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ΟΙ ΠΑΑΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην παλιά συνοικία του Μουζεβίκη της ενορίας του Αγίου Θωμά1, ανά
μεσα στο Απόζαρι και στο Ντολτσό, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη πυκνότητα 
εκκλησιών, βρίσκεται ο ναός της Παναγίας, τιμώμενος σήμερα στο όνομα 
του Αγίου Μηνά, του πολιούχου της Καστοριάς2. Οι παλαιότερες γνωστές 
αναφορές στον ναό γίνονται με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία της πρώ
της ιερατικής σχολής στην Καστοριά, ιδρύματος του Γεωργίου Καστριώτη, 
και χρονολογούνται από το 1706-1708 και εξής- σ’ αυτές βρίσκουμε τους χα
ρακτηρισμούς «ναός τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου τής καλούμενης Μουζε- 
βίκου» και «Ιερά καί σεβασμία μονή τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου Μουζεβί- 
κου»3. Μόλις το 1781, σε εκκλησιαστικό βιβλίο, απαντά η επωνυμία της εκ
κλησίας ως «Οδηγητρίας»4. Ο χαρακτηρισμός «Μουζεβίκου» ή «Μουζεβίκη» 
οφείλεται ίσως σε κάποιον επίτροπο που θα έδωσε το όνομά του σε όλη την 
ενορία, πιθανώς στο δεύτερο μισό του Που αι., εποχή κατά την οποία παγιώ- 
θηκε ο χωρισμός της Καστοριάς σε ένδεκα ενορίες5. Η τελευταία γραπτή 
μνεία της ενορίας με την επωνυμία «Μουζεβίκη» χρονολογείται στα 19006.

Η Παναγία του Μουζεβίκη υπήρξε μοναστηριακό συγκρότημα τουλάχι
στον από το δεύτερο μισό του Που αι., όπως φανερώνεται από τις πηγές τις 
σχετικές με την ίδρυση της πρώτης Ιεράς Εκκλησιαστικής Σχολής στην Κα

ι. Για το όνομα αυτής της ενορίας-συνοικίας της Καστοριάς βλ. Α. Ορλάνδος, «Τα Βυζα
ντινά μνημεία της Καστοριάς», ΑΒΜΕ Α' (1938) 160· Π. Τσαμίση, Ή Καστόρια καί τά μνημεία 
της, Άθήναι 1949, σ. 135- Γ. Γκολομπίας, «Τα σημειώματα των εκκλησιαστικών βιβλίων της 
Καστοριάς», Μακεδονικά 25 (1985-86) 324-325.

2. Για τους λόγους που επέβαλαν αυτή την αλλαγή βλ. Μ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αι. στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της 
Δυτικής Μακεδονίας, δακτυλογραφημένη διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 260.

3. Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Δελικάνης, άρχειοφύλαξ τοϋ Οικουμενικού θρόνου, Πα
τριαρχικών εγγράφων, τόμος τρίτος, έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τού Πατριαρχικού Τυπογρα
φείου 1905, σ. 82Γ Ε. Πελαγίδης, Ο κώδικας της Μητροπόλεως Καστοριάς, 1665-1769, Θεσσα
λονίκη 1990, σ. 40- Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und Urkunden, Leipzig 
1902, σσ. 72, 120.

4. Γ. Γκολομπίας, ό.π., σ. 326.
5. Ό.π., σ. 300 σημ. 2. Για την αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού στην Καστοριά, την κα

τανομή του σε γειτονιές και τη συνακόλουθη αύξηση των εκκλησιών και των ενοριών της στο 
17ο αι. βλ. Μ. Παϊσίδου, ό.π., σσ. 1-7, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

6. Φ. Βαφείδης, «Κώδιξ τής Τέρας Μητροπόλεως Καστοριάς καί τινα εκκλησιαστικά βι
βλία άποκείμενα εν τισι τών εκκλησιών αυτής», Εκκλησιαστική Αλήθεια 20 (1900) 109.
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στοριά7, αλλά και από τα κατεδαφισθέντα στον αιώνα μας κελιά8. Παλαιό- 
τερα γραπτά στοιχεία για τη μονή και τον ναό της δεν υπάρχουν.

Σήμερα σώζεται ένας εξαιρετικά επιμήκης μονόχωρος κυρίως ναός με 
νάρθηκα (22,42x6,85 μ.) και με τοιχογραφίες τριών διαφορετικών αιώνων 
και τεσσάρων φάσεων (σχ. 1, εικ. 1)· κυριαρχούν σε έκταση και αριθμό παρα
στάσεων οι δύο φάσεις του Που αι.9. Η σωζόμενη, αλλά καλυμμένη από 
μεταγενέστερη ξυλοκατασκευή, επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου του κυ
ρίως ναού μας πληροφορεί μόνο για την προτελευταία φάση του μνημείου, 
δηλαδή για την ιστόρησή του στα 1654 με δαπάνες της αρχόντισσας Ανας 
(sic) ή Ασάνας «θυγατέρας του Θωδωρή»10. Στην επιγραφή δεν γίνεται ανα
φορά για τη λειτουργία μοναστηριού, αλλά κάποια καίρια εικονογραφικά θέ
ματα αυτής της φάσης θεωρούνται κατεξοχήν μοναστηριακά11.

Τα νέα χρονολογικά δεδομένα, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί έως τώρα 
και αποκαλύπτουν δύο αρχαιότερες του Που αι. φάσεις του ναού, προέκυ- 
ψαν με προσεκτική παρατήρηση ζωγραφικών, επιγραφικών και αρχιτεκτονι
κών στοιχείων στο ανατολικό τμήμα του κυρίως εσωτερικά αλλά και εξωτε
ρικά. Αυτές οι φάσεις εντοπίζονται ουσιαστικά μέσα στο ιερό Βήμα ακριβώς 
πίσω από το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Που αι. αλλά και λίγο έξω από αυτό 
στον βόρειο τοίχο. Καλύπτουν, δηλαδή, όλο τον ανατολικό τοίχο με την κόγ
χη του ιερού Βήματος —πλην της κόγχης της Πρόθεσης που αποτελεί υστερό- 
τερη κατασκευή—, περιορισμένο τμήμα του νότιου τοίχου μέσα στο ιερό και 
τμήμα του βόρειου τοίχου μέσα και λίγο έξω από το ιερό (σχ. 2).

Εξωτερικά, κάτω από το σύγχρονο παχύ στρώμα ασβέστη, η τρίπλευρη 
κόγχη του ιερού Βήματος και η ακανόνιστη χρήση αρκετών ακέραιων πλίν
θων μαζί με τους ημιλαξευμένους μεγάλους λίθους μαρτυρούν την ανέγερση 
του ναού στην πρώιμη τουρκοκρατία. Σε κανένα ναό που κτίστηκε τον 15ο αι. 
στην Καστοριά δεν παρατηρείται ημικυκλική κόγχη· αντίθετα οι περισσότεροι 
έχουν τρίπλευρη12 —όπως εδώ— και ορισμένοι πεντάπλευρη13. Η τοιχοδομία 
τους επιπλέον χαρακτηρίζεται από ελεύθερη χρήση πλίνθων με ημικατεργα- 
σμένους λίθους, στοιχεία τα οποία εξαφανίζονται τον 16ο και 17ο αι. από

7. Η μονή διέθετε κατάλληλους χώρους για τη στέγαση του φροντιστηρίου και για τη δια
μονή του δασκάλου βλ. Η. Geizer, ό.π., σ. 72- I. Κ. Βασδραβέλλης, «Τα πρώτα σχολεία της Κα
στοριάς και ο Αθανάσιος Χριστόπουλος», Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1 (1960) 113-114.

8. Π. Τσαμίσης, ό.π., σ. 135.
9. Βλ. αναλυτικά Μ. Παϊσίδου, ό.π., σσ. 12-13, 32-34, 59, 128-132, 143-149, 227, 229-230, 

260,283-285,295-296, 307-311, 331-332.
10. Ό.π., σσ. 32-34, όπου ο σχολιασμός της επιγραφής και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
11. Ό.π., οο. 205-206.
12. Ο Αγιος Ιωάννης Πρόδρομος Ομονοίας, οι Άγιοι Τρεις, η Παναγία Ρασιώτισσα, ο 

Αγιος Νικόλαος της μοναχής Ευπραξίας και ο Αγιος Νικόλαος του Μαγαλειοΰ.
13. Ο Άγιος Ανδρέας του Ρουσοΰλη και ο Άγιος Νικόλαος της αρχόντισσας Θεολογίνας.
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τους μονόχωρους επαρχιακούς ναούς, όπου 
επικρατεί πλέον το χαρακτηριστικό εγχόρηγο 
σύστημα δόμησης14.

Η ύπαρξη δύο φάσεων ιστόρησης του ιερού 
Βήματος, αλλά ίσως και μεγαλύτερου τμήμα
τος του ναού, επιβεβαιώνεται και από προσε
κτικές παρατηρήσεις στο κονίαμα της κόγχης, 
του ανατολικού και του βόρειου τοίχου, όπου 
κατά τόπους είναι ευδιάκριτα τα δύο στρώ
ματα.

Μόνο στην κόγχη του ιερού Βήματος σώ
ζεται η παλαιότερη φάση αγιογράφησης του 
ναού: στο τεταρτοσφαίριο παριστάνεται η Πλα
τυτέρα Βλαχερνίτισσα και στον κύλινδρο ο Με- 
λισμός με τους συλλειτουργούντες ιεράρχες 
(εικ. 2).

Η Βλαχερνίτισσα απεικονίζεται στην α- 
πλούστερη παραλλαγή της στηθαία, δεομένη, 
με τον Χριστό σε ημιελλειψοειδές μετάλλιο. Η 
επιγραφή ΜΗΡ-ΘΥ εγγράφεται σε δύο κόκκινα 
μετάλλια. Ο αγιογράφος επαναλαμβάνει πιστά 
την παράσταση του νοτίου παρεκκλησίου των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αχρίδας15 
και του Ασκηταριού της Μικρής Ανάληψης στη 
Μεγάλη Πρέσπα16. Με μικρές διαφοροποιήσεις 
απαντά ο τύπος στον Αγιο Ανδρέα Χαλκιοπού- 
λων Ακαρνανίας17, στον Αγιο Αθανάσιο του 
Μουζάκη18, στον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο (Ο
μόνοιας) Καστοριάς19, στο παρεκκλήσι του Α
γίου Γρηγορίου του Θεολόγου της Περιβλέπτου 
Αχρίδας20, στην Παναγία Ελεούσα της Μεγά-

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 
150Υ-160Υ ΑΙΟΝΑ

Ϊ0.5 1.0 2.0 4.0 Β.Ομ

Σχ. 1. Παναγία συνοικίας 
Μουζεβίκη. Κάτοψη.

14. Προσωπικές παρατηρήσεις σε ναούς της Καστοριάς.
15. Cv. Grozdanov, La peinture murale d’Ohrid au XlVe siècle, Ohrid 1980, εικ. 197.
16. Δ. Ευγενίδου - 1. Κανονίδης - Θ. Παπαζώτος, Τα μνημεία των Πρεσπών, Αθήνα 1991, 

εικ. 42.
17. Α. Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη βυζαντινή και μεταβυζα

ντινή τέχνη, Αθήνα 1985, σ. 84 εικ. 57.
18. Σ. Πελεκανίδης - Μ. Χατζηδάκης, Καστοριά, Αθήνα 1984, σ. 109 εικ. 2.
19. Ε. Ν. Τσιγαρίδας, «Έρευνες στους ναούς της Καστοριάς», Μακεδονικά 25 (1985-86)

εικ. 7.
20. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 123.
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Σχ. 2. Κόγχη ιερού Βήματος. Η Πλατυτέρα και ο Μελισμός.

1. Πλατυτέρα
2. Μελισμός
3. Κτητορικές-αφιερωματικές επιγραφές
4. Κοινωνία των αποστόλων
5. Ευαγγελισμός
6. Γέννηση
7. Θρήνος
8. Λίθος
9. Εις Αδου Κάθοδος

10. Αγ. Νικήτας
11. Οσία Μαρία η Αιγύπτια
12. Αββάς Ζωσιμάς
13. Αγ. Ελευθέριος
14. Αγ. Λαυρέντιος

15. Αγ. Ιωάννης ο Ελεήμων
16. Αγ. Γερμανός
17. Αγ. Αγαθάγγελος
18. Αγ. Ιγνάτιος ο θεοφόρος
19. Αγ. Αχίλλιος
20. Αγ. Πατάπιος
21. Αγ. Κλήμης
22. Αγ. Αθανάσιος Αλεξανδρείας (;)
23. Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος
24. Αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας
25. Αγ. Σπυρίδων
26. Αδιάγνωστος άγιος στυλίτης
27. Κρυπτογράμματα
28. Αδιάγνωστος άγιος διάκονος
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λης Πρέσπας, στο παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων του Αγίου Νικολάου 
της Bolnica21 και στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας22.

Στην παράσταση του Μελισμοΰ δεσπόζει στο κέντρο ο μελιζόμενος Χρι
στός (εικ. 3): πάνα) σε ορθογώνια τράπεζα με πολυτελή ποδέα τοποθετείται 
λεμβοειδής δίσκος, όπου κείται ο Ιησούς καλυμμένος με τον αέρα και ένα 
μικροσκοπικό αστέρα. Δίπλα στο δίσκο υπάρχει το ποτήριο για το δεύτερο 
στάδιο του αγιασμού των Τιμίων Δώρων. Το χερουβείμ πίσω από τον Ιησού 
και οι δύο άγγελοι με τα ριπίδια συμπληρώνουν το λειτουργικό περιεχόμενο 
της παράστασης. Η κεντρική σύνθεση πλαισιώνεται από τους αγίους Βασί
λειο και Ιωάννη τον Χρυσόστομο, οι οποίοι βαστούν ανοιχτά ειλητά με λει
τουργικά κείμενα23. Τόσο η παρουσία των αγγέλων-διακόνων με τα ριπίδια, 
όσο και η τυπολογία τους συνδέει άμεσα την παράσταση με την παλαιολόγεια 
εικονογραφική παράδοση στη Μακεδονία, η οποία συνεχίζεται και τον 15ο αι. 
Ειδικά οι ομοιότητες με το νότιο παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στην Αχρίδα παραπέμπουν σε κοινό πρότυπο24, ενώ γενικά η δια
μόρφωση της κεντρικής σύνθεσης, η ευμεγέθης μορφή του Ιησού μέσα στο 
σκαφωτό δίσκο, η σειρά παράθεσης των ιεραρχών και η απεικόνισή τους με 
φαιλόνια, το περιεχόμενο των ειληταρίων και η διακοσμητική διάθεση στα 
ιερά υφάσματα απαντούν στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως, στον Άγιο Νικόλαο 
της μοναχής Ευπραξίας25, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου της Περι
βλέπτου και στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη Αχρίδας26, στην Παναγία 
Ελεούσα της Πρέσπας και στη Lesani27: ανάλογα στοιχεία με κάποιες δια
φοροποιήσεις απαντούν στους μικρούς Αγίους Αναργύρους28 και στον ναό 
του Σωτήρα της Αχρίδας29.

Γενικά διαπιστώνεται μικρογραφία και λεπτότητα στην απόδοση. Απου
σιάζει η τυποποίηση και επικρατεί κυρίως η εντύπωση του στιγμιαίου. Οι 
μορφές είναι ελαφρές, ψιλόλιγνες με μικρά κεφαλάκια (εικ. 4). Οι κάμψεις

21. G. Subotic, L’école de la peinture d'Ohrid au XVe siècle, Ohrid 1980, εικ. 76, σχ. 15.
22. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια I, Βυζαντινοί τοιχογραφίας πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953, 

πίν. 181α.
23. Από του Βασιλείου ξεχωρίζουν μόνο οι λέξεις: ΤΩΝ/ΟΥΝ/ΔΕΔΕ/ και από του Χρυσο

στόμου: Ο 0(EO)C / O 0(EO)C / ΗΜΩΝ / Ο ΤΩΝ / OYPA/NON / ΑΡ(ΤΟΝ). Εύκολα αποκαθίστανται τα 
κείμενα εφόσον αποτελούν γνωστά λειτουργικά αποσπάσματα βλ. Διονυσίου τού έκ Φουρνά, 
'Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, έκδιδομένη υπό 'Α. Παπαδοπούλου-Κ,εραμέως, έν Πετρουπό- 
λει 1909, σ. 154.

24. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 197.
25. Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 119, 181α· στον Άγιο Νικόλαο αντί των δύο αγγέλων-δια- 

κόνων παριστάνονται δύο χερουβίμ.
26. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 124, 186.
27. G. Subotic, ό.π., σχ. 15,49.
28. Ό.π., σχ. 2, εικ. 2.
29. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 22-23.
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και οι κινήσεις τους είναι έντονες. Οι χειρονομίες είναι εκφραστικές, ενώ τα 
δάκτυλα μεγάλα και άσαρκα. Το πλάσιμο των προσώπων και των γυμνών 
μερών των σωμάτων είναι βαθύχρωμο και ο προπλασμός αδρός. Χρησιμο
ποιούνται η ώχρα, το κόκκινο για τις παρειές, το αδρό περίγραμμα και οι 
έντονες σκιάσεις. Οι πινελιές είναι παχιές, πηχτές και «πεταχτές». Μικρές, 
πυκνές ψιμμυθιές στις παρειές, στο μέτωπο και στο πηγούνι φωτίζουν ελάχι
στα τα πρόσωπα (εικ. 5). Τα μάτια είναι ευκίνητα, το βλέμμα ζωηρό. Οι 
οφθαλμικές κόγχες είναι σχεδόν στρογγυλές με έντονο λευκό, ενώ η ίριδα το
ποθετείται στην άκρη. Οι δακρυγόνοι ασκοί είναι τριγωνικοί και σκιασμένοι. 
Οι μύτες είναι λεπτές και γαμψές. Πλούσιοι και πυκνοί αποδίδονται οι βό
στρυχοι των αγγέλων (εικ. 6). Τα μικρά, λεπτά και χωρίς ομοιομορφία και 
κανονικότητα γράμματα των επιγραφών που συνοδεύουν τις παραστάσεις 
παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με αντίστοιχα των μνημείων που χρονο
λογούνται από τα τέλη του Μου έως και την έβδομη δεκαετία του Μου 
αιώνα30.

Ανάλογα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν την αγιογραφία μνημείων του τέ
λους του Μου και σχεδόν ολόκληρου του Μου αι. της περιοχής της Αχρί
δας31, τα οποία ακολουθούν την αντικλασική παράδοση της Μακεδονίας με 
έντονες αναμνήσεις από την παλαιολόγεια ζωγραφική. Ειδικά το εύσαρκο 
στρογγυλό πρόσωπο του χερουβείμ, οι στρογγυλεμένοι όγκοι του μελιζόμενου 
Ιησού, τα λεπτά χέρια με τα υπερτονισμένα δάκτυλα και τα έντονα βλέμματα 
απαντούν σε φορητή εικόνα του Εθνικού Μουσείου Βελιγραδιού με τη Γέν
νηση και την Κολακεία της Θεοτόκου που χρονολογείται στα τέλη του Μου 
αι.32. Ομοιότητες σε βαθμό ταυτότητας εντοπίζονται με το παρεκκλήσι του 
ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αχρίδας (περ. 1400), ενώ πολύ 
κοντά τεχνοτροπικά και τυπολογικά βρίσκονται και οι τοιχογραφίες της LeSa- 
ΐ)ί (1451/2) και του παρεκκλησίου των αγίων Αποστόλων του Αγίου Νικολάου 
στη Bolnica (ίσως 1467)33. Ωστόσο δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των εξετα
ζόμενων τοιχογραφιών στα 1400 ούτε γενικά στην πρώτη τριακονταετία του 
Μου αι., διότι μία απλή σύγκριση με τα καστοριανά μνημεία αυτής της επο
χής δεν φανερώνει καμμία τεχνοτροπική συγγένεια34. Είναι φανερό πως

30. Πρβλ. Ταξιάρχη Μητροπόλεως (Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 121-135), Αγίους Τρεις, 
Αγιο Ιωάννη Πρόδρομο Ομονοίας (Ε. Ν. Τσιγαρίδας, ό.π., εικ. 6, 7), παρεκκλήσι των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Αχρίδας (Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 197), Velestovo, LeSani, Βεύη (G. 
Subotic, ό.π., εικ. 31,43-45, 57-62.

31. Βλ. το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αχρίδα (Cv. Grozdanov, 
ό.π.), τη LeSani και το παρεκκλήσι των αγίων Αποστόλων του Αγίου Νικολάου στη Bolnica (G. 
SubotiÉ, ό.π., εικ. 37,41,43-48, 69-76).

32. Sv. Radojicë, Icônes de Serbie et de Macédoine, Zagreb α.ε., εικ. 58.
33. Cv. Grozdanov, ό.π.· G. Subotic, ό.π.
34. Πρβλ. τους Αγίους Τρεις, τον Αγιο Ιωάννη Πρόδρομο Ομονοίας (τα μνημεία μελετώ-
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στην Καστοριά, λόγω της ισχυρής παράδοσης και της υψηλής καλλιτεχνικής 
ποιότητας, επιβιώνουν για περισσότερο χρόνο τα παλαιολόγεια στοιχεία, ενώ 
στην περιοχή της Αχρίδας ο εκφυλισμός επέρχεται νωρίτερα. Φαίνεται πως 
στα επαρχιακά εργαστήρια της Αχρίδας εμφανίστηκαν νωρίτερα τα στοιχεία 
της χαμηλότερης ποιότητας. Έτσι, γνωρίσματα που εμφανίζονται στην αγιο
γραφία της Αχρίδας ήδη από το 1400, στην Καστοριά απαντούν γύρω στη 
μεσαία τριακονταετία του 15ου αι., εποχή κατά την οποία μπορούν να τοπο
θετηθούν οι εξεταζόμενες τοιχογραφίες, οι οποίες έτσι αποκαθιστούν το καλ
λιτεχνικό κενό που προκύπτει ανάμεσα στον Άγιο Ανδρέα του Ρουσούλη 
(1430) και τον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας (1485/86)35. Παράλ
ληλα δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τα γενικότερα ιστορικά δεδομένα 
αυτής της τριακονταετίας, κατά την οποία αλώθηκε πρώτα η Θεσσαλονίκη 
και κατόπιν η Κωνσταντινούπολη· οι δυσμενείς συνθήκες δεν θα επέτρεπαν 
την ανέγερση και τοιχογράφηση εκκλησιών36. Τέλος, για τη χρονολόγηση της 
πρώτης φάσης των τοιχογραφιών της Παναγίας Μουζεβίκη θα πρέπει να 
αποκλείσουμε και την τελευταία εικοσαετία του 15ου αι., δεδομένου ότι τότε 
κυριαρχεί το λεγόμενο «καστοριανό εργαστήριο»37.

Σε μεταγενέστερη φάση ανήκουν οι παραστάσεις που κοσμούν τον υπό
λοιπο ανατολικό τοίχο και τμήμα του βόρειου και νότιου τοίχου του ιερού 
Βήματος.

Δύο ξεχωριστές κεφαλαιογράμματες επιγραφές, αποσπασματικά σωσμέ- 
νες και γραμμένες από το ίδιο χέρι βρίσκονται στη βορειοανατολική γωνία 
του ιερού Βήματος· η μία, ίσως η εκτενέστερη, γράφηκε στον βόρειο τοίχο

νται από τον καθηγητή Ε. Ν. Τσιγαρίδα- ορισμένα στοιχεία τους έχουν δημοσιευτεί από τον με
λετητή (Ε. Ν. Τσιγαρίδας, ό.π., σσ. 384-386), την Παναγία Ρααιώτισσα -φάση 1411/20;- (Γ. 
Γούναρης, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγίων Αποστόλων καί της Παναγίας Ρασσιώτισσας στην 
Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 157-159, πίν. 43α-β), τον Αγιο Αλΰπιο, τον Αγιο Ανδρέα 
Ρουσούλη (Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 164, 167, 178- Γ. Γούναρης, ό.π.), την Κοίμηση της Θεοτό
κου στο Ζευγοστάσι (Ε. Ν. Τσιγαρίδας, «Συμβολή στη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ζευγοστάσι Καστοριάς», Φιλία Έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλω- 
νάν, τ. Γ ', Αθήναι 1989, σσ. 382-338, πίν. 79-87) και τις φορητές εικόνες αυτής της περιόδου 
στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς (Ε. Ν. Τσιγαρίδας, «Φορητές εικόνες του 15ου αι. του Βυ
ζαντινού Μουσείου Καστοριάς», Διεθνές Συμπόσιο: Βυζαντινή Μακεδονία (324-1453 μ.χ.), 
Θεσσαλονίκη29-31 Οκτωβρίου 1992, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 348-350, εικ.7-14).

35. Το κενό αυτό διαπιστώθηκε και ερμηνεύτηκε από τον καθηγητή Ε. Ν. Τσιγαρίδα, 
«Φορητές εικόνες», ό.π., σ. 350.

36. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 85-93, 
109-112.

37. Για το εργαστήριο αυτό βλ.: Ε. Ν. Τσιγαρίδας, ό.π., σσ. 351-352, όπου και η παλαιύ- 
τερη βιβλιογραφία- Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de 
Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère, Athènes 1989, σσ. 57-75· Ε. N. 
Georgitsoyanni, Les peintures murales du Vieux-Catholicon du monastère de la Transfiguration aux 
Météores (1483), Thèse de Nouveau Doctorat, Paris 1987.
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κάτω από το τελευταίο στηθάριο με τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Δυστυ
χώς το μεγαλύτερο τμήμα του πεντάστιχου κειμένου της έχει καταστραφεί 
από μεταγενέστερη διάνοιξη τετράπλευρης κόγχης, όπου φυλάσσονται λει
τουργικά σκεύη. Σώζεται μόνο το πέρας κάθε στίχου. Οι αρχικές διαστάσεις 
της ήταν 26,5x0,165 μ., τα διάστιχα 0,04 μ. και το ύψος των γραμμάτων 
0,03 μ. (εικ. 7). Η ανάγνωσή της έχει ως εξής:

χα
[-........]ντων
[------- πανσ]επτον
[- - -]πε ο κ(αι) γ.
[-------δ]ονλοις

5 [----------- ]ων

Στ. 1. ]ντων: η τελευταία λέξη του πρώτου στίχου μπορεί να συμπληρωθεί ως 
«πάντων» και να αφορά τους ανακαινιστές. Το χα που υπερτίθεται σε μικρο- 
γράμματη γραφή, χωρίς να αποτελεί ξεχωριστό στίχο, πιθανώς να αποτελεί 
τη συντομογραφία της λέξης μοναχός ή μοναχοί, υπόθεση που ευσταθεί, εφό
σον ο ναός ήταν μοναστηριακός και σ’ αυτή τη φάση38. Σ’ αυτή την περί
πτωση θα προσδιορίζεται από τη λέξη πάντων.
Στ. 2. ]επτον: η τελευταία λέξη του δεύτερου στίχου μπορεί να συμπληρωθεί 
ως πάνσεπτον και να αναφέρεται στον ναό ή στη μονή.
Στ. 3. τα σωζόμενα γράμματα δεν δίνουν κάποιο νόημα.
Στ. 4. ]ονλοίς: μπορεί να συμπληρωθεί ως δονλοις.
Στ. 5. ]ων: δεν μπορεί να προταθεί κάποια αποκατάσταση.

Η επιγραφή αυτή πιθανώς να είναι αφιερωματική και να σχετίζεται με 
την ανακαίνιση του ναού και τη δεύτερη τοιχογράφησή του. Τα γράμματά της 
συμφωνούν τυπολογικά με εκείνα των τοιχογραφιών της φάσης αυτής.

Στον ανατολικό τοίχο του ιερού υπάρχει δεύτερη επιγραφή, πεντάστιχη 
επίσης, της οποίας σώζεται δυστυχώς μόνο η αρχή των στίχων. Η υπόλοιπη 
καταστράφηκε από τη μεταγενέστερη διάνοιξη κόγχης προθέσεως, η οποία 
φέρει τοιχογραφία του τέλους του 19ου ή των αρχών του 20ού αι. Οι αρχικές 
διαστάσεις της ήταν 0,08x26,5 μ., τα διάστιχα των γραμμάτων 0,04 μ. και 
τα ύψη τους 0,03 μ. (εικ. 8). Η ανάγνωσή της έχει ως εξής:

ονκ[- - - 
Θεοτ[όκου—

38. Βέβαια, η συνηθέστερη συντομογραφία για τη λέξη μοναχός είναι «αχ» (Θ. Παζαράς, 
Ανάγλυφες σαρκοφάγοι καί επιτάφιες πλάκες της μέσης καί ύστερης βυζαντίνής περιόδου στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1988, σ. 22 σημ. 3), αλλά δεν λείπουν και τα παραδείγματα, όπου λόγω έλλειψης 
χώρου έχουμε και κάποιου είδους αντιστροφή των γραμμάτων, όπως π.χ. στην κτητορική επι
γραφή του Αγίου Νικολάου της μοναχής Ευπραξίας (Α. Ορλάνδος, ό.π., σ. 167).
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σινε[— 
οι πά[—

5 ναός[—

Στ. 2. Θεοτ[: μπορεί να συμπληρωθεί με τη λέξη Θεοτόκος και να αναφέρεται 
έτσι στην επωνυμία του ναού ή της μονής.
Στ. 5. ναός[: σε συνδυασμό με τα υπολείμματα του δεύτερου στίχου, πρόκει
ται για μια ξεκάθαρη αναφορά στον ιερό ναό της Παναγίας. Είναι η πα- 
λαιότερη σωζόμενη επιγραφή του ναού, στην οποία σώζεται η πολύτιμη μαρ
τυρία ότι ήδη από αυτή τη φάση η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στην Παναγία.

Για τους υπόλοιπους στίχους δεν μπορούμε να προτείνουμε κάποια συ
μπλήρωση.

Σύγχρονες με τις δύο παραπάνω επιγραφές είναι οι παραστάσεις που 
ακολουθούν:

Πάνω από την κόγχη του ιερού Βήματος τοποθετείται η Κοινωνία των 
Αποστόλων στο κέντρο εικονίζεται η τράπεζα με το κιβώριο. Στα δύο άκρα 
της στέκει ο Ιησούς με αρχιερατικό ένδυμα και προσφέρει στα αριστερά τη 
Μετάδοση στον Πέτρο και στα δεξιά τη Μετάληψη τείνοντας στον Παύλο λα
γήνι (εικ. 9-10). Η παρουσία ενός χερουβείμ στο μέσο της τράπεζας υπο
γραμμίζει τον λειτουργικό χαρακτήρα. Οι μαθητές προσέρχονται σε πυκνή 
διάταξη αλλά με ηρεμία, ενώ ο Ιούδας στο τέλος του αριστερού ομίλου απο
χωρεί κρατώντας στα χέρια του τον άρτο· στην απουσία του φωτοστέφανου 
έχουμε την ένδειξη για τη βέβηλη πράξη που θα επιτελέσει. Η απόδοση του 
Ιησού με αρχιερατικό σάκο τονίζει τον λειτουργικό χαρακτήρα της παράστα
σης αφαιρώντας της την ιστορικότητα και παραπέμπει σε παλαιολόγεια πρό
τυπα39· θα γενικευτεί στα μακεδονικά και στων βορειότερων περιοχών μνη
μεία του 15ου αι.40 και θα συνεχιστεί στον 16ο αι. σε ορισμένα της ηπειρωτι
κής σχολής41 και αλλού42. Σχεδόν σε όλα τα παραπάνω μεταβυζαντινά πα

39. Στον Αγιο Νικόλαο Ορφανό (Α. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νι
κολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1986, πίν. 12-13), στον Αγιο Νικήτα του Cuter 
(G. Millet - A. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monté
négro), τ. Ill, Paris 1962, πίν. 31. 1-4, στη Detani (VI. Petkovit, La peinture Serbe du Moyen Age, 
τ. I, Beograd 1934, πίν. 104), στο Matejic (G. Millet - T. Velmans, La peinture du Moyen Age en 
Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro), τ. IV, Paris 1969, πίν. 31. 63-64).

40. Στον Αγιο Νικόλαο Βεύης, στο παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων του Αγίου Νικο
λάου της Bolnica, στο Leskoec, στη Matka (G. Subotic, ό.π., σχ. 68, 78, 84, 108), στο BoboSevo 
(Μ. Garidis, ό.π., εικ. 111).

41. Στη μονή Φιλανθρωπηνών (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανβρωπηνών 
και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήναι 1983, πίν. 24), στη μονή Βαρλαάμ 
(Μ. Garidis, ό.π., εικ. 32).

42. Στη μονή Μεγάλης Παναγίας Σάμου (Ν. Δ. Πασσάς, At τοιχογραφίαι του καθολικού 
της μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου, Αθήναι 1982, πίν. IV-V).
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ραδείγματα υπάρχει πλούσιο αρχιτεκτονικό βάθος, ανάλογο με του εξεταζό
μενου μνημείου, και σε όλα εικονίζεται η αποχώρηση του Ιούδα, δύο χαρα
κτηριστικά της ρεαλιστικής εικονογραφίας του βορειοδυτικού ελλαδικού χώ
ρου και των όμορων περιοχών. Η παράλειψη των αγγέλων-διακόνων και η 
αντικατάστασή τους από ένα χερουβείμ παρατηρείται σε ορισμένα παραδείγ
ματα της Ηπείρου43.

Ο Ευαγγελισμός αναπτύσσεται δεξιά και αριστερά της Κοινωνίας των 
Αποστόλων (εικ. 11). Από την κατεστραμμένη παράσταση του αρχαγγέλου 
Γαβριήλ σώζεται ο φωτοστέφανος, ένα φτερό, το ιμάτιο που ανεμίζει και λίγα 
κτήρια. Σε καλή κατάσταση διατηρείται το τμήμα με την Παναγία, όρθια 
μπροστά από περίτεχνο θρόνο, το ημικυκλικό ερεισίνωτο του οποίου επενδύε
ται με κόκκινο διάλιθο ύφασμα και η έδρα του καλύπτεται με δύο διάλιθα 
μαξιλάρια. Η Θεοτόκος αντικινείται και στην ταραχή της αρπάζει την πα
ρυφή του μαφορίου της που ανεμίζει. Στο κεφάλι της καταλήγει φωτεινή δέ
σμη με περιστέρι. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του βάθους συνίσταται σ’ ένα 
συνεχόμενο τοίχο και σε διώροφο κτήριο με δύο καγκελωτούς εξώστες και 
εσωτερική κλίμακα44. Ύφασμα πέφτει στις στέγες και εμπλέκεται στο φύλ
λωμα ενός δένδρου. Ο τύπος του κτηρίου αναλογεί στο αρχιτεκτονικό βάθος 
του Μυστικού Δείπνου στο Παλαιό καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως Με
τεώρων45, ενώ όμοιο αρχιτεκτόνημα απαντά στο Νιπτήρα της μονής Μεγά
λης Παναγίας Σάμου46. Οι επιδράσεις του «καστοριανού εργαστηρίου» εντο
πίζονται και στην τυπολογία του θρόνου της Παναγίας, όμοιον του οποίου 
απαντούμε στη Βρεφοκρατούσα της αψίδας του Παλαιού καθολικού στα Με
τέωρα47, στον Ευαγγελισμό του Αγίου Νικολάου της μοναχής Ευπραξίας48 
και σε φορητή εικόνα αποδιδόμενη σε μακεδονικό εργαστήριο του 15ου-16ου 
αι.49. Η ασυνήθιστη αντικίνηση της Παναγίας χαρακτηρίζει μνημεία του σερ-

43. Στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας (A. Stavropoulou-Makri, Les peintures murales de l’égli
se de la Transfiguration à Veltsista (1568) en Épire et l’atelier des peintres Kondaris, Ioannina 
1989, εικ. 3a-b), στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας, στον Αγιο Μηνά Μονοδενδρίου, στη μονή Πατέρων 
και στον Αγιο Νικόλαο Καλυβιών Ελαφοτόπου (Α. Γ. Τούρτα, Οι ναοί τον Αγίου Νικολάου στη 
Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λι- 
νοτόπι, Αθήνα 1991, σσ. 59-61, πίν. 31α, 33α-β, 103, 104α, 136α).

44. Η απόδοση της εσωτερικής κλίμακας οικίας είναι σπάνια στη βυζαντινή τέχνη και 
απαντά σε φορητή εικόνα του β ’ μισού του 12ου αι. από το Σινά (Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες 
της μονής Σινά, τ. Β', Αθήναι 1958, εικ. 76) και στην ψηφιδωτή παράσταση του Γενεσίου της 
μονής της Χώρας (Ρ. A. Underwood, The Kariye Djami 2: Plates, The Mosaics, New York 1966, 
πίν. 98-99).

45. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, To Μεγάλο Μετέωρο, Ιστορία και τέχνη, Αθήνα 1990,
σ. 77.

46. Ν. Δ. Πασσάς, ό.π., πίν. VIII.2.
47. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, ό.π., σ. 71.
48. Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 182α.
49. X. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δ. Οικονομόπουλου, Αθήνα 1985, πίν. 9.
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βικσύ, μακεδονικού και βόρειου βαλκανικού χώρου, όπως το Andreas50, τη 
Sopocani, το Arilje51, τον Αγιο Κωνσταντίνο και Ελένη Αχρίδας52, την 
Παναγία Ελεούσα53, τον Αγιο Γεώργιο της Μικρής Πρέσπας54, τη μονή Sna- 
gov55 και μία φορητή εικόνα στο Σινά της ύστερης παλαιολόγειας εποχής. Το 
κράτημα του μαφορίου από τη Θεοτόκο εικονίζεται στον Αγιο Κωνσταντίνο 
και Ελένη της Αχρίδας56 και στον άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας57, 
ενώ στο Andreas το μαφόριό της φουσκώνει από την απότομη κίνηση δίνο
ντας το ίδιο αποτέλεσμα58. Το θέμα του περιστεριού, γνωστό από τον 12ο 
αι.59, επικρατεί στα μνημεία της αντικλασικής αγιογραφικής παράδοσης της 
Μακεδονίας, Ηπείρου και του βορειότερου χώρου60.

Στο νότιο τοίχο του ιερού Βήματος διακρίνεται η ημικατεστραμμένη πα
ράσταση της Γέννησης (εικ. 12). Η Θεοτόκος ανακεκλιμένη αντιστρέφει το κε
φάλι προς τη φάτνη. Πίσω της ξεχωρίζει μια μορφή αγγέλου ή βοσκού. Στην 
απεικόνιση του λουτρού, κάτω αριστερά, το Βρέφος είναι όρθιο μέσα στη λε
κάνη, πλαισιωμένο από τη μαία και τη Σαλώμη. Δεξιά παριστάνεται ο Ιω
σήφ μόνος. Η ομοιότητα με τη Γέννηση στους Αγίους Αναργύρους των Σερ
βίων επιτρέπει τη συμπλήρωση των χαμένων τμημάτων61. Οι αντίθετες προς 
τη συνηθισμένη διάταξη θέσεις του λουτρού και του Ιωσήφ —αριστερά και 
δεξιά αντίστοιχα— χαρακτηρίζουν την τοπική μακεδονική παράδοση62. Η

50. VI. Petkovic, ό.π., πίν. 147b.
51. G. Millet - A. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, τ. Il, πίν. 6.1-2, 68.1.
52. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 192.
53. G. Subotic, ό.π., αχ. 15.
54. Σ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία της Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 

1960, πίν. XXVII.
55. 1. D. Stefanescu, La peinture religieuse en Valachie et Transylvanie depuis les origines 

jusqu’aux XIXe s.. Texte-Album, Paris 1930-1932, πίν. 18.
56. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 192.
57. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 182α.
58. VI. Petkovic, ό.π., πίν. 147b.
59. Σε φορητή εικόνα στη μονή Αγ. Αικατερίνης στο Σινά (K. Weitzmann - Μ. Chatzidakis - 

Sv. Radojitic, Icons, New York α.α., σ. 54).
60. Στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως (Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 122α), στο Velestovo, στη 

Lesani, στη Bolnica (G. Subotic, ό.π., σχ. 41, 48, 86), στον Αγιο Γεώργιο της Πρέσπας (Σ. Πελε
κανίδης, Μνημεία Πρέσπας, πίν. XXVI), στην Ortica (Μ. Garidis, ό.π., εικ. 118), στο Berende 
(A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, εικ. 33-34), στη μονή Φιλανθρωπηνών 
(Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 34), στους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια (Γ. Γού- 
ναρης, ό.π., πίν. 5α), στη Μολυβοκκλησιά, στη μονή Ξενοφώντος (G. Millet, Monuments de 
Τ Athos, I. Les peintures (album), Paris 1927, πίν. 156.1, 182.2) και στην εικόνα του «Επί Σοι 
Χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου (Μ. Χατζηδάκης, Ο κρητιχός ζωγράφος Θεοφάνης. Η τε
λευταία φάση της τέχνης του στις τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Στανρονικήτα, Αγιον Όρος 
1986, σ. 64), απ’ όπου αντιγράφουν το θέμα και οι κρητικοί αγιογράφοι.

61. Α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβίων, Αθήναι 1957, πίν. 18.1.
62. Βλ. τους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (Α. Ξυγγόπουλος Η ψηφιδωτή διακόσμη- 

σις του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 11), το Παλαιό κα
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στάση της Παναγίας και ο τύπος του λουτρού απαντούν όμοια στον Αγιο 
Αθανάσιο του Μουζάκη, στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας63, στη 
μονή Υπαπαντής Μετεώρων64, στην Παναγία Ελεούσα της Πρέσπας65, στο 
Velestovo, στο Leskoec, στη Matka66 και στο Vukovo67, όλες ολιγοπρόσωπες 
παραστάσεις εμφορούμενες από αντικλασικό πνεύμα. Ειδικά η απόδοση του 
λουτρού και όχι της προετοιμασίας του είναι γνώρισμα της παλαιότερης εικο- 
νογραφικής παράδοσης και επιχωριάζει κυρίως στα μακεδονικά μνημεία68. 
Οι τύποι των γυναικών που λούζουν το Βρέφος, τα ενδύματα και οι χαρα
κτηριστικοί κεφαλόδεσμοι τους απαντούν στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής 
Ευπραξίας69 και στους Αγίους Αναργύρους των Σερβίων70 και αποδίδουν 
απλοποιημένο το πρότυπο του Παλαιού καθολικού της μονής Μεταμορφώ- 
σεως Μετεώρων71.

Οι υπόλοιπες παραστάσεις του νότιου τοίχου αυτής της φάσης έχουν κα
ταστραφεί, ενώ απ’ αυτές του βόρειου σώζονται μόνο οι τρεις πλησιέστερες 
προς τον ανατολικό: ο Θρήνος, ο Λίθος και η Εις Άδου Κάθοδος.

Στην παράσταση του Θρήνου το νεκρό σώμα του Ιησού πάνω στον κα
λυμμένο με σεντόνι λίθο περιβάλλουν θρηνούντες η Θεοτόκος, η Μαρία Μα- 
γδαληνή, ο Ιωάννης και ο Ιωσήφ ο Αριμαθείας (εικ. 13). Σε δεύτερο επίπεδο 
ο Νικόδημος σκάβει το μνήμα και στο βάθος υψώνεται ο σταυρός κι ένα τεί
χος. Βασικά γνωρίσματα του τύπου, όπως η ολοφυρόμενη Μαγδαληνή και η 
εκσκαφή του μνήματος, διαμορφώνονται στη μακεδονική εικονογραφία του 
Μου αι.72 και διαδίδονται στην τοπική αγιογραφική παράδοση του Μου 
αι.73. Στην παράσταση επαναλαμβάνονται τα περισσότερα στοιχεία της αντί

θολικό της μονής Μεταμορφώσεως Μετεοϊρων (Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, ό.π., σσ. 74-75), 
τους Αγίους Αναργύρους στα Σερβία (Α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβιών, πίν. 18.1), το 
επιστύλιο στο Μουσείο της Βέροιας (Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή τέχνη, Υπουργείο Πολι
τισμού - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 1986, σ. 93, εικ. 96).

63. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 146α, 183α.
64. G. Subotic, «Les débuts de la vie monastique aux Meteoies et l’église du monastène 

d’Hypapanté», Zbomik za Likovne Umetnosti 2 (1966) σχ. II.
65. Σ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία Πρέσπας, πίν. XL1.
66. G. SubotiÊ, Ohrid, σχ. 42, 78, 111.
67. A. Boschkov, Die Bulgarische Malerei. Recklinghausen 1969, εικ. 133.
68. Βλ. παραπάνω σημ. 60 (εκτός των Αγίων Αποστόλων και της φορητής εικόνας στη 

Βέροια), 63, 64, καθώς επίσης τον Αγιο Νικόλαο της Bolnica και το μικρό Άγιο Κλήμεντα (Cv. 
Grozdanov, ό.π., σχ. 4, εικ. 158).

69. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 183α.
70. Α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβίων, πίν. 18.1.
71. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, ό.π., σσ. 74-75.
72. Στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως Καστοριάς (Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 125β).
73. Στην Παναγία Ελεούσα της Πρέσπας και στο Leskoec (G. SubotiÊ, ό.π., σχ. 18, 79). 

Αναλυτικά για την εμφάνιση στην εικονογραφία αυτών των δύο θεμάτων βλ. Μ. Παϊσίδου, 
ό.π., σ. 84.



στοιχης στον Άγιο Νικόλαο του Μαγαλειού74. Αποδεικνύεται για μια ακόμη 
φορά η χρήση των τύπων της τοπικής αγιογραφικής παράδοσης και η επιβίω
ση στοιχείων του «καστοριανού εργαστηρίου» περίπου δύο αιώνες μετά τη 
δράση του. Η παράσταση αυτή είναι πολύ κατεστραμμένη από πυκνά και μι
κρά σφυροκοπήματα, που έγιναν προφανώς για να στρωθεί η επιφάνεια με 
επίχρισμα.

Ο Λίθος παρουσιάζει διαφορετική κατάσταση διατήρησης στα δύο τμή
ματά του: το αριστερό, που βρίσκεται έξω από το ιερό Βήμα είναι σφυροκο- 
πημένο, όπως και το προηγούμενο θέμα, ενώ το δεξιό που βρίσκεται πίσω 
ακριβώς από το τέμπλο και μέσα στο ιερό Βήμα είναι άθικτο, όπως και όλες 
οι τοιχογραφίες του Βήματος, οι οποίες διατηρούνται σε σχετικά καλή κατά
σταση (εικ. 13). Αριστερά απεικονίζεται όμιλος πέντε μυροφόρων που στέκουν 
έκπληκτες στη θέα των δύο αγγέλων, οι οποίοι περιβάλλουν το κενό μνημείο. 
Η παρουσία των δύο αγγέλων75 και ο αυξημένος αριθμός των γυναικών 
μαρτυρούνται μόνο στο ευαγγέλιο του Λουκά76. Ο τύπος σπανίζει και εμφα
νίζεται σε περιορισμένο κύκλο μνημείων της Μακεδονίας στην παλαιολόγεια 
και μετά την Αλωση εικονογραφία· σχεδόν όμοιες είναι οι παραστάσεις στον 
Αγιο Νικόλαο του Κυρίτζη77, στον Αγιο Ανδρέα του Ρουσούλη78, στην Πανα
γία της Bolnica79 και στο Leskoec80. Η κουστωδία των στρατιωτών πιθανώς 
να εικονιζόταν στο κάτω τμήμα της παράστασης που καταστράφηκε.

Σ’ αυτό το σημείο εφάπτεται το μεταγενέστερο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
Που αι., το οποίο προκάλεσε καταστροφή του κονιάματος και αποκάλυψε 
τοπικά την παλαιότερη φάση, προφανώς του 15ου αι.

Στην Εις Αδου Κάθοδον ο Χριστός κινούμενος προς τα δεξιά ανασύρει 
τον Αδάμ, πίσω από τον οποίο στέκει η Εύα μαζί με τους δίκαιους και συ
ντρίβει τις πύλες του Άδη, κάτω από τις οποίες κείτεται αλυσοδεμένη η γυ
μνή δαιμονική μορφή του Σατανά (εικ. 14). Του αριστερού ομίλου ηγούνται ο 
Πρόδρομος και οι δύο προφητάνακτες, που βγαίνουν από την ίδια σαρκοφά
γο· τους ακολουθεί πλήθος αγίων. Η χρήση του ασύμμετρου τύπου, όπου 
υποβιβάζεται ο ρόλος της Εύας, είναι σύμφωνη προς την απόκρυφη διήγηση 
της Εις Αδου Καθόδου, στην οποία δεν γίνεται λόγος για την έγερσή της81,
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74. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 138α.
75. Για τα παλαιότερα μνημεία όπου απαντούν ατο θέμα οι δυο άγγελοι αλλά σε διαφορε

τικά εικονογραφικά συμφραζόμενα βλ. Μ. Παϊσίδου, ό.π., σ. 85.
76. Λουκ. 24,5-6.
77. G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile, Paris 1916, εικ. 576.
78. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 163α.
79. Cv. Grozdanov, ό.π., αχ. 207.
80. G. SubotiÊ, ό.π., αχ. 79.
81. C. Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Lipsiae 1853, (ελληνική έκδοση: K. X. Σπανού, 

Αθήναι.
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και επικρατεί στην εικονογραφία κυρίως από τον 8ο82 μέχρι τον 11ο αι.83, 
χωρίς να λείπει τόσο από μεσοβυζαντινά, όσο και από μεταγενέστερα παρα
δείγματα, όπως το Δαφνί, τη Νέα μονή της Χίου84, το Kurbinovo85, το Πρω
τάτο86, τους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης87, τον Ταξιάρχη Μητροπό- 
λεως Καστοριάς88, τη Sopocani89, το Staro Nagorióino90, την Περίβλεπτο του 
Μυστρά91, το Παλαιό καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων92, 
σειρά μνημείων του 15ου αι. στη Μακεδονία93, τη μονή Μυρτιάς (1539)94, το 
παρεκκλήσι του Θεολόγου της Μαυριώτισσας95 και τη μονή Ξενοφώντος96, 
αποτελώντας στοιχείο αρχαϊσμού. Ο αγιογράφος δεν επηρεάζεται από τα 
κρητικά πρότυπα παρόλο που εικονογραφικά συγγενεύει στενά με μερικά από 
αυτά, τα οποία όμως υιοθετούν την αντικλασική παράδοση της εικόνας του 
«Επί Σοί χαίρει» στο μουσείο Μπενάκη97. Η τερατώδης και μεγαλόσωμη 
μορφή του Σατανά (εικ. 15) θυμίζει την αντίστοιχη στους Αγίους Αποστόλους 
του Τζώτζια98 και αποτελεί γνώρισμα της αντικλασικής εικονογραφίας του 
βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου, ενώ όλη η παράσταση συγγενεύει με αυτές 
στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης99, στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως,

82. Βλ. παραδείγματα στον G. Schiller, Ikonografie der christlichen Kunst, τ. 3, Gütersloh 
1966, εικ. 99, 101, 102, 103, 104.

83. Γ. Γούναρης, «Οι τοιχογραφίες του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου της Μαυριώτισσας στην 
Καστοριά», Μακεδονικά 21 (1981) 25- L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, Bruxelles 1975, σ. 
163.

84. G. Schiller, ό.π., εικ. 111.
85. L. Hadermann-Misguich, ό.π., εικ. 79.
86. G. Millet, Monuments de l’Athos, πίν. 12.4.
87. A. Ξυγγόπουλος, H ψηφιδωτή διακόσμησις, πίν. 28.
88. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 126(1.
89. G. Millet - A. Frolow, ό.π., τ. II, πίν. 14-15.
90. Ό.π., τ. III, πίν. 126.3.
91. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 116.2.
92. Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, ό.π., σ. 85.
93. Στην Παναγία Ελεούσα της Πρέσπας, στο Godivje, στον Άγιο Νικόλαο Βεύης, στο Le- 

skoec (G. SubotiÊ, ό.π., εικ. 14, σχ. 9, 70, 79).
94. A. Παλιούρας, ό.π., εικ. 121.
95. Γ. Γούναρης, ό.π., πίν. 14α.
96. G. Millet, Monuments de l’Athos, πίν. 173.3.
97. Μ. Χατζηδάκης, Ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, σσ. 67-68, εικον. παράρτ. 24,25. Βλ. 

εικόνες στη μονή Μεγίστης Λαύρας (Μ. Chatzidakis,«Recherches sur le peintre Théophane le 
Crétois», Dumbarton Oaks Papers 23/24 (1969-70) εικ. 12) και στη μονή Σταυρονικήτα (X. Πα- 
τρινέλης - Α. Καρακατσάνη - Μ. Θεοχάρη, Μονή Σταυρονικήτα, Ιστορία-Εικύνες-Χρυσοκεντή- 
ματα, Αθήνα 1974, εικ. 29) αποδιδόμενες στο Θεοφάνη, εικόνα της συλλογής του Αγίου Γεωρ
γίου των Ελλήνων (Μ. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de 
l’Institut Héllenique de Vénise, Vénise 1962, πίν. IV), εικόνα κρητικής τεχνοτροπίας της συλ
λογής Οικονομόπουλου (X. Μπαλτογιάννη, ό.π., πίν. 20).

98. Γ. Γούναρης, Ρασιώτισσα, πίν. ΙΟβ.
99. Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., πίν. 28.
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στην Περίβλεπτο του Μυστρά100 και στο παρεκκλήσι του Θεολόγου Μαυριώ- 
τισσας101. Με το θέμα αυτό κλείνει η σειρά του ανεπτυγμένου Δωδεκαόρτου 
στον ναό.

Ακολουθούν στη μεσαία ζώνη οι παραστάσεις των αγίων σε στηθάρια. 
Στο βόρειο τοίχο, έξω από το ιερό Βήμα και κάτω από τις σωζόμενες χριστο- 
λογικές σκηνές, απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά οι άγιοι Νικήτας 
(NHKY/TAC), Μαρία η Αιγύπτια και πιθανώς ο αβάς Ζωσιμάς (σχ. 2). Δια
τηρούνται σχεδόν μόνο τα κεφάλια τους και το άνω μισό των στηθαρίων σε 
κακή κατάσταση, εφόσον και εδώ το κονίαμα είναι σφυροκοπημένο.

Μέσα στο ιερό Βήμα η ζώνη των στηθαρίων, σε καλή κατάσταση διατήρη
σης, συνεχίζεται με τις μορφές των αγίων Ελευθερίου, Λαυρέντιου και Ιωάν
νη του Ελεήμονος (σχ. 2). Ο άγιος Ελευθέριος στρέφει δεξιά, ο άγιος Λαυ
ρέντιος είναι μετωπικός και βαστάει οξυκόρυφη λιβανοθήκη και ο άγιος Ιω
άννης ο Ελεήμων στρέφει αριστερά βαστώντας ανοιχτό ειλητό. Οι τρεις άγιοι 
παρουσιάζουν ουσιαστικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες μορφές στους Α
γίους Αποστόλους του Τζώτζια102, όπου απεικονίζονται με την ίδια σειρά. Ο 
άγιος Λαυρέντιος βαστάει και ομοίου τύπου λιβανοθήκη. Πανομοιότυπος 
εικονίζεται και ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων (εικ. 16). Το φυτικό κόσμημα που 
περιβάλλει τα στηθάρια παραπέμπει —με κάποια σχηματοποίηση που έχει 
επέλθει— στους πλούσιους θαλερούς βλαστούς του Ονουφρίου, ενώ η μορφή 
των γραμμάτων θυμίζει πολύ εκείνα στους Αγίους Αποστόλους του Τζώ- 
τζια103.

Στον ανατολικό τοίχο του ιερού Βήματος η μεταγενέστερη διάνοιξη κόγ
χης προθέσεως επέφερε καταστροφή τουλάχιστον ενός στηθαρίου, ενώ από το 
δεύτερο σώζεται μόνο η επιγραφή TEPMANOC και μικρό τμήμα από φωτο
στέφανο (σχ. 2). Παλαιότερες απεικονίσεις του πατριάρχη Κωνσταντινουπό
λεως Γερμανού στην Καστοριά απαντούν στον Αγιο Αθανάσιο του Μουζά- 
κη104, στους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια105 και στο παρεκκλήσι του Θεο
λόγου της Μαυριώτισσας106, ενώ η παλαιότερη παράστασή του, αλλά σε δια
φορετικό φυσιογνωμικό τύπο, βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του οικισμού Α
γιος Γερμανός107. Υπάρχει, συνεπώς, περιορισμένη διάδοση σε μνημεία της 
βορειοδυτικής Μακεδονίας που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής 
Αχρίδας, καθώς ο άγιος θεωρείται τοπικός.

100. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, πίν. 116.2.
101. Σ. Πελεκανίόης, Καστόρια, πίν. 126β, 207β.
102. Γ. Γούναρης, ό.π., πίν. 13α, 17α.
103. Ό.π.
104. Σ. Πελεκανίόης - Μ. Χατζηόάκης, ό.π., σ. 108.
105. Γ. Γούναρης, ό.π., πίν. 13β.
106. Γ. Γούναρης, «Οι τοιχογραφίες του Αγ. Ιωάννη», ό.π., σ. 52.
107. Σ. Πελεκανίόης, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία Πρέσπας, σ. 48, πίν. XIII.
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Ακολουθεί ο άγιος Αγαθάγγελος108, μορφή που δεν μου είναι γνωστή 
από άλλο προγενέστερο παράδειγμα. Είναι γέρων με μακριά, οξύληκτη λευ
κή γενειάδα, περιορισμένη κώμη109, φοράει πολυσταύριο φαιλόνιο και βα
στάει κλειστό βιβλίο (εικ. 23).

Δεξιά της κόγχης του ιερού Βήματος παριστάνεται ο άγιος Ιγνάτιος ο 
Θεοφόρος (ΗΓΝΑΤΗ/OC), στο συνηθισμένο φυσιογνωμικό τύπο110, με πολυ
σταύριο φαιλόνιο και κλειστό βιβλίο (εικ. 17). Ο ιεράρχης μας είναι γνωστός 
προηγουμένως από το Πρωτάτο111, τον Ταξιάρχη Μητροπόλεως, τον Αγιο 
Αθανάσιο του Μουζάκη —όπου απαντά πανομοιότυπος με τον εξεταζό
μενο—112, τη μονή Υπαπαντής (Παναγούδα) Βέροιας113 και το καθολικό της 
μονής Σταυρονικήτα114.

Ακολουθεί ο άγιος Αχίλλιος (AXHAH/OC) (εικ. 18). Η εικονογράφησή 
του115 διαδόθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή της Αχρίδας, των Πρεσπών και στην 
Καστοριά, την πρωτόθρονη Μητρόπολη της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας. Παλαι- 
ότερα δείγματά της στην Καστοριά απαντούν στους Αγίους Αναργύρους116, 
στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως —ακριβώς στον ίδιο εικονιστικό τύπο— και 
στον Αγιο Αθανάσιο του Μουζάκη117, ενώ το 1552 στο παρεκκλήσι του Θεο
λόγου της Μαυριώτισσας118. Αργότερα γίνεται ιδιαίτερα αγαπητή στο πρό
γραμμα των Λινοτοπιτών αγιογράφων, οι οποίοι τη μεταφέρουν και εκτός 
των ορίων της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας119, αποδεικνύοντας ότι στην επιλογή 
της εικονογραφίας περισσότερο πρυτανεύει η καταγωγή του αγιογράφου 
παρά η γεωγραφική θέση του μνημείου.

Η μορφή του αγίου Παταπίου (ΠΑΤΑΠΙ/OC) κοσμεί το τελευταίο δεξιά 
στηθάριο του ανατολικού τοίχου (εικ. 18). Είναι πολύ σπάνια στην εικονο
γραφία, και στην Καστοριά απαντά μόνο στους Αγίους Αναργύρους120. Αρ

108. Ο Συναξαριστής αναφέρει δύο αγίους με αυτό το όνομα: πιθανώς να πρόκειται για 
τον Αγαθάγγελο που μαρτύρησε μαζί με τον Κλήμεντα Αγκύρας (Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Συνα
ξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. Α', έν Ζακύνθω 1868, σ. 231- του ιδίου, ό.π., τ. 
Β',σσ. 61-62).

109. Δεν συμφωνεί με τις περιγραφές της Ερμηνείας (Ερμηνεία, σ. 199).
110. Ό.π., σσ. 154, 197,268.
111. G. Millet, Monuments de l’Athos, πίν. 43.1.
112. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 134α, 144α.
113. Θ. Παπαζώτος, Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αι.), Αθήνα 1994, σ. 177, πίν.

71α.
114. Μ. Χατζηδάκης, Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 57.
115. Ειδικά βλ. Cv. Grozdanov, Les portraits des Saints de Macédoine du IX au XVIII s. , 

Skopje 1983, όπου παραδείγματα από Μακεδονία και Σερβία.
116. Ό.π., εικ. 42.
117. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 130α, 145α.
118. Γ. Γούναρης, ό.π., σ. 52.
119. Α. Γ. Τούρτα, ό.π., σσ. 62-63,187,202,205.
120. Σ. Πελεκανίδης - Μ. Χατζηδάκης, ό.π., σσ. 24-25 σχ. 1.
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γότερα τον βρίσκουμε στο Πρωτάτο121, στο Matejic122 και σε ναούς της Βέ
ροιας, όπως στον Άγιο Κήρυκο και Ιουλίττα (φάσεις Μου και 15ου αι.) και 
στους Αγίους Θεοδώρους (φάση 15ου αι.)123. Ο φυσιογνωμικός τύπος του 
εδώ δεν συμφωνεί με την Ερμηνεία, καθώς παριστάνεται διχαλογένης124.

Στο μοναδικό σωζόμενο στηθάριο του νότιου τοίχου απεικονίζεται ο 
άγιος Κλήμης Αχρίδας (εικ. 12). Η παράσταση του ελληνικής καταγωγής 
αγίου διαδίδεται κυρίως στην περιοχή δικαιοδοσίας της Αρχιεπισκοπής Αχρί
δας, αλλά και σε σέρβικά μνημεία, ήδη από τον 1 Ιο αι. με ιδιαίτερη εξάπλω- 
ση στον 14ο και 15ο αι.125. Ο φυσιογνωμικός τύπος συμφωνεί με τις γνωστές 
παραστάσεις του αγίου, ενώ διαφοροποιείται από εκείνους των δύο άλλων 
ιεραρχών με το ίδιο όνομα126. Στην Καστοριά απαντά προηγουμένως στον 
Ταξιάρχη Μητροπόλεως —όπου χαρακτηριστικά όμοια η εικονογραφία— και 
στον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη —επίσης στην ίδια ζώνη με τον άγιο Αχίλ- 
λιο127. Στο 16ο αι. τον βρίσκουμε σε στηθάριο στο παρεκκλήσι του Προδρόμου 
στο Πρωτάτο ( 1526)128 και στον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια (1570)129. 
Μαζί με την απεικόνισή του στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό130, πρόκειται εδώ 
για την πέμπτη κατά σειρά γνωστή παράσταση του ιεράρχη σε μνημείο του 
ελλαδικού χώρου. Η επιγραφή που συνοδεύει τη μορφή, «Ο AflOC ΚΛΗΜΕ- 
TOC», απαντά σε παρόμοιο ανορθόδοξο τύπο και με την ίδια μορφή γραμμά
των στον Αγιο Νικόλαο της Toplica στο Δεμίρ Χισάρ (1537), σε φορητή εικό
να του 16ου αι. από την Περίβλεπτο Αχρίδας131 και στον Αγιο Δημήτριο στα 
Παλατίτσια132.

Είναι χαρακτηριστικά σπάνιες στο σύνολό τους οι μορφές των ιεραρχών 
που επιλέγει ο ανώνυμος αγιογράφος εδώ. Ειδικά η απεικόνιση αγίων δια
δομένων στην τοπική λατρεία, όπως οι άγιοι Γερμανός, Αχίλλιος και Κλή
μης Αχρίδας, είναι ενδεικτική για την καταγωγή του αγιογράφου αλλά και 
για την παραγγελία που δέχθηκε. Η σημασία της παραγγελίας αποκτά ιδιαί
τερη βαρύτητα, εάν ο ναός λειτουργούσε ως μοναστηριακός και σ’ αυτή τη

121. G. Millet, Monuments de l’Athos, πίν. 40.2.
122. G. Millet - T. Velmans, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, t. IV, πίν. 37.76.
123. Θ. Παπαζώτος, ό.π., σσ. 179, 180, 185, πίν. 50.
124. Ερμηνεία, σσ. 166,294.
125. Cv. Grozdanov, ό.π., σσ. 279-286· Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σσ. 42-45 (όπου και η παλαιό- 

τερη βιβλιογραφία).
126. Δηλ. τον Κλήμεντα Αγκυρας και τον Κλήμεντα Ρώμης (Ερμηνεία, σσ. 156-157).
127. Σ. Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 136β, 145α.
128. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 24.
129. Α. Γ. Τούρτα, ό.π., σσ. 186-187.
130. Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σσ. 42-45, πίν. 99.
131. Όπου αντίστοιχα «Ο ΑΓΙΟΟ KAHMENTOC» και «Ο ΑΓΙΟΟ KAHMETIOC» (Cv. 

Grozdanov, ό.π., εικ. 27,28).
132. Όπου «Ο ΑΓΙΟΟ kahmitioc» (Α. Γ. Τούρτα, ό.π., σ. 186).
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φάση, διότι θα ήταν περισσότερο καθορισμένη και ελεγχόμενη.
Όλα τα στηθάρια σχηματίζονται από ομόκεντρους κύκλους του ίδιου βα

σικού χρώματος αλλά σε διαφορετικές αποχρώσεις, γνώρισμα που απαντά 
στα έργα του Ονούφριου και κατάγεται από τη μακεδονική εικονογραφία του 
Μου και 15ου αι.133. Παράδοξο είναι το γεγονός ότι μόνο τα τρία στηθάρια 
του βόρειου τοίχου του ιερού Βήματος περιβάλλονται από διακοσμητικό 
φυτικό πλοχμό, ο οποίος συνεχίζεται λίγο και στον ανατολικό τοίχο.

Στον ανατολικό τοίχο, κάτω από τη ζώνη των στηθαρίων και στο ίδιο 
ζωγραφικό στρώμα, σώζονται τέσσερις συλλειτουργούντες ιεράρχες. Είναι 
φανερό πως θεματολογικά ο μεταγενέστερος αγιογράφος σεβάστηκε το πα- 
λαιότερο πρόγραμμα της κόγχης του ιερού και απεικονίζει τους αγίους Αθα
νάσιο, Γρηγόριο τον Θεολόγο, Κύριλλο Αλεξανδρείας και Σπυρίδωνα Τριμυ- 
θούντος να πλαισιώνουν τον Μελισμό με τους αγίους Βασίλειο και Ιωάννη 
Χρυσόστομο, παράσταση του 15ου αι.

Αριστερά της κόγχης του ιερού Βήματος διατηρείται μόνο το κεφάλι ενός 
ιεράρχη, ο φυσιογνωμικός τύπος του οποίου μας παραπέμπει στον άγιο 
Αθανάσιο Αλεξανδρείας134.

Δεξιά της κόγχης σώζεται μέχρι τη μέση ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 
(TPHFOPIOC / Ο ΘΕΟ-ΛΩΓΟΟ). Φοράει πολυσταύριο φαιλόνιο και βαστάει 
ανοιγμένο ειλητό (εικ. 19). Ωστόσο, ο φυσιογνωμικός τύπος του συμφωνεί με 
του αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού (Νεοκαισαρείας)135, ο οποίος απει
κονίζεται πανομοιότυπος στους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια136, αλλά 
και με του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Matka137 και στο Budisavci138.

Ακολουθεί ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (KYPIAOC) στο γνωστό φυ
σιογνωμικό τύπο και με πολυσταύριο κάλυμμα στο κεφάλι139 (εικ. 19). Τα

133. Βλ. σχετικά Μ. Παϊσίδου, ό.π., σσ. 298-299 (όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία).
134. Ερμηνεία, σσ. 154,267, 291.
135. Ό.π., σ. 155.
136. Γ. Γούναρης, Ρασιώτιασα, σ. 30, πίν. 3α. Φαίνεται πως η σπάνια για τα εικονογρα- 

φικά δεδομένα μορφή του Γρηγορίου του Θαυματουργού δημιουργούσε σύγχυση στους αγιογρά- 
φους: σε φορητή εικόνα στο Ermitage (A. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής 
ζωγραφικής μετά την Άλωσιν, Αθήναι 1957, πίν. 1.1), στον Αγιο Δημήτριο Λιανής (Σ. Πελεκα- 
νίδης, «"Ερευναι έν "Ανω Μακεδονίρ», Μακεδονικά 5 (1961-63) πίν. 10), στο Πρωτάτο (G. 
Millet, ό.π., πίν. 54.2), στον Αγιο Νικήτα του Cuter, στη βασιλική εκκλησία της Studenica, στο 
Staro Nagoritino (Millet-Frolow, ό.π., Ill, πίν. 33.4,56.3, 78.2), στον Αγιο Νικόλαο του SiSevo (V. 
DjuriÊ, Byzantinische Fresken in Jugoslawien, München 1976, εικ. 91), στους μικρούς Αγίους 
Αναργύρους Αχρίδας (Cv. Grozdanov, La peinture murale d’Ohride, εικ. 26) και στον Ταξιάρχη 
Μητροπόλεως Καστοριάς (Σ. Πελεκανίδης, Καστοριά, πίν. 136β), τον βλέπουμε σε τρεις διαφο
ρετικούς τύπους.

137. G. SubotiÊ, ό.π., εικ. 103, 107.
138. Sr. Petkoviè, Wall painting on the territory of the patriarchate of Pec (1557-1614), Novi 

Sad 1965, εικ. 33.
139. Ερμηνεία, σα. 154,267.
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χαρακτηριστικά του ξεφεύγουν από την τυποποίηση και θυμίζουν προσωπο
γραφία: ξεχωρίζει για το λεπτό μακρύ πρόσωπο, τη μακριά σαρκώδη μύτη, 
τα ανοιχτόχρωμα μάτια και τα σπαθωτά φρύδια. Τα σαρκώδη τμήματα του 
προσώπου του τονίζονται με πορτοκαλόχρωμες πινελιές. Ο άγιος είναι ιδιαί
τερα διαδεδομένος στην εικονογραφία των συλλειτουργούντων ιεραρχών· 
ωστόσο ουσιαστικές τυπολογικές ομοιότητες εντοπίζονται με τις παραστάσεις 
στον Αγιο Αθανάσιο του Μουζάκη140, τον Αγιο Κωνσταντίνο και Ελένη Α
χρίδας141, τον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας142 και τη Μεταμόρ
φωση Βελτσίστας143.

Η χορεία των ιεραρχών κλείνει με τον άγιο Σπυρίδωνα σε τύπο παρό
μοιο των Αγίων Αποστόλων του Τζώτζια144 (εικ. 19).

Στον νότιο τοίχο του ιερού, κάτω από τη μορφή του αγίου Κλήμεντος, 
διακρίνονται υπολείμματα από την παράσταση ενός αγίου στυλίτη, δηλαδή ο 
πεσσός, το πεσσόκρανο και το δεξιό χέρι του αγίου με τον σταυρό. Δίπλα του 
και κάτω από το παράθυρο σχηματίζεται μία τυφλή ορθογώνια κόγχη με 
κόκκινα κρυπτογράμματα γύρω από κόκκινο πατριαρχικό σταυρό: 1C-XC / 
ΝΗ-ΚΑ / ΡΡ-ΡΡ / ΕΕ-ΕΕ / Φ-Χ / ΣΤ ΣΤ - ΣΤ ΣΤ ΣΤ / ΧΧ-ΧΧ. Στη συνέχεια, τέλος, 
σώζεται τμήμα του σώματος αγίου διακόνου που βαστάει κρεμαστό θυμιατήρι 
και λιβανοθήκη (σχ. 2). Στο σημείο αυτό εφάπτεται το μεταγενέστερο τέμπλο, 
έξω από το οποίο δεν σώζονται τοιχογραφίες αυτής της φάσης.

Αποτιμώντας γενικά τις τοιχογραφίες του δεύτερου στρώματος παρατη
ρούμε ότι οι συνθέσεις είναι πολυπρόσωπες και απλωμένες. Οι μορφές, σε 
πραγματική ή λανθάνουσα κίνηση, επικοινωνούν μεταξύ τους με χειρονομίες 
και με συναντώμενα βλέμματα. Αποδίδονται με λεπτομέρεια και όχι συνο
πτικά. Ξεχωρίζουν για τη σωματικότητα με τις σχεδόν τετράγωνες φόρμες, τα 
φαρδιά πολυπτύχωτα ιμάτια που τυλίγουν στιβαρά σώματα και διαγράφουν 
πλατειές πλαστικές πτυχές απολήγοντας σε πλούσια αποπτύγματα και ανα- 
πετάρια. Η εκφραστική ακρομεγαλία και ειδικά ο υπερτονισμός των πελμά
των, η ταραγμένη έκφραση των προσώπων και οι πολύ κανονικές αναλογίες 
κεφαλής-σώματος, σε συνδυασμό με την απουσία της ραδινότητας και του 
μανιερισμού, μας ανάγουν στα παραδείγματα της μακεδονικής ζωγραφικής 
της παλαιολόγειας περιόδου, όπως αυτή θα περάσει στον 16ο αι. Τα παρα
πάνω ενισχύονται από τη χρήση ανοιχτών χρωμάτων με συμπληρωματικούς 
τόνους και γυαλιστερούς λευκασμούς. Το έντονο ρόδινο, το φυστικί, το γαλα
ζοπράσινο, το κίτρινο, το χρυσοκίτρινο, η ανοιχτή ώχρα, το πράσινο σε συν

140. Σ. Πελεκανίδης - Μ. Χατζηδάκης, ό.π., σ. 109 εικ. 2.
141. Cv. Grozdanov, ό.π., εικ. 198.
142. Σ. Πελεκανίδης, ό.π., πίν. 185α.
143. A. Stavropoiilou-Makri, ό.π., εικ. 6α.
144. Γ. Γσύναρης, ό.π., πίν. 14β.
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δυασμό με το ιώδες χρησιμοποιούνται πολύ από τον Κατελάνο και τον κύκλο 
του145. Το αρχιτεκτονικό βάθος είναι σύνθετο και αποδίδεται προοπτικά. 
Ύφασμα πέφτει πάνω στις στέγες δημιουργώντας διακοσμητικότητα. Με 
προσοχή αποδίδονται οι λεπτομέρειες και τα συμπληρωματικά στοιχεία στην 
επίπλωση και στα υφάσματα. Παρά την προσπάθεια για ακρίβεια δεν απο
φεύγονται ορισμένες αδεξιότητες, όπως το ένα πόδι του θρόνου της Θεοτόκου 
του Ευαγγελισμού που δείχνει σαν μετέωρο ή ο Ιωσήφ της Γέννησης που 
μοιάζει να κάθεται στον αέρα. Το φυσικό τοπίο και τα βουνά αποδίδονται με 
βραχώδεις απότομες κορυφές και μαλακές πλαγιές που πέφτουν σχεδόν κα- 
τακόρυφα, σύμφωνα με τον γνωστό από το «καστοριανό εργαστήρι» τρόπο. 
Στην τοπική παράδοση οφείλεται το αντικλασικό πνεύμα, μέρος του οποίου 
είναι η τερατώδης δαιμονική μορφή του Σατανά.

Τα πρόσωπα είναι εύσαρκα και φωτεινά αλλά όχι πλαδαρά. Το πλάσιμό 
τους είναι μαλακό, πλατύ και βαθυκάστανο με ανοιχτή ώχρα στα μέρη που 
προεξέχουν και με γλυκασμούς. Το περίγραμμα αποδίδεται με διακριτική 
σκιά και όχι με γραμμή (εικ. 20). Ωστόσο δεν αποφεύγεται η μερική σχημα- 
τοποίηση, οφειλόμενη στην απόδοση των χαρακτηριστικών με χρωματικά και 
γραμμικά μέσα και όχι με πλαστικά. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά είναι λε- 
πτογραμμένα. Τα τονισμένα ζυγωματικά χρωματίζονται ρόδινα, η μύτη είναι 
σαρκώδης, τα μάτια στενά και αμυγδαλωτά με έντονο βλέμμα και τονισμό 
του τριγωνικού δακρυικού ασκού και τα αυτιά ευμεγέθη και σχηματοποιημέ
να (εικ. 21, 22, 23). Διακοσμητική και λεπτομερής είναι η απόδοση της κό
μης, άλλοτε με μαλακούς κοχλιωτούς βοστρύχους και άλλοτε με πυκνές 
παράλληλες γραμμές. Τα κεφάλια θυμίζουν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
του 16ου αι. Το καθένα έχει ξεχωριστό φυσιογνωμικό τύπο, χωρίς επαναλή
ψεις και ταυτίσεις μεταξύ τους. Είναι καίριες ορισμένες εικονογραφικές 
ομοιότητες με τους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια και επομένως είναι πολύ 
πιθανό ο ανώνυμος αγιογράφος να είχε ως πρότυπό του το έργο του Ονου- 
φρίου. Ενδιαφέρουσες τεχνοτροπικές ομοιότητες εντοπίζονται και με σύνολα 
που ανήκουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου του Pec, όπως με 
τις τοιχογραφίες στο Andreas (1559/60), στον νάρθηκα του Πατριαρχείου 
(1561), στη MileSeva (φάση β' μισού 16ου αι.), στον ναό της Θεοτόκου στη 
Studenica (φάση 1568) και λιγότερο με εκείνες στην GraCanica (1570)146.

Καταλήγοντας για την εικονογραφική και τεχνοτροπική παράδοση, από 
την οποία εμπνέονται οι δύο αγιογράφοι των εξεταζόμενων φάσεων, συμπε
ραίνουμε τα εξής: ο αγιογράφος του 15ου αι. ακολουθεί πιστά την τοπική

145. Προσωπικές παρατηρήσεις στις αδημοσίευτες τοιχογραφίες του καθολικού της μονής 
Βαρλαάμ. Επίσης βλ. πρόχειρα Ν. Νικονάνο, Μετέωρα. Τα μοναστήρια και η ιστορία τους, 
Αθήνα 1987, εικ. 43.

146. Sr. PetkoviÊ, ό.π., εικ. 1-15,23-32, 39-47.
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συντηρητική μακεδονική παράδοση της περιοχής Πρεσπών-Αχρίδας-Πελαγο- 
νίας, όπως αυτή συνεχίζεται πριν από την εμφάνιση του ρηξικέλευθου «κα- 
στοριανού εργαστηρίου». Ο αγιογράφος του 16ου αι. δέχεται τις επιδράσεις 
της τοπικής παράδοσης εμπλουτισμένες από τις διδαχές του «καστοριανού 
εργαστηρίου» αλλά και από τα πιο σύγχρονα αντικλασικά ρεύματα των μέ
σων του 16ου αι., όπως αυτά εμφανίζονται στον βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο. 
Ειδικά στην περιοχή της Καστοριάς εργάστηκαν επώνυμοι αγιογράφοι που 
εκφράζουν αυτές τις τάσεις, όπως ο Ονούφριος από το Βεράτι και ο Φρά- 
γκος Κατελάνος147.

Οι αλλεπάλληλες φάσεις ανακαίνισης του ναού είναι ενδεικτικές για την 
ιδιαίτερη σημασία του και την ακατάπαυστη λειτουργία του. Εάν μάλιστα 
από την ίδρυσή του λειτουργούσε ως καθολικό μονής, ερμηνεύεται εύκολα η 
ανάγκη συνεχούς ανανέωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση των διαφορε
τικών φάσεων ιστόρησης του ναού μεταξύ τους: παρατηρείται ότι η κόγχη του 
ιερού Βήματος διατήρησε ανέπαφο το πρώτο στρώμα, προφανώς ως ένδειξη 
σεβασμού προς το αρχαιότερο και ιερότερο σημείο του ναού. Αντίθετα, όλος ο 
υπόλοιπος χώρος του ιερού Βήματος δέχθηκε τη νεότερη ιστόρηση, η οποία 
επίσης παρέμεινε άθικτη, ενώ έξω από το τέμπλο —στο βόρειο τοίχο όπου 
σώθηκε το δεύτερο στρώμα— τα πυκνά σφυροκοπήματα φανερώνουν την 
προετοιμασία της επιφάνειας για να δεχθεί μία τρίτη φάση ζωγραφικού δια
κόσμου, πιθανώς αυτήν του 1654, η οποία σώθηκε στο δυτικό ήμισυ του ναού. 
Φαίνεται, λοιπόν, πως ο χώρος του Βήματος δεχόταν μόνο τις πολύ απα
ραίτητες ανακαινίσεις, διατηρώντας κατά κανόνα την αρχαιότητά του, γε
γονός που το διαπιστώνουμε και σε άλλες εκκλησίες της Καστοριάς με πα
λαιότερες φάσεις148.

Σύμφωνα με τα χρονολογικά συμπεράσματα η αρχική φάση της Πανα
γίας του Μουζεβίκη εντάσσεται στην εποχή κατά την οποία η Καστοριά ήταν 
ακόμη επισκοπή, δηλαδή πριν το 1481, ενώ η δεύτερη αφού προήχθη σε μη
τρόπολη, δηλαδή μετά το 15 32149, γεγονός που θα πρέπει να συσχετισθεί με 
κάποια εκκλησιαστική και οικονομική άνθηση στην πόλη κατά την περίοδο 
αυτή. Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός της αύξησης του 
χριστιανικού πληθυσμού της Καστοριάς ανάμεσα στα μέσα του 15ου και του 
16ου αι.· από τους καταλόγους του πληθυσμού γνωρίζουμε ότι στα 1445 τα

147. Γ. Γούναρης, ό.π., σσ. 24, 79-82, 163-178.
148. Όπως στον Ταξιάρχη Γυμνασίου, στον Άγιο Δημήτριο Ελεούσας, στον Άγιο Νικόλαο 

του Κυρίτζη, στην Παναγία της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων (Μ. Παϊσίδου, ό.π., σσ. 9- 
11).

149. Η προαγωγή αυτή στην εκκλησιαστική ιεραρχία συνετελέσθη ανάμεσα στο 1481 και το 
1531, εποχή από την οποία μας λείπουν τα ονόματα των αρχιερατευόντων στην πόλη (Σ. Βαρ- 
ναλίόης, «Ο Καστοριάς μητροπολίτης και όχι επίσκοπος κατά τον 1ΣΤ ' αιώνα», Μακεδονικά 
22 (1982) 495-498).
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χριστιανικά σπίτια ήταν 940, ενώ στα μέσα του 16ου αι. ανέρχονται σε 
100315°. Αυτή η αύξηση συνεπάγεται και ένα μεγαλύτερο αριθμό νέων εκκλη
σιών που κτίζονται και κοσμούνται τώρα: μόνο επί αρχιεπισκόπου Μεθοδίου 
( 1544-1559;)150 151 γνωρίζουμε πέντε χρονολογημένους νεόδμητους ναούς με 
σημαντικό ζωγραφικό διάκοσμο152. Σ’ αυτήν την εποχή πιθανότατα να εντάσ
σονται και η πρώτη αχρονολόγητη φάση του μοναστηριακού ναού του αγίου 
Γεωργίου του Μουζεβίκη153 καθώς και η πρώτη φάση του τότε μητροπολι- 
τικού ναού της Καστοριάς της Παναγίας Πορφύρας154. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
θεωρούμε πως θα πρέπει να ενταχθεί και η δεύτερη φάση ιστόρησης της μο
νής της Παναγίας, η οποία ενδεχομένως σ’ αυτή την εποχή να μην έφερε 
ακόμη την προσωνυμία «του Μουζεβίκη», αλλά το όνομα κάποιου κεντρικού 
ιερού ναού, όπως συνηθιζόταν στις περισσότερες χριστιανικές γειτονιές της 
πόλης κατά τον 16ο αι.155. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι τότε λειτουργούσαν μέ
σα στην Καστοριά τουλάχιστον τρεις μοναστηριακοί ναοί: ένας από αυτούς 
θα ήταν και η Παναγία του Μουζεβίκη156.

I Ιη Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΜΕΛΙΝΑ Π. ΠΑΪΣΙΔΟΥ

150. Μ. Sokoloski, «Le développement de quelques villes dans le sud des Balkans au XVe et 
XVIe s.», Balcanica I (1970) 95-96.

151. Σ. Βαρναλίδης, ό.π.
152. Πρόκειται για τους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια, την Παναγία Ρασιώτισσα, 

τους Αγίους Αναργύρους του Γυμνασίου (Γ. Γοΰναρης, ό.π., αα. 22-24, 80-81, 106-107), το πα
ρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου της Μαυριώτισσας (Γ. Γοΰναρης, Οι τοιχογραφίες του 
Αγίου Ιωάννη, αα. 3-4) και την Παναγία Ελεούσα (Π. Τσαμίσης, ό.π., α. 65).

153. Ό.π., σ. 130· Α. Ορλάνδος, ό.π., α. 161. Η δεύτερη φάση του που τοποθετείται στα 
1657-1663 έχει μελετηθεί από τη γράφουσα (Μ. Παϊσίδου, ό.π., αα. 14, 181-185, 198-200, 205, 
270-272, 336-337).

154. Γ. Γκολομπίας, ό.π., α. 304.
155. Από τις 34 συνολικά οι 24 φέρουν ονόματα αγίων που αντιστοιχούν στα ονόματα 

των εκκλησιών (Μ. Sokoloski, ό.π., α. 95).
156. Οι άλλοι δύο ήταν ο Αγιος Γεώργιος του Βουνού και ο Αγιος Γεώργιος της συνοι

κίας Μουζεβίκη.



SUMMARY

M. Païsidou, The Earliest Phases of the Frescoes in the Church of the 
Panagia in Mouzeviki, Kastoria, and the Development of the Local Icono- 
graphical Tradition.

Amidst a number of Byzantine and post-Byzantine churches in the 
Mouzeviki quarter of the Doltso district of Kastoria stands the Church of the 
Mother of God, now dedicated to St Menas, patron saint of Kastoria. 
Eighteenth-century sources refer to the church as the ‘Monastery of the 
Theotokos Mouzevikou’. The only building still standing today is the very 
elongated church (22.42x6.85 m) with a narthex, decorated with frescoes from 
four different periods. The only phase specified by a founder’s inscription is 
the 1654 phase, which the writer has already investigated. However, a close 
inspection of the sanctuary and a small area outside it reveals two more 
layers of older frescowork.

The earliest paintings are in the apse and represent the Panagia Vla- 
chernitissa and the Melismos with the co-officiating prelates. They share close 
iconographical similarities with the south chapel in Agioi Konstantinos and 
Eleni in Ohrid and display the same style as a number of monuments dated to 
the late 14th to mid-15th century in Kastoria, Prespa, and the Ohrid area, and 
this attests the artistic environment to which they belong. The micrographie 
tendencies, the expressive, anticlassical approach, the deep moulding with 
white highlights, the lively, fleeting glance, together with the typology, are 
also seen in the frescoes in the south chapel in Agioi Konstantinos and Eleni 
at Ohrid (c. 1400), the Church of the Analipsi at Lescovac (1451/2), and the 
Chapel of the Apostles in Agios Nikolaos at Bolnica (c. 1467). Consequently, a 
dating in the second third of the 15th century for our monument seems 
plausible and also supplies the missing link in the art of Kastoria between the 
frescoes in Agios Andreas tou Rousouli (1430) and those in Agios Nikolaos tis 
monachis Eupraxias (1485/6).

Most of the sanctuary is covered with frescoes that are later than those in 
the apse, and this is supported by the plaster. From top to bottom and east to 
west, the representations are: the Annunciation, the Communion of the 
Apostles, the Nativity, the Lament, and the Descent into Hell. These are 
followed by a number of saints in medallions, the co-officiating prelates below
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these, and then the Melismos of the fifth century. The Gospel themes follow 
the realistic iconography that developed in north-western Macedonia in the 
15th century, and we may thus recognise the influence of the so-called 
‘Kastoria atelier’ in the Annunciation and the Lament, similarities shared 
with the Nativity in Agioi Anargyroi at Servia, and anticlassical motifs in the 
Descent into Hell.

In the zone of medallions, the iconography is similar to that in Agioi 
Apostoloi tou Tzotza. In particular, the local saints Germanos, Achillios of 
Prespa, and Clement of Ohrid are notable in that they are so rarely 
portrayed. This is the fifth known representation of Clement in a monument in 
Greece. Of the sainted prelates in the lower zone, Cyril of Alexandria stands 
out for the beauty of his portrait.

The paintings in this phase are distinctive for their robust, regularly 
proportioned figures. The moulding and the chiaroscuro are soft. The rich 
palette carries echoes of Katelanos’s principles, and the painter also seems to 
be familiar with the work of Onoufrios.

In conclusion, and bearing in mind the two later phases of the 17th 
century (which have already been studied), we may appreciate the importance 
of this church, which was constantly being renovated, with the greatest respect 
being shown to the earlier phases. The first layer may be assigned to a period 
when Kastoria was a mere bishopric, while the second must be dated to after 
it became a metropolitanate, i.e. post-1531, probably under Methodius. This 
period was characterised by a sharp increase in the Christian population of 
Kastoria and by considerable artistic activity (new monuments, renovated 
churches). We know for a fact that three monastery churches were functioning; 
one of them was the Panagia tou Mouzeviki.
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Εικ. I. Παναγία συνοικίας Μουζεβίκη. Άποψη από νοτιοδυτικά.

Εικ. 2. Κόγχη ιερού Βήματος. Η Πλατυτέρα και ο Μελισμός.
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Εικ. 3. Κόγχη ιερού Βήματος. Ο Μελισμός.

Εικ. 4. Κόγχη ιερού Βήματος. Ο Μελισμός (λεπτομέρεια).



Οι παλαιότερες φάσεις τοιχογράφησης της Παναγίας συν. Μουζεβίκη 161

Εικ. 5. Κόγχη ιερού Βήματος. Ο άγιος Βασίλειος.

Εικ. 6. Κόγχη ιερού Βήματος. Άγγελος-διάκονος.
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Εικ. 8. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος.
Επιγραφή.



Οι παλαιότερες φάσεις τοιχογράφησης της Παναγίας συν. Μουζεβίκη 163

Εικ. 9. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Η Μετάδοση.

Εικ. 10. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Η Μετάληψη.
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Εικ. 11. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Η Παναγία τον Ευαγγελισμού.

Εικ. 12. Νότιος τοίχος ιερού Βήματος. Η Γέννηση. Ο άγιος Κλήμης Αχρίδας.
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Εικ. 13. Βόρειος τοίχος. Ο Θρήνος. Αριστερό τμήμα του Λίθου (εκτός τον Βήματος).

Εικ. 14. Βόρειος τοίχος ιερού Βήματος. Η εις Άδου Κάθοδος.
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Εικ. 15. Βόρειος τοίχος ιερού Βήματος. Η εις Άδου Κάθοδος. Ο Σατανάς 
(λεπτομέρεια).

Εικ. 16. Βόρειος τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων.
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Εικ. Ì 7. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.

Εικ. 18. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Αχίλλιος και ο άγιος Πατάπιος.
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Εικ. 19. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος, οι άγιοι Γρηγόριος ο Θεολόγος, Κύριλλος 
Αλεξανδρείας και Σπυρίδων.

Εικ. 20. Βόρειος τοίχος. Ο Θρήνος (λεπτομέρεια).
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Εικ. 21. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς 
(λεπτομέρεια).

Εικ. 22. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Σπυρίδων (λεπτομέρεια).
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Εικ. 23. Ανατολικός τοίχος ιερού Βήματος. Ο άγιος Αγαθάγγελος (λεπτομέρεια).
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