 
τοιχογραφίες και φορητές εικόνες, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 
2003.  
 
Δημητρόπουλος, Καθεστωτική οικονομία= Δημητρόπουλος Κ., Καθεστωτική 
οικονομία Η οικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου από το 1985-
1991, Αργυρόκαστρο 2011.  
 
Δημητρούκας Κ.Α., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου= 
Δημητρούκας Ι.-Ιωάννου Θ.-Μπαρούτας Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του 
Νεότερου κόσμου 565-1815, (Σχολικό Εγχειρίδιο), Αθήνα 2014.  
 
Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία= Διονυσίου του εκ φουρνά, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης, Εν Πετρούπολει 1909.  
 
Δορκοφίκη, Η Ιησουέλα= Δορκοφίκη Ε., Η Ιησουέλα βρήκε το Θεό στην Αλβανία, 
Αργυρόκαστρο 1991.  
 
Δρανδάκη, Εικόνες 14ος-18ος αιώνας= Δρανδάκη Α., Εικόνες 14ος-18ος αιώνας. 
Συλλογή Ρ. Ανδρεάδη, Αθήνα 2002. 
 
Δρίτσας Κ.Α., Χριστιανισμός και Θρησκεύματα= Δρίτσας Δ.-Μόσχος Δ.-
Παπαλεξανδρόπουλος Σ., Χριστιανισμός και Θρησκεύματα, Αθήνα 2013.  
 
Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, Ωρολόγιο το Μέγα= Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, 
Ωρολόγιο το Μέγα, Αθήνα 1999 και 2002.  
 
Εμμανουήλ, Οι τοιχογραφίες του αγίου Δημητρίου= Εμμμανουήλ Μ., Οι 
τοιχογραφίες του αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Οξύλιθο της Εύβοιας, Αθήνα 1991.  
 
Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος= Ευαγγελίδης Δ., Η Βόρειος Ήπειρος, Αθήνα 1919. 
 
Ευαγγελίδης, Αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου= Ευαγγελίδης Δ., Οι αρχαίοι κάτοικοι της 
Ηπείρου, Αθήνα 1947. 
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Ευαγγελίδης, Η Παναγία των Χαλκέων= Ευαγγελίδης Δ., Η Παναγία των Χαλκέων, 
Θεσσαλονίκη 1954. 
 
Ευστρατιάδης, Αγιολόγιο= Ευστρατιάδης Σ. (Μητροπολίτης πρ. Λεοντοπόλεως), 
Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ανατύπωση, Αθήνα 1995. 
 
Ζάρρας, Ο εικονογραφικός κύκλος= Ζάρρας Ν., Ο εικονογραφικός κύκλος των 
Εωθινών Ευαγγελιών στην Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2006. 
 
Ζαφείρης, Βαλκάνιος πραγματευτής= Ζαφείρης Χ., Βαλκάνιος πραματευτής. Οδοιπορία 
μνήμης σε ελληνικές κοινότητες και παροικίες, Αθήνα 1998.  
 
Ζηκίδη, Ο εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου= Ζηκίδη Ζ., Ο εικονογραφικός 
κύκλος του Ακαθίστου στο καθολικό της ιεράς μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Μικροκάστρου Σιατίστης (1797), Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 
2011.  

 
Ζήσης, Ο Χριστιανισμός στη Βόρειο Ήπειρο= Ζήσης Θ., Ο Χριστιανισμός στη Βόρειο 
Ήπειρο κατά τους πρωτοχριστιανικούς και Βυζαντινούς χρόνους, Αθήνα 1988.  
 
Ζησίδης, Η Κοίμηση της Θεοτόκου= Ζησίδης Π., Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην 
ορθόδοξη παράδοση, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002. 
 
Ζίας-Καδάς, Η μονή Οσίου Γρηγορίου=  Ζίας Ν.-Καδάς Σ., Η ιερά μονή Οσίου 
Γρηγορίου Αγίου Όρους. Οι τοιχογραφίες του καθολικού, Άγιο Όρος 1998. 
 
Ζιώζιας, Βόρειος Ήπειρος= Ζιώζιας Β., Βόρειος Ήπειρος (Χθές-Σήμερα-Αύριο), 
Τρίκαλα 2009. 
 
Ζουμπουλάκης, Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος= Ζουμπουλάκης Στ., Ο Ιωάννης ο 
Πρόδρομος ως άγγελος. Οι θεολογικές προυποθέσεις της φτερωτής απεικόνισης του, 
Αθήνα 1992. 
 
Hammond, Ήπειρος= Hammond N., Ήπειρος. Η γεωγραφία, τ’ αρχαία ερείπια, η 
ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των παρακείμενων χωρών, Τόμοι I-II,   
Αθήνα 1971.  
 
Holland, Ταξίδια στα Ιόνια νησιά, Ήπειρο, Αλβανία= Holland Η., Ταξίδια στα Ιόνια 
νησιά, Ήπειρο, Αλβανία (Μετάφραση Χρήστου Ιωαννίδη), Αθήνα 1989. 
 
Θεσπρωτού-Ψαλίδα, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου=  Θεσπρωτού Κ.-Ψαλίδα 
Α., Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου, Ιωάννινα 1964.  
 
Θησαυρός Αγίων= Θησαυρός Αγίων, Θεσσαλονίκη 1938.  
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Ιακωβίδης, Το αυτονομιστικό κίνημα= Ιακωβίδης Σ., Το αυτονομιστικό κίνημα στη 
Βόρεια Ήπειρο, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2011.  
 
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Μουσική από την Ήπειρο= Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων, Μουσικός Χάρτης του Ελληνισμού-Μουσική από την Ήπειρο,Αθήνα 
2008.  
 
Ιστορία της Αλβανίας= Ιστορία της Αλβανίας, Tόμος Ι, Τίρανα 1959.  
 
Ιωάννου Σιναΐτη, Κλίμαξ= Ιωάννου Σιναΐτη, Κλίμαξ, Αθήνα 1992.  
 
Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, Αναστασιματάριον= Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, 
Αναστασιματάριον, (Εκδ. 10η) Αθήνα 1987. 
 
Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων I= Jelavich B., Ιστορία των Βαλκανίων I. 18ος-19ος αι.,  
(Μτφρ. Δεληστάθη Χριστίνα), Aθήνα 2006.  
 
Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων II= Jelavich Β, Ιστορία των Βαλκανίων II 20ος αι., 
(Μετφρ. Δεληστάθη Χριστίνα), Aθήνα 2006.  
 
Καγιάλ, Η εορτή της αποτομής= Καγιάλ Κ., Η εορτή της αποτομής του Τιμίου 
Προδρόμου στο χριστιανικό εορτολόγιο, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2005. 
 
Καζαμία-Τσέρνου, Η ίαση του Παραλυτικού= Καζαμία-Τσέρνου Μ., Η ίαση του 
Παραλυτικού στην παλιοχριστιανική και βυζαντινή εικονογραφία, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1992.  
  
Καλογήρου, Ιστορία των δογμάτων= Καλογήρου Ι., Ιστορία των δογμάτων, Τόμος Α, 
Θεσσαλονίκη 1992. 
 
Καλοκύρης, Γενική θεώρηση= Καλοκύρης Κ., Γενική θεώρηση της βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής ζωγραφικής και γλυπτικής, Αθήνα 1963.  
 

Καλοκύρης, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας= Καλοκύρης Κ., Η ζωγραφική της 
Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972.  
 
Καλοκύρης, Η ναοδομία και σύγχρονη τέχνη= Καλοκύρης Κ., Η ναοδομία και 
σύγχρονη τέχνη Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική, Θεσσαλονίκη 1978.  
 
Καλοκύρης, Μωυσής= Καλοκύρης Κ., Μωυσής. Κριτική έρευνα θεμάτων του έργου 
και της εικονογραφίας του, Θεσσαλονίκη 1999.  
 
Καλοκύρης, Η Θεοτόκος= Καλοκύρης Κ., Η Θεοτόκος εις την εικονογραφία Ανατολής 
και Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972.  
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Καλοκύρης, Πηγαί της Χριστιανικής Αρχαιολογίας= Καλοκύρης Κ., Πηγαί της 
Χριστιανικής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1967.  
 
Καλοκύρης, Η Γέννησις του Χριστού εις την Βυζαντινήν Τέχνιν της Ελλάδος= 
Καλοκύρης Κ., Η Γέννησις του Χριστού εις την Βυζαντινήν Τέχνιν της Ελλάδος, 
Αθήνα 1956.  
 
Καλυβά, Ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου= Καλυβά Α., Ο 
εικονογραφικός κύκλος του αγίου Δημητρίου στη βυζαντινή τέχνη (Από τον 10ο ως τον 
15ο αιώνα), Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2005.  
 
Καλυβόπουλος, Η μονή Δρυάνου= Καλυβόπουλος Μ., Η μονή Δρυάνου Η Δρόπολις 
Βορείου Ηπείρου, Αθήνα 1980.  

 
Καμαρούλιας, Τα μοναστήρια της Ηπείρου= Καμαρούλιας Δ., Τα μοναστήρια της 
Ηπείρου, Τόμοι Α-Β, Αθήνα 1996.  
 
Καπώνης, Η ναοδομική αρχιτεκτονική του Δεσποτάτου της Ηπείρου= Καπώνης Ν., Η 
ναοδομική αρχιτεκτονική του Δεσποτάτου της Ηπείρου την περίοδο της Δυναστείας των 
Κομνηνών (1204-1318), Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2005.  
 
Kαραβιδόπουλος, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα= Kαραβιδόπουλος Κ., Απόκρυφα 
Χριστιανικά Κείμενα Α’: Απόκρυφα Ευαγγέλια, Θεσσαλονίκη 1999. 
 
Καραγιάννη, Ο σταυρός= Καραγιάννη Α., Ο σταυρός στη βυζαντινή μνημειακή 
ζωγραφική: η λειτουργία και το δογματικό του περιεχόμενο, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010. 
 
Καραλής, Η στρατιωτική ενδυμασία= Καραλής Η.,  Ο οπλισμός και η  στρατιωτική 
ενδυμασία στη μνημειακή ζωγραφική του 10ου με 14ου αιώνα, Ανέκδοτη 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2013.   
 
Καραμπερίδη, Η μονή των Πατέρων στη Ζίτσα= Καραμπερίδη Α., Η μονή των 
Πατέρων και η ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στην περιοχή της  Ζίτσας Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα 2009.  
 
Καρκασίνας, Η παλαιολιθική σπηλιά της Αγίας Μαρίνας= Καρκασίνας Ν. 
(Πρεσβύτερος),  Η παλαιολιθική σπηλιά της Αγίας Μαρίνας, Αργυρόκαστρο 2010.  
 
Καρκασίνας, Δρόπολη Κοιτίδα Ελληνισμού= Καρκασίνας Ν. (Πρεσβύτερος), 
Δρόπολη Κοιτίδα Ελληνισμού και Λίκνο Πολιτισμού, Tiranë 2014.   
 
Καρκασίνας, Ευαγγελάτες= Καρκασίνας Ν. (Πρεσβύτερος), Ευαγγελάτες 
Πολιτιστική κωμόπολη της Ηπείρου. Φιλολογική, ιστορική, πολιτιστική, λαογραφική και 
εθνολογική προσέγγιση, Tiranë 2014.  
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Κασαπάκη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος= Κασαπάκη Ι., Ο τοιχογραφικός διάκοσμος 
του ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αβδού Ηρακλείου. Συμβολή στη 
κρητική ζωγραφική του 15ου αιώνα, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, 
Θεσσαλονίκη 2012.  
 
Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής= Κατσιώτη Α., Οι σκηνές της ζωής και ο 
εικονογραφικός κύκλος του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη βυζαντινή τέχνη, 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1996. 
 
Κατσιώτη, Οι τοιχογραφίες του Ταξιάρχη Μιχαήλ= Κατσιώτη Α., Οι τοιχογραφίες του 
Ταξιάρχη Μιχαήλ στον Έμπολα-Βαθύ Καλύμνου, Αθήνα 1994. 
 
ΚΕ.Δ.Α.Κ., Η γέννηση του Χριστού στην τέχνη του Αγίου Όρους= ΚΕ.Δ.Α.Κ., Η 
γέννηση του Χριστού στην τέχνη του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Κεραμόπουλος, Οι Έλληνες και οι Βόρειοι γείτονες= Κεραμόπουλος Α., Οι Έλληνες 
και οι Βόρειοι γείτονες, Αθήνα 1945.  
 
Κίκης, Ανάλεκτα= Κίκης Σ., Ανάλεκτα, Αργυρόκαστρο 2012.  
 
Κίκης, Η ιστορία του χωρίου μου= Κίκης Σ., Η ιστορία του χωρίου μου -Ιστορικό 
χωριού Ζερβάτι Άνω Δρόπολης, Αργυρόκαστρο 2009.  
 
Kinross, Οι Οθωμανικοί χρόνοι= Kinross L., Οι Οθωμανικοί χρόνοι Η άνοδος και η 
πτώση της Τουρκικής αυτοκρατορίας, (Μετάφραση Σπύρος Ονησιφόρου), Λευκωσία 
1980.  
 
Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι= Κοκολάκης Μ., Το ύστερο γιαννιώτικο 
πασαλίκι: χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1991.  
 
Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στη Βόρεια Ήπειρο= Κολτσίδα Α., Η εκπαίδευση στη Βόρεια 
Ήπειρο κατά την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2007.  
 
Κονιδάρης, Αι αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου= Κονιδάρης Γ., Αι 
μητροπόλεις και αι αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1934.  
 
Κono, Η ζωή του Προδρόμου= Κono Κ., Η ζωή του Προδρόμου στη βυζαντινή 
ζωγραφική, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1995. 
 
Κόντης, Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου= Κόντης Β., (Επιμέλεια), Ελληνισμός της 
Βορείου Ηπείρου και ελληνοαλβανικές σχέσεις. Έγγραφα από το ιστορικό αρχείο του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Τόμος III (1922-1929), Αθήνα 1997. 
 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/2375
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Κοντοπανάγου, Ο ναός του αγίου Γεωργίου Νεγάδων= Κοντοπανάγου Α., Ο ναός 
του αγίου Γεωργίου Νεγάδων στην Ήπειρο (1795) και το έργο των Καπεσοβιτών 
ζωγράφων Ιωάννου και Αναστασίου Αναγνώστη, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή,  
Ιωάννινα 2010.  
 
Κοντούλης, Εικονογραφία του Προφήτη Ηλία= Κοντούλης Η., Η εξέλιξη της 
εικονογραφίας του Προφήτη Ηλία, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 
2003.  
 
Κουκιάρης, Ο κύκλος του βίου= Κουκιάρης Σ., Ο κύκλος του βίου της αγίας 
Παρασκευής της Ρωμαίας και της εξ Ικονίου στη χριστιανική τέχνη, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1994.  
 
Κουκιάρης, Τα θαύματα= Κουκιάρης Σ., Τα θαύματα-Εμφανίσεις των αγγέλων και 
Αρχαγγέλων στην Μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 2006. 
 
Κουκουλόπουλος, Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση= 
Κουκουλόπολος (Πρωτοπρεσβύτερος), Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική 
μας παράδοση, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2012.  
 
Κουκουσάς-Βαλαής, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας= Κουκουσάς Β.-Βαλαής Δ., 
Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Β’, Θεσσαλονίκη 2012.  
 
Κουλίδας,Τα Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου= Κουλίδας Κ., Τα πανάρχαια 
Ελληνικά χωριά του νομού Αργυροκάστρου, Ιωάννινα 2009.  
 
Κουρουζίδης, Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών στα χειρόγραφα του Αγίου Όρους= 

Κουρουζίδης Χρ., Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών στα χειρόγραφα του Αγίου Όρους 
(10ος αι.-1453), Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2012.  
 
Κραψίτης, Λόγιοι της Ηπείρου= Κραψίτης Β., Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), 
Τόμος Α, Αθήνα 1979.  
 
Κυράννης, Ελληνο-Ηπειρωτικά= Κυράννης Β., Ελληνο-Ηπειρωτικά, Τόμος Α, 
Αθήνα 1990. 
 
Κυριάκος, Η εικονογραφία των αγίων Αναργύρων= Κυριάκος Α., Η εικονογραφία των 
αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στη βυζαντινή τέχνη, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Αθήνα 2014.  
 
Κωνσταντινίδης, Περιλήψεις ιστορίας της Αρχιτεκτονικής= Κωνσταντινίδης Δ., 
Περιλήψεις ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1971.  
 
Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός= Κωνσταντινίδη Χ., Ο Μελισμός, Θεσσαλονίκη 
2008. 
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Κωνστάντιος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο= Κωνστάντιος 
Δ., Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων απο το Καπέσοβο της Ηπείρου: Συμβολή στη 
μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο τον 18ο αι. και το α΄ μισό του 19ου 
αιώνα, Ανέκδοτη  Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1997. 
 
Λαγγής, Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας= Λαγγής Ματθαίος 
(Επίσκοπος) Ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμοι I-XII, Τριώδιο-
Πεντηκοστάριο, Αθήνα 1986.  
 
Λαζάρου, Ιλλυρολογία= Λαζάρου Αχ., Ιλλυρολογία και Βορειοηπειρωτικός 
Ελληνισμός, Αθήνα 1988.  
 
Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων= Λαμπρίδης Ι., Περί των εν 
Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, I, Αθήναι 1880.  
 
Λαμπρίδης, Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα=Λαμπρίδης Ι., Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα 
και άλλα δημοσιεύματα (Ζαγοριακά-1870, Διάφοροι λογοι κτλ.) (Επανέκδοση), 
Ιωάννινα 1971.  
 
Λαφτσής, Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ιατρική εκπαίδευση= Λαφτσής 
Μ.,  Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην άσκηση της ιατρικής πράξης και την  
ιατρική εκπαίδευση= Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αλεξανδρούπολη 2007.  
 
Λεβαντέλη, Πορτραίτα μοναχών= Λεβαντέλη Π., Πορτραίτα μοναχών στη βυζαντινή 
μνημεική ζωγραφική της Θεσσαλονίκης, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή εργασία, 
Θεσσαλονίκη 2011.  
 
Λεμονή, Οι Βορειοηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες= Λεμονή Γ., Οι Βορειοηπειρώτες 
Εθνικοί Ευεργέτες και η προσφορά τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία και το γένος, 
Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2006.  
  
Λιάκος, Τα λιθανάγλυφα= Λιάκος Δ., Τα λιθανάγλυφα του Αγίου Όρους, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002.  
 
Λίβα-Ξανθάκη,  Οι τοιχογραφίες= Λίβα-Ξανθάκη Θ., Οι τοιχογραφίες της Μονής 
Ντίλιου, Ιωάννινα 1980.  
 
Λίτσιος, Το Χρονικό της Δρόπολης= Λίτσιος Φ., Το Χρονικό της Δρόπολης, Tirane 
ά.έ. 
 
Λυριτζής, Ο Όσιος Νικάνωρ και το μοναστήρι του= Λυριτζής Γ., Ο Όσιος Νικάνωρ και 
το μοναστήρι του, Γρεβενά 2008. 
 
Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια= Μαζάουερ Μ., Τα Βαλκάνια (Μετάφραση Κωνσταντίνος 
Κουρεμένος), Αθήνα 2012.  
 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/9880
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Μάλαμας, Αλβανία η νύμφη των αετών= Μάλαμας Λ., Αλβανία η νύμφη των αετών, 
Αθήνα 1980.  
 
Μαλκίδης, Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις= Μαλκίδης Θ., Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις, 
Αθήνα 2007.  
 
Μαμμόπουλος, Ήπειρος= Μαμμόπουλος Α., Ήπειρος Λαογραφικά-Ηθογραφικά-
Εθνογραφικά, Τόμος Α, Αθήνα 1961.  
 
Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραμμα= Μαντάς Α.,  Το εικονογραφικό πρόγραμμα του 
Ιερού Βήματος των μεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843-1204), Αθήνα 2001 
  
Μαρτζέλος, Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και Πνευματικότητας= Μαρτζέλος Γ., 
Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και Πνευματικότητας, Ανατύπωση Θεσσαλονίκη 
1993.  
 
Μαυροσκά, Η εικονογραφία του Αποστόλου Πέτρου= Μαυροσκά Β., Η εικονογραφία 
του Αποστόλου Πέτρου στη βυζαντινή τέχνη, από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια έως το 
τέλος του 17ου αιώνα, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Μαυροσκά, Η θεολογία των ιερών εικόνων= Μαυροσκά Β., Η θεολογία των ιερών 
εικόνων στην ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και η λειτουργικοκανονική τεκμηρίωση 
της, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006.  
 
Μέλλιου, Εκκλησιαστική γεωγραφία της Ν/Α Μεσογείου= Μέλλιου Χ.,  
Εκκλησιαστική γεωγραφία της Ν/Α Μεσογείου και των Βαλκανίων: γεωπολιτική 
προσέγγιση της ορθόδοξης εκκλησίας, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Κέρκυρα 
2004.  
 
Μεράντζας, Ο τόπος της αγιότητας=  Μεράντζας Χ., Ο τόπος της αγιότητας και οι 
εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνωσης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη 
μεταβυζαντινή περίοδο, Ιωάννινα 2007.  
 
Μεράντζας, Η εικονογράφηση των Αίνων= Μεράντζας  Χ., Η εικονογράφηση των 
Αίνων στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική του Ελλαδικού χώρου 16ος-18ος αιώνας, 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2001.   
 
Μεσσής, Ναοί=  Μεσσής Β., Ναοί Αθωνικού τύπου, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010.  
 
Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Ηπείρου= Μηλιαράκης Α., Οδοιπορικά Μακεδονίας, 
Ηπείρου και Θεσσαλίας, Αθήνα 1878.  
 
Μητροπολίτης Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας= 
Μητροπολίτης Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας και 
οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως αυτής, Αθήνα 1975.  
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Μητροπολίτης Βελεγράδων Άνθιμος Αλεξούδης, Ιερά  Μητρόπολη Βελεγράδων= 
Μητροπολίτης Βελεγράδων Άνθιμος Αλεξούδης, Σύντομη περιγραφή της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βελεγράδων, Κέρκυρα 1869.  
 
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θειρών Γεννάδιος, Ιστορία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου= Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θειρών Γεννάδιος, Ιστορία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου,  Θεσσαλονίκη 1986.  
 
Μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργας Αθηναγόρας, Αι Ιεραί Μοναί της 
Ηπείρου= Μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργας Αθηναγόρας, Αι Ιεραί Μοναί 
της Ηπείρου και της Ελλάδος εν γένει και αι προς το Έθνος ανεκτίμητοι υπηρεσίαι αυτών, 
Αθήνα 1927.  
 
Μήτσης, Μοναστήρια Άνω Δρόπολης= Μήτσης Γ., Μοναστήρια-Εκκλησίες-
Εξωκκλήσια-Εικονίσματα Άνω Δρόπολης, Ιωάννινα 2012.  
 
Μικέλης, Η εκκλησία εις την Βόρειον Ήπειρον= Μικέλης Χ., Η εκκλησία εις την 
Βόρειον Ήπειρον, Νέα Υόρκη 1974.  
 

Μουζακιώτου, Οι ναοί= Μουζακιώτου Στ., Οι ναοί Ταξιαρχών Λαδά, αγίας Βαρβάρας 
και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγών και το καθολικό της μονής αγίας Τριάδος στον 
Ταΰγετο Μεσσηνίας, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2008.  
 

Μουρελάτος, Εικόνα= Μουρελάτος Δ., Εικόνα: θέση και λειτουργικότητα: 
αποθησαύριση και ηλεκτρονική οργάνωση όρων και στοιχείων, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Αθήνα 2009.  
 
Μουρίκη, Τα  ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου= Μουρίκη Ν., Τα  ψηφιδωτά της Νέας 
Μονής Χίου, 1-2, Αθήνα 1985.  
 
Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Σωτήρα= Μουρίκη Ν., Οι τοιχογραφίες του Σωτήρα 
κοντά στο Αλεποχώρι της Μεγαρίδος, Αθήνα 1978.  
 
Μπαλτογιάννη, Εικόνες= Μπαλτογιάννη Χρ., Εικόνες. Συλλογή Δ. 
Οικονομόπουλου, Αθήνα 1985. 
 
Μπάρας, Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου= Μπάρας Β., Το Δέλβινο της Βορείου 
Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές (Αργυροκάστρου, Χειμάρρας, Πωγωνίου, 
Φιλιατών, Παραμυθιάς κ.λ.π.), Αθήνα 1966.  
 
Μπεκιάρης, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα= Μπεκιάρης Ν., Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του νάρθηκα και της λιτής της μονής Δοχειαρίου, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Ιωάννινα 2012. 
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Μπέττης, Ηπειρωτική ευποιΐα ή βιογραφική συλλογή Ηπειρωτών ευεργετών της 
Τουρκοκρατίας= Μπέττης Σ., Ηπειρωτική ευποιΐα ή βιογραφική συλλογή Ηπειρωτών 
ευεργετών της Τουρκοκρατίας, Ιωάννινα 1982.   
 
Μπονόβας, Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική= Μπονόβας Ν., Όψιμη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική στο Άγιο Όρος. Το εργαστήριο των Καρπενησιωτών ζωγράφων (1773-1890), 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Μπορίσοβα, Ο Ακάθιστος Ύμνος= Μπορίσοβα Τ., Ο Ακάθιστος Ύμνος και η 
μετάφραση του στην σλαβική εκκλησιαστική γλώσσα, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Ρέθυμνο 2007 .  
 
Μπούρας, Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική= Μπούρας Χ., Βυζαντινή και 
Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 2001.  
 
Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής= Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, ΙΙ 
Αθήνα 1999. 
 
Μυστακίδης, Η Δρόπολις Βορείου Ηπείρου= Μυστακίδης Ν., Σύντομη Γεωγραφική 
και ιστορική περιγραφή του τμήματος Δρυϊνουπόλεως-Η Δρόπολις Βορείου 
Ηπείρου,Λεύκωμα Β, Αθήνα 1980.    
Μωραΐτης, Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου= Μωραΐτης Κ., Το τοπίο 
πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου: παρουσίαση και θεωρητικός συσχετισμός των 
σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπικής επεξεργασίας του τόπου, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2012.   
  
Μωυσίδου, Το Επί σοι Χαίρε στη μνημειακή μεταβυζαντινή τέχνη= Μωυσίδου Μ., Οι 
Θεομητορικοί ύμνοι Άνωθεν οι Προφήται και Επί σοι Χαίρει στη μνημειακή 
μεταβυζαντινή τέχνη της Ελλάδας, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, 
Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Νούσιος, Η παράσταση του Σώματος του Χριστού στη Βυζαντινή ζωγραφική: αισθητικές 
και θεολογικές παρατηρήσεις= Νούσιος Γ., Η παράσταση του Σώματος του Χριστού στη 
Βυζαντινή ζωγραφική: αισθητικές και θεολογικές παρατηρήσεις, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003.   
 
Ντάλεγκρ, Έλληνες και ο Οθωμανοί= Ντάλεγκρ Ζ., Έλληνες και ο Οθωμανοί 1453-
1923. Από την πτώση της Κωνσταντινούπολης  έως την καταστροφή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, Αθήνα 2006.  
 
Ντύρου, Το μέγα και αγγελικό σχήμα= Ντύρου Σ., Το μέγα και αγγελικό σχήμα ως 
δεύτερο βάπτισμα, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2008.  
 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί από την Τουρκική κατάκτηση στην 
Εθνική αποκατάσταση= Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., Οι Βαλκανικοί λαοί από την 
Τουρκική κατάκτηση στην Εθνική αποκατάσταση, Θεσσαλονίκη 1991. 
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Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί= Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., 
Οι Βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992.  
 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ελλάδα και Βαλκάνια= Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 
Μ., Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος -20ος αι.), Θεσσαλονίκη 2001.  
 
Ξενόπουλος, Δοκίμιο ιστορικής περιλήψεως= Ξενόπουλος Σεραφείμ ο Βυζάντιος, 
Δοκίμιο ιστορικής τινός περιλήψεως της ποτέ αρχαίας και εγκρίτου ηπειρωτικής πόλεως 
Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας πόλεως Πρεβέζης, Αθήνα 1884.  
 
Ξηρός, Το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιούδα=  Ξηρός Α., Το απόκρυφο ευαγγέλιο του 
Ιούδα υπό το φως των κανονικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, Ανέκδοτη 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Ξυγγόπουλος, Μουσείο Μπενάκη= Ξυγγόπουλος Α., Μουσείο Μπενάκη, Κατάλογος 
των εικόνων, Αθήνα 1936. 
 
Ξυγγόπουλος, Ο άγιος Δημήτριος στη Βυζαντινή αγιογραφία= Ξυγγόπουλος Α., Ο 
άγιος Δημήτριος στη Βυζαντινή αγιογραφία, Θεσσαλονίκη 1950.  
 
Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσμησις= Ξυγγόπουλος Α., Η ψηφιδωτή 
διακόσμησις του ναού των αγίων Αποστόλων της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953.  
 
Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα της θρησκευτικής ζωγραφικής= Ξυγγόπουλος Α.,  
Σχεδίασμα της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωσιν, Αθήνα 1957.  
 
Ξυγγόπουλος,  Οι τοιχογραφίες= Ξυγγόπουλος Α., Οι τοιχογραφίες του αγίου 
Νικολάου του Ορφανού, Αθήνα 1964. 
 
Ξυγγόπουλος, Αι τοιχογραφίαι της μονής Προδρόμου= Ξυγγόπουλος Α., Αι 
τοιχογραφίαι του καθολικού της μονής Προδρόμου παρά τας Σέρρας, Θεσσαλονίκη 
1973.  
 
Ξυγγόπουλος,  Ο κύκλος της ζωής του αγίου Δημητρίου= Ξυγγόπουλος Α., Ο 
εικονογραφικός κύκλος της ζωής του αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1977.  
Ξυνάδας, Κοσμάς Ευμορφόπουλος. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως= Ξυνάδας Ε., 
Κοσμάς Ευμορφόπουλος. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Βεροίας και Ναούσης-
Πελαγονίας-Νικόπολεως και Πρεβέζης (1860-1901). Εκκλησιαστική και εθνική δράση. Η 
συμβολή του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και την ψαλτική τέχνη, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2012.   
 
Οικονόμου, Η Εκκλησία= Οικονόμου Φ., Η Εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω, Αθήνα 
1969.  
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Οικονόμου, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας= Οικονόμου Φ., Η Ορθόδοξος 
Εκκλησία της Αλβανίας 1912-1988 και η συμβολή της εις την διατήρησιν του 
Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, Αθήνα 1988. 
 
Οικονόμου, Ορθοδοξία και Ελληνισμός= Οικονόμου Φ., Ορθοδοξία και Ελληνισμός 
στην Βόρειο Ήπειρο. Η Εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω (Από της πρώτης διαδόσεως του 
χριστιανισμού μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων), Αθήνα 1990.  
 
Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων= 
Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, Αποκατάσταση των μνημείων 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία, Τίρανα 2005.  
  
Ορλάνδος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική= Ορλάνδος Α., Μοναστηριακή 
Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1958.  
 
Παζαράς, Οι τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη= Παζάρας Ν., Οι 
τοιχογραφίες του ναού αγίου Αθανασίου Μουζάκη και η ένταξη τους στη μνημειακή 
ζωγραφική της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής (Καστοριά, Μακεδονία, Β. 
Ήπειρος), Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013.  
 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα= Παϊσίδου Μ., Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της 
δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2002. 
 
Παλάντζα, Ο Εσχατολογικός Προφήτης= Παλάντζα Α., Ο Εσχατολογικός Προφήτης, 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2003.  
  
Παναγιωτίδης, Δαυïτική μελωδία= Παναγιωτίδης Π., Δαυïτική μελωδία: Η χρήση 
του Ψαλτηρίου στην Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1999.  
 
Παναγιωτόπουλος, Αρχείο Αλή Πασά= Παναγιωτόπουλος Β., Αρχείο Αλή Πασά, 
Τόμος II, Αθήνα 2007.  
 
Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική= Πανσελήνου Ν., Βυζαντινή ζωγραφική: Η 
βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Αθήνα 2010.   
 
Παπαγεωργίου, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα= Παπαγεωργίου Γ., Οι συντεχνίες στα 
Γιάννενα κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Ιωάννινα 1988. 
 
Παπαγεωργίου, Τοιχογραφίες του 15ου αιώνα= Παπαγεωργίου Ι., Τοιχογραφίες του 
15ου αιώνα στο κάστρο Γερακίου Λακωνίας: Ένα ζωγραφικό εργαστήριο της όψιμης 
Παλαιολόγειας περιόδου στους ναούς της Ζωοδόχου Πηγής, των Ταξιαρχών, του 
Προφήτη Ηλία και της αγίας Παρασκευής, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 
2007.  
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Παπαγεωργίου, Ο άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος στην Κύπρο= Παπαγεωργίου Κ., 
Ο άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος στην Κύπρο, Κύπρος 2011. 
 
Παπαγεωργίου, Μοναχισμός και κοινωνία= Παπαγεωργίου Κ., Μοναχισμός και 
κοινωνία κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2013.  
 
Παπαγεωργίου, Το καθολικό της αγίας Παρασκευής= Παπαγεωργίου Ν., Το καθολικό 
της αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σαμαρίνας 
Γρεβενών: Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στη δυτική Μακεδονία 
στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2004. 
 
Παπαγιάννης, Εγκόλπιο Αναγνώστου και Ψάλτου= Παπαγιάννης Κ. 
(Πρωτοπρεσβύτερος), Εγκόλπιο Αναγνώστου και Ψάλτου, Αθήνα 2009.  
 
Παπαδημητρίου, Η εξέλιξη του βημόθυρου= Παπαδημητρίου Π., Η εξέλιξη του 
τύπου και της εικονογραφίας του βημόθυρου από τον 10ο έως και τον 18ο αιώνα. 
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2007. 
 
Παπαδόπουλος, Ο άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν παράδοσιν= Παπαδόπουλος 
Α., Ο άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν, Θεσσαλονίκη 
1971. 
 
Παπαδόπουλος, Τα αγιονέρια στην κοιλάδα το Δρίνου= Παπαδόπουλος Αχ., Τα 
αγιονέρια στην κοιλάδα του Δρίνου. Η Δρόπολις Βορείου Ηπείρου, Αθήνα 1980.  
 
Παπαδόπουλος,  Η Σύναξη των Αρχαγγέλων=  Παπαδόπουλος Α., Η Σύναξη των 
Αρχαγγέλων στη μνημειακή Βυζαντινή ζωγραφική, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή 
Εργασία, Θεσσαλονίκη 2009. 
 
Παπαδοπούλου, Απεικονίσεις αγίων κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο= 
Παπαδοπούλου Α.,  Απεικονίσεις αγίων κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2010.  
 
Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων= Παπαδοπούλου Β., Τα 
μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004.  
 
Παπαδόπουλος, Δροπολίτικα= Παπαδόπουλος Ν., Δροπολίτικα, Αθήνα 1972.  
 
Παπαδόπουλος, Η Δρόπολη της Β. Ηπείρου= Παπαδόπουλος Ν., Η Δρόπολη της Β. 
Ηπείρου κατά την τουρκοκρατία (1430-1913), Αθήνα 1976.  
 
Παπαϊωάννου, Τα ελληνικά μοναστήρια= Παπαϊωάννου Κ., Τα ελληνικά μοναστήρια 
σαν αρχιτεκτονικές συνθέσεις, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1977.  
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Παπαμαστοράκης, Ο διάκοσμος του Τρούλου= Παπαμαστοράκης Τ., Ο διάκοσμος 
του Τρούλου των ναών της Παλαιολόγειας περιόδου στη Βαλκανική χερσόνησο και τη 
Κύπρο, Αθήνα 2001.   
 
Παπάς, Αποκατάσταση= Παπάς Λ., Αποκατάσταση του ιερού ναού της Παναγίας στο 
χωριό Ζερβάτι της Ηπείρου, Άγιοι Σαράντα 2002.  
 
Παπάς-Μάνος, Στατική και Δυναμική ανάλυση= Παπάς Λ.-Μάνος Γ., Στατική και 
Δυναμική ανάλυση του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ζερβάτι Αργυροκάστρου, 
Αλβανία, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Παππά, Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως= Παππά Ε., Η Επαρχία Δρυϊνουπόλεως  της 
Βορείας Ηπείρου κατά τη νεώτερη περίοδο, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Παππάς, Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι= Παππάς Ν., Χιον(ι)αδίτες ζωγράφοι. Το έργο τους 
στη ΒΔ Θεσσαλία (1779-1821), Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 
2010. 
 
Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες= Παπαστράτου Ν. Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα 
θρησκευτικά χαρακτικά 1665-1899. Τόμοι Ι-ΙΙ, Αθήνα 1986.   
 
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Παρακλητική= Αποστολική 
Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Παρακλητική, Αθήνα 2008.  
 
Παρχαρίδου, Ο ζωγράφος Ματθαίος Ιωάννου= Παρχαρίδου Μ., Ο ζωγράφος 
Ματθαίος Ιωάννου στη μονή της Εικοσιφοίνισσας, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή 
Εργασία, Θεσσαλονίκη 1994.  
 
Παρχαρίδου, Οι Αίνοι στη μνημειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα= Παρχαρίδου Μ., 
Οι Αίνοι στη μνημειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα: συμβολή στη μελέτη του θέματος, με 
αναφορές σε μνημεία του 5ου- 19ου αιώνα, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Πασαλή, Ναοί της επισκοπής Δομενίκου= Πασαλή Α., Ναοί της επισκοπής Δομενίκου 
και Ελασσόνος. Συμβολή στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική. Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1994.  
 
Πατρινέλης Κ.Α., Μονή Σταυρονικήτα= Πατρινέλης Χ.-Καρακατσάνη Α.-
Θεοχάρη Μ., Μονή Σταυρονικήτα, Ιστορία, Εικόνες, Χρυσοκεντήματα,  Αθήνα 1974.  
 
Πελεκανίδης, Καστοριά= Πελεκανίδης Σ., Καστοριά Ι. Βυζαντιναί Τοιχογραφίαι. 
Πίνακες. Θεσσαλονίκη 1953.  
 
Πελεκανίδης, Καλλιέργης= Πελεκανίδης Σ., Καλλιέργης, Όλης Θετταλίας άριστος 
ζωγράφος, Αθήνα 1973.  
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Πελεκανίδης-Χατζηδάκης, Καστοριά= Πελεκανίδης Στ.-Χατζηδάκης Μ., Καστοριά, 
Αθήνα 1984.  
 
Πέττας, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος= Πέττας Ν., Ο τοιχογραφικός διάκοσμος της 
μονής Αγίου Νικολάου του όρους (Τζιώρας) Ιωαννίνων (1663), Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2010.  
 
Πιτούλη-Κίτσου, Το βορειοηπειρωτικό ζήτημα= Πιτούλη-Κίτσου Χριστίνα, Οι 
ελληνοαλβανικές σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914,  
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1997.  
 
Pollo-Puto, Ιστορία της Αλβανίας= Pollo St.-Puto Ar., Ιστορία της Αλβανίας 
Θεσσαλονίκη 1978. 
  
Πολυχρονιάδης, Μελέτη περί της διοικήσεως= Πολυχρονιάδης Κ., Μελέτη περί της 
διοικήσεως των ανακτηθησών χωρών της Μακεδονίας, Αθήνα 1913.  
 
Ποταμιανός, Το φως στη Βυζαντινή Εκκλησία= Ποταμιανός Ι., Το φως στη 
Βυζαντινή Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 2000.  
 
Πρεβελάκης, Τα βαλκάνια πολιτισμοί και γεωπολιτική= Πρεβελάκης Γ., Τα βαλκάνια 
πολιτισμοί και γεωπολιτική, Αθήνα 1994.  
 
Πριγκιπάκης Η Θεοτόκος= Πριγκιπάκης Ε., Η Θεοτόκος και το μυστήριο της Θείας 
Οικονομίας κατά τον άγιο Ανδρέα Κρήτης, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 
2009.  
 
Ρακά, Η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου= Ρακά Χ., Η εορτή της Κοίμησης της 
Θεοτόκου. Ιστορία-Γραμματεία, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 
2010.  
 
Ρόουζ, Η ψυχή μετά τον θάνατο= Ρόουζ Σ. (Μοναχός), Η ψυχή μετά τον θάνατο, 
Αθήνα 2009.  
  
Ρώμας, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος= Ρώμας Χ., Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος, Αθήνα 2006.  
 
Σαββίδου-Γιούλτση, Η Παναγία πρότυπο πνευματικής τελειώσεως= Σαββίδου-
Γιούλτση Ε., Η Παναγία πρότυπο πνευματικής τελειώσεως, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1999.  
 
Σακελλαρίου, Ήπειρος 4000 χρόνια= Σακελλαρίου Μ. (Επιμέλεια), Ήπειρος 4000 
χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα 1997.  
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Σαμαράς, Η αμυντική ναυτική πολιτική των Βυζαντινών= Σαμαράς Χρ., Η αμυντική 
ναυτική πολιτική των Βυζαντινών στα θαλάσσια και ποτάμια σύνορα κατά την πρώιμη και 
μέση βυζαντινή περίοδο, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010.  
 
Σαμπανίκου,  Ο ζωγραφικός διάκοσμος= Σαμπανίκου Ε., Ο ζωγραφικός διάκοσμος 
του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1996.  
 
Σαρηγιαννίδης, Προφορική και γραπτή παράδοση της Εκκλησιαστικής και πνευματικής 
ζωής των προσφύγων και μη, περιφέρειας Θεσσαλονίκης= Σαρηγιαννίδης Ι., 
Προφορική και γραπτή παράδοση της Εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής των 
προσφύγων και μη, περιφέρειας Θεσσαλονίκης.  Η κωμόπολη άγιος Αθανάσιος, 
Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2002. 
 
Schwandner-Sievers, Αλβανικές ταυτότητες= Schwandner-Sievers St., Αλβανικές 
ταυτότητες μύθος και ιστορία, (Μετάφραση Στέφανος Παπαγεωργίου),  Αθήνα 
2012.  
 
Sherman, Αλβανία= Sherman Arn., Αλβανία Ο τσακισμένος αετός των Βαλκανίων, 
Αθήνα 2000. 
 
Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας= Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της 
Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1982.  
 
Σβορώνος, Τι σημαίνει ο δικέφαλος αετός= Σβορώνος Ι., Πως εγεννήθη και τι σημαίνει 
ο δικέφαλος αετός του βυζαντίου, Αθήνα 1914.  
 
Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες της μονής της Πέτρας= Σδρόλια Στ., Οι τοιχογραφίες του 
καθολικού της μονής της Πέτρας και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων τον 17ο 
αιώνα. Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2000.  
 
Σεραφείμ Ξενόπουλου του Βυζαντίου, Δοκίμιο= Σεραφείμ Ξενόπουλου του 
Βυζαντίου, Δοκίμιο ιστορικής τινός περιλήψεως της ποτέ αρχαίας και εγκρίτου 
ηπειρωτικής πόλεως Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας πόλεως Πρεβέζης, Αθήνα 1884.  
 
Σιγάλας, Ιερά μονή Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας) και το Κειμηλιοφυλάκιον αυτής= 
Σιγάλας Σ., Ιερά μονή Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας) και το Κειμηλιοφυλάκιον αυτής, 
Γρεβενά 1991. 
 
Σινίκη-Παπακώστα, Ήπειρος-Εκκλησίες= Σινίκη-Παπακώστα Ν., Ήπειρος-
Εκκλησίες και μοναστήρια, Αθήνα 1983.  
 
Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων= Σκαβάρα Μ., Το έργο των 
Λινοτοπιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στην Επισκοπή Δρυινουπόλεως 
Βορείου Ηπείρου. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του 17ου αιώνα, 
Ιωάννινα 2011. 
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Σκαμνέλου, Η Ελληνική δημοτική εκπαίδευση στην Ήπειρο= Σκαμνέλου Π., Η 
Ελληνική δημοτική εκπαίδευση στην Ήπειρο της ύστερης Τουρκοκρατίας (1861-1913): 
Θεωρία και Πράξη, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2001.  
 
Σκενδέρης, Ιστορία της Μοσχοπόλεως= Σκενδέρης Κ., Ιστορία της αρχαίας και 
συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Αθήνα 1928.  
 
Σκώττη, Προφητικά οράματα του Χριστού= Σκώττη Τ., Προφητικά οράματα του 
Χριστού εν δόξη στη βυζαντινή ζωγραφική (9ος-12ος αιώνας),Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Αθήνα 2005.  
 
Σμύρης, Το Πασαλίκι των Ιωαννίνων: Σμύρης, Γ., Το δίκτυο των οχυρώσεων στο 
Πασαλίκι των Ιωαννίνων: 1788 -1822 ιστορική - πολιτική-οικονομική και χωροταξική 
θεώρηση, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2000.  
 
Σουλαγάνη, Η συμπεριφορά του Προφήτη Ιωνά= Σουλαγάνη Γ.,, Η συμπεριφορά του 
Προφήτη Ιωνά: ένα θεολογικό και ψυχοπαιδαγωγικό πρόβλημα, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005. 
 
Σοφιανός, Αγία Μετέωρα= Σοφιανός Δ., Αγία Μετέωρα, Αγία Μετέωρα 2012. 
 
Σοφιανός-Τσιγαρίδας, Άγια Μετέωρα= Σοφιανός Δ.-Τσιγαρίδας Ε, Άγια Μετέωρα. 
Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ιστορία-Τέχνη, Τρίκαλα 2003. 
 
Σπήλιος, Πελασγική Ήπειρος= Σπήλιος Α., Πελασγική Ήπειρος και Άραχθος ο 
Πελασγικός, Αθήνα 2002.  
 
Σπουρλάκου-Ευτυχιάδου, Η Παναγία Θεοτόκος= Σπουρλάκου-Ευτυχιάδου Α., Η 
Παναγία Θεοτόκος τύπος χριστιανικής αγιότητας: Συμβολή εις την Ορθόδοξον 
τοποθέτησιν έναντι της Ρωμαιοκαθολικής Ασπίλου Συλλήψεως και των συναφών ταύτη 
δογμάτων, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1990.  
  
Σταματόπουλος, Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις= Σταματόπουλος Δ., Οθωμανικές 
μεταρρυθμίσεις  και οικουμενικό πατριαρχείο: ο πολιτικός ανταγωνισμός για την 
εφαρμογή των γενικών κανονισμών (1858-1878), Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 1998. 
 
Σταυριανός, Τα  Βαλκάνια από το 1453 και μετά=  Σταυριανός Λ., Τα  Βαλκάνια από 
το 1453 και μετά,  Θεσσαλονίκη 2007. 
 
Στούπης, Ηπειρώτες και Αλβανοί. Στούπης Σ., Ηπειρώτες και Αλβανοί Η πρσφορά της 
Ηπείρου προς το έθνος, Ιωάννινα 1976.  
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Στούφη-Πουλημένου, Το φράγμα του Ιερού Βήματος= Στούφη-Πουλημένου Ι., Το 
φράγμα του Ιερού Βήματος των Παλαιοχριστιανικών ναών της Ελλάδος: αρχαιολογική 
και λειτουργική μελέτη. Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1992.  
 
Στούφη-Πουλημένου, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη= Στούφη-
Πουλημένου, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, Αθήνα 2011.  
 
Συμεωνίδου, Αχειροποίητες εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου= Συμεωνίδου Ε., 
Αχειροποίητες εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή 
Εργασία, Θεσσαλονίκη 2009.  
 
Σωτηρίου, Χριστιανική αρχαιολογία= Σωτηρίου Γ., Χριστιανική και βυζαντινή 
αρχαιολογία Τόμος Α, Αθήνα 1942.  
 
Σωτηρίου, Ο Χριστός εν τη τέχνη= Σωτηρίου Γ., Ο Χριστός εν τη τέχνη, Αθήνα 
1914.  
 
Σωτηρίου, Δια να γνωρίσης την Αγία Γραφή= Σωτηρίου Γ., Δια να γνωρίσης την Αγία 
Γραφή, Μυτιλήνη 1986. 
 
Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα= Ταβλάκης Ι., Το εικονογραφικό πρόγραμμα 
στις τράπεζες των μονών του Αγίου Όρους, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Ιωάννινα 1997.  
 
Τασούδη, Άρθρα και μελέται= Τασούδη Γ., Άρθρα και Μελέται Χρυσάνθου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών του από Τραπεζούντος 1911-1949, Αθήνα 1977.  
 
Τζουβάρα-Σούλη, Η λατρεία των γυναικείων θεοτήτων= Τζουβάρα-Σούλη Χ., Η 
λατρεία των γυναικείων θεοτήτων εις την αρχαίαν Ήπειρον. Συμβολή εις την μελέτην 
της θρησκείας των αρχαίων ηπειρωτών, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 
1979. 
 
Τοντόρωφ, Η Βαλκανική πόλη= Τοντόρωφ Ν., Η βαλκανική πόλη 15ος-19ος αιώνας, 
Τόμος Β, Αθήνα 1986.  
 
Τούρτα, Οι ναοί του αγίου Νικολάου= Τούρτα Α.,  Οι ναοί του αγίου Νικολάου στη 
Βίτσα και του αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, Αθήνα 1991.  
 
Τρεμπέλα, Εκλογή= Τρεμπέλα Π., Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, 
Αθήνα 1978.  
 
Τριανταφυλλίδης, Στοιχεία φυσικού φωτισμού= Τριανταφυλλίδης Γ., Στοιχεία 
φυσικού φωτισμού των βυζαντινών εκκλησιών, Αθήνα 1964. 
 
Τριανταφυλλόπουλος, Μελέτες για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική= 
Τριανταφυλλόπουλος Δ., Μελέτες για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα 2002. 
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Τριβυζαδάκη, Ο εικονογραφικός κύκλος= Τριβυζαδάκη Α., Ο εικονογραφικός κύκλος 
του Πατριάρχου Αβραάμ, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005.   
 
Τριβυζαδάκη, Θεομητορική  εικονογραφία= Τριβυζαδάκη Α., Θεομητορική 
εικονογραφία. Η παιδική ηλικία, Θεσσαλονίκη 2005.  
 
Τριβυζαδάκης, Εικονογραφία των προσωποποιήσεων στην τέχνη των Παλαιολόγων=  
Τριβυζαδάκης Ν., Εικονογραφία των προσωποποιήσεων στην τέχνη των Παλαιολόγων,  
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011.   
 
Τrifonova, Oι τοιχογραφίες του αγίου Γεωργίου= Τrifonova Α., Oι τοιχογραφίες του 
αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά: συμβολή στη μελέτη της ζωγραφικής του 
δευτέρου μισού του 14ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2010.  
 
Τρίτος, Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό= Τρίτος Μ., Η εκκλησία στο ανατολικό 
Ιλλυρικό και την Αλβανία, Θεσσαλονίκη 2010.   
 
Τσάμπουρας, Το έργο του ζωγράφου Νικολάου= Τσάμπουρας Θ., Το έργο του 
ζωγράφου Νικολάου από το Λινοτόπι στο καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως 
Δρυοβούνου, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2005.  
 
Τσάμπουρας, Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του Γράμμου κατά το16ο και 
17ο αιώνα= Τσάμπουρας Θ.,  Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του 
Γράμμου κατά το16ο και 17ο αιώνα. Ζωγράφοι από το Λινοτόπι, τη Γράμμοστα, τη Ζέρμα 
και το Μπουρμπουτσικό, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013.  
 
Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα= Τσαπαρλής Ε., Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου-
α΄ ημίσεως 18ου αιώνα. Πρόστυπα ξυλόγλυπτα, Αθήνα 1980.  
 
Τσέφος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική= Τσέφος Κ., Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική στο 
Ζαγόρι της Ηπείρου (1430-1913), Ανέκδοτη Διδακτορική  Διατριβή, Ιωάννινα 
2001.  
 
Τσιγάρας, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος= Τσιγάρας Γ., Οι ζωγράφοι 
Κωνσταντίνος και Αθανάσιος: το έργο τους στο Άγιο Όρος (1752-1783), Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1997.  
 
Τσιγάρας, Ημερολόγιο Σκόκου=  Τσιγάρας Ν., Ημερολόγιο Σκόκου 1887. 
 
Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμου= Τσιγαρίδας Ε., Οι 
τοιχογραφίες της μονής Λατόμου Θεσσαλονίκης και η βυζαντινή ζωγραφική 
του 12ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986.  
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Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος= Τσιγαρίδας Ε., Μανουήλ Πανσέληνος εκ του 
ιερού ναού του Πρωτάτου, Θεσσαλονίκη 2003.  
 
Τσιλιγιάννης, Πύρρος= Τσιλιγιάννης Κ., Πύρρος ο Βασιλιάς της Ηπείρου, 
Θεσσαλονίκη 2004.  
 
Τσιλιπάκου, Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια= Τσιλιπάκου Α., Η μνημειακή 
ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αιώνα, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2002.  
 
Τσιμπίδα, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου= Τσιμπίδα E., Οι 
τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μεγαλόβρυσο (1638/1639) και η 
εντοίχια ζωγραφική του 17ου αιώνα στην επαρχία Αγιάς, Ανέκδοτη Διδακτορική 
Διατριβή, Βόλος 2011.  
 
Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της μονής αγίας Τριάδος= Τσιουρής Ι., Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος του καθολικού της μονής αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) και η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2004.  
 
Τσιρέβελος, Η συμβολή του αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου 
Γιαννουλάτου= Τσιρέβελος Ν., Η συμβολή του αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου στην αναβίωση της Ορθοδόξου ιεραποστολής στο 
β΄μισό του 20ου αιώνα, Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη 2006.  
 
Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος= Τσιτουρίδου Α., Ο ζωγραφικός διάκοσμος 
του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη. Συμβολή στη μελέτη της 
παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986.  
 
Vickers, Oι Αλβανοί= Vickers M., Oι Αλβανοί, Αθήνα 1997.  
 
Vickers-Pettifer, Αλβανία= Vickers M.-Pettifer J., Αλβανία Από την αναρχία σε μια 
βαλκανική ταυτότητα, (Μετάφραση Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος), Αθήνα 1998.   
 
Florofsky, Οι βυζαντινοί ασκητικοί και πνευματικοί πατέρες= Florofsky G., 
(Μετάφραση Παναγιώτης Πάλλης), Οι βυζαντινοί ασκητικοί και πνευματικοί 
πατέρες, Θεσσαλονίκη 2006.  
 
Υπουργείο Πολιτισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη= Υπουργείο 
Πολιτισμού. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο= Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 
τέχνη, Αθήνα 1986. 
 
Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι= Φουντούλης Ι., Θείαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 
1994.  
 



 356 

Φράγκος, Ήπειρος= Φράγκος Κ., Ήπειρος-Βόρεια Ήπειρος. Τζουμέρκα και 
Καστανοχώρια. Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτιστικά Μνημεία, Τουρισμός. Αθήνα 2010. 
 
Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας= Φωτιάδης Κ., Οι εξισλαμισμοί της 
Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1993.  
 
Χαμχούγιας, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ’= 
Χαμχούγιας, Χ.,  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ’ ο 
Φουρτουνιάδης εν μέσω εθνικών και εθνοφυλετικών ανταγωνισμών, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006.  
 
Χαραλαμπίδης, Ο αποκεφαλισμός των μαρτύρων= Χαραλαμπίδης Κ., Ο 
αποκεφαλισμός των μαρτύρων εις τα ιστορικοφιλολογικάς πηγάς και τη βυζαντινή τέχνη, 
Θεσσαλονίκη 1983.  
 
Χαραλαμπίδης, Συμβολικές παραστάσεις της ειρήνης και της ελπίδας στη 
παλαιοχριστιανική τέχνη της Δύσης= Χαραλαμπίδης Κ., Συμβολικές παραστάσεις της 
ειρήνης και της ελπίδας στη παλαιοχριστιανική τέχνη της Δύσης, Θεσσαλονίκη 2002. 
 
Χαραλαμπίδης, Πονήματα παλαιοχριστιανικής βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης= 
Χαραλαμπίδης, Πονήματα παλαιοχριστιανικής βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, 
Θεσσαλονίκη 2004.  
 
Χαρίσης, Υπόδειγμα Ορθόδοξης ναοδομίας κατά τον Αγ. Γρηγόριο Νύσσης= Χαρίσης 
Β., Υπόδειγμα Ορθόδοξης ναοδομίας κατά τον Αγ. Γρηγόριο Νύσσης, Αθήνα 2003. 
 
Χατζηδάκης, Πάτμος= Χατζηδάκης Μ.,  Εικόνες της Πάτμου, Αθήνα 1977.  
 
Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης= Χατζηδάκης Μ., Ο κρητικός 
ζωγράφος Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στις τοιχογραφίες της Ιεράς 
Μονής Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος 1986.  
 
Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση= Χατζηδάκης Μ., Έλληνες 
ζωγράφοι μετά την άλωση, Τόμος I, Αθήνα 1987.  
 
Χατζηδάκης-Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι= Χατζηδάκης Μ.-Δρακοπούλου 
Ε., Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1450-1830), Tόμος II, Αθήνα 1997. 
 
Χατζηδάκης-Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο= Χατζηδάκης Μ.-Σοφιανός Ν., Το 
Μεγάλο Μετέωρο ιστορία και τέχνη, Αθήνα 1990. 
 
Χατζοπούλου, Ήπειρος Θεών Ανθρώπων= Χατζοπούλου Λ., Ήπειρος Θεών 
Ανθρώπων και Ηρώων, Αθήνα 2001.  
 
Χατζούλη, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος της λιτής= Χατζούλη Γλ., Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος της λιτής του καθολικού της μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Συμβολή στη μελέτη 
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της μεταβυζαντινής ζωγραφικής του 16ου αιώνα. Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Ιωάννινα 1998.  
 
Χουλιαράς, Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική= Χουλιαράς Ι., Η εντοίχια 
θρησκευτική ζωγραφική του 16ου-17ου αιώνα στο δυτικό Ζαγόρι, Ανέκδοτη 
Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2006.  
 
Χρηστίδης, Η αρχιτεκτονική του χωριού Κουκούλιο Ζαγορίου= Χρηστίδης Β., Η 
αρχιτεκτονική του χωριού Κουκούλιο Ζαγορίου, Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, 
Αθήνα 1994.  
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SUMMARY 
 

Christian monuments in Albania constitute, until our days,  indisputable 

witnesses of the longstanding presence of  the Church in the tormented Balkan 

area. The neighboring country was a special case in the previous century since it 

experienced the rage of atheism in its hardest manifestation under the 

constitutional declaration of  November 1967. In the second half of the last 

century religious faith suffered great hardships. The Church in Albania came 

into a terrible situation and underwent persecution. 

The deliverance for the Church in Albania came in 1990 with the fall of 

atheism. Moreover, in 1992 the Mother Church of Constantinople assumed 

action - initiative for reestablishing the Church in Albania by sending the 

Patriarchate exarch, Metropolitan Androussis, Anastasio, now Archibishop of 

Tirana and all Albania. His Grace, the Archibishop laid weight on the places of 

worship because in many cases the faithful were obliged to celebrate the Holy 

Liturgy even in the open. 

The aim of the present study is to contribute to the following a) filling the 

void which exists regarding systematic research in the area of Gjirokastër as far 

as issues of art and architecture of ecclesiastical monuments are concerned, b) 

promoting the work of the Church in Albania concerning the conservation and 

preservation of its spiritual wealth which is an indispensable part of the 

universal inheritance of Christianity, c) projecting the post byzantine art and 

architecture in Albania today, d) studying and making known the collapsing 

Holy Monastery of Zonarion, contributing in this way to its preservation at least 

on an academic level; nobody knows whether the Church will manage to 

reconstruct it. 

The study consists of two parts. The first part starts with a brief 

retrospection and survey on the broader area of all of Epirus from early 

Christian years up to our days for the better understanding of the ecclesiastical 

situation in Albania. Following, stress is put on the development and 

flourishing of monasticism during the post byzantine period as well as on the 

factors which contributed to this flourishing. An indicative example of the 
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contribution of the Church and Monasticism is the ascertainment that 

Metropolitan of Parga and Paramythia, Athinagoras, makes: “where there was a 

monastery there not even one ottoman village could take roots and the greek language 

remained the language of the people… This is the truth, the real truth! That monasteries 

saved the Greek nation and the poorly educated monks, inspired by God pioneers and 

trustees of our national traditions guided the Christian and Greek people and saved 

them”. 

Moreover, the basic elements of the post byzantine painting and 

architecture, which marked the art of the area after the Fall of Constantinople, 

are set out. It is these elements which made known the School of painting of 

Northwest Greece in a uniquely creative way. 

In the second part the research focuses on the historic and geographic 

frame of the area and on the study of four monastery churches (Holy Monastery 

of Profet Elijah in Georgoutsati, Holy Monastery of Dormition in Kakomia, Holy 

Monastery of Holy Trinity in Pepeli and Holy Monastery of the Birth of the 

Theotokos in Zonaria) and of two parish churches (both dedicated to the 

Dormition of Theotokos in Zervati and Vrachogorantzi) of the Metropolis of 

Gjirokastër. Their architectural structure and decoration are presented, ranging 

from Ottoman dominion until 19th century when post byzantine art tries to 

function within a new framework, far from its first dynamics. 

In the last part the conclusions of the research are presented. Studying 

the architectural activity during the Ottoman dominion we realize the 

remarkable and important contribution of craftsmen in Epirus regarding the 

preservation of old styles with many variations from the most simple to the 

most intricate. To show this better a great number of monuments from the area 

under research is analysed. Correspondingly, the examination and evaluation of 

the painted decoration of the ecclesiastical monuments showed, on the one 

hand, the richness of the iconographical program that the painters followed. On 

the other hand,   they show their technical skill, the use of anthivola as well as 

the influences by the painting of the West due to the neighboring of Epirus with 

Italy. 
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All this richness which is treasured in the rural area of Argirokastron as 

His Grace Anastasios, Archbishop of Tirana and all Epirus says “ is a token of 

honour and respect to the old generations which, despite the suffocating circumstances 

during the Ottoman dominion, managed to create  this kind of work. In the same time 

this is a concern for the generations to come which have the right to be joyful and need to 

be inspired by the values of the past.” 

Unfortunately the responsibility of the Church is great and its capabilities 

are poor. Taking into account the great want of human potential as well it is 

impossible for the Church to be present and save all monuments in Albania. We 

hope that the new generation of the Orthodox youth of Albania will 

aknowledge worthily this inheritance and will preserve it. It was this mode of 

life which defined the meaning of existence of their fathers which cries silently 

during the ages as the antipode to the modernism of our days.  
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13. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Πρόχειρο σκαρίφημα 

κάτοψης του μαθητή της Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Μάριου Ασπρίδη. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

 

1. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία. Οι άγιοι 
Θεόδωρος ο Τήρων και Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. 

2. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία. Οι άγιοι 
Νέστωρ και Δημήτριος. 

3. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία. 
Η Αγία Τριάδα. 
4. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία. 
Ο άγιος Μερκούριος. 
5. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία. 
Ο Προφήτης Ελισαίος. 
6. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία. 
Η Προσευχή του Προφήτη Ηλία και η Πυρφόρος ανάβαση Του. 
7. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία. 
Τεταρτοσφαίριο Κεραίας. 
8. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. 
9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
10. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος. Οι Προφήτες 

Ιωνάς και Ζαχαρίας στη γένεση των τόξων. Κάτωθεν του παραθύρου 
το Άγιο Μανδήλιο. 

11. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
12. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. 
Οι άγιοι Αντώνιος, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 
13. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. 
Οι άγιοι Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 
14. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. 
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και η Σύναξη των Ασωμάτων Δυνάμεων. 
15. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 

Χριστολογικές παραστάσεις. 
16. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 

Χριστολογικές παραστάσεις. 
17. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι Άγιοι 

Ονούφριος & Αρσένιος ο Μέγας. 
18. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι  Άγιοι 

Αρσένιος ο Μέγας & Ιωαννίκιος ο Μέγας. 
19. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι  Άγιοι 

Ιωαννίκιος ο Μέγας & Σάββας. 
20. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Το Γενέσιο 

του Τιμίου Πρόδρομου & ο Ευαγγελιστής Μάρκος. 
21. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
Η Ανάληψη του Χριστού & η Πεντηκοστή. 
22. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
            Η Σταύρωση & ο Επιτάφιος Θρήνος. 
23. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Ο 
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Αρχάγγελος Μιχαήλ. 
24. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Οι Άγιοι 

Κωνσταντίνος και Ελένη. 
25. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Κοίμηση 

της Θεοτόκου. 
26. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Αποτομή 

του Τιμίου Προδρόμου. 
27. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η 

Ψηλάφηση του Θωμά. 
28. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Κρίση του 

Χριστού. 
29. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Ελκόμενος 

επί Σταυρού. 
30. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 

των Ουρανών. 
31. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
32. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι Κλήμης 

και Σίλβεστρος Πάπες Ρώμης. 
33. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Κόγχη 

Διακονικού. 
34. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός 

Τοίχος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. 
35. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός 

Τοίχος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. 
36. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός 

Τοίχος. Η Θεία Λειτουργία. 
37. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός 

Τοίχος. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
38. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. 

Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας. 
39. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. 

Ο Άγιος Στέφανος. 
40. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. 

α) Η Γέννηση της Θεοτόκου & β)  Δυσανάγνωστη παράσταση. 
41. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος 

Ιερού Βήματος. Χριστολογικές Παραστάσεις. 
42. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος 

Ιερού Βήματος. Το Χαίρε των Μυροφόρων. 
43. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Κορυφή Ημικυλινδρικού 

Θόλου. α) Ο Προφήτης Αββακούμ β) Ο Προφήτης Ηλίας. 
44. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του Ιερού 

Βήματος. Ιεράρχες: Οι Άγιοι: Πρόκλος, Ιγνάτιος, Σπυρίδων ο 
Θαυματουργός & Νικόλαος ο Θαυματουργός. 

45. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του Ιερού 
Βήματος. Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 
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46. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. α) Η Παραβολή του 
Τελώνου και Φαρισαίου β) Η Γέννηση του Χριστού. 

47. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. Η 
Υπαπαντή. 

48. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός 
Τοίχος. 

49. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός 
Τοίχος. 

50. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Κορυφή 
Ανατολικού Τοίχου. Ο Αναπεσών. 

51. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός 
Τοίχος. Οίκοι του Ακαθίστου Α,Β,Γ,Δ,Ν.Ξ,Ο,Π. 

52. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
Οι Αγίες Κυριακή & Παρασκευή. 

53. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. 

54. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
Οίκοι του Ακαθίστου Η,Θ,Ι,Κ,ΤΥΦ,Χ. 

55. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
Οι Τρείς Παίδες εν Καμίνω. 

56. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. 
Οι Άγιοι: Μακάριος ο Ρωμαίος & Μάρκος Αθηνών. 

57. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. 
Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και το Όραμα του Αγίου Παχωμίου. 

58. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. 
Ο Άγιος Δανιήλ ο Στυλίτης & αδιάγνωστος Άγιος. 

59. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ημικυλινδρικός 
θόλος. Οι Αίνοι. 

60. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος.  
Η Πυρφόρος Ανάβαση του Προφήτη Ηλία. 
61. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. 

Οι Οίκοι του Ακαθίστου Ρ,Σ,Ε,Ζ. 
62. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. Ο 

Προφήτης Ηλίας & Άγιος Συμεών Στυλίτης. 
63. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος. 
64. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τύμπανο 

Τρούλου. 
65. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος 

Σφαιρικά Τρίγωνα. Ευαγγελιστές. 
66. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος 

Σφαιρικά Τρίγωνα. Ευαγγελιστές 
67. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

άντυγα του Σταυρού. Προφήτες. 
68. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

άντυγα του Σταυρού. Ο Προφήτης Δανιήλ. 
69. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιο 
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Κλίτος. Α) Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης & Β) ο Άγιος Μάρκος 
ο Αθηνών. 

70. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιο 
Κλίτος. Οι Άγιοι Θεόδωρος ο Στουδίτης & Ιωσήφ ο Υμνογράφος. 

71. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο 
Κλίτος. Άγιοι Μάρτυρες. 

72. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο 
Κλίτος. Άγιοι Μάρτυρες. 

73. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο 
Κλίτος. Άγιοι Μάρτυρες. 

74. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο 
Κλίτος. Άγιοι Μάρτυρες. 

75. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο 
Κλίτος. Άγιοι Μάρτυρες. 

76. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Σύναξη 
των Ασωμάτων & η Ανάσταση του Λαζάρου. 

77. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

78. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

79. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ημικυλινδρική Οροφή. Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. 

80. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

81. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

82. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Ο Χριστός 
μη κατακρίνων την Πόρνη. 

83. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
Μάρτυρες. 

84. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Αγία 
Μαρίνα & Αγία Κυριακή. 

85. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κεντρικό Κλίτος. Δυτική 
Κεραία. Γένεση του τόξου. Ο Άγιος Φλώρος. 

86. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κεντρικό Κλίτος. Δυτική 
Κεραία. Γένεση του τόξου. Ο Άγιος Γούριος. 

87. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

88. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τα Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού. 

89. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τα Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού. 

90. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τα Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού 

91. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
Μάρτυρες. 
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92. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Παύλος ο Θηβαίος & Ακάκιος. 

93. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Πορφύριος, Άγραφος & Πλάτων. 

94. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
το βίο του Προδρόμου. 

95. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Δυτικός 
Τοίχος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 

96. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Α) Η 
Παράδοση του Νόμου στον Προφήτη Μωυσή & Β) Η Γέννηση της 
Θεοτόκου. 

97. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Παραστάσεις 
από τη Ζωή και τα Θαύματα του Χριστού. 

98. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άνωθεν του 
Τόξου. Άγιοι Μάρτυρες Ειρήναρχος & Ονησιφόρος. 

99. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μαρτύριο 
Αγίου Παντελεήμονος 

100. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Α) Πεσσός Κεντρικού 
Κλίτους. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός β) Άγιοι του Δυτικού Τοίχους 
του Κυρίως ναού. 

101. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι του 
Δυτικού Τοίχου σε Μετάλλια: Παύλος ο Απλός, Σαμψών & Ακάκιος. 

102. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Πειρασμοί του Χριστού. 

103. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου.  Κυρίως Ναός Α) Οι Άγιοι 
Πέτρος &Ανδρέας β) ο Άγιος Χριστοφόρος.  

104. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος Κυρίως 
Ναού Α) Αρχάγγελος Μιχαήλ β) ο Άγιος Κωνσταντίνος. 

105. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου. 

106.  ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειο 
Κλίτος. Οι Άγιοι Νικηφόρος & Ευδόκιμος. 

107. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειο 
Κλίτος-Δυτικός Τοίχος. Άγιοι σε μετάλλια: Βονηφάτιος & Αιμιλιανός. 

108. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιος 
Πεσσός. Άγιοι σε μετάλλια: Λουκιανός & Λεοντίνος. 

109. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μαρτύριο 
Αγίου Γεωργίου. 

110. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Μεταμέλεια του Ιούδα. 

111. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι Θεόδωρος Τήρων και Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. 

112. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Μερκούριος & Νέστορας. 

113. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Μερκούριος, Νέστορας & Νικήτας. 
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114. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Ορέστιος & Αρτέμιος. 

115. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Αγία του 
Βορείου Τοίχου σε μετάλλιο η Αγία Ιουλίτα. 

116. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Ανεμπόδιστος και Αδιάγνωστοι Άγιοι σε μετάλλια. 

117. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Μεταφορά 
της Κιβωτού της Διαθήκης. 

118. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Παραβολή 
του Καλού Σαμαρείτη. 

119. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιος 
Τοίχος. Α) Ο Άγιος Αντώνιος β) Οι Άγιοι Ευθύμιος & Σάββας.  

120. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 
Κεραία Σταυρού. Η Άρνηση του Αποστόλου Πέτρου. 

121. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 
Κεραία Σταυρού. Οι Κρουνοί της Σοφίας του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου. 

122. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Φίλιππος & Θωμάς. 

123. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τέμπλο. Ο 
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 

124. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 

125. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 

126. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τη Ζωή του Χριστού. 

127. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τη Ζωή του Χριστού. 

128. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τη Ζωή του Χριστού. 

129. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 
τη Ζωή του Χριστού. 

130. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 
Κεραία του Σταυρού. Στρατιωτικοί Άγιοι. 

131. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Σταύρωση 
του Χριστού. 

132. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Βαρθολομαίος & Ιάκωβος. 

133. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Γένεση του 
Τόξου. Ο Άγιος Ανδρόνικος. 

134. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Λίθος του 
Μνήματος. 

135. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μη Μου 
Άπτου. 

136. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ελκόμενος 
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επί Σταυρού. 
137. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 

Αποκαθήλωση. 
138. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Κύριος 

υπό Ηρώδη Κρινόμενος. 
139. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Εμπαιγμός 

του Κυρίου. 
140. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Επιτάφιος 

Θρήνος. 
141. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνή μετά 

την Ανάσταση. 
142. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Α) Προφήτες 

β) Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα. 
143. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
144. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Ιωσήφ 

ο Ποιητής. 
145. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 
146. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Ο Άγιος 

Βλάσιος β) Ο Άγιος Ανδρέας. 
147. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Κόμνος. 
148. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη του 

Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 
149. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από τη 

Ζωή του Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 
150. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από τη 

Ζωή του Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 
151. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Σουμάρανδος. 
152. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Δομέτιος. 
153. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Τα Εισόδια της 

Θεοτόκου. 
154. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Γέννηση του 

Χριστού. 
155. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Υπαπαντή 

του Χριστού 
156. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Α) Ο Άγιος 

Κλαυδίκος β) Προφήτες.  Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 
157. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Δίκαιοι β) Ο 

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. 
158. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Νικόλαος Μεγαπόλεως & Ο Άγιος Γρηγόριος Ακραγάντων. 
159. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 
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Μεθόδιος & Επιφάνιος. 
160. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 

Σωφρόνιος & Αμβρόσιος. 
161. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Μέγας 

Αρχιερεύς & Ο Μελισμός. 
162. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ιεράρχες. 
163. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Φιλοξενία του 

Αβραάμ. 
164. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Ο Άγιος 

Συμεών ο Στυλίτης β) οι Άγιοι Κύριλλος, Σύλβεστρος & Σπυρίδων. 
165. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 

Σύλβεστρος, Σπυρίδων και Αδιάγνωστος Διάκονος. 
166. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 

μετάλλια. 
167. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Αχίλλειος. 
168. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 

μετάλλια. 
169. ΖΕΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 

μετάλλια. 
170. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 

μετάλλια. 
171. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Σκηνές από τη 

Ζωή του Χριστού. 
172. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από τη 

Ζωή του Χριστού. 
173. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Μετάδοση 

και η Μετάληψη των Αποστόλων. 
174. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Πεντηκοστή. 
175. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Εμμανουήλ. 
176. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Θυσία του 

Αβραάμ. 
177. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
178. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
179. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
180. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
181. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη του 

Προφήτη Ηλία. 
182. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
183. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
184. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. α) Δυτικός 

Τοίχος & β) Οροφή Νάρθηκα. 
185. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
186. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 

Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ι, Κ, του Ακαθίστου Ύμνου. 
187. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 
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Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Λ, Μ, του Ακαθίστου Ύμνου. 
188. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 

Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ε, Ζ, του Ακαθίστου Ύμνου.  
189. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 

Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ζ, Η, Θ, του Ακαθίστου Ύμνου. 
190. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Γένεση του 

Τόξου. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ποιητής. 
191. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Γένεση Τόξου. Ο 

Προφήτης Ηλίας. 
192. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόλαος. 
193. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Α) Η 

Αποκαθήλωση β) Ο Άγιος Γεώργιος. 
194. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος. 
195. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος. 
196. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. Ευαγγελιστές. 
197. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. Ευαγγελιστές 
198. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. Ευαγγελιστές. 
199. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. Ευαγγελιστές. 
200. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 
201. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
202. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 

Κεραία. Α) Άγιοι σε μετάλλια β) Η Εις Άδου Κάθοδος. 
203. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μετώπη 

Βόρειου Τοίχου. Η Σταύρωση του Χριστού. 
204. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 

Αποκαθήλωση του Χριστού. 
205. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Φύλαξη 

του Τάφου υπό των Στρατιωτών. 
206. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
207. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Εσωράχιο 

Βόρειας Κεραίας. 
208. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
209. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. 

Στρατιωτικοί Άγιοι. 
210. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι & ο Άγιος Νικόλαος. 
211. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια 
212. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια 
213. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
214. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
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215. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 
Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 

216. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 
Μεταμόρφωση του Χριστού. 

217. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Αγάπιος. 

218. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Στρατιωτικοί Άγιοι. 

219. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Στρατιωτικοί Άγιοι & ο Άγιος Παντελεήμων. 

220. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

221. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

222. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

223. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 
από τη ζωή του Προδρόμου. 

224. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Εν 
Κανά Γάμος. 

225. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Γέννηση 
του Προδρόμου. 

226. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Το 
Συμπόσιο του Ηρώδη. 

227. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνή από 
το Βίο της Θεοτόκου. 

228. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Ευθύμιος. 

229. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι: 
Αντώνιος, Σάββας, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. 

230. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

231. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

232. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

233. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. 

234. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Ίαση 
του Τυφλού. 

235. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ιαματικοί 
Άγιοι & ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

236. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ιαματικοί 
Άγιοι & ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

237. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ και οι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη. 
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238. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Δυτικός 
Τοίχος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 

239. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ημικυλινδρικός Θόλος. 

240. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Είσοδος Κυρίως Ναού. Ο 
Απόστολος Πέτρος. 

241. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Είσοδος Κυρίως Ναού. Ο 
Απόστολος Παύλος. 

242. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 
των Ουρανών. 

243. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κόγχη Ιερού Βήματος. 
244. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κόγχη Ιερού Βήματος. 
245. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Μαρτύριο 

Αγίου Στεφάνου; 
246. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύματου Κυρίου. 
247. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Συνάντηση 

του Χριστού με το Ζακχαίο. 
248. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Το Όραμα 

του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας. 
249. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι 

Μάρτυρες. 
250. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι 

Μάρτυρες. 
251. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Ρωμανός. 
252. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Κόγχη 

Διακονικού. Ο Άγιος Πολύκαρπος. 
253. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Προφήτης 

Ιωνάς. 
254. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από τη 

Διδασκαλία του Κυρίου. 
255. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
256. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
257. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
258. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 

Γερμανός, Ευθύμιος, Πρόκλος. 
259. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Επιφάνιος Κύπρου. 
260. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Ίαση Μαρίας 

της Μαγδαληνής. 
261. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
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262. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Μέγας 
Αρχιερεύς. 

263. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ιεράρχες. 
264. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ίαση της 

Θεραπείας της Πεθεράς του Πέτρου από τον Κύριο. 
265. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Παραβολή 

τηου Τελώνη και Φαρισαίου. 
266. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η σκηνή Μη 

Μου Άπτου. 
267. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από τη 

Ζωή του Χριστού. 
268. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Τρούλος. Ο Παντοκράτορας. 
269. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Τρούλος. Ο   

Παντοκράτορας. 
270. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Αρσένιος. 
271. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Διονύσιος. 
272. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Αρχάγγελος 

Μιχαήλ. 
273. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Βόρειος 

Τοίχος.Οι Τρείς Ιεράρχες. 
274. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Βόρειος 

Τοίχος. Οι Άγιοι Μερκούριος και Μαρίνα. 
275. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Προδοσία. 
276. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Σκηνές από τα 

Πάθη του Χριστού. 
277. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Σκηνές από τα 

Πάθη του Χριστού. 
278. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Εις Άδου 

Κάθοδος & η Ψηλάφιση του Θωμά. 
279. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
280. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
281. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
282. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
283. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
284. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Πατριάρχες 

της Παλαιάς Διαθήκης. 
285. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Εσωράχιο 

Τρούλου. Ο Τίμιος Πρόδρομος. 
286. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Εσωράχιο 
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Τρούλου. Ο Προφήτης Αββακούμ. 
287. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Προφήτης 

Γεδεών. 
288. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κεντρικός Ημικυλινδρικός 

Θόλος. 
289. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κεντρικός Ημικυλινδρικός 

Θόλος. 
290. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Συνάντηση 

του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. 
291. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Έγερση του 

Παραλυτικού. 
292. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Η Ίαση της Πεθεράς του Πέτρου. 
293. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Οι Τρείς 

Παίδες εν Καμίνω. 
294. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Συνάντηση 

του Χριστού με το Ζακχέο. 
295. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός.  Η Παράδοση 

της Τιμίας Ζώνης. 
296. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Δυτικός 

Τοίχος. Οι Άγιοι Θεόδωροι Έφιπποι. 
297. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Μηνάς Έφιππος. 
298. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Γεώργιος Έφιππος. 
299. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Δημήτριος Έφιππος. 
300. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Δυτικός 

Τοίχος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 
301. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Μυστικός 

Δείπνος. 
302. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Ιερός 

Νιπτήρας. 
303. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 

των Ουρανών. 
304. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα.  Η Κοινωνία των 

Αποστόλων. 
305. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Κοινωνία των 

Αποστόλων. 
306. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
307. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
308. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
309. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
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Στέφανος. 
310. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Ασπασμός 

Ιωακείμ & Άννης. 
311. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
312. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
313. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
314. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 

Τιμόθεος. 
315. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Ιάκωβος. 
316. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
317. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Ευαγγελισμός. 
318. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Ευαγγελισμός. 
319. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Άκρα 

Ταπείνωση. 
320. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Πεντηκοστή. 
321. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη του 

Κυρίου. 
322. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
323. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
324. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας.  Άγγγελος Κυρίου. 
325. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Υπέρθυρη Επιτοίχια 

Επιγραφή. 
326. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Α) Οι 

Πρωτοκορυφαίοι β) Ο Άγιος Σάββας. 
327. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Αναχωρητές Άγιοι. 
328. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Ευθύμιος. 
329. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Οι Αγίες 

Κυριακή & Παρασκευή. 
330. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας.  Η Γέννηση του Χριστού. 
331. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Βάπτιση του Χριστού. 
332. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Ανάσταση του Λαζάρου. 
333. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Βαϊοφόρος.  
334. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Μεταμόρφωση του 

Κυρίου. 
335. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 

Διαθήκης. 
336. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 

Διαθήκης. 
337. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 

Διαθήκης. 
338. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δυσανάγνωστος Άγιος. 
339. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Ανάβαση του Προφήτη 

Ηλία. 
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340. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Το Όραμα του Αγίου 
Πέτρου Αλεξανδρείας. 

341. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
342. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
343. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
344. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυσανάγνωστη 

Παράσταση με τη Θεοτόκο. 
345. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Άγγελοι Κυρίου. 
346. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Οροφή Νάρθηκα.  
347. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Οροφή Νάρθηκα. 
348. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Τρούλος. 
349. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Νικήτας. 
350. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. 
351. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο εξ Ιωαννίνων. 
352. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος.  Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
353. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
354. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος Μερκούριος. 
355. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Χριστόφορος. 
356. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
357. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
358. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
359. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Έγερση του 

Λαζάρου. 
360. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Βάπτιση του 

Χριστού. 
361. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
362. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί & 

Ιαματικοί Άγιοι. 
363. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές Άγιοι. 
364. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές Άγιοι & 

η Αγία Αικατερίνα. 
365. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Οι Αγίες Αικατερίνα 

& Μαρίνα. 
366. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές Άγιοι. 
367. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
368. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Μεταμόρφωση του 

Χριστού. 
369. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Αγία Βαρβάρα. 
370. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος Τρύφων & ο 

Αρχάγγελος Μιχαήλ. 
371. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Κτίτωρ της μονής. 
372. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος Προκόπιος. 
373. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Οι Ισαπόστολοι 

Κωνσταντίνος και Ελένη. 
374. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Δυτικός Τοίχος. Η 
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Κοίμηση της Θεοτόκου. 
375. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες. 
376. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες. 
377. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Σπυρίδων. 
 
378. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Νικόλαος. 
379. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Νικόλαος. 
380. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα.251 
381. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Το Όραμα του Αγίου 

Πέτρου Αλεξανδρείας. 
382. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Η Ανάσταση του 

Χριστού. 
383. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Η Κουστωδία. 
384. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
385. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
386. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Τελική Κρίση. 
387. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Τελική Κρίση. 
388. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η Τελική Κρίση. 
389. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η Τελική Κρίση. 
390. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Δημήτριος & η 

Πλατυτέρα των Ουρανών. 
391. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Οροφή Νάρθηκα. 
392. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Οι Άγιοι Απόστολοι. 
393. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ε Οίκος του Ακαθίστου. 
394. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. Ο 

Αρχάγγελος Μιχαήλ, η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια & 
δυσανάγνωστες αγίες. 

395. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυσανάγνωστες αγίες. 
396. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 

Άγιοι Αρσένιος, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Χαράλαμπος & 
Παντελεήμων. 

397. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Άγιοι Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Χαράλαμπος & Παντελεήμων. 

398. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Πρωτοκορυφαίοι. 

399. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Άγιοι Ευστάθιος, Θεοπίστη & Αγάπιος. 

400. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η΄ Οίκος Ακαθίστου 
Ύμνου. 

401. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η΄ Οίκος Ακαθίστου 
Ύμνου. 

402. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Θ΄ Οίκος Ακαθίστου 
Ύμνου. 

403. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Η 
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Ζωοδόχος Πηγή. 
404. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. 

Δυσανάγνωστοι Άγιοι. 
405. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Στάχυς. 
406. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Ρούφος. 
407. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ά Οίκος του Ακαθίστου 

Ύμνου. 
408. ΖΩΝΑΡΙ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 

των Ουρανών. 
409. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
410. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
411. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Διπλό 

στρώμα ζωγραφικής. Λεπτομέρεια αρχιερατικού σάκκου. 
412. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Διπλό 

στρώμα ζωγραφικής. Λεπτομέρεια αρχιερατικού σάκκου. 
413. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 

Των Ουρανών. 
414. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Πρόθεση. Η 

Αποκαθήλωση. 
415. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Φιλοξενία 

του Αβραάμ. 
416. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Εντός 

μεταλλίου ο Άγιος Βονηφάτιος. 
417. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Βόρειος 

Τοίχος. Το Όραμα του Αγίου Πέτρου. 
418. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Βόρειος  

Τοίχος. Αδιάγνωστες Παραστάσεις. 
419. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Νότιος 

Τοίχος.  
420. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Νότιος 

Τοίχος. Ο Λίθος. 
421. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Οι Άγιοι Αθανάσιος & Χαράλαμπος. 
422. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
423. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 

Γέννηση του Χριστού. 
424.  
425. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 

Υπαπαντή; 
426. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Ο 

Προφήτης Ηλίας & ο Άγιος Νικόλαος. 
427. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου.  Μετάλλια με αγίους. 
428. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
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Αποτομή του Προδρόμου. 
429. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 

Ανάληψη του Χριστού. 
430. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 

Ψηλάφηση του Θωμά. 
431. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 

Πεντηκοστή. 
432. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 

Ανάσταση του Χριστού. 
433. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 

Αποκαθήλωση. 
434. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. …Επί 

Σταυρού. 
435. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότιος Τοίχος. Η 

Βαϊοφόρος. 
436. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Η Αγία 

Παρασκευή & Ο Άγιος Δημήτριος έφιππος. 
437. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. 

Μετάλλια με τον Άγιο Ελπιδοφόρο & αδιάγνωστους αγίους. 
438. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. 

Μετάλλια με τον Άγιο Ελπιδοφόρο & αδιάγνωστους αγίους. 
439. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Η 

Μαστίγωση. 
440. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Ο 

Μυστικός Δείπνος. 
441. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Οι 

Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος & Ελένη και μετάλλια με αδιάγνωστους 
Αγίους. 

442. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου. 

443. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ναός.308 
444. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βορειοανατολική Πλευρά. 
445. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βορειοανατολική Πλευρά. 
446. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Πλευρά. 

(Φωτογραφικό Αρχείο Πύρρο Θώμου). 
447. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Βόρεια Πλευρά. 

(Φωτογραφικό Αρχείο Πύρρο Θώμου). 
448. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
449. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
450. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. 

Βορειοανατολική Πλευρά. 
451. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. 

Νοτιοανατολική Πλευρά. 
452. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Νότια Πλευρά. 
453. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Ανατολική Πλευρά. 
454. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
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455. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Πλευρά. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ1430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1430 Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ.κ.  Δημήτριο 
με την  ευλογία και άδεια του οποίου ελήφθησαν οι παρούσες φωτογραφίες. 
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1. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία. Οι άγιοι 
Θεόδωρος ο Τήρων και Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. 

 

             
 

2.  ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία. Οι άγιοι 
Νέστωρ και Δημήτριος. 
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3. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρεια Κεραία.  
Η Αγία Τριάδα. 

  

 
  

4. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία.  
Ο άγιος Μερκούριος. 
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5. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία.  
Ο Προφήτης Ελισαίος.  

 

 
 

6. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία.  
Η Προσευχή του Προφήτη Ηλία και η Πυρφόρος ανάβαση Του.  
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7. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότια Κεραία.  
Τεταρτοσφαίριο Κεραίας. 

 
 

8. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. 
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9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ο Ημικυλινδρικός Θόλος. 
 

 
10. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος. Οι Προφήτες 

Ιωνάς & Ζαχαρίας στη γένεση των τόξων. Κάτωθεν του παραθύρου το 
Άγιο Μανδήλιο. 
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11. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ο Ημικυλινδρικός Θόλος. 
 

 
 

12. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. Οι 
άγιοι Αντώνιος, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης & Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 
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13. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. Οι 
άγιοι Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης & Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 

 

 
 

14. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του ναού. Ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς και η Σύναξη των Ασωμάτων Δυνάμεων. 
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15. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
Χριστολογικές παραστάσεις. 

 

 
 

16. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
Χριστολογικές παραστάσεις. 
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17. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι Άγιοι 
Ονούφριος & Αρσένιος ο Μέγας. 

 

 
 

18. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι Άγιοι 
Αρσένιος ο Μέγας & Ιωαννίκιος ο Μέγας. 
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19. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Οι  Άγιοι 
Ιωαννίκιος ο Μέγας & Σάββας. 

 

 
 

20. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βόρειος Τοίχος. Το Γενέσιο του 
Τιμίου Πρόδρομου & ο Ευαγγελιστής Μάρκος. 
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21. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος.  
Η Ανάληψη του Χριστού & η Πεντηκοστή 

 

             
 

22. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. 
Η Σταύρωση & ο Επιτάφιος Θρήνος. 
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23. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Ο Αρχάγγελος 
Μιχαήλ. 

 

 
 

24. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Οι Άγιοι 
Κωνσταντίνος και Ελένη. 
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25. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου. 

 

 
 

26. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Αποτομή του 
Τιμίου Προδρόμου. 
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27. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Ψηλάφηση 
του Θωμά. 

 

 
 

28. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Η Κρίση του 
Χριστού. 
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29. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Δυτικός Τοίχος. Ελκόμενος επί 
Σταυρού. 

 

 
 

30. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα των 
Ουρανών. 
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31. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Συλλειτουργούντες 
Ιεράρχες. 

 

 
 
32. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι Κλήμης και 

Σίλβεστρος Πάπες Ρώμης. 
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33. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Κόγχη Διακονικού. 
 

 
 

34. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός Τοίχος. 
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. 
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35. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός Τοίχος. 
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. 

 

 
  

36. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός Τοίχος. 
Η Θεία Λειτουργία. 
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37. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Ανατολικός Τοίχος. 
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.  

 

 
 

38.  ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. Ο 
Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας.  
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39. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. Ο 
Άγιος Στέφανος. 

 

             
 

40. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ιερό Βήμα. Βόρειος Τοίχος. α) Η 
Γέννηση της Θεοτόκου & β)  Δυσανάγνωστη παράσταση. 

 

 



 455 

 

 
  

41. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος Ιερού 
Βήματος. Χριστολογικές Παραστάσεις.  

 

 
 

42. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος Ιερού 
Βήματος. Το Χαίρε των Μυροφόρων. 
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43. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Κορυφή Ημικυλινδρικού 
Θόλου. α) Ο Προφήτης Αββακούμ β) Ο Προφήτης Ηλίας. 

 

 
44. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του Ιερού 

Βήματος. Ιεράρχες: Οι Άγιοι: Πρόκλος, Ιγνάτιος, Σπυρίδων ο 
Θαυματουργός & Νικόλαος ο Θαυματουργός. 
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45. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νότιος Τοίχος του Ιερού 
Βήματος. Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 

 

  
  

46. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. α) Η Παραβολή του Τελώνου 
και Φαρισαίου β) Η Γέννηση του Χριστού. 

 
 



 458 

 

 
 

47. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Ημικυλινδρικός Θόλος. Η 
Υπαπαντή. 

 

 
  

48. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός Τοίχος. 
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49. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός Τοίχος. 

  
 
 

 
 

50. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Κορυφή Ανατολικού 
Τοίχου. Ο Αναπεσών. 
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51. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ανατολικός Τοίχος. 
Οίκοι του Ακαθίστου Α,Β,Γ,Δ,Ν.Ξ,Ο,Π. 

 

 
   

52. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Αγίες Κυριακή & Παρασκευή. 
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53. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Ο 
Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. 

 
 

54. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
Οίκοι του Ακαθίστου Η,Θ,Ι,Κ,ΤΥΦ,Χ. 
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55.  ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Τρείς Παίδες εν Καμίνω. 

 

 
 

56. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. Οι 
Άγιοι: Μακάριος ο Ρωμαίος & Μάρκος Αθηνών. 
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57. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. Ο 
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και το Όραμα του Αγίου Παχωμίου. 

 
 

                                            
 

 

     
  
 

58. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. Ο 
Άγιος Δανιήλ ο Στυλίτης & αδιάγνωστος Άγιος. 
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59. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Ημικυλινδρικός 
θόλος. Οι Αίνοι. 

 
  

60. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος.  
Η Πυρφόρος Ανάβαση του Προφήτη Ηλία. 
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61. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. Οι 
Οίκοι του Ακαθίστου Ρ,Σ,Ε,Ζ. 

 
 

 
  

62. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. Ο 
Προφήτης Ηλίας & Άγιος Συμεών Στυλίτης. 
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63. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος. 
 

 
 

64. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τύμπανο 
Τρούλου. 
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65. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος 
Σφαιρικά Τρίγωνα. Ευαγγελιστές. 

 

 
 

66. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τρούλος 
Σφαιρικά Τρίγωνα. Ευαγγελιστές. 

 



 468 

             
 

67. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια άντυγα 
του Σταυρού. Προφήτες. 

 

 
 

68. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια άντυγα 
του Σταυρού. Ο Προφήτης Δανιήλ. 
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69. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιο Κλίτος. Α) 

Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης & Β) ο Άγιος Μάρκος ο Αθηνών. 
 

 
 
70. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιο Κλίτος. Οι 

Άγιοι Θεόδωρος ο Στουδίτης & Ιωσήφ ο Υμνογράφος. 
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71. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο Κλίτος. 
Άγιοι Μάρτυρες. 

 

 
 

72. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο Κλίτος. 
Άγιοι Μάρτυρες. 
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73. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο Κλίτος. 
Άγιοι Μάρτυρες 

 

 
 

74. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο Κλίτος. 
Άγιοι Μάρτυρες. 
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75. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Νότιο Κλίτος. 
Άγιοι Μάρτυρες. 

 

 
 

76. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Σύναξη των 
Ασωμάτων & η Ανάσταση του Λαζάρου. 
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77. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

 

 
 

78. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 
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79. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ημικυλινδρική 
Οροφή. Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

 
 

80. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 
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81. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

 
  

82. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός.  Ο Χριστός μη 
κατακρίνων την Πόρνη. 
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83. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι Μάρτυρες. 

 
 

84. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Αγία Μαρίνα & 
Αγία Κυριακή. 

 



 477 

 
 

85. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κεντρικό Κλίτος. Δυτική 
Κεραία. Γένεση του τόξου. Ο Άγιος Φλώρος. 

 

 
 

86. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κεντρικό Κλίτος. Δυτική 
Κεραία. Γένεση του τόξου. Ο Άγιος Γούριος. 
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87. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Θαύματα του 
Χριστού. 

 

 
 

88. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από τα 
Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού. 
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89. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από τα 
Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού. 

 

 
 

90. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από τα 
Θαύματα και τη Διδασκαλία του Χριστού 
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91. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι Μάρτυρες. 
 

 
 

92. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι Παύλος 
ο Θηβαίος & Ακάκιος. 
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93. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Πορφύριος, Άγραφος & Πλάτων. 

 

 
 

94. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές από το 
βίο του Προδρόμου. 
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95. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Δυτικός Τοίχος. 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 
 

 
96. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Α) Η Παράδοση 

του Νόμου στον Προφήτη Μωυσή & Β) Η Γέννηση της Θεοτόκου. 
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97. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Παραστάσεις 
από τη Ζωή και τα Θαύματα του Χριστού. 

 

 
 

98. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άνωθεν του 
Τόξου. Άγιοι Μάρτυρες Ειρήναρχος & Ονησιφόρος. 
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99. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μαρτύριο Αγίου 

Παντελεήμονος 
 

         
 

100. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Α) Πεσσός Κεντρικού 
Κλίτους. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός Β) Άγιοι του Δυτικού Τοίχους του 

Κυρίως ναού. 
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101. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι του 

Δυτικού Τοίχου σε Μετάλλια: Παύλος ο Απλός, Σαμψών & Ακάκιος. 

 
 

102. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Πειρασμοί του Χριστού. 
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103. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Α) 

Άγιοι Πέτρος & Ανδρέας Β)  ο Άγιος Χριστόφορος. 
 

                        
 
104. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος 

Κυρίως Ναού Α) Αρχάγγελος Μιχαήλ β) Ο Άγιος Κωνσταντίνος. 
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105. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Η 

Κοίμηση της Θεοτόκου. 
 

 
 

106. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειο 
Κλίτος. Οι Άγιοι Νικηφόρος & Ευδόκιμος. 
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107. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειο 
Κλίτος-Δυτικός Τοίχος. Άγιοι σε μετάλλια: Βονηφάτιος & Αιμιλιανός. 

 

 
 
108. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιος 

Πεσσός. Άγιοι σε μετάλλια: Λουκιανός & Λεοντίνος. 
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109. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μαρτύριο 

Αγίου Γεωργίου. 
 

 
 

110. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Μεταμέλεια του Ιούδα. 
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111. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 

Τοίχος. Οι Άγιοι Θεόδωρος Τήρων και Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. 
 

 
 

112. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Μερκούριος & Νέστορας. 
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113. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Μερκούριος, Νέστορας & Νικήτας. 

 

 
 

114. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι: Ορέστιος & Αρτέμιος. 
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115. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Αγία του 

Βορείου Τοίχου σε μετάλλιο η Αγία Ιουλίτα. 
 

 
116. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Ανεμπόδιστος και Αδιάγνωστοι Άγιοι σε μετάλλια. 
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117. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης. 

 

 
 

118. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. 

 



 494 

 

                 
 

 

 
119. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότιος 

Τοίχος. Α) Ο Άγιος Αντώνιος β) Οι Άγιοι Ευθύμιος & Σάββας.  
 

 
 

120. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 
Κεραία Σταυρού. Η Άρνηση του Αποστόλου Πέτρου. 
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121. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 
Κεραία Σταυρού. Οι Κρουνοί της Σοφίας του Αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου. 
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122. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 
Φίλιππος & Θωμάς. 

 

 
 
123. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Τέμπλο. Ο 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 
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124. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 

 

                                 
125. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
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126. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 
από τη Ζωή του Χριστού. 

 

 
127. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 

από τη Ζωή του Χριστού. 
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128. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 
από τη Ζωή του Χριστού. 

 

 
129. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 

από τη Ζωή του Χριστού. 
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130. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 
Κεραία του Σταυρού. Στρατιωτικοί Άγιοι. 

 

 
 

131. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Σταύρωση του Χριστού. 
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132. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι Άγιοι 

Βαρθολομαίος & Ιάκωβος. 
 

 
 

133. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Γένεση 
του Τόξου. Ο Άγιος Ανδρόνικος. 
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134. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Λίθος 
του Μνήματος. 

 

 
 
135. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Μη Μου 

Άπτου. 
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136. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ελκόμενος επί Σταυρού. 

 

 
 

137. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Αποκαθήλωση. 
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138. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Κύριος 

υπό Ηρώδη Κρινόμενος. 
 

 
 

139. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Εμπαιγμός του Κυρίου. 
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140. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Επιτάφιος Θρήνος. 

 

 
 

141. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνή 
μετά την Ανάσταση. 
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142. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Α) 
Προφήτες β) Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα. 

 

             
 

143. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
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144. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Ιωσήφ ο Ποιητής. 

 

 
 

145. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 
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146. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Ο Άγιος 
Βλάσιος β) Ο Άγιος Ανδρέας. 

 

 
 

147. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Κόμνος. 
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148. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη 
του Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 

 

       
 
149. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από 

τη Ζωή του Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 



 510 

 

                        
 
150. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από 

τη Ζωή του Χριστού. Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 
 

 
 

151. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Σουμάρανδος. 
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152. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Δομέτιος. 

 

 
 

153. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Τα Εισόδια 
της Θεοτόκου. 
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154. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Γέννηση 
του Χριστού. 

 

 
 
155. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Υπαπαντή 

του Χριστού 
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156. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Α) Ο 
Άγιος Κλαυδίκος β) Προφήτες.  Φωτ. Αρχείο Θώμου Πύρρου. 

 

             
 
157. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Δίκαιοι 

β) Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. 



 514 

 

             
 

158. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Νικόλαος Μεγαπόλεως & Ο Άγιος Γρηγόριος Ακραγάντων. 

 

             
 

159. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 
Μεθόδιος & Επιφάνιος. 
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160. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 
Σωφρόνιος & Αμβρόσιος. 

 

 
 

161. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Μέγας 
Αρχιερεύς & Ο Μελισμός. 
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162. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ιεράρχες. 
 

 
 

163. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Φιλοξενία 
του Αβραάμ. 
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164. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Α) Ο Άγιος 
Συμεών ο Στυλίτης β) οι Άγιοι Κύριλλος, Σύλβεστρος & Σπυρίδων. 

 

 
 

165. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 
Σύλβεστρος, Σπυρίδων και Αδιάγνωστος Διάκονος. 
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166. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

 

                                   
 

167. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Αχίλλειος. 
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168. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

 
 

169. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 
μετάλλια. 
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170. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι σε 
μετάλλια. 

 
 
171. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Σκηνές από 

τη Ζωή του Χριστού. 
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172. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνές από 

τη Ζωή του Χριστού. 
 

 
 

173. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Μετάδοση 
και η Μετάληψη των Αποστόλων. 
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174. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Πεντηκοστή. 

 

 
 

175. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο 
Εμμανουήλ. 
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176. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Θυσία του 

Αβραάμ. 
 

             
 
177. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
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178. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
 

 
 
179. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
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180. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
 

 
 
181. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη 

του Προφήτη Ηλία. 
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182. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
 

 
 
183. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
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184. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. α) Δυτικός 
Τοίχος & β) Οροφή Νάρθηκα. 

 

 
 

185. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Δυτικός 
Τοίχος. 
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186. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 
Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ι, Κ, του Ακαθίστου Ύμνου. 

 

 
 

187. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 
Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Λ, Μ, του Ακαθίστου Ύμνου. 
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188. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 
Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ε, Ζ, του Ακαθίστου Ύμνου.  

 

 
 

189. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Κάτω ζώνη 
Ημικυλινδρικού Θόλου. Οίκοι Ζ, Η, Θ, του Ακαθίστου Ύμνου. 
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190. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Γένεση του 
Τόξου. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ποιητής. 

 

       
 

191. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Γένεση 
Τόξου. Ο Προφήτης Ηλίας. 
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192. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Ο Άγιος 
Νικόλαος. 

 

        
 

 
 

193. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νάρθηκας. Α) Η 
Αποκαθήλωση β) Ο Άγιος Γεώργιος. 
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194. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Τρούλος. 

 

 
 

195. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Τρούλος. 
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196. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 
Ευαγγελιστές. 

 

 
 

197. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 
Ευαγγελιστές. 
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198. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 

Ευαγγελιστές. 

 
199. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 

Ευαγγελιστές. 
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200. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Τρούλος. 
 

 
 
201. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
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202. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Βόρεια 
Κεραία. Α) Άγιοι σε μετάλλια β) Η Εις Άδου Κάθοδος. 

 
 

203. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Μετώπη Βόρειου Τοίχου. Η Σταύρωση του Χριστού. 
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204. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Αποκαθήλωση του Χριστού. 

 
 

205. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Φύλαξη του Τάφου υπό των Στρατιωτών. 
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206. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
 

                                     
 

207. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Εσωράχιο Βόρειας Κεραίας. 
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208. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι. 
 

 
 

209. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. 
Στρατιωτικοί Άγιοι. 
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210. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Στρατιωτικοί Άγιοι & ο Άγιος Νικόλαος. 
 

 
 
211. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
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212. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια 
 

 
 
213. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
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214. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
 

 
 
215. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Άγιοι σε μετάλλια. 
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216. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 
Μεταμόρφωση του Χριστού. 

 

                                        
 

217. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Άγιος Αγάπιος. 



 544 

 

 
 

218. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Στρατιωτικοί Άγιοι. 

 

 
 

219. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Στρατιωτικοί Άγιοι & ο Άγιος Παντελεήμων. 
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220. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 

 

 
 

221. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 
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222. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 

 

 
223. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνές 

από τη ζωή του Προδρόμου. 
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224. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο Εν 
Κανά Γάμος. 

 

 
 

225. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
Γέννηση του Προδρόμου. 
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226. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Το 
Συμπόσιο του Ηρώδη. 

 

 
 
227. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Σκηνή 

από το Βίο της Θεοτόκου. 
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228. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Άγιος Ευθύμιος. 

 

 
 

229. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Οι 
Άγιοι: Αντώνιος, Σάββας, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. 
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230. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 

 

 
 

231. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 
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232. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Άγιοι 
σε μετάλλια. 

 

 
 

233. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η 
συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. 
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234. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Η Ίαση 

του Τυφλού. 
 

 
 

235. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ιαματικοί Άγιοι & ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 
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236. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ιαματικοί Άγιοι & ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

 

 
 

237. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ και οι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη. 

 



 554 

 
 
238. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Δυτικός 

Τοίχος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 
 

 
 

239. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. 
Ημικυλινδρικός Θόλος. 
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240. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Είσοδος Κυρίως 
Ναού. Ο Απόστολος Πέτρος. 

 

                                         
241. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Είσοδος Κυρίως 

Ναού. Ο Απόστολος Παύλος. 
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242. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Πλατυτέρα των Ουρανών. 

 

 
243. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κόγχη Ιερού Βήματος. 
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244. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Κόγχη Ιερού Βήματος. 
 

 
 
245. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Μαρτύριο 

Αγίου Στεφάνου; 
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246. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύματου Κυρίου. 
 

 
 

247. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Συνάντηση του Χριστού με το Ζακχαίο. 

 



 559 

 
 
248. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Το Όραμα 

του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας. 
 

 
 

249. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι 
Μάρτυρες. 
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250. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Άγιοι 
Μάρτυρες. 

 

 
 

251. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Ρωμανός. 
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252. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Κόγχη 
Διακονικού. Ο Άγιος Πολύκαρπος. 

 

 
 

253. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Ο 
Προφήτης Ιωνάς. 
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254. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

τη Διδασκαλία του Κυρίου. 
 

 
 
255. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
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256. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 

 
 
257. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
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258. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Οι Άγιοι 
Γερμανός, Ευθύμιος, Πρόκλος. 

 

 
 

259. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Επιφάνιος Κύπρου. 
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260. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  Ίαση 
Μαρίας της Μαγδαληνής. 

 

 
 
261. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

Θαύμα του Κυρίου. 
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262. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ο Μέγας 
Αρχιερεύς. 

 

 
 
263. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Ιεράρχες. 
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264. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η Ίαση της 

Θεραπείας της Πεθεράς του Πέτρου από τον Κύριο. 
 

 
 

265. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Παραβολή του Τελώνη και Φαρισαίου. 
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266. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η σκηνή 
Μη Μου Άπτου. 

 

 
 
267. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Σκηνή από 

τη Ζωή του Χριστού. 
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268. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Τρούλος. Ο 
Παντοκράτορας. 

 

 
 

269. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Τρούλος. Ο 
Παντοκράτορας. 
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270. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Αρσένιος. 

 

 
 

271. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Διονύσιος. 

 



 571 

 
 

272. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο 
Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

 

 
 

273. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος.Οι Τρείς Ιεράρχες. 
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274. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Βόρειος 
Τοίχος. Οι Άγιοι Μερκούριος και Μαρίνα. 

 

 
 

275. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η 
Προδοσία. 
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276. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 

τα Πάθη του Χριστού. 
 

 
 
277. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Σκηνές από 

τα Πάθη του Χριστού. 



 574 

 

 
 
278. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Εις Άδου 

Κάθοδος & η Ψηλάφιση του Θωμά. 
 

 
 

279. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 
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280. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

 
 

281. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 
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282. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

 
 

283. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 
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284. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

 
 
285. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Εσωράχιο 

Τρούλου. Ο Τίμιος Πρόδρομος. 
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286. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Εσωράχιο Τρούλου. Ο Προφήτης Αββακούμ. 

 

 
 

287. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο 
Προφήτης Γεδεών. 
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288. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κεντρικός 
Ημικυλινδρικός Θόλος. 

 

 
 

289. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κεντρικός 
Ημικυλινδρικός Θόλος. 
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290. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η 
Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. 

 

 
 

291. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η Έγερση 
του Παραλυτικού. 

 



 581 

 
 

292. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. 
Η Ίαση της Πεθεράς του Πέτρου. 

 

 
 

293. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Οι Τρείς 
Παίδες εν Καμίνω. 
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294. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Η 
Συνάντηση του Χριστού με το Ζακχέο. 
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295. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός.  Η 
Παράδοση της Τιμίας Ζώνης. 

 

 
 

296. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Δυτικός 
Τοίχος. Οι Άγιοι Θεόδωροι Έφιπποι. 

 



 584 

 

 
 

297. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Μηνάς Έφιππος. 

 

 
 

298. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Γεώργιος Έφιππος. 
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299. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Δημήτριος Έφιππος. 

 

 
 

300. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Δυτικός 
Τοίχος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. 
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301. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο 
Μυστικός Δείπνος. 

 

 
 

302. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Ιερός 
Νιπτήρας. 
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303. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Πλατυτέρα 
των Ουρανών. 
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304. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα.  Η Κοινωνία 

των Αποστόλων. 
 

 
 

305. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Κοινωνία 
των Αποστόλων. 

 



 589 

 

 
 

306. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 

 

 
 

307. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 



 590 

 

 
 

308. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 

 

 
 

309. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Στέφανος. 
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310. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Ασπασμός 

Ιωακείμ & Άννης. 
 

 
 
311. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

 



 592 

 

 
 
312. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 

 

 
 

313. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
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314. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Τιμόθεος. 

 
 

315. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος 
Ιάκωβος. 

 



 594 

 
 

316. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 

 

 
 

317. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο 
Ευαγγελισμός. 

 



 595 

 

 
 

318. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Ο 
Ευαγγελισμός. 

 

 
 

319. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Άκρα 
Ταπείνωση. 
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320. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η 
Πεντηκοστή. 

 

 
 

321. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. Η Ανάληψη 
του Κυρίου. 
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322. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Συλλειτουργούντες 
Ιεράρχες. 

 

 
 

323. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
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324. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας.  Άγγγελος Κυρίου. 

 

 
 

325. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Υπέρθυρη Επιτοίχια 
Επιγραφή. 
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326. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Α) Οι 
Πρωτοκορυφαίοι β) Ο Άγιος Σάββας. 

 

 
 
327. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Αναχωρητές Άγιοι. 
 



 600 

 

 
 
328. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Ευθύμιος. 
 

 
 
329. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Κυρίως Ναός. Οι Αγίες 

Κυριακή & Παρασκευή. 
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330. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας.  Η Γέννηση του Χριστού. 

 

 
 

331. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Βάπτιση του Χριστού. 
 
 



 602 

 

 
 

332. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Ανάσταση του 
Λαζάρου. 

 

 
 
333. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Βαϊοφόρος.  

 



 603 

 
 

334. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Μεταμόρφωση του 
Κυρίου. 

 

 
 

335. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 
Διαθήκης. 

 



 604 

 
 

336. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 
Διαθήκης. 

 

 
 

337. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δίκαιοι της Παλαιάς 
Διαθήκης. 
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338. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Δυσανάγνωστος Άγιος. 
 

 
 
339. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Η Ανάβαση του Προφήτη 

Ηλία. 
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340. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Ο Κριτής Γεδεών. 
 

 
 

341. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Το Όραμα του Αγίου 
Πέτρου Αλεξανδρείας. 
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342. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός 
Τοίχος. 

 

 
 

343. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός 
Τοίχος. 

 



 608 

 
 

344. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Δυτικός 
Τοίχος. 

 

 
 

345. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. 
Δυσανάγνωστη Παράσταση με τη Θεοτόκο. 

 



 609 

 
 

346. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Νάρθηκας. Άγγελοι 
Κυρίου. 

 

 
 
347. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Οροφή Νάρθηκα.  

 
 



 610 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

348. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Παναγίας. Οροφή Νάρθηκα. 
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349. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Τρούλος. 
 

 
 

350. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Νικήτας. 
 

 
 



 612 

 
 
351. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. 

 

 
 

352. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο εξ 
Ιωαννίνων. 

 
 



 613 

 
 

353. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος.  Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί 
Άγιοι. 

 
 

354. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί 
Άγιοι. 

 
355. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 

Μερκούριος. 
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356. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Χριστόφορος. 

 

 
 
357. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 

 



 615 

 
 
358. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
 

 
 
359. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
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360. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Έγερση του 
Λαζάρου. 

 

 
 

361. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Βάπτιση του 
Χριστού. 
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362. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί 
Άγιοι. 

 

 
 

363. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Στρατιωτικοί & 
Ιαματικοί Άγιοι. 
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364. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές 
Άγιοι. 

 

 
 
365. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές Άγιοι 

& η Αγία Αικατερίνα. 



 619 

 

                          
 

366. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Οι Αγίες 
Αικατερίνα & Μαρίνα. 

 

 
 

367. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Αναχωρητές 
Άγιοι. 
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368. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Άγιοι σε μετάλλια. 
 

 
 
369. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Μεταμόρφωση 

του Χριστού. 
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370. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Η Αγία Βαρβάρα. 
 

 
 
371. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος Τρύφων 

& ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 
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372. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Κτίτωρ της 
μονής. 

 

 
 

373. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Ο Άγιος 
Προκόπιος. 
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374. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Οι Ισαπόστολοι 
Κωνσταντίνος και Ελένη. 

 

 
 
375. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Κυρίως Ναός. Δυτικός Τοίχος. Η 

Κοίμηση της Θεοτόκου. 
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376. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Συλλειτουργούντες 
Ιεράρχες. 

 

 
 

377. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Συλλειτουργούντες 
Ιεράρχες. 
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378. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Σπυρίδων. 

 

 
 

379. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Νικόλαος. 
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380. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Νικόλαος. 

 

 
 
381. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Η Άκρα Ταπείνωση. 
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382. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Το Όραμα του Αγίου 

Πέτρου Αλεξανδρείας. 
 

 
 

383. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Η Ανάσταση του 
Χριστού. 
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384. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Ιερό Βήμα. Η Κουστωδία. 
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385. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
 

 
 
386. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. 
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387. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Τελική Κρίση. 
 

 
 
388. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Τελική Κρίση. 
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389. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η Τελική Κρίση. 
 

 
 
390. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η Τελική Κρίση. 
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391. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Δημήτριος 

& η Πλατυτέρα των Ουρανών. 
 

 
 

392. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Οροφή Νάρθηκα. 
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393. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Οι Άγιοι Απόστολοι. 
 

 
 

394. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ε Οίκος του 
Ακαθίστου. 
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395. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Νότιος Τοίχος. Ο 
Αρχάγγελος Μιχαήλ, η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια & 

δυσανάγνωστες αγίες. 

 
 

396. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυσανάγνωστες 
αγίες. 
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397. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Άγιοι Αρσένιος, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Χαράλαμπος & 

Παντελεήμων. 

 
 

398. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Άγιοι Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Χαράλαμπος & Παντελεήμων. 
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399. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Πρωτοκορυφαίοι. 

 

 
 

400. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Άγιοι Ευστάθιος, Θεοπίστη & Αγάπιος. 
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401. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η΄ Οίκος Ακαθίστου 

Ύμνου. 
 

 
 
402. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Η΄ Οίκος Ακαθίστου 

Ύμνου. 
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403. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Θ΄ Οίκος Ακαθίστου 

Ύμνου. 
 

 
 

404. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Δυτικός Τοίχος. Η 
Ζωοδόχος Πηγή. 
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405. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Βόρειος Τοίχος. 
Δυσανάγνωστοι Άγιοι. 

 

 
 

406. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Στάχυς. 
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407. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ο Άγιος Ρούφος. 
 

 
 

408. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδος. Νάρθηκας. Ά Οίκος του 
Ακαθίστου Ύμνου. 
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409. ΖΩΝΑΡΙ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Πλατυτέρα των Ουρανών. 
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410. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα.  
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 

 

             
 

411. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. 
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412. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Διπλό 
στρώμα ζωγραφικής. Λεπτομέρεια αρχιερατικού σάκκου. 

 

 
 

413. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Διπλό 
στρώμα ζωγραφικής. Λεπτομέρεια αρχιερατικού σάκκου. 
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414. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Πλατυτέρα Των Ουρανών. 

 

 
 
415. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Πρόθεση. 

Η Αποκαθήλωση. 
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416. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Η 
Φιλοξενία του Αβραάμ. 

 

 
 

417. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Εντός 
μεταλλίου ο Άγιος Βονηφάτιος. 
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418. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Βόρειος 
Τοίχος. Το Όραμα του Αγίου Πέτρου. 

 

 
 

419. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Βόρειος  
Τοίχος. Αδιάγνωστες Παραστάσεις. 
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420. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Νότιος 
Τοίχος.  

 
 

421. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιερό Βήμα. Νότιος 
Τοίχος. Ο Λίθος. 
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422. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Κυρίως Ναός. Νότια 

Κεραία. Οι Άγιοι Αθανάσιος & Χαράλαμπος. 
 

 
 

423. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
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424. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 
Γέννηση του Χριστού. 

 

 
 

425. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότια Κεραία. Η 
Υπαπαντή; 
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426. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Ο 
Προφήτης Ηλίας & ο Άγιος Νικόλαος. 

 

 
 
427. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου.  Μετάλλια με αγίους. 
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428. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Αποτομή του Προδρόμου. 

 

 
 

429. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Ανάληψη του Χριστού. 
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430. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Ψηλάφηση του Θωμά. 

 

 
 

431. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Πεντηκοστή. 
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432. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Ανάσταση του Χριστού. 

 

 
 

433. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Αποκαθήλωση. 
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434. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. Η 
Σταύρωση. 

 

 
 
435. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Κεραία. …Επί 

Σταυρού. 
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436. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Νότιος Τοίχος. Η 
Βαϊοφόρος. 

 

 
 

437. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Η 
Αγία Παρασκευή & Ο Άγιος Δημήτριος έφιππος. 
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438. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. 
Μετάλλια με τον Άγιο Ελπιδοφόρο & αδιάγνωστους αγίους. 

 

 
 

439. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. 
Μετάλλια με τον Άγιο Ελπιδοφόρο & αδιάγνωστους αγίους. 
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440. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Η 
Μαστίγωση. 

 

 
 

441. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρειος Τοίχος. Ο 
Μυστικός Δείπνος. 
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442. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Οι 
Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος & Ελένη και μετάλλια με αδιάγνωστους 

Αγίους. 

 
 

443. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Δυτικός Τοίχος. Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου. 
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444. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βορειοανατολική 
Πλευρά. 

 
 

445. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Βορειοανατολική 
Πλευρά. 

 

 



 660 

 
 

446. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Νότια Πλευρά. 
(Φωτογραφικό Αρχείο Πύρρο Θώμου). 

 
 

447. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Βόρεια Πλευρά. 
(Φωτογραφικό Αρχείο Πύρρο Θώμου). 
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448. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
 

 
 

449. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
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450. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. 
Βορειοανατολική Πλευρά. 

 

 
 

451. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. 
Νοτιοανατολική Πλευρά. 
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452. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Νότια Πλευρά. 
 

 
 

453. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Ανατολική Πλευρά. 
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454. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ανατολική Πλευρά. 
 

 
 

455. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια Πλευρά. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 
 
 

1. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού 
Τοίχου Κυρίως Ναού. 

2. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Υπέρθυρη Επιγραφή 
Ανατολικού Τοίχου Νάρθηκα. 

3. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού 
Τοίχου Κυρίως Ναού. 

4. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή 
Ανατολικού Τοίχου Χαγιατίου. 

5. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή 
Δυτικού Τοίχου Κυρίως Ναού. 

6. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κάτωθεν του 
παραθύρου Επιγραφή Νότιου Τοίχου Κυρίως Ναού. 

7. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη 
Επιγραφή Νότιου Τοίχου Κυρίως Ναού. 

8. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού Τοίχου 
Κυρίως Ναού. 

9. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Επιγραφή στο άνω μέρος της 
πενταπρόσωπης αψίδας του Ιερού Βήματος. 

10. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Υπέρθυρη Επιγραφή Ανατολικού 
Τοίχου Νάρθηκα. 

11. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Επιγραφή Ανατολικού Τοίχου 
Νάρθηκα. 

12. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Υποποδίου 
Πλατυτέρας. 

13. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Υποποδίου 
Πλατυτέρας. 

14. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Πρόθεσης. 
15. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Πρόθεσης. 
16. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Βόρειας 

Κεραίας. 
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού 
Τοίχου Κυρίως Ναού. 

 

 
 

2. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΙ. Μονή Προφήτη Ηλία. Υπέρθυρη Επιγραφή 
Ανατολικού Τοίχου Νάρθηκα. 
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3. ΖΕΡΒΑΤΙ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού 
Τοίχου Κυρίως Ναού. 
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4. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή 
Ανατολικού Τοίχου Χαγιατίου. 

 
 

5. ΚΑΚΟΜΙΑ. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού 
Τοίχου Κυρίως Ναού. 
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6. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Κάτωθεν του 
παραθύρου Επιγραφή Νότιου Τοίχου Κυρίως Ναού. 

 
 

7. ΒΡΑΧΟΓΚΟΡΑΝΤΖΗ. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπέρθυρη 
Επιγραφή Νότιου Τοίχου Κυρίως Ναού. 
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8. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Υπέρθυρη Επιγραφή Δυτικού Τοίχου 
Κυρίως Ναού. 

 
 

9. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Επιγραφή στο άνω μέρος της 
πενταπρόσωπης αψίδας του Ιερού Βήματος. 
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10. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Υπέρθυρη Επιγραφή Ανατολικού 
Τοίχου Νάρθηκα. 

 

 
 

11. ΠΕΠΕΛΗ. Μονή Αγίας Τριάδας. Επιγραφή Ανατολικού Τοίχου 
Νάρθηκα. 
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12. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Υποποδίου 
Πλατυτέρας. 

 

 
 

13. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Υποποδίου 
Πλατυτέρας. 
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14. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Πρόθεσης. 
 

 
 

15. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Πρόθεσης. 
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16. ΖΩΝΑΡΙΑ. Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή Βόρειας Κεραίας. 
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ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

 
1. Χάρτης της Αλβανίας. Πηγή: Αργυρόκαστρο θρύλοι και πραγματικότητα, 

(Εκδ. Ιατρού Βασίλης), 1. 

 

  

2. Χάρτης των Περιοχών Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. Πηγή: 
Γιοχάλας-Έβερτ, Στη Γη του Πύρρου. 
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3. Χάρτης των προτάσεων διαρρύθμισης (Ελλάδας, Αγγλίας, Γαλλίας, 
Η.Π.Α. & Ιταλίας) των Ελληνοαλβανικών συνόρων κατά τη Συνδιάσκεψη 

Ειρήνης των Παρισίων 1919-1920. 
Πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλιού, «Ήπειρος», 265. 
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4. Σύγχρονος Τουριστικός Χάρτης της Αλβανίας, Πηγή: Εκδόσεις Όραμα. 
 

 
 
 



 678 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5. Χάρτης των εξεταζομένων μνημείων στη Δρόπολη. Πηγή: Μήτσης, 
Μοναστήρια Άνω Δρόπολης, 11. 
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6. Χάρτης της περιοχής Δρόπολης. Πηγή: Κουλίδας,Τα Ελληνικά χωριά του 
νομού Αργυροκάστρου, 7. 

 
 



 680 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Χάρτης με αρχαία ερείπια στην κοιλάδα της Δρόπολης. Πηγή: Hammond, 

Ήπειρος, II, 19. 
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8. Χάρτης του βασιλείου του Πύρρου. Πηγή: Χατζοπούλου, Ήπειρος Θεών 
Ανθρώπων, 70. 
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