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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ *

Στά πλαίσια του επιστημονικοί) της έργου ή 11η Εφορεία Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων προγραμμάτισε καί πραγματοποίησε στά 1980 καί 1981 συ
στηματική καταγραφή καί φωτογράφιση των εικόνων καί άλλων κειμηλίων, 
πού βρίσκονται στούς ναούς τής Σιάτιστας καί τού Βελβεντοϋ.

Συγκεκριμένα στή Σιάτιστα έγιναν καταγραφές στούς ναούς 'Αγ. Πα
ρασκευής, 'Αγ. Νικολάου, Ταξιαρχών, Άγ. Νικάνορα, 'Αγ. Μηνά, 'Αγ. 
Δημητρίου, Προφήτη Ήλία, καθώς καί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Κα
ταγράφτηκαν στο σύνολο 278 αντικείμενα άπό τά όποια 169 εΐκόνες, οί 
όποιες χρονικά εκτείνονται άπό τό 17ο ως τό 19ο αιώνα, 103 λειτουρ
γικά βιβλία, άπό τό 16ο-19ο αιώνα, 3 λειτουργικά σκεύη καί 3 λειτουργικά 
υφάσματα.

Στό Βελβεντό εγινε καταγραφή* 1 τών εικόνων καί άλλων εκκλησιαστι
κών κειμηλίων πού συγκέντρωσε ή εκκλησιαστική επιτροπή στον ένορια- 
κό ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, κυρίως υστέρα άπό τήν κλοπή τών 
εικόνων πού σημειώθηκε στό ναό του 'Αγ. Νικολάου2. Στό σύνολο κατα
γράφτηκαν 245 αντικείμενα άπό τά όποια 211 εικόνες, 21 λειτουργικά βιβλία 
καί 13 λειτουργικά σκεύη.

* Τό μεγαλύτερο μέρος των εικόνων πού παρουσιάζονται στό άρθρο αύτό υπήρξε 
άντικείμενο άνακοινώσεως τής κ. Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα στό πρώτο Συμπόσιο Βυζαν
τινής καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης (’Αθήνα 28-30.4.81). Τό ύλικό αύτό 
ξαναδουλεύτηκε άπό κοινού καί συμπληρώθηκε μέ νέο (τοιχογραφίες, εικόνες, άποστο- 
λικά καί ξυλόγλυπτα τέμπλα). Στήν έπαυξημένη αύτή μορφή παρουσιάστηκε σάν κοινή 
ανακοίνωση τών συγγραφέων στό Γ' Συνέδριο Ίστορίας-Λαογραφίας-Άρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς τού Δυτικομακεδονικού χώρου (3-5 ’Απριλίου 1982) στή Θεσσαλονίκη.

1. Στήν καταγραφή άπό πλευράς ’Εφορείας έλαβαν μέρος, έκτος άπό τούς δύο πού 
ύπογράφουν, ό κ. Κ. Τροχίδης, άρχιτέκτων τής ’Εφορείας, στον όποιο όφείλονται καί οί 
περισσότερες φωτογραφίες, καί ή δ. Μ. Στρατή, έπιστημονική συνεργάτις. Θερμές εύ- 
χαριστίες όφείλουμε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης καί Σερβίων κ. Διονύ
σιο, γιατί μάς έπέτρεψε τήν καταγραφή καί διευκόλυνε πολυποίκιλα τό έργο μας. Θερμά 
έπίσης εύχαριστοϋμε τούς Ιερείς καί τήν έκκλησιαστική έπιτροπή τού I. Ν. τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου, καθώς καί τά μέλη τού μορφωτικού συλλόγου τού Βελβεντοϋ γιά τή 
θερμή φιλοξενία καί τήν καθημερινή συμπαράσταση στό έργο τής καταγραφής.

2. Ή κλοπή έγινε τό 1980. Άπό τό ναό άφαίρεσαν είκοσι δύο εικόνες, πού μέχρι 
στιγμής δέν βρέθηκαν.
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Στά πλαίσια τού συμποσίου αύτοϋ, λόγω τού περιορισμένου χρόνου, θά 
περιοριστούμε νά έκθέσουμε τα αποτελέσματα της καταγραφής στό Βελβε- 
ντό, πού τυχαίνει νά είναι καί πιό ένδιαφέροντα όχι μόνο γιατί τά άντικείμενα 
πού έχουν καταγραφεί είναι χρονικά παλαιότερα άπ’ αυτά τής Σιάτιστας, 
άλλα καί γιατί παρουσιάζουν, σέ συνδυασμό μέ τά τοιχογραφικά σύνολα 
πού διατηρήθηκαν στούς ναούς τού Βελβεντού, μια άξιόλογη, αδιάσπαστη 
χρονολογικά εικόνα τής ζωγραφικής στήν περιοχή αύτή από τό 15ο ώς 
τό 18ο αίώνα.

Τό Βελβεντό1 βρίσκεται στή γραφική καί κατάφυτη κοιλάδα πού σχη
ματίζεται μεταξύ των Πιερίων, τού Βερμίου καί των Καμβουνίων, σέ υψό
μετρο 420 μ., καί ή οποία διασχίζεται άπό τόν ’Αλιάκμονα πού χύνεται σή
μερα στήν τεχνητή λίμνη τού φράγματος Πολυφύτου. Μικρή άπόσταση τό 
χωρίζει τόσο άπό τή μεσαιωνική πόλη τών Σερβίων2, όσο καί άπό τήν πρω
τεύουσα τού νομού, τήν Κοζάνη. Ή έπίκαιρη θέση τού Βελβεντού φαίνεται 
ότι εύνοοΰσε πάντα τήν έγκατάσταση καί άνάπτυξη οικισμών, γιατί υπάρ
χουν λείψανα τού νεολιθικού πολιτισμού, καθώς καί τής πρώιμης εποχής 
τού χαλκού σέ τοΰμπες στήν εύρύτερη περιοχή τής κωμοπόλεως (θέση Βα- 
σιλάρα ράχη κ.ά.)3. Ρωμαϊκά ίσως, έρείπια κάστρου καί πολίσματος εντο
πίστηκαν στή θέση Παλαίκαστρο, σέ ύψόμετρο 800 μ. ΒΑ τού Βελβεντού, 
ή ζωή τού όποιου φαίνεται πώς συνεχίστηκε καί στά βυζαντινά χρόνια, 
όπως άποδεικνύουν ερείπια κτηρίων καί τυχαία εόρήματα, νομίσματα κυ
ρίως καί κεραμικά4. Επίσης, ρωμαϊκά ερείπια υπάρχουν λίγο μακρύτερα,

!. Γιά τήν ίστορία καί τή λαογραφία τού Βελβεντού βλ. Ε. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, 'Ιστο
ρικά τοϋ ΒελβεντοΟ έκ παλαιός μεμβράνης, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», 1954, σ. 109- 
114. Γνωριμία μέ τον Νομό Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970 (έκδοση τής Νομαρχίας Κο
ζάνης), σ. 62-68. Α. Τζινίκου-Κακούλη, Λαογραφικοί άντίλαλοι τοΟ ΒελβεντοΟ, 
Θεσσαλονίκη 1979, σ. 13-68. Γιά τήν έτυμολογία τοΟ ονόματος τής κωμοπόλεως, βλ. Α.
I. Θ α β ώ ρ η, Τό Βελβεντό, «Μακεδονικά» 6 (1964) 173-195, όπου καί ή προγενέστερη 
βιβλιογραφία γιά τό θέμα αυτό.

2. Γιά τήν Ιστορία τής γειτονικής μέ τό Βελβεντό πόλεως τών Σερβίων βλ. Μ. Μ α- 
λούτα, Τά Σέρβια, 'Ιστορική καί λαογραφική έπισκόπησις, Θεσσαλονίκη 1956. Γιά 
τά μεσαιωνικά μνημεία τής πόλεως βλ. Α. Η υ γ γ ό π ο υ λ ο υ, Τά μνημεία τών Σερβίων, 
’Αθήνα 1957.

3. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, ΤοΟ Βασιλάρα ή ράχη, «Μακεδονικό Ημερολόγιο», 
1969, σ. 53-67. Ί. Τουράτσογλου, ’Αρχαιότητες καί μνημεία ’Ημαθίας καί Δ. Μακε
δονίας, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά Β2, 331. C. Ridley-Κ. Rhomiopoulou, Pre
historic settlement of Servia (W. Macedonia), Excavations 1971, AAA V (1972) τεΟχ. 1, 
27-34 καί K. A. A. Wer die, Πρώιμοι Χρόνοι, «Μακεδονία», Άθήναι 1982, 32 κ. έ. 
(έκδοση ’Εκδοτικής ’Αθηνών).

4. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Λαογραφικοί άντίλαλοι, ό.π., 13-14. Ή παρά
δοση άναφέρει, ότι, όπως καί τά γειτονικά Σέρβια, ήταν τόπος έξορίας άξιωματούχων πού
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στή θέση Παπαράχη, ένώ άρχιτεκτονικά μέλη καί άλλα εύρήματα έχουν 
προέλευση τήν περιοχή τής Γρατσιάνης1.

Ή ζωή στήν περιοχή τής κωμοπόλεως στα παλαιοχριστιανικά χρόνια 
παραμένει σκοτεινή. 'Ωστόσο παλαιοχριστιανικά μέλη σέ δεύτερη χρήση 
επισημαίνουν τήν παρουσία της2. Άπόντή βυζαντινή περίοδο σώζεται ή 
μικρή εκκλησία τοϋ 'Αγίου Μηνά., στήν είσοδο τής κωμόπολης. Στήν εκκλη
σία αύτή, πού είναι μικρή, μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική, είχαμε τήν ευ
χάριστη έκπληξη να διαπιστώσουμε τοιχογραφίες δύο εποχών. Συγκεκρι
μένα οί τοιχογραφίες τοϋ ανατολικού τοίχου μέ τή Μεταμόρφωση καί τόν 
Ευαγγελισμό ανήκουν στό μανιερισμό τοϋ τελευταίου τέταρτου τοϋ 12ου 
αιώνα πού επιβιώνει καί στό 13ο. Ειδικότερα ή πλούσια, ρυθμικά ταραγ
μένη πτυχολογία τοϋ ’Ιωάννη (πίν. Ια) πού χαρακτηρίζεται από καλλιγρα- 
φημένο μανιερισμό, εχει τό παράλληλό της σέ μνημεία τοϋ τέλους τοϋ 12ου 
αί., όπου ή τάση αύτή φτάνει, όπως καί στον 'Αγ. Μηνά, σέ υπερβολή3.

Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας4, όταν τά γειτονικά κάστρα μέ τό άπλω
μα καί τήν παγίωση τής οθωμανικής αύτοκρατορίας χάνουν τή σημασία 
τους, τό Βελβεντό καί ή εύφορη περιοχή του άποκτά ιδιαίτερη αξία. Σ’ αύτό 
φαίνεται πώς καταφεύγουν οί κάτοικοι των γύρω οικισμών, όπως τής Γρα- 
τσιάνης, τοϋ Παλαίκαστρου καί τοϋ Παλαιογράτσανου5 6, μά καί πληθυσμοί 
άπό άλλες περιοχές®.

έπεφταν στή δυσμένεια τοϋ αύτοκράτορα, βλ. Μ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία από 
τή Δυτική Μακεδονία των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, Πτολεμαΐς 1940, σ. 23. Πρβλ. 
A. Τ ζ ι V ί κ ο υ, Τό Παλαιόκαστρον τοϋ Βελβεντοϋ, «Μακεδονική Ζωή», τεϋχ. 199 (1982) 
σ. 44-45.

1. Βλ. ΑΔ 17 (1961-62). Χρονικά Β, 216-217. Γενικότερα πέραν άπό τις προαναφερ- 
θεϊσες περιοχές άπαιτεΐται συστηματική έρευνα καί στις τοποθεσίες Παλιόπυργος, Πα- 
λιοχώρα, Μνημόρια, Παλιάμπελα, Ίκκλησιές, για τήν πληρέστερη αξιολόγηση τών πλη
ροφοριών καί τών έπιφανειακών εύρημάτων βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Λαογρα- 
φικοί αντίλαλοι, δ.π., σ. 13-15.

2. Άμφικιόνιο καί έπίθημα κιονοκράνου στό ναό τοϋ 'Αγ. Δημητρίου στή Γρατσιάνη.
3. Βλ. A. Papageorghiou, Masterpieces of the Byzantine Art of Cyprus, Nikosia, 

1965, πίν. XVIII, ('Αγ. Νεόφυτος Πάφου) καί πίν. XXVII (Λαγουδερά). L. Hadermann- 
Mi s g u i c h, Kurbinovo, Bruxelles 1957, τόμ. II, είκ. 36. Στ. Πελεκανίδη, Καστο
ριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 7-8 ('Αγ. ’Ανάργυροι) κ.<ι.

4. Σέ κώδικα τής Μονής Ζάβορδας συναντάμε τήν παλιότερη γραπτή μνεία τοϋ Βελ- 
βεντοΰ (πριν άπότό 1692), βλ. Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία, δ.π., σ. 61, πρβλ. καί σ. 
54, δπου άναφέρεται δτι σέ εξώφυλλο μηναίου έκδόσεως 1551 ύπάρχει ήέξής ένθύμηση: 
«καί τό παρόν μιναΐον ύπάρχει έκ τής μονής τής αγίας Τριάδος είς τό θέμα τοϋ Βελβεντοϋ». 
Ό Α. Θαβώρης δέχεται σάν πιθανή χρονολόγηση τής ένθυμήσεως τό 16ο αΙώνα, βλ. 
Α. Θαβώρη, Τό Βελβεντό, δ.π., σ. 194.

5. Γιά τήν πόλη αύτή βλ. N. G. L. Η a m mo n d, Macedonia, Oxford 1972, τ. I, σ. 
120. Πρόχειρα βλ. Γνωριμία μέ τόν νομό Κοζάνης, δ.π., σ. 70.

6. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Λαογραφικοί άντίλαλοι, δ.π., σ. 17-23.
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’Από το 15ο αΙώνα έχουμε καί τίς παλιότερες τοιχογραφίες καί εικό
νες τών χρόνων τής τουρκοκρατίας πού βρήκαμε στό Βελβεντό. Οί τοιχο
γραφίες βρίσκονται, όπως άναφέρουμε πιό πάνω, στο ναό τού 'Αγ. Μηνά 
καί περιλαμβάνουν στήν επάνω ζώνη θέματα άπό τό δωδεκάορτο, όπως τή 
Γέννηση, Βάπτιση, ’Ανάσταση Λαζάρου (πίν. 1 β), Νιπτήρα, Προδοσία, 
Σταύρωση (πίν. 2α), ’Επιτάφιο Θρήνο, τήν εις "Αδου Κάθοδο, τήν Κοί
μηση, ένώ στήν κάτω ζώνη διατηρούνται όλόσωμες μορφές άγιων. Κύρια 
χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών αυτών είναι ή λιτότητα τού εΐκονογρα- 
φικοΰ σχήματος, ή γραμμική καί επίπεδη πτυχολογία, ή άκρα σχηματο- 
ποίηση τού τοπίου καί τά πλατιά, μέ σχεδιαστική καθαρότητα άποδοσμένα 
πρόσωπα. Τά γενικά αύτά χαρακτηριστικά τά συναντούμε σε έργα τού 15ου 
αΐ., στό χώρο τής Μακεδονίας, όπως στις τοιχογραφίες τής Παναγίας Κου- 
ντουριώτισσας1, κοντά στήν Κατερίνη.

Άπό τίς παλιότερες εικόνες πού σώζονται στό Βελβεντό είναι ή εικόνα 
της Παναγίας 'Οδηγήτριας, πού προέρχεται, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, άπό 
ναΐσκο αφιερωμένο στον Πρόδρομο (πίν. 2β-3). Σήμερα ό ναός αύτός δέν 
ύπάρχει καί στή θέση του χτίστηκε τό 1804 ή κεντρική εκκλησία τής κω- 
μοπόλεως2. Μέ διαστάσεις 0,90 x 0,60 μ., αύτόξυλο πλαίσιο, ή εικόνα αύτή 
άποτελοΰσε πιθανότατα μιά άπό τίς δεσποτικές τού τέμπλου τού παλιού 
ναού. Ή Παναγία μέ τόν αυστηρό χαρακτήρα καί τό μνημειακό στήσιμο 
δέν στερείται κομψότητος. Τά πρόσωπα τών δύο μορφών έχουν πλαστεί 
μέ αβρότητα καί σχεδιαστική καθαρότητα. Οί ώχρόλευκες αραιές καί στα
θερές πινελιές τών φώτων δέν δημιουργούν ξεκομμένα επίπεδα στό πρόσωπο, 
ένώ παράλληλα άναδεικνύουν τήν πνευματικότητα τής μορφής. Τό ζωηρό 
κόκκινο μαφόριο μέ τίς όμοιόχρωμες φωτοσκιάσεις έχει πτυχές όργανω- 
μένες σε γεωμετρικά σχήματα πού εναλλάσσονται ρυθμικά. Ή εικόνα σέ 
γενικό σχήμα ακολουθεί κάποιο πρότυπο τής Κρητικής σχολής, άνάλογο 
μ’ αύτό πού είχε υπόψη του ό Θεοφάνης στήν κατασκευή τής εικόνας τής 
Παναγίας 'Οδηγήτριας τής Μονής Σταυρονικήτα3. Μέ τήν εικόνα αύτή ή 
εικόνα τού Βελβεντοΰ παρουσιάζει ταυτότητα στό είκονογραφικό σχήμα, 
διαφέρει όμως στις ραδινότερες αναλογίες, στό αύστηρότερο στήσιμο καί 
στήν τεχνική μέ τό γραμμικό φωτισμό γύρω άπό τά μάτια, πού τονίζει τήν

1. Βλ. Ε. Τσιγαρίδα, Βυζαντινά καί Μεσαιωνικά μνημεία Μακεδονίας, ΑΔ 29 
(1973), Χρονικά Β2, 490-491, είκ. 449α-γ. Π. Λαζαρίδη, Βυζαντινά καί Μεσαιωνικά 
μνημεία Μακεδονίας, ΑΔ 29 (1973), Χρονικά Β3, 762-764.

2. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη Λαογραφικοί άντίλαλοι, δ.π., σ. 175.
3. Βλ. Μ. Chatzidakis, Recherches sur le peintre Théophane le Crètois, DOP 

23-24 (1969-1970) είκ. 83, έγχρωμη άπεικόνιση βλ. Χρ. Πατρινέλη-Α. Καρα- 
κατσάνη-Μ. Θεοχάρη, Μονή Σταυρονικήτα, Άθήναι 1974, είκ. 13.
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πνευματικότητα τής μορφής καί δίνει βάθος στήν έκφραση. Ή τεχνική αύτή 
σύμφωνα με τήν οποία ό γραμμικός φωτισμός οργανώνεται γύρω από τά 
μάτια, έχει τήν καταγωγή της σέ τρόπους τής παλαιολόγειας τέχνης1, καί 
συνδέει τήν εικόνα μας με έργα τοϋ 15ου αί.2. Γι’ αύτό τό λόγο έχουμε τή 
γνώμη ότι ή εικόνα τοϋ Βελβεντοϋ μπορεί νά τοποθετηθεί μέ πολλή πι
θανότητα στό τέλος τοϋ 15ου αιώνα.

Στήν ίδια περίπου εποχή μπορεί νά τοποθετηθεί καί μιά εικόνα τοϋ'Αγ. 
Νικολόιον, (πίν. 4α), μικρών διαστάσεων (0,59x0,45 μ.), πού δυστυχώς είναι 
πολύ φθαρμένη καί μαυρισμένη. Στήν άπόδοση τοϋ προσώπου τοϋ άγιου 
ό ρόλος τής γραμμής άτονεΐ καί περιορίζεται μόνο στή διαγραφή τών μα
τιών καί τής μύτης. ’Αντίθετα τό μέτωπο καί τά μάγουλα, παρά τό γεγονός 
ότι πρόκειται γιά γεροντική μορφή, είναι άρυτίδωτα. Σέ αντίθεση μέ τό 
μαλακό πλάσιμο τοϋ προσώπου έρχεται ή έντονη σχηματοποίηση τών μαλ
λιών καί τής γενειάδας. Ό φυσιογνωμικός τύπος καί τά τεχνικά χαρακτη
ριστικά τής εικόνας έχουν τό παράλληλό τους σέ τοιχογραφίες τής Καστο
ριάς τοϋ τέλους τοϋ 15ου αιώνα καί σέ εικόνες άπό τή Βέροια καί τήν Κα
στοριά τής ίδιας περιόδου3.

Σέ μιά άλλη εικόνα παριστάνεται ό αρχάγγελος Μιχαήλ (πίν. 4β) σέ προ
τομή κρατώντας στό δεξί χέρι ρομφαία καί στό άριστερό γαλάζια σφαίρα, 
πάνω στήν οποία διακρίνουμε τό γράμμα X, προφανώς ό,τι έμεινε άπό τά 
αρχικά τών λέξεων, Χριστός Δίκαιος Κριτής. Ό είκονογραφικός τύπος τοϋ 
αρχάγγελου καί οί μικρές σχετικώς διαστάσεις τής εικόνας (0,47x0,30μ.) 
συνηγοροΰν στήν υπόθεση ότι ή εικόνα ανήκει ίσως σέ ένα σύνολο πού 
συνέθετε τήν μεγάλη Δέηση εικονοστασίου. Τό νεανικό πρόσωπο τοϋ άρ- 
χαγγέλου παρά τήν κακή διατήρηση άναδεικνύεται άπό τό έντονο παίξιμο 
φωτός καί σκιάς. Τό πηγούνι προβάλλει τονισμένο άπό τήν σκιά πού πέφτει 
στό λαιμό, ενώ τά μάτια βαθαίνουν περισσότερο, όπως είναι πλαισιωμένα 
άπό φωτισμένες επιφάνειες. Ό εικονιστικός τύπος τής μορφής πού έχει 
τήν καταγωγή του σέ παλαιογόγεια πρότυπα4, καί ή τεχνική έκτελέσεως5

1. Βλ. Μ. Chatzidakis, Théophane, δ.π., εΐκ. 124.
2. Βλ. Μ. Chatzidakis, Théophane, δ.π., εΐκ. 123. Πρβλ.καΐ Μ. Χατζηδά- 

κ η, Εικόνες τής Πάτμου, ’Αθήνα 1977, εΐκ. 36-37 καί T h. C h a t z i d a k is, L’ art 
des icônes en Crète et dans les îles après Byzance (Κατάλογος έκθέσεως στό Charleroi τό 
1982, άρ. 3).

3. Βλ. Πελεκανίδη, Καστοριά, δ.π., πίν. 175α. Πρβλ. καί εικόνες 'Αγ. Νικολάου 
στή συλλογή Τσακύρογλου, Α. Καρακατσάνη, Εικόνες, Άθήναι 1980, σ. 22, εΐκ. 5.

4. Βλ. Masterpieces of Byzantine and Russian Icon Painting, London 1974 (Κατάλογος 
έκθέσεως στήν Temple Gallery), άρ. κατ. 8, εΐκ. 8.

5. Πρβλ. A. Ξυγγόπουλου, Κατάλογος εικόνων Μουσείου Μπενάκη, ’Αθήνα 
1936, άρ. 5, εΐκ. 4, πίν. 7β.



314 Ε. Τσιγαρίδας—K. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα

όδηγοϋν σέ χρονολόγηση τής είκόνας στο τέλος τοΰ 15ου αΐ. ή πιθανότατα 
στις άρχές τοΰ 16ου αί.

Στό 16ο αιώνα φαίνεται ότι ανήκει τμήμα τοϋ’Αποστολικοϋ, πού σώθη
κε πολύ φθαρμένο μέ τήν παράσταση τεσσάρων ’Αποστόλων. Οί ’Απόστο
λοι είκονίζονται στηθαΐοι μέσα σέ γραπτά τοξωτά διάχωρα που έχουν άπο- 
δοθεΐ μέ βαθυκύανο καί κόκκινο χρώμα (πίν. 8β). ’Από έπιγραφές, γραμμέ
νες σέ μεγαλογράμματη μέ κόκκινο χρώμα γραφή, τά πρόσωπα πού εΐκονί- 
ζονται στό Άποστολικό ταυτίζονται μέ τούς ’Αποστόλους Λουκά, Άνδρέα, 
Μάρκο καί ’Ιάκωβο. Ή καλύτερα διατηρημένη μορφή είναι τοϋ Λουκά πού 
εικονίζεται άριστερά τυλιγμένη στό πρασινογάλαζο ίμάτιο νά κρατά κλει
σμένο κώδικα Εύαγγελίου (πίν. 9). Ή πτυχολογία, μέ σκληρές σκοτεινές 
γραμμές τονισμένες άπό λευκά φώτα, είναι επίπεδη,ενώ τό πρόσωπο, δου
λεμένο μέ προσοχή καί μέ άφθονη χρήση φώτων, διακρίνεται άπό τήν τάση 
νά άναδειχθοϋν οί όγκοι. Καί έδώ λευκές γραμμές τονίζουν τις λεπτομέρειες 
καί τά περιγράμματα τών χαρακτηριστικών. Οί τεχνικές άρετές τοϋ έργου 
καί τό όλο ύ'φος τής ζωγραφικής, φέρνουν τήν εικόνα κοντά σέ έργα τής 
Κρητικής σχολής τοϋ πρώτου μισοΰ τοΰ 16ου αιώνα1, άπό τά όποια διαφο
ροποιείται ώς προς τό μαλακότερο πλάσιμο.

Έντονη εκφραστική διάθεση διαπιστώνεται σέ εικόνα (πίν. 5α καί 6) 
άπό τό ναΐσκο τοϋ σημερινοϋ νεκροταφείου τοϋ χωριοΰ, κτίσμα τοΰ 19ου 
αί.. Πρόκειται γιά τήν σύναξη τών Δώδεκα ’Αποστόλων (0,90 Χθ,71μ.) πού έπι- 
γράφεται άνορθόγραφα ΑΠΟΣΤΟΛΥ ΤΩΝ ΔΟΔΕΚΑ. Ό κυρίαρχος ρόλος τής 
συνδυασμένης μέ λευκές πινελιές γραμμής πάνω σέ σκοτεινό προπλα
σμό προσδίδει στά πρόσωπα ένταση καί έκφραστικότητα. Τά ιδιαίτερα τε
χνικά χαρακτηριστικά τής είκόνας καί ό έξπρεσιονιστικός χαρακτήρας 
τών μορφών, παρά τήν κοινότητα τών φυσιογνωμικών τύπων μέ τύπους τής 
Κρητικής σχολής, έντάσσουν τήν εικόνα σέ άντιιδεαλιστικές τάσεις τής 
ζωγραφικής πού σημειώνονται στόν ήπειρωτικό χώρο τής Ελλάδος. Ή ει
κόνα, πού είναι έργο ενός προικισμένου καλλιτέχνη, μπορεί νά τοποθετη
θεί στό τέλος τοϋ 15ου ή στις άρχές τοϋ 16ου αιώνα2.

1. Βλ. Chatzidakis, Théophane, δ.π., είκ. 94 96α. Γιά τήν πτυχολογία πρβλ. Μ. 
Χατζηδάκη, Ό Ζωγράφος Ευφρόσυνος, «Κρητικά Χρονικά» X (1956) πίν. ΚΕ' καί 
ΚΖ', είκ. 1. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Πάτμου, πίν. 16.

2. Πρβλ. Καρακατσάνη, ΕΙκόνες, δ.π., σ. 15 είκ. 5. Άπό τδν ίδιο ναό προέρ
χονται καί δύο άλλες εΙκόνες, οί όποιες πρέπει νά ήταν στημένες στό τέμπλο τού παλιό- 
τερου ναού. Οί εΙκόνες αύτές, πού δέν διατηρούνται σέ καλή κατάσταση, είναι τοϋ ενθρο- 
νου Χριστοϋ(0,92 χΟ,57μ.)καί τής Παναγίας 'Οδηγήτριας (0,85 χΟ,57μ.).Οί εικόνες είναι 
έργο τοϋ ίδιου καλλιτέχνη πού έργάζεται στό 16ο-17ο αίώνα σύμφωνα μέ πρότυπα τής 
Κρητικής σχολής.
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Στό πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα μπορεί νά τοποθετηθεί ή εΙκόνα τοϋ 
'Αγ. Νικολάου (0,82x0,53 μ.). Ό φυσιογνωμικός τύπος (πίν. 5βκαί 7β)καί ή 
τεχνική απόδοση εχει την καταγωγή σέ έργα του 15ου αί. πού έντοπίζο- 
νται στή Μακεδονία. ’Αντίθετα τό έκφραζόμενο ήθος συγγενεύει μέ έργα 
τοϋ πρώτου μισού τοϋ 16ου αΐώνα1.

Τήν οικονομική άκμή τοϋ τόπου, πού συνεχίζεται στό 16ο αιώνα, επι
βεβαιώνουν ή άνίδρυση νέων ναών καί ή κατασκευή εικόνων καί τέμπλων 
πού χρονολογούνται στήν τελευταία κυρίως δεκαετία τοϋ 16ου αιώνα2. Ένας 
από τούς ναούς αυτούς είναι τοϋ 'Αγίου Νικολάου, μονόκλιτη ξυλόστεγη, 
μικρών διαστάσεων βασιλική μέ ανοιχτή στοά στή νότια πλευρά3. Ό ναός 
αυτός, όπως μαθαίνουμε από επιγραφή, τοιχογραφήθηκε τό 1588 άπό τόν 
«ιστοριογράφο Νικόλαο» μέ δωρεά τοϋ Γ. Μουτάφη καί άλλων4. Στά 1591 
ό ίδιος δωρητής εχει συνδέσει τό όνομά του μέ τό τέμπλο τοϋ ναοϋ, όπως 
μαθαίνουμε άπό γραπτή επιγραφή πού σώζεται στό τέμπλο κάτω άπό τόν 
εσταυρωμένο (πίν. 8α). Ή επιγραφή αυτή εχει ώς έξης: ΕΤ(ΟΥΣ) 7099 ΑΝΥ- 
ΣΤΟΡΗΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜ /ΠΛΟ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΠΟΥ / Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ 
ΚΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΜΟΥΤΑΦΙ ΑΜΑ ΣΙΒΥΟΥ ΚΙΡΟΣ. TÒ τέμπλο όμως πού 
βρίσκεται σήμερα στό ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου προοριζόταν αρ
χικά ή ανήκε σέ άλλο ναό5. Τοϋτο άποδεικνύεται άπό τό ότι στό 
σημείο επαφής τοϋ τέμπλου μέ τό βόρειο τοίχο τοϋ ναοϋ αυτό είναι κομ
μένο καί προσαρμοσμένο στις διαστάσεις τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου. 
Τό τέμπλο αυτό πού είναι τό πιό παλιό, γνωστό μέχρι στιγμής, χρονολο
γημένο τέμπλο, καί άπό τά πιό σημαντικά στον έλλαδικό χώρο6, φέρει 
πυκνή φυτική διακόσμηση σέ χαμηλό ανάγλυφο καί είναι βαμμένο χρυσό

1. Βλ. Μ. X α τ ζ η δ ά κ η, Ή χρονολόγηση μιας εικόνας της Καστοριάς, ΔΧΑΕ, 
περ. Δ' τόμ. Ε' (1966-1969), είκ. 115β. Ά. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα ιστορίας της 
θρησκευτικές ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 1957, πίν. 23.

2. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, ’Εκκλησιαστικά μνημεία 16ου αιώνα, 
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 21.

3. Ν. Χρονοπούλου-Ζαμενοποόλου, Ό Άϊ Νικόλας στό Βελβεντό 
Κοζάνης, ’Αθήνα 1980. Τή μελέτη αύτή δέν στάθηκε δυνατό νά τη βρούμε. Τζινίκου- 
Κακούλη, Βελβεντό, δ.π., σ. 5-77.

4. Βλ. σχετικά ΑΔ 16 (1960) 228-229, πίν. 202α. Ό Πελεκανίδης άναφέρει, προφανώς 
άπό παραδρομή, ότι ή άνιστόρηση τού ναού έγινε τό 1591, ένώ ή Τζινίκου-Κακούλη τό 
1568, βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, δ.π., σ. 12.

5. Έτσι έπιβεβαιώνεται ή παράδοση σύμφωνα μέ τήν όποια τό τέμπλο καί οί είκόνες 
έχουν μεταφερθεϊ άπό άλλη έκκλησία τοϋ Βελβεντοϋ, τήν όποια κατεδάφισαν οί Τοϋρκοι, 
βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, δ.π.,σ. 7-11 καί 69.

6. Βλ. ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, 228 καί 229. Νεοελληνική χειροτεχνία, Άθήναι 1969 
(Έκδοση Εθνικής Τραπέζης), σ. 61, είκ. 16 καί Ε. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα 
’Ηπείρου 17ου-α' ήμίσεως 18ου αί., Άθήναι 1980, σ. 26-28, πίν. ΙΑ καί Β.
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μέ κόκκινο καί γαλάζιο χρώμα στο βάθος. Δυστυχώς οί δεσποτικές του εικό
νες καί μέρος των εικόνων του Άποστολικοϋ έχουν κλαπεΐ τό 1980. Οί εξι 
εικόνες τοϋ Άποστολικοϋ, (πίν. 10α καί 10β)’πού σώθηκαν1 χαρακτηρίζονται 
άπό γραμμικό λεπτοδουλεμένο πλάσιμο στό πρόσωπο καί άφθονία χρυσο- 
κοντυλιάς στήν πτυχολογία, πού δημιουργεί εντύπωση χρυσής άνταύγειας 
στά ενδύματα. Ξεχωριστό στοιχείο τό βάθος, πού είναι διακοσμημένο μέ 
γύψινο, ανάγλυφο, φυτικό κόσμημα. Τό κόσμημα αυτό έπεκτείνεται καί 
στον φωτοστέφανο. Τό ίδιο φυτικό κόσμημα μέ τήν ίδια τεχνική άποτελεΐ 
καί τό κύριο θέμα τής ανάγλυφης διακοσμήσεως τοϋ τέμπλου, όπως δείχνει 
καί τό βημόθυρό του. Τούτο σημαίνει ότι οί εικόνες καί τό τέμπλο έχουν 
γίνει άπό τό ίδιο συνεργείο καί τήν ίδια έποχή, δηλ. στά 15912.

Στό ίδιο εργαστήρι άλλά σέ άλλο καλλιτέχνη πρέπει νά αποδοθούν 
δύο εικόνες πού προέρχονται άπό τό τέμπλο τού ναού τού Άγ. Δημητρίου 
τής Γρατσιάνης3. Ή πρώτη, πού φέρει χρονολογία 1595 καί άφιερωματική 
επιγραφή κατεστραμμένη4, εχει θέμα τούς Ταξιάρχες (0,80x0,58 μ.), αρχάγ
γελο Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πού κρατούν τήν προτομή τού Χριστού Εμμανουήλ 
(πίν. 11). Οί μορφές πλάθονται μέ πλατιές, φωτισμένες επιφάνειες πού όρί- 
ζονται άπό έντονες κοφτές σκιές μέ χρήση γραμμικών φώτων στά έξέχοντα 
σημεία τού προσώπου. Τό γύψινο ανάγλυφο πλαίσιο τής εικόνας καί οί 
φωτοστέφανοι μέ τήν ίδια τεχνική καί θεματολογία θυμίζουν τήν ανάλογη 
διακόσμηση τού άποστολικοϋ τού ναού τού 'Αγίου Νικολάου. Τά ίδια τε- 
χνοτροπικά καί διακοσμητικά στοιχεία παρουσιάζει καί ή δεύτερη εικόνα, 
τής Φάοξενίας τον Αβραάμ (0,79 Χθ,58 μ.), γι’ αύτό τήν αποδίδουμε στον ίδιο 
ζωγράφο μέ τήν προηγούμενη (πίν. 12). Πέρα άπ’ αύτό ή εικόνα αυτή άπό 
άπόψεως τέχνης παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία μέ τήν εικόνα τής φι
λοξενίας τού ’Αβραάμ πού υπήρχε στό τέμπλο τού 'Αγ. Νικολάου5. Κοινά 
στοιχεία άνάμεσα στις δύο εικόνες είναι οί φυσιογνωμικοί τύποι, ό τρόπος

1. Οί διαστάσεις των εικόνων αυτών ποικίλλουν καί κυμαίνονται άπό 0,33 X 0,37 εως 
0,40x0,41 μ.

2. Ή άποψη τής Τζινίκου-Κακούλη ότι οί εικόνες αυτές «θά πρέπει να φιλοτεχνή- 
θηκαν πρίν άπό τό 1389» δέν φαίνεται εύστοχη. Άπό τις δεσποτικές είκόνες πού έχουν 
κλαπεΐ αποδίδουμε μέ βεβαιότητα στον ίδιο ζωγράφο πού εκανε καί τά Άποστολικά, τήν 
Φιλοξενία τοϋ ’Αβραάμ καί τήν είκόνα τοϋ Προδρόμου. Οί δύο αυτές είκόνες έκτός άπό 
τά κοινά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά είχαν τήν ίδια φυτική ανάγλυφη διακόσμηση μέ 
τά Άποστολικά. ’Απεικόνιση τής Φιλοξενίας τοϋ ’Αβραάμ βλ. Τζινίκου-Κακού
λη, Λαογραφικοί ’Αντίλαλοι, δ.π., σ. 185.

3. Για τήν προέλευσή τους βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό,δ.π.,σ. 103-106.
4. Ή χρονολογία πού διακρίνεται στό κάτω τμήμα τής εικόνας, μπορεί νά διαβαστεί 

ΖΡΓ ή ΖΡΙ, κι’ αύτό γιατί τό τελευταίο γράμμα δέν σώζεται καλά.
5. Βλ. σημ. 2.
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μέ τον όποιο λειτουργεί ή φωτοσκίαση στην άπόδοση του προσώπου καί 
τα βαθιά πτυχωμένα ρούχα μέ τις εντονες φωτοσκιάσεις. Ή διαπίστωση 
αυτή, παρά τις διαφορές στις συνθετικές αναζητήσεις ενισχύει τήν άπόδοση 
των δύο παραπάνω εικόνων τοϋ 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης στήν καλλιτε
χνική δραστηριότητα του εργαστηρίου πού δούλεψε καί τις εικόνες του τέ
μπλου τοϋ 'Αγ. Νικολάου.

Ό ναός τοϋ 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης1, πού προαναφέραμε, είναι 
μιά μικρή τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, εξωτερικών διαστάσεων περίπου 
13 χ9 μ., διακοσμημένη μέ τοιχογραφίες τοϋ δεύτερου μισοϋ τοϋ 16ου αιώνα, 
τών άρχών τοϋ 17ου, άλλά καί τοϋ 15ου αιώνα. Οί τοιχογραφίες τοϋ δεύτε
ρου μισοϋ τοϋ 16ου αιώνα2 καλύπτουν ολόκληρη τήν εξωτερική πλευρά τοϋ 
δυτικού τοίχου καί άναφέρονται στό θέμα τής Δευτέρας Παρουσίας. ’Από 
τεχνοτροπική άποψη παρατηρεϊται σ’ αυτές κάποιος έκλεκτισμός. Οί μορ
φές λ.χ. είναι άλλοτε ογκώδεις καί βαριές καί άλλοτε χυτές καί ραδινές 
(πίν. 13α καί 13β).’Ανάλογη τάση παρατηρεϊται καί στήν πτυχολογία, όπου, 
δίπλα σέ μιά πλούσια, πληθωρική στήν άνάπτυξή της πτυχολογία πού φτά
νει σε εκζήτηση, συνυπάρχει πτυχολογία πού ξεδιπλώνεται πιό όργανικά 
πάνω στό σώμα. Κοινό στοιχείο πού συνδέει τις δύο τάσεις είναι ό έκφρα- 
στικός, άντιϊδεαλιστικός χαρακτήρας τών μορφών καί ή προτίμηση πού 
παρατηρεϊται στις εντονες φωτοσκιάσεις πού υπηρετούν ώστόσο μιά ζω
γραφική άντίληψη στήν άπόδοση τοϋ προσώπου καί τοϋ ρούχου. Ό έκλε- 
κτισμός αυτός, σέ συνδυασμό μέ τά μανιεριστικά στοιχεία στήν άπόδοση 
τοϋ ρούχου, τοποθετούν τις τοιχογραφίες στό δεύτερο μισό τοϋ 16ου αιώνα, 
περίοδο πού παρατηρούνται παρόμοιες τάσεις καί άλλοΰ3.

Στον κυρίως ναό σώζονται τοιχογραφίες μόνο στό χώρο τοϋ ίεροΰ (πίν. 
14α). Οί τοιχογραφίες αυτές, μέ βάση τήν τεχνική άποδόσεως τών δύο αγ
γέλων πού συνοδεύουν τήν παράσταση τοϋ μελισμοϋ, άποδίδονται σέ δύο 
καλλιτέχνες. Ό ένας άπ’ αύτούς διακρίνεται άπό τή γραμμική σκληρότητα 
στή διαγραφή τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου καί τή σκληρή φωτο
σκίαση, στοιχεία πού εξυπηρετούν φυσιογνωμικούς τύπους μέ τάσεις δυ
σμορφίας (πίν. 14β). Τά ίδια χαρακτηριστικά θά συναντήσουμε σέ μία ομάδα

1. Στοιχεία για τον ναό καί τή διακόσμησή του βλ. Τζινίκου-Κακούλη, 
Βελβεντό, ό.π., 87 κ.έ.

2. Ή Τζινίκου-Κακούλη άναφέρει γραπτό ιχνογράφημα ανάμεσα στήν τοιχογραφία 
τής Δεύτερης Παρουσίας πού δίνει χρονολογία ΖΡΑ Μαρτίου ιε (7101-5508 = 1593). Ή 
χρονολογία αύτή, έφόσον εχει μεταγραφεί ορθά, μπορεί νά θεωρηθεί σαν όριο ante quem 
τής χρονολογίας τοιχογραφήσεως τής Δευτέρας Παρουσίας. ’Ανάμεσα στό πλήθος των 
Ιχνογραφημάτων προσωπικά διέκρινα καί τήν χρονολογία ΖΡΜ=1632.

3. Βλ. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Πάτμου, ο.π.,σ. 107.
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τεσσάρων εικόνων πού κοσμούσαν άλλοτε τό τέμπλο τοϋ ναού τοϋ 'Αγ. Δη- 
μητρίου1. Οί εικόνες αύτές, πού χρονολογούνται άπό επιγραφή στα 1632, έ
χουμε τή γνώμη ότι θά πρέπει να θεωρηθούν έργο τού ένός από τούς δύο καλ
λιτέχνες πού δούλεψαν στή διακόσμηση τού Ιερού. Σε περίπτωση πού ή 
απόδοση αυτή είναι σωστή, τότε οί τοιχογραφίες τού ίεροΰ θά πρέπει να το
ποθετηθούν στήν ίδια εποχή μ’ αυτή πού χρονολογούνται οί εικόνες.

Λείψανα τοιχογραφιών σώθηκαν καί στήν εξωτερική όψη τού νότιου 
τοίχου. Οί τοιχογραφίες αύτές πού άνήκουν σέ είκονογραφικό κύκλο τής 
ζωής τού 'Αγ. Δημητρίου πού έχει καταστραφεί, παρά τή σημαντική φθορά 
τους άπό τά νερά τής βροχής, φαίνεται ότι είναι παλιότερες άπό τις τοιχο
γραφίες τού κυρίως ναού. Άπό τόν κύκλο αύτό σώζονται σήμερα λείψανα 
άπό τρεις σκηνές από τίς όποιες άναγνωρίζονται ή σκηνή πού απεικονίζει 
τόν 'Αγ. Δημήτριο μπροστά στον Μαξιμιανό καί ή σκηνή τού μαρτυρίου 
τού 'Αγ. Δημητρίου (πίν. 15α). Επίσης στον ίδιο τοίχο μέσα σέ κόγχη σώ
ζεται ή παράσταση τής Παναγίας 'Οδηγήτριας. Οί τοιχογραφίες αύτές μέ 
βάση τήν τυπολογία των μορφών, τή μαλακότητα τής πτυχολογίας στό 
χιτώνα τών στρατιωτών, τήν προτίμηση πού δείχνει ό καλλιτέχνης σέ ανοι
χτούς χρωματικούς τόνους, σέ συνδυασμό μέ είκονογραφικά στοιχεία πού 
ανάγονται σέ παλαιολόγεια χρόνια2, έχουμε τή γνώμη ότι χρονολογούνται 
μέ πολλή πιθανότητα στό 15ο αιώνα3.

Στό εσωτερικό τού ναού διατηρείται τμήμα τού ξυλόγλυπτου τέμπλου 
πού έχει άπαρτιστεϊ άπό κομμάτια πού άνήκουν σέ δύο πιθανότατα τέμπλα 
διαφορετικών έποχών (πίν. 15β). Άπό παλιότερο τέμπλο φαίνεται πώς προέρ
χεται ή ξυλόγλυπτη οριζόντια ταινία πού μεσολαβεί ανάμεσα στις δεσπο- 
τικές εικόνες καί τό άποστολικό. Στό ίδιο ίσως τέμπλο μπορούν νά άποδο- 
θούν καί τά κάθετα πλαίσια πού περιβάλλουν τίς δεσποτικές εικόνες. Τά 
κάθετα αύτά πλαίσια διακοσμούνται, σέ έπιπεδόγλυφη τεχνική, μέ άλυσσωτό 
όχτάσχημο πλοχμό ή μέ συμπλεκόμενα χιαστί πριονωτά φύλλα, ενώ ή ορι
ζόντια ταινία έχει διακόσμηση άπό κυματοειδή βλαστό μέ ήμίφυλλα (πίν. 
16α-16β). ’Ανάλογης μορφής καί τεχνικής βλαστός είναι σκαλισμένος σέ 
ξυλόγλυπτα τής Καστοριάς καί τής Πρέσπας πού έχουν χρονολογηθεί στό

1. Βλ. παρακάτω σελ. 322. Πρβλ. είκ. 14β, με 20β.
2. Οί στρατιώτες πού τόν λογχίζουν είναι δύο, σύμφωνα μέ παλαιολόγεια πρότυπα. 

Βλ.Ξυγγόπουλου, Ό είκονογραφικός κύκλος τής ζωής τού 'Αγ. Δημητρίου, Θεσσα
λονίκη 1970, σ. 28-29.

3. Ή Τζινίκου - Κακούλη πολύ σωστά τίς θεώρησε σάν τίς παλαιότερες τού ναού, 
άλλά τίς χρονολόγησε στον 14ο αιώνα, βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, 
ο.π., σ. 86.
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14ο αΐ.1. Κύριο χαρακτηριστικό τής τεχνικής πού συνδέει τα ξυλόγλυπτα 
αύτά μέ τα κομμάτια του Βελβεντοΰ είναι ή πλήρης απουσία επεξεργασίας 
τής επιφάνειας των διακοσμητικών θεμάτων σέ αντίθεση μέ τήν επεξεργα
σία πού ύφίσταται αυτή σέ τέμπλα τού 16ου καί των άρχων τού 17ου αιώνα2. 
Συνεπώς χρονολόγηση στό 14ο ή 15ο αιώνα των κομματιών αυτών τού τέ
μπλου τού 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης φαίνεται πολύ πιθανή.

Σέ νεότερο τέμπλο, τού τέλους τού 16ου ή τών άρχών του 17ου αιώνα 
φαίνεται πώς άνήκει τό βημόθυρο καί τό Άποστολικό τού ίδιου ναού, πού 
συνδυάζουν έπιπεδόγλυφη καί διάτρητη τεχνική. Ειδικότερα τό βημόθυρο 
(πίν. 18α), πού φυλάσσεται στον ένοριακό ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, έχει διακόσμηση σέ έπιπεδόγλυφη τεχνική. Ή διακόσμηση συνίστα- 
ται άπό σχηματοποιημένα πουλιά κι άνθοφόρους κλάδους πού βλαστάνουν 
άπό άγγεΐο καί περιβάλλουν έλισσόμενοι τις γραπτές μορφές τού αρχαγ
γέλου Γαβριήλ καί τής Παναγίας. ’Αντίθετα ή ξυλόγλυπτη πλατιά ταινία 
πού επιστέφει τό Άποστολικό είναι σέ διάτρητη τεχνική μέ διακόσμηση 
άπό κυματοειδή άνθοφόρο καί φυλλοφόρο κλάδο καί παρένθετα σχηματο
ποιημένα μικρά πτηνά καί παγόνια. Παρά τό γεγονός ότι τό βημόθυρο καί 
ή ταινία έπιστέψεως τού τέμπλου είναι σκαλισμένα μέ διαφορετική τεχνική, 
τά δύο κομμάτια συνανήκουν. Τούτο συνάγεται άπό τό κοινό θεματολόγιο 
καί τυπολογία, καθώς καί άπό τήν κοινή τεχνική στήν έπεξεργασία τών έπι- 
μέρους θεμάτων, τεχνική πού είναι ανάλογη μέ αυτή τού τέμπλου τού Άγ. 
Νικολάου Βελβεντοΰ πού χρονολογείται, όπως προαναφέραμε, στά 1591. 
Άλλωστε ό συνδυασμός διάτρητης καί έπιπεδόγλυφης τεχνικής παρατη- 
ρεΐται καί στό τέμπλο τού Άγ. Νικολάου Βελβεντοΰ καί μάλιστα στήν ται
νία πού επιστέφει τό Άποστολικό3 (πίν. 8α). Ή σχέση λοιπόν τού τέμπλου 
τού Άγ. Δημητρίου μ’ αυτό τού Άγ. Νικολάου μάς οδηγεί στή χρονολό
γησή του στά τέλη τού 16ου αιώνα.

Στήν ίδια εποχή οδηγεί καί ή τέχνη τών εικόνων τον ’Αποστο?.ικον, τού 
όποιου οί Απόστολοι καί οί άγιοι πού είκονίζονται είναι τοποθετημένοι 
μέσα σέ εξεργα τοξύλια (πίν. 16β-17β). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι 
οί φυσιογνωμικοί τύποι τών εικονιζομένων καί ό τρόπος διαγραφής τών χα
ρακτηριστικών τού προσώπου, μέ τίς έντονες ρυτίδες τών γεροντικών μορ

1. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, La sculpture sur bois, L’art byzantin, Mélanges Ch. Diehl, 
Paris 1930, σ. 174, είκ. 2. M. Corovic-Ljubinkovic, Les bois sculptés du Moyen 
âge dans les régions orientales de la Yougoslavie, Beograd 1965, πίν. II, β.

2. Βλ. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα Τέμπλα, δ.π., σ. 99 κ.έ.
3. Παρόμοιος συνδυασμός τεχνικής παρατηρεϊται καί στό κυπριακό τέμπλο τοϋ 16ου 

αιώνα πού βρίσκεται στό Victoria and Albert Museum τοϋ Λονδίνου, βλ. Τσαπαρλή, 
Ξυλόγλυπτα Τέμπλα, δ.π., σ. 33 καί 34.
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φών, τά βαθύσκιωτα τονισμένα μάτια πού προσδίδουν ένταση,αναγνωρί
ζονται σέ πρόσωπα τής Δευτέρας Παρουσίας πού σώζεται στο δυτικό τοίχο 
του ναού. ’Από τήν άλλη ορισμένα κοινά στοιχεία πού παρατηρούνται 
στις εικόνες τού Άποστολικού τού Άγ. Νικολάου Βελβεντοΰ οφείλονται πε
ρισσότερο σέ κοινές καλλιτεχνικές καταβολές καί στο πνεύμα τής εποχής 
πού άνήκουν, παρά στήν ταυτότητα τού καλλιτέχνη1.

Στο ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, στό χώρο τού διακονικού, είναι 
στημένο τμήμα ξυλόγλυπτου τέμπλου, τό όποιο σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
προέρχεται άπό τόν κατεδαφισμένο ναό τού Προδρόμου2. ’Από τό αρχικό 
τέμπλο σώζεται τμήμα τού Άποστολικού μέ δεκαπέντε τοξωτά διάχωρα 
σέ τρία κομμάτια, πλαίσια των δεσποτικών εικόνων καί τής Ωραίας Πύλης, 
καθώς καί τμήμα τής βάσεως τού τέμπλου μέ σειρά επάλληλων ξυλόγλυ
πτων ταινιών πού χωρίζονται άπό σχοινόμορφο ανάγλυφο κόσμημα (πίν. 
17α-18β). Τά διακοσμητικά θέματα τού Άποστολικού, τών ταινιών τής βά
σεως καί τών πλαισίων είναι κυματόμορφη κληματίδα μέ πριονωτά φύλλα, 
έλισσόμενοι, άνθοφόροι κλάδοι, διπλό άλυσσιδωτό πλέγμα, όκτάσχημος 
βλαστός μέ πριονωτά φύλλα, ψαθωτή ταινία, κ.ά.

Ή αρχιτεκτονική διάρθρωση τού τέμπλου, ή τυπολογία τού θεματολο- 
γίου του, καθώς καί ή τεχνική του είναι άνάλογη μ’ αυτή τού τέμπλου τού 
Άγ. Δημητρίου Γρατσιάνης, καί κυρίως τού Άγ. Νικολάου Βελβεντοΰ. Γιά 
τό λόγο αύτό τοποθετείται στό δεύτερο μισό ή στό τέλος τού 16ου αιώνα. 
Ίσως μάλιστα νά είναι τό άρχαιότερο άπό τά τέμπλα τού 16ου αιώνα πού 
σώζονται στό Βελβεντό, γιατί στήν τεχνική εκτέλεσή του είναι πιο αυστη
ρό σέ σχέση μέ τά άλλα δύο, στά όποια ό φυσιοκρατικός χαρακτήρας τού 
φυτικού θεματολογίου είναι πιό έντονος3.

Στήν ίδια έποχή μάς οδηγεί καί ή τέχνη τών εικόνων τοϋ Άποστολικού 
(πίν. 17α). Άπό τό Άποστολικό αυτό σώζονται δεκαπέντε εικόνες, άπό τις 
όποιες όκτώ άνήκουν σέ Αποστόλους (Πέτρο, Παύλο, Ιωάννη Θεολόγο, 
Ματθαίο, Θωμά, ’Ιάκωβο, Σίμωνα καί Λουκά), δύο σέ Προφήτες4 (’Ιωνά 
καί Ήσαΐα) καί πέντε στή Δέηση καί τούς άγγέλους πού τή συνοδεύουν. 
Στό Άποστολικό αυτό οί μορφές είναι σχετικά δύσμορφες καί τραχιές, μέ

1. Πρβλ. στα δύο τέμπλα τόν ’Απόστολο Άνδρέα καί τόν ’Απόστολο Μάρκο.
2. Βλ. Τζινίκου -Κακούλη, Λαογραφικοί αντίλαλοι, ό.π., σ. 175.
3. Βλ. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα Τέμπλα, δ.π., σ. 101-103.
4. Γιά τήν παράσταση τών Προφητών σέ Άποστολικά τέμπλων τοϋ 16ου-17ου αίώνα 

βλ. Μ. Καζανάκη, ’Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στό Χάνδακα, «Θησαυρίσματα» 11 
(1974) 252-255, πρβλ. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα, δ.π., σ. 74. Z. R a s ο 1 k ο _ 
ska-Nikolovska,L’ iconostase du monastère de Karpino, «Actes du XVe Con
grès International d’études byzantines», II, Athènes 1981, σ. 665-678. Γενικά βλ. M. C ha
tzi d a k i s, Ikonostas, «Reallexikon zur byzantinischen Kunst», Stuttgart 1973, τ. 3, στ. 
349-350.
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Πίν. 22

a. Βελβεντος. Εικόνα 'Αγ. Μερκούριον καί Αικατερίνης

β. Βελβεντός. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκον. 
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, λεπτομέρεια
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Πίν. 24

a, β. Βελβεντός. Βημόθυρο
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έντονη φωτοσκίαση καί ρυτίδες πού χαρακώνουν τα πρόσωπα καί διαγρά
φουν τούς έπιμέρους όγκους, στοιχεία κοινά στή ζωγραφική των τέμπλων 
τού Προδρόμου καί τού 'Αγ. Νικολάου Βελβεντοϋ. Περισσότερο όμως εντυ
πωσιακή είναι ή σχέση άνάμεσα στά δύο τέμπλα από τήν χρήση χρυσοκον- 
δυλιάς στήν απόδοση τής πτυχολογίας. Ωστόσο, παρά τά συγγενή αυτά 
τεχνικά στοιχεία άνάμεσα στά δύο τέμπλα, οί μορφές στό τέμπλο τού Προ
δρόμου διακρίνονται άπό τήν ένταση εσωτερικής ζωής, πού εκφράζεται όχι 
μόνο στό πρόσωπο, αλλά καί στήν ταραγμένη στάση καί τήν άνήσυχη πτυ- 
χολογία πού οργανώνεται σέ πλατιά επίπεδα. ’Αντίθετα οί μορφές τού τέ
μπλου τού 'Αγ. Νικολάου διακρίνονται άπό ίερατικότητα στή στάση, τυπι- 
κότητα καί ψυχρότητα στήν έκφραση καί γραμμικότητα στήν πτυχολογία. 
Επίσης παρατηρεϊται δυσαναλογία καί παραμόρφωση στήν άπόδοση των 
χεριών, στοιχείο άγνωστο στις εικόνες τού Άποστολικοΰ του Προδρόμου. 
Οί διαφορές πού παρατηρήσαμε, σέ συνδυασμό μέ τά κοινά στοιχεία πού 
διαπιστώσαμε στή ζωγραφική των δύο τέμπλων, έχουμε τή γνώμη ότι έ- 
δραιώνουν τήν αρχική εντύπωση ότι τά δύο σύνολα δέν συνιστοΰν διαφορε
τικό στάδιο εξέλιξης τού ίδιου καλλιτέχνη, αλλά αποτελούν έργα διαφο
ρετικών, άλλά σύγχρονων καλλιτεχνών, πού αντλούν ώστόσο άπό κοινές 
καλλιτεχνικές ρίζες.

Τήν ίδια έποχή μπορεί νά τοποθετηθεί καί ή εικόνα τού «ΑΡΧΟΝΤΟΣ, 
ΜΙΧΑΗΛ» (0,94x0,57 μ.) μέ τό θαυμάσιο αυτόξυλο ξυλόγλυπτο πλαίσιο σέ 
έπιπεδόγλυφη τεχνική (πίν. 19α). Ό ’Αρχάγγελος, ντυμένος μέ θώρακα, 
άκολουθεΐ τόν ήδη άπό τά μέσα του 15ου αιώνα άποκρυσταλλωμένο είκο- 
νογραφικό τύπο1. Πρωτοτυπία παρουσιάζει τό ζίγκ-ζάγκ σχέδιο στό φωτο
στέφανο σέ ζωηρό κόκκινο καί πράσινο χρώμα. Ό φυσιογνωμικός τύπος 
τού ’Αγγέλου μέ τό μακρόστενο πρόσωπο, τά λεπτά χαρακτηριστικά, τό 
βαθύ βλέμμα, καθώς καί ή τεχνική επιτρέπουν συσχετίσεις μέ έργα τού δεύ
τερου μισού τού 16ου αιώνα2.

Ό 17ος αιώνας βρίσκει τήν κωμόπολη τού Βελβεντού νά εύημερεΐ. Ή 
παράδοση μάλιστα άναφέρει ότι μετά τήν επανάσταση τού ’Επισκόπου Τρίκ- 
κης Διονυσίου, τού επιλεγόμενου Σκυλόσοφου, στά 1612, πολλές οικογέ
νειες άπό τήν Ήπειρο βρήκαν καταφύγιο στό Βελβεντό3. Στήν περίοδο αύτή 
άνήκει καί ή εικόνα τής Παναγίας'Οδηγήτριας (0,89 Χθ,63 μ.), πού προέρχε
ται άπό τή μονή τής 'Αγίας Τριάδας (πίν. 19β). Ή εικόνα αύτή έχει αύτό- 
ξυλο τοξωτό πλαίσιο στηριγμένο σέ κιονίσκους μέ έλικοειδεΐς ραβδώσεις.

1. Βλ. Χατζηδάκη, Είκόνες της Πάτμου, δ.π., σ. 102.
2. Βλ. Καρακατσάνη, Είκόνες, δ.π., σ. 28, είκ. 17.
3. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη, ΛαογραφικοΙ άντίλαλοι, δ.π., σ. 21.
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Άπό είκονογραφική, τυπολογική καί τεχνοτροπική άποψη ή είκόνα έχει 
κοινά στοιχεία μέ εικόνες του 16ου αιώνα1 καί κυρίως με τήν εικόνα τής 
Παναγίας 'Οδηγήτριας πού βρίσκεται στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο των 
Σκοπιών καί χρονολογείται στις αρχές του 17ου αιώνα2.

’Ακολουθούν μιά σειρά άπό εικόνες πού φέρουν χρονολογία ή χρονο
λογούνται μέσα στήν τρίτη δεκαετία τού 17ου αιώνα, άλλ’ ανήκουν σέ τρεις 
διαφορετικούς ζωγράφους3. Ή παλιότερη είναι μιά εικόνα τού 1631 μέ τούς 
αγίους Μερκούριο καί Αικατερίνη (0,81x0,54 μ.) πού προέρχεται άπό τό 
ναό τού Άγ. Δημητρίου στό νεκροταφείο (πίν. 22α). Οί "Αγιοι εϊκονίζονται 
ολόσωμοι, έχουν ζωηρούς χρωματισμούς στά ενδύματα — έντονο πράσινο 
καί κόκκινο—,ένώ παράλληλα στήν άπόδοση του ενδύματος τής Αικατερί
νης υπάρχει προτίμηση στή διάλιθη διακόσμηση μέ τήν τεχνική τού στίγ
ματος άπό παχύρευστο λευκό χρώμα.

’Ακολουθεί τό σύνολο τεσσάρων εικόνων τέμπλου, έργο ένός καλλι
τέχνη, πού προέρχονται άπό τό ναό τού 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης4. 
Πρόκειται γιά τις εικόνες τού Χρίστου Παντοκράτορας (0,87x0,62 μ., πίν. 
20α), τής Παναγίας 'Οδηγήτριας (0,84 ΧΟ,55 μ.,πίν.20β),τού ’Ιωάνναν τον Προ
δρόμου (0,86x0,58 μ.) σέ προτομή καί τού 'Αγ. Δημητρίου μέ στρατιωτικό 
ένδυμα επίσης σέ προτομή (0,86x0,59 μ.). Ή εικόνα τής Παναγίας φέρει τή 
χρονολογία ζρμ (1632)5, πού καθορίζει καί τό χρόνο κατασκευής των άλ
λων τριών εικόνων. Άπό άπόψεως τέχνης οί εικόνες αυτές χαρακτηρίζον
ται άπό έντονες φωτοσκιάσεις καί γραμμική διαγραφή τού προσώπου, κα
θώς καί σχηματοποίηση στήν άπόδοση τής πτυχολογίας. Ωστόσο τό κύ
ριο χαρακτηριστικό τών εικόνων είναι ό εντυπωσιακός έξπρεσιονιστικός 
χαρακτήρας τών μορφών πού φτάνει στή δυσμορφία. Μορφές εξίσου δύσ
μορφα εκφραστικές δίνουν εικόνες του βορειοελλαδικού χώρου καί τού 
ευρύτερου βαλκανικού τό 170 αιώνα6.

Ένας τρίτος ζωγράφος δουλεύει μόλις ένα χρόνο μετά, τό 1633, τήν

1. Βλ. W. F e 1 i c e 11 i - L i e b e n f e 1 s, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei 
Lausanne 1956, εΐκ. 113c-d.

2. Βλ. K. Balabanov, Ikone in Makedonije, Beograd 1969, είκ. 63.
3. ’Από τις εικόνες πού μπορούν να ένταχθοϋν στον 17ο αιώνα περιοριζόμαστε νά 

άναφέρουμε τις εικόνες έκεϊνες πού διατηρούνται σέ σχετικά καλή κατάσταση.
4. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, ό.π., σ. 102 καί 106-108. Οί εΙκόνες 

αύτές άποδίδονται σε εναν άπό τούς ζωγράφους πού δούλεψαν στή διακόσμηση τού ίερού 
ναού τού Άγ. Δημητρίου Γρατσιάνης, βλ. παραπάνω σελ. 318.

5. Ή Τζινίκου-Κακούλη άπό παραδρομή μεταγράφει τήν χρονολογία σέ 1630, βλ. 
Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντό, ό.π., σ. 107.

6. K. Weitzmann, Μ. Chatzidakis, K. Miatev.Sv. Radojcic,Iko 
nen, Wien-München 1965, είκ. 140, καί 215.
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εικόνα τον Προδρόμου (1,02x0,60 μ.) πού προέρχεται άπό τή μονή τής 'Αγ. 
Τριάδος1. 'Ο ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (πίν. 21α), πού είκονίζεται σέ προτομή 
στον καθιερωμένο στα μεταβυζαντινά χρόνια τύπο2, διακρίνεται άπό τήν 
καλλιγραφική, γραμμική ξηρότητα τής ζωγραφικής πού προσδίδει στό 
έργο ψυχρότητα καί σχηματοποίηση, χαρακτηριστικά πού σημαδεύουν τή 
μεταβυζαντινή ζωγραφική κυρίως από τό δεύτερο τέταρτο τού Που αιώνα 
καί μετά.

Στήν ίδια πιθανότατα εποχή μπορούμε νά αποδώσουμε τό βημόθυρο 
(1,02x0,60 μ.) πού προέρχεται, όπως καί ή προηγούμενη εικόνα, άπό τή 
μονή τής 'Αγ. Τριάδος (πίν.24α,β).Στά δυό φύλλα τού βημοθύρου τό κύριο θέ
μα τού Εύαγγελισμοΰ συνοδεύεται άπό τούς Προφήτες Σολομώντα καί Δαυίδ 
πού εικονίζονται στήν κορυφή κτηρίων πού δεσπόζουν στή σύνθεση, ένώ στό 
κάτω τμήμα τού βημοθύρου σέ χωριστή ζώνη παριστάνονται οί άγιοι Βα
σίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, Νικόλαος. Τό βημόθυρο αύτό, τού ο
ποίου τό είκονογραφικό σχήμα τού Εύαγγελισμοΰ καί ή τυπολογία των μορ
φών θυμίζει βημόθυρο τού 1607 πού βρίσκεται στό ’Αρχαιολογικό Μου
σείο των Σκοπιών3, διακρίνεται άπό τή σχεδιαστική του καθαρότητα καί 
τήν άπλοποίηση των ζωγραφικών μέσων—κυρίως στις δευτερεύουσες μορ- 
φές—χαρακτηριστικά πού τό κατατάσσουν στό πρώτο τέταρτο τού Που 
αιώνα.

Τήν οικονομική άκμή τής κωμοπόλεως άκολουθεΐ ή πνευματική. Τό 
1774 οί προύχοντες του χωριού παίρνουν τήν έγκριση καί ιδρύουν στό Βελ- 
βεντό «Φροντιστήριον τών ελληνικών γραμμάτων»4. Άπό τήν περίοδο αύτή 
έχουμε δυό χρονολογημένες εικόνες με σαφείς δυτικές επιδράσεις. Πρό
κειται γιά τή Φιλοξενίατοϋ ’Αβραάμ (1,01x0,61 μ.), πού φέρει τήν χρονο
λογία 17485, καί εικόνα του Χριστού ενΟρονου του έτους 1763 (πίν. 21 β), πλαι
σιωμένου άπό τούς δώδεκα Ευαγγελιστές (1,02X0,79 μ.). Οί Εύαγγελιστές

1. Ή χρονολογία είναι γραμμένη στό είλητάριο καί Εχει ώς έξης: ΕΠΟΙΕ ΖΡΜΑ. 
’Επίσης έπιγραφή πού σώζεται στό χρυσό κάμπο δεξιά άπό τό κεφάλι τοϋ Προδρόμου 
Εχει ώς έξης f ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ Τ(ΟΥ) Θ(ΕΟ)Υ ΜΕΛΕΤΗΟΥ ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ.

2. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ή χριστιανική καί βυζαντινή εικονογραφία, Γ', Ή εΐκών 
τού Προδρόμου, «Θεολογία» ΚΗ'(1958) 489-491 καί J. Lafontaine-Dosogne, 
Une icône d’Angelos et l’icônographie du saint Jean-Baptiste ailé, Bulletin des Musées 
Royaux d’art et d’histoire, Bruxelles 1978, σ. 121-144.

3. Βλ. Balabanov, Ikone, ο.π., είκ. 73.
4. Βλ. Τζ ι V ί κ ο υ - Κακούλ η, ΛαογραφικοΙ αντίλαλοι, Ö.π., σ. 24, καί Στ. 

Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τού έλληνισμοϋ τής 
Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αΙώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 198-200.

5. Κάτω στό πλαίσιο σώζεται ή έπιγραφή t ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ 
ΙΩANNOY ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 1748.
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είκονίζονται μέσα σέ μετάλλια καί εντάσσονται στήν περίτεχνη διακόσμη- 
ση του θρόνου, πού μαζί μέ τή βαριά καί εξεζητημένη πτυχολογία τοϋ Χρί
στου προδίδει δυτικές επιδράσεις1. Πέρα άπό αυτό ό φυσιογνωμικός τύπος 
τοϋ Χρίστου2 καί ή έκφραση στο πρόσωπο εχει έπηρεαστεΐ άπό τό ουμανι
στικό μήνυμα τοϋ εύρωπαϊκοϋ διαφωτισμού, πού αρχίζει να περνάει άπό 
τούς Έλληνες τής διασπορας στά αστικά κέντρα τής δυτικής Μακεδονίας. 
Στήν εικόνα αυτή υπάρχει καί μιά άπό τις δυο ύπογραφές ζωγράφων πού 
βρήκαμε κατά τήν καταγραφή των εικόνων τοϋ Βελβεντοϋ3. Ή επιγραφή 
άναφέρει «διά χειρός γεωργίου4 ίερέως έκ πολιτείας Κοζάνης 1763 Φεβρουά
ριου 26» καί άποτελεΐ τό τέλος άφιερωματικής επιγραφής σέ μικρογράμ- 
ματη γραφή πού διατηρείται στό κάτω μέρος τής εικόνας.

Ό 19ος αιώνας σημαδεύεται στό Βελβεντό άπό τήν ανέγερση τής επι
βλητικής τρίκλιτης βασιλικής τοϋ ένοριακοΰ ναοϋ τοϋ αφιερωμένου στήν 
Κοίμηση τής Θεοτόκου, πού εγκαινιάζεται, σύμφωνα μέ τήν κτητορική έπι- 
γραφή, στά 18045. 1'ήν ίδια χρονολογία φέρει καί τό θαυμάσιο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο τοϋ ναοϋ(πίν. 22β-23)6.Το πλούσιο θεματολόγιο (άνθοφόροι καί φυλ-

1. ’Ανάλογος τύπος εικόνας μέ παρόμοια διάταξη των Εύαγγελιστών καί τοϋ Χρίστου 
ένθρονου, στον τύπο όμως τοϋ άρχιερέως, σώζεται στό ναό τοϋ 'Αγ. Νικολάου Βλάστης 
Κοζάνης. Στήν εΙκόνα, πού είναι άδημοσίευτη, είναι γραμμένο τό έτος 1756. Αύτή τή χρο
νολογία φέρουν οί περισσότερες εικόνες τοϋ τέμπλου, βλ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η , Γραπτά 
μνημεία, ό.π., σ. 27. Ή βαριά καί σκληρή συνάμα πτυχολογία στήν εικόνα τοϋ Βελβεντοϋ 
φαίνεται πώς έχει τήν καταγωγή της σέ χαρακτικά έργα, πού στάθηκαν πηγή έμπνευσης 
για τόν ντόπιο καλλιτέχνη.

2. Τόν τύπο αύτό τοϋ Χριστοϋ, ακολουθεί πιστά μιά εικόνα τοϋ 1786 πού βρίσκεται 
σήμερα στό μοναστήρι τής Rila, στή Βουλγαρία, βλ. Icônes bulgares (κατάλογος έκθέσεως 
στό Musée du Petit-Palais), Paris 1976, είκ. 97.

3. ’Ακόμα σέ εΙκόνα τής Βαπτίσεως σώζεται ή έπιγραφή «έργον Μάρκου Πεσλή, Κο
ζάνης». Στον ίδιο ζωγράφο άποδίδουμε δυο άλλα έργα μέ χρονολογία 1880 καί 1881. Τό 
όνομα ένός τρίτου ζωγράφου, όνόματι Μαρίνου, άναφέρει ότι διάβασε ή Τζινίκου-Κακού- 
λη σέ εΙκόνα τοϋ Χριστού τοϋ τέλους τοϋ 16ου αΙώνα, πού υπήρχε στό τέμπλο τοϋ ναοϋ 
τοϋ 'Αγ. Νικολάου, βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Βελβεντός, ό.π., σ. 75.

4. Σέ έγγραφο τής βιβλιοθήκης τής Κοζάνης τοϋ έτους 1785, πού είναι έπιστολή Κο- 
ζανιτών πρός τόν Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης υπογράφουν δύο ιερείς μέ τό όνομα 
Γεώργιος: ο «Σακελλάριος Γεώργιος ίερεύς» καί ο «Πρωτόπαπας Γεώργιος ίερεύς», Μ. 
Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 
1951, σ. 69. Τά ίδια όνόματα συναντάμε καί σέ έγγραφα τής ίδιας βιβλιοθήκης των έτών 
1785,1786,1789, βλ. Μ. Καλινδέρη, Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 
1958, σ. 24, 29 καί 37.

5. Βλ. Τζινίκου-Κακούλη, Λαογραφικοί άντίλαλοι, ό.π., σ. 177-181.
6. Ή κτητορική έπιγραφή άναφέρει ώς χρονολογία παραδόσεως τοϋ τέμπλου τό 1807, 

ένώ πάνω στό τέμπλο ύπάρχει χρονολογία μέ τόέτος ΑΩΔ=1804. Τό τμήμα τής κτητορι- 
κής έπιγραφής πού άναφέρεται στό τέμπλο έχει ώς έξής: «Τό δέ άπέναντι τοϋ ίεροϋ γλυ-
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λοφόροι κλάδοι, ζώα, πουλιά, σκηνές τής Παλαιδς καί Καινής Διαθήκης 
κ.ά.), καί ή άφθαστη τεχνική του σέ έξεργο καί διάτρητο ανάγλυφο κατα
τάσσουν τό τέμπλο αύτό ανάμεσα στά πιο άντιπροσωπευτικά τής εποχής 
του, πού συνεχίζουν τήν παράδοση τής ξυλογλυπτικής τοΰ δεύτερου μισού 
του 18ου αιώνα1.

Στήν ίδια εποχή ανήκει καί μεγάλος αριθμός εικόνων άπό τις όποιες 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον έχουν σαν σύνολο οί εικόνες του τέμπλου του ναού 
τής Κοιμήσεως πού έγιναν στά 1807 καί 1808 άπό ανώνυμο καλλιτέχνη καί 
τό συνεργείο του2.

Άνακεφαλαιώνοντας τά αποτελέσματα των ερευνών μας στό Βελβεντό 
στό χώρο τής μνημειακής ζωγραφικής, θά θέλαμε νά έπισημάνουμε τήν 
παρουσία άγνωστων μέχρι τώρα τοιχογραφιών στό ναό τοΰ 'Αγ. Μηνά, 
πού άνήκουν στό μανιερισμό τοΰ τέλους τοΰ 12ου αιώνα, ό όποιος έπιβιώ- 
νει καί στό 13ο αιώνα. Στον ίδιο ναό διαπιστώσαμε τοιχογραφίες τοΰ 15ου 
αιώνα πού έντάσσονται σέ λαϊκότροπο εργαστήρι τοΰ βορειοελλαδικού 
χώρου. Στήν ίδια εποχή, δηλ. τό 15ο αιώνα, πρέπει νά χρονολογοΰνται 
καί οί τοιχογραφίες τοΰ ναού τοΰ 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης μέ σκηνές 
άπό τό βίο τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. Οί τοιχογραφίες αυτές, όσο μάς έπιτρέ- 
πει ή κακή κατάσταση διατηρήσεώς τους, φαίνεται πώς άκολουθοΰν τις 
παλαιολόγειες τάσεις τής τέχνης, έτσι όπως αύτές διαμορφώνονται στις 
άρχές τοΰ 15ου αιώνα.

Στό 16ο αιώνα παρατηρεΐται έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα 
στό Βελβεντό. Άπό τήν εποχή αύτή προέρχονται οί τοιχογραφίες τών ναών 
τοΰ 'Αγ. Νικολάου (1588) καί τοΰ 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης (δεύτερο μισό 
τοΰ 16ου αίώνα). Οί τοιχογραφίες αύτές, έργο διαφορετικών καλλιτεχνών, 
εντάσσονται στις άντικλασσικές τάσεις τής ζωγραφικής πού σημειώνονται 
στό βορειοελλαδικό χώρο.

πτόν καταπέτασμα μετά πάντων τών έν αύτφ κειμένων ίερών εικόνων, κουβουκλίου, θείας 
τραπέζης, αμβων τε καί θρόνος τη αυτή τών άνω είρημένων συνδρομή καί χρηματική τών 
αύτών καταβολή παρειλήφασιν, έτος σωτήριον αωζ» 1807.

1. Στήν τεχνική καί τή θεματολογία τό τέμπλο τοϋ Βελβεντοΰ θυμίζει τό τέμπλο τοΰ 
'Αγ. Νικολάου Βλάστης Κοζάνης, έργο τών μέσων τοϋ 18ου αίώνα. Τό τέμπλο αύτό σύμ
φωνα μέ τήν παράδοση έχει μεταφερθεΐ άπό τήν Μοσχόπολη τής Β. ’Ηπείρου, βλ. Ζ. 
Τ σ ί ρ ο υ, Ή Βλάστη, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 149-150, βλ. καί ύποσημ. 59. Πρβλ. καί Μ. 
Καλινδέρη, Ό βίος τής Κοινότητος Βλάτσης έπί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 
1982, σ. 87-89, είκ. 5-7.

2. Ή χρονολογία 1807 σημειώνεται στήν κτητορική έπιγραφή, βλ.ύποσημ. 6. σελ. 
324. Ή χρονολογία 1808 σέ δύο εικόνες τοΰ τέμπλου, στήν είκόνα τών άποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου καί στήν είκόνα τής Συνάξεως τών ’Αρχαγγέλων.
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Στήν ίδια περίοδο τοποθετούνται τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, σέ πρόστυπη 
καί διάτρητη τεχνική, πού σώζονται στους ναούς του Άγ. Νικολάου, τού 
Άγ. Δημητρίου Γρατσιάνης καί του παρεκκλησίου τού Προδρόμου στό 
ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Τά τέμπλα αυτά, άπό τά όποια τό τέμπλο 
τού 'Αγ. Νικολάου χρονολογείται άπό επιγραφή στά 1591, είναι τά παλαιό- 
τερα, άπ’όσο γνωρίζουμε, χρονολογημένα μέ άσφάλεια τέμπλα στον έλλα- 
δικό χώρο στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Τά τέμπλα αύτά, πού έχουν δια- 
κόσμηση άπό φυλλοφόρους καί άνθοφόρους κλάδους μέ παρένθετα πτηνά 
σέ τεχνική έπιπεδόγλυφη καί διάτρητη, άποτελοϋν ενδεχομένως προϊόν 
τοπικού έργαστηρίου, τού όποιου ή δράστηριότης καλύπτει τό τελευταίο 
τέταρτο τού 16ου αιώνα.

Πέρα άπ’ αυτό είχαμε τήν εύκαιρία νά επισημάνουμε στό τέμπλο τού 
'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης ενσωματωμένα κομμάτια παλιότερου ξυλό
γλυπτου τέμπλου πού μέ βάση τήν τεχνική τους χρονολογούνται στό 14ο- 
15ο αιώνα.

Στό χώρο τών φορητών εικόνων, οί παλιότερες εικόνες χρονολογούν
ται στό τέλος τού 15ου αιώνα, ενώ ένας μεγάλος άριθμός άνήκει στό 16ο 
αιώνα. Χαρακτηριστικό τών εικόνων τής περιόδου αυτής είναι ότι—εάν 
έξαιρέσουμε τήν εικόνα τής Παναγίας 'Οδηγήτριας (πίν. 2β καί 3)—οί υπό
λοιπες αντιπροσωπεύουν άντιιδεαλιστικές τάσεις πού σημειώνονται στή 
ζωγραφική τού βορειοελλαδικού χώρου.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί δεσποτικές εικόνες καί τό Άπο- 
στολικό τού 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης, τό Άποστολικό τού παρεκκλη
σίου τού Προδρόμου, καθώς καί οί άποστολικές εικόνες, όσες σώθηκαν, 
τού 'Αγ. Νικολάου. Οί εικόνες αύτές, έργα καλλιτεχνών πού εργάζονται στό 
Βελβεντό στό τέλος τού 16ου αιώνα, έχουν πολλά κοινά τεχνοτροπικά στοι
χεία, καί είναι ίσως προϊόντα ενός έργαστηρίου πού κινείται στήν περιοχή 
αυτή, δουλεύοντας παράλληλα τόσο ξυλόγλυπτα τέμπλα όσο καί εικόνες.

Άπό τό 17ο αιώνα παρουσιάσαμε τίς τοιχογραφίες τού ίεροΰ στό 
ναό τού 'Αγ. Δημητρίου Γρατσιάνης, καθώς καί περιορισμένο αριθμό ει
κόνων (πίν. 19β-24α, β), κυρίως χρονολογημένων. ’Απ’ αύτές οί εικόνες τού 
πίνακα 20α-β άποδίδονται σέ έναν άπό τούς δύο καλλιτέχνες πού δούλεψαν 
στή διακόσμηση τού ίεροΰ στον Άγ. Δημήτριο Γρατσιάνης.

Άπό τό πλήθος τών εικόνων πού ανήκουν στό 18ο καί 19ο αιώνα Ι
διαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή εικόνα τού ένθρονου Χριστού (1763) 
έργο τού ίερέως Γεωργίου «έκ πολιτείας Κοζάνης». Σέ τοπικό έργαστήριο, 
ίσως τής Κοζάνης, ανήκουν πιθανότατα οί εικόνες τού αξιόλογου ξυλό
γλυπτου τέμπλου (1804) τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού φέρουν 
χρονολογία τών έτών 1807 καί 1808. Ή ύ'παρξη έργαστηρίου στό άστικό 
περιβάλλον τής Κοζάνης τού 19ου αΙώνα ένισχύεται καί άπό τήν υπογραφή
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το© Κοζανίτη ζωγράφου Μάρκου Πεσλή σέ εικόνες τής δεκαετίας 1880- 
1890.

Τελειώνοντας, επισημαίνουμε τήν ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης τής 
αρχαιολογικής φυσιογνωμίας τής εύρύτερης περιοχής του Βελβεντου, γιατί 
εχουμε τή γνώμη ότι στον τομέα των χριστιανικών αρχαιοτήτων ό Βελβε- 
ντός μάς επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Βέροια
’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων

Ε. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ — Κ. ΛΟΒΕΡΔΟΤ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

RÉSUMÉ

E. Tsigaridas — K. Loverdou-Tsigarida, Recherches ar
chéologiques à Velvendos dans la Macédoine Occidentale.

Au cours de nos recherches archéologiques en 1980-81 dans la région 
de Velvendos, village situé en Macédoine Occidentale auprès de la ville by
zantine de Servia, nous avons constaté ce qui suit:

Peinturesmurales.
Nous avons remarqué que dans l’église de St. Menas à Velvendos existent 

deux phases de peintures murales, l’une appartenant au maniérisme, de la fin 
du 12ème-13ème siècle (tab. la) et l’autre provenant d’un atelier de la Grèce du 
Nord et qui remonte au 15ème siècle (tab. lb-2a). Nous avons également con
staté que dans l’église de St Démètre de Gratsani, dans cette même région,exi
stent des peintures murales datant du 15ème siècle, de la fin du 16ème et du 
début du 17ème siècle (tab. 14a-b). Celles qui représentent des scènes de la 
vie de St Démètre sont trop endommagées et suivent les tendances de l’art de 
l’époque paléologienne du début du 15ème siècle (tab. 15a).

Les peintures murales de l’église de Saint Nicolas à Velvendos (1588) et 
celles de Saint Démètre de Gratsani (fin du 16ème siècle) appartiennent à deux 
atéliers différents, qui suivent des tendances anticlassiques (tab. 13a-b), no
tées dans la Grèce du Nord en cette époque.
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Bois sculpté.
Les iconostases des églises de St Nicolas à Velvendos (tab. 8a), de St Dé

mètre à Gratsani (tab. 15b, 16a-b) ainsi que celui de la chapelle de Prodromos 
dans l’église de Dormition à Velvendos (tab. 17a-b, 18b), d’après l’inscription 
du templon de St Nicolas de Velvendos, peuvent être datés vers la fin du 16ème 
siècle.

Pour ce qui concerne l’iconostase de St Démètre de Gratsani, nous avons 
constaté que, parmi les pièces de bois sculpté il y en a qui, d’après leur techni
que, appartiennent à des phases plus anciennes qu’on peut dater au 14ème- 
15ème siècle (tab. 16a-b).

Icônes.

Les icônes les plus anciennes que nous avons trouvées dans la région de 
Velvendos peuvent être datées vers la fin du 15ème siècle (tab. 2b, 3, 4a-b, 5a 
6).

Un grand nombre des icônes appartient au 16ème siècle et représenten 
des tendances anticlassiques qu’on peut remarquer à cette époque et qui con
cernent les peintures murales de la Grèce du Nord (tab. 5b, 7, 8b, 9, lOa-b, 
11, 12, 17).

Parmi les icônes du 17ème siècle, (tab. 19a-b, 20a-b, 21a, 22a, 24a-b), qui 
sont nombreuses, nous avons signalé deux, peintes probablement par le même 
artiste qui a décoré le sanctuaire de l’église de St Démètre de Gratsani (tab. 
20a-b).

Les icônes du 18ème et celles du 19ème siècle, trouvées à Velvendos, sont 
également nombreuses. Un intérêt particulier présente l’icône (tab. 21b), tra
vaillée de la main du peintre «Georges», qui était prêtre et originaire de la 
ville de Kozani (1783), de même que l’ensemble des icônes de l’iconostase de 
l’église de la Dormition à Velvendos qui datent de 1807 et 1808 (tab. 22b-23).
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