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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ*

Οι έρευνες που έγιναν, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαε
τίας, στη ζωγραφική τόσο του νεότερου στρώματος (1630) της νότιας στοάς 
-της γνωστής και ως Μακρυναρίκι* 1 (σχ. 1)- του καθολικού όσο και του 
παρεκκλησίου της Σύναξης των Ταξιαρχών (1634)2 (σχ. 2) της μονής 
Προδρόμου Σερρών3, οδήγησαν στην άποψη της παρουσίας ζωγράφων από 
το Λινοτόπι σ’ αυτό το ιστορικό μοναστήρι του βορειοελλαδικού χώρου.

Το Λινοτόπι4, το πρώτο από τα χωριά που είχαν εξειδικευθεί αποκλει

* Το κείμενο του παρόντος άρθρου βασίζεται σε ανάπτυξη ομότιτλης ανακοίνωσης στην 
Δ ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου που έγινε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2002. Βλ. Πρό
γραμμα - Περιλήψεις ανακοινώσεων, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 225-226.

Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον συνάδελφο κ. Κων. Γιακουμή για τη διάθεση, από το προ
σωπικό του αρχείο, φωτογραφιών τοιχογραφιών μνημείων του βορειοηπειρωτικού χώρου και 
στον καθηγητή κ. Ευθ. Τσιγαρίδα για τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις στο κείμενό μου. 
Οι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της γράφουσας και έγιναν από τον 
φωτογράφο κ. Σωτ. Χαϊδεμένο, εκτός από εκείνες με τον αριθμό 4,5, 9, 13, 14 και 16 που προέρ
χονται από τις εκδόσεις των Γ. Κ. Γιακουμή - Κ. Γ. Γιακουμή, Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρειο 
Ήπειρο. Πρώτη προσέγγιση / Καταγραφή, Ιωάννινα 1994, εικ. 310, 301, 288 (στο εξής: Ορθόδο
ξα μνημεία)· Γ. Κ. Γιακουμή - Γ. Βλασσά, Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία, Αθήνα 1994, εικ. 
300, 250 (στο εξής: Μνημεία Ορθοδοξίας) και Α. Γ. Τούρτα, Οι ναοί τον Αγίου Νικολάου στη 
Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, Αθήνα 1991, εικ. 120α αντίστοιχα. Τα σχέδια έγι
ναν από τη σχεδιάστρια της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Φωτ. Κοντάκου. Η 
αγγλική περίληψη έγινε από τη συνάδελφο κ. Αρχ. Πολυζούδη, την οποία και ευχαριστώ από τη 
θέση αυτή.

1. Α. Στρατή, «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου (1630) στο Καθολικό της I. 
Μ. Τίμιου Προδρόμου Σερρών», Διεθνές Συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία 
στη μεταβυζαντινή κοινωνία, Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993, Πρακτικά, Β ' τόμος, 
Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 415-437, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία (στο εξής: «Τοιχογρα- 
φικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου»),

2. Για τη ζωγραφική του παρεκκλησίου βλ. Α. Στρατή, «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του 
παρεκκλησίου της Σύναξης των Ταξιαρχών στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Κληρονομιά, 
15/Β ' (1983) 212-268 (στο εξής: «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών»),

3. Πλούσια είναι η βιβλιογραφία για τη μονή Προδρόμου Σερρών. Βλ. ενδεικτικά: Σ. Πα- 
σχαλίδης - Δ. Στράτης, Τα μοναστήρια της Μακεδονίας, Α ' Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονί
κη 1996, σσ. 352-402, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

4. Για το Λινοτόπι βλ. κυρίως τη διδακτορική διατριβή της Α. Γ. Τούρτα, Οι ναοί τον 
αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των 
ζωγράφων από το Λινοτόπι, Αθήνα 1991, σσ. 41-43, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία (στο
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στικά σε διάφορες κατηγορίες καλλιτεχνικής παραγωγής (ζωγραφική, ξυλο
γλυπτική, μεταλλοτεχνία) για καθαρά επαγγελματικούς και βιοποριστικούς 
λόγους, ανήκε στα βλαχοχώρια του Γράμμου που καταστράφηκε και ερημώ
θηκε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα5.

Σε πιθανολογούμενη παρουσία ζωγράφων από το Λινοτόπι στην τοιχο- 
γράφηση του νεότερου στριόματος (1630) της νότιας στοάς -Μακρυναρίκι- 
του καθολικού της μονής Προδρόμου Σερρών κάναμε λόγο για πρώτη φορά, 
με ανακοίνωσή μας, σε διεθνές συνέδριο6. Η απόλυτη ταύτιση είτε του ζω
γράφου είτε του καλλιτεχνικού εργαστηρίου που εργάσθηκε εκεί με τη γνωστή 
και δραστήρια ομάδα των Λινοτοπιτών δεν μπορεί να βεβαιωθεί απόλυτα και 
κατηγορηματικά λόγω της έλλειψης επιγραφικών ή άλλων γραπτών μαρτυ
ριών. Αξίζει βέβαια να τονισθεί ότι για πρώτη φορά ανιχνεύεται και εντοπίζε
ται έντονη και δυναμική παρουσία Λινοτοπιτών ζωγράφων σε μνημείο της 
Ανατολικής Μακεδονίας7.

εξής: Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι) και Κ. Γ. Γιακουμής, «Τα εικονίδια του επιστυλίου 
της μονής Σπηλαίου Λιούντζης», Ηπειρωτικά Χρονικά 35 (2001) 361-364, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία.

5. Βλ. σχετικά Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 41-43.
6. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου», ό.π., σ. 426.
7. Η μέχρι τώρα επιστημονική έρευνα έχει αποδώσει σε Λινοτοπίτες ζωγράφους τοιχογρα- 

φικά σύνολα που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1570-1656 και είναι διασπαρμένα σε έναν 
ευρύ γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει τη μείζονα Μακεδονία έως την περιοχή του Prilep, την 
Ήπειρο, τη Βόρεια Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Αιτωλία. Βλ. κυρίως, Τούρτα, Ναοί στη Βί
τσα και το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 23-45- Γ. Γκολομπίας, «Ανέκδοτες επιγραφές και συσχετισμοί 
τοιχογραφικών συνόλων Καστοριάς», Ιστορικογεωγραφικά 2 (1998) 88 σημ. 113 (αποδίδει στον 
ζωγράφο Νικόλαο Λινοτοπίτη τις τοιχογραφίες του ναού της Παναγίας Νεβόλιανης, του 
1638/39, στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς Λάρισας)· A. Tourta, «The painters from Linotopi (Greece) and 
the Serbian Church», ZLU 27-28 (1991/92) 319-324 (όπου αναφέρεται ότι ο ζωγράφος Νικόλαος 
από το Λινοτόπι εργάσθηκε υπό την κυριαρχία του Πατριαρχείου του Pec)· Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. 
Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σ. 53 κ.ε., 81 κ.ε., 92 κ.ε.· Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθο
δοξίας, ό.π., σ. 26 κ.ε., 42 κ.ε., 108 κ.ε. Η έκδοση του corpus των επιγραφών από τους ναούς της 
Αλβανίας, από τον Theofan Popa προσθέτει στο έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων δύο ακόμη 
έργα, τις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Melan της Πρεμετής (1632) και του Αγίου 
Αθανασίου στη Lienqa της Μόκρας (1685-1699), των ζωγράφων Νικολάου και Δημητρίου αντί
στοιχα: Th. Popa, Mbishkrimet të kishave të Shqipërisë, Τίρανα 1998, αριθ. 20, 305 (στο εξής: 
Mbishkrìmet). Στην έρευνα αυτή συνέβαλαν επίσης και οι πρόσφατες τόσο διδακτορικές διατρι
βές όσο και μεμονωμένες μελέτες, όπως: I. Vitaliotis, Le vieux catholikon du monastère Saint- 
Etienne aux Météores, la première phase des peintures murales, Παρίσι 1998, διδακτ. διατριβή, I- 
III, σ. 397 κ.ε., 466 κ.ε. (όπου αποδίδει την τοιχογράφηση της πρώτης φάσης του καθολικού της 
μονής του Αγίου Στεφάνου Μετεώρων σε συνεργείο ζωγράφων από το Λινοτόπι και πολύ 
πιθανό στον ζωγράφο Μιχαήλ)· A. Serafimova, «The Naos wall-painting of the Kuceviste Mona
stery (1591) near Skopje and the Provincial Epirote School», 18ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μετα
βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώ
σεων, Αθήνα 1998, σσ. 59-60- S. Pejic, «Crkva Bogorodicinov Uspenja ou Mrtvid-slikarstvo», 
Saopstenja XX-XXI (1998/99) 109-134, εικ. 1-20- K. Γ. Γιακουμής, «Κριτική έκδοση επιγραφών 
συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της Ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας», ΔΧΑΕ,
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Στους ίδιους ζωγράφους ή σε ένα κοινό ζωγραφικό εργαστήριο αποδί
δουμε τώρα πλέον, με μεγάλη πιθανότητα, και την τοιχογράφηση του παρεκ
κλησίου της Σύναξης των Ταξιαρχών (1634), ενσωματωμένου στη νότια πτέ
ρυγα των κελιών της ίδιας μονής (σχ. 2). Τόσο στο παρεκκλήσιο όσο και στο 
Μακρυναρίκι, σε αντίθεση με άλλα ζωγραφικά σύνολα, δεν υπάρχει γραπτή 
και σαφής αναφορά του ονόματος του ζωγράφου στην κτητορική-αφιερωμα- 
τική επιγραφή τους8 (εικ. 1,2).

Οι ζωγράφοι από το Λινοτόπι έχουν γίνει γνωστοί από την ενασχόληση 
και δραστηριότητά τους που αποτυπώνεται σε είκοσι υπογεγραμμένα τοιχο- 
γραφικά σύνολα, σε δεκαοκτώ από τα οποία γίνεται αναφορά στον τόπο κα
ταγωγής τους9. Μέχρι το 1991 ήταν γνωστά στην επιστημονική κοινότητα 
περί τα δεκαπέντε χρονολογημένα ενυπόγραφα μνημεία στα οποία υπήρχε 
σαφής αναφορά στον τόπο καταγωγής τους10. Οι πολιτειακές και καθεστωτι
κές αλλαγές που συντελέστηκαν όμως με γοργό ρυθμό στη γειτονική Αλβα
νία, τα τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια, έδωσαν τη δυνατότητα σε έλληνες 
επιστήμονες σε καλύτερη πρόσβαση στα μνημεία της χώρας αυτής. Έτσι τα 
τελευταία χρόνια εκδόθηκαν έργα, περισσότερο προσιτά στο ευρύτερο ανα
γνωστικό κοινό, για τα ορθόδοξα μνημεία της Βορείου Ηπείρου11. Με τη βοή
θεια των εκδόσεων αυτών, έγινε δυνατή η απόδοση σε ζωγράφους από το Λι- 
νοτόπι, συγκεκριμένα στον Μιχαήλ και τον Νικόλαο, των τοιχογραφιών του 
ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι (1606) και της μονής του Γενε- 
θλίου της Θεοτόκου Σπηλαίου στη Σαρακήνιστα (Τρανοσίστα) (1634)12. Στις 
κτητορικές επιγραφές των μνημείων αυτών γίνεται μνεία του ονόματος των 
ζωγράφων, λείπει όμως ο τόπος καταγωγής τους13. Έτσι, με την πολύτιμη

περ. Δ ' - τ. ΚΑ ' (2000) 249-264 (στο εξής: «Κριτική έκδοση επιγραφών»)· Α. Τούρτα, «Εικόνες 
ζωγράφων από το Λινοτόπι (16ος-17ος αιώνας). Νέα στοιχεία και διαπιστώσεις για τη δρα
στηριότητα τους», ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. KB' (2001) 341-355 (στο εξής: «Εικόνες από το Λινοτό- 
πι») και Κ. Giakoumis, The Monasteries of Jorguçat and Vanishtë in Dropull and of Spelaio in 
Lunxhëri as Monuments and Institutions During the Ottomanian Period in Albania (I6th-I9th 
centuries), I-II, University of Birmingham 2002, διδακτ. διατριβή, σποραδικά.

8. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών», ό.π., 211-212, εικ. 3 και της ίδιας, 
«Τοιχογραφικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου», ό.π., σ. 416, εικ. σ. 433.7 αντίστοιχα.

9. Τούρτα, «Εικόνες από το Λινοτόπι», ό.π., 343 σημ. 4.
10. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 23-41, όπου και η παλαιότερη βι

βλιογραφία.
11. Παραθέτουμε ενδεικτικά: Στη γη του Πύρρου. Διαχρονικός ελληνισμός στην Αλβανία 

(κείμενα: Τίτος Π. Γιοχάλας, φωτογραφίες: Λίζα Έβερτ), Αθήνα 1993· Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. 
Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., και Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π.

12. Βλ. Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σσ. 53-55, 92-95 και Γ. Κ. 
Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π,, σσ. 26-27, 108-109.

13. Για τις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Melan της Πρεμετής (1632) και του Αγίου 
Αθανασίου στη Lienqa της Μόκρας (1685-1699), έργα των λινοτοπιτών ζωγράφων Νικολάου 
και Δημητρίου αντίστοιχα βλ. σημ. 7 και Τούρτα, «Εικόνες από το Λινοτόπι», ό.π., 343 σημ. 4.
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συμβολή τόσο της παλαιότερης όσο και της πρόσφατης βιβλιογραφίας των 
ζωγραφικών συνόλων του ελλαδικού και κυρίως του βορειοηπειρωτικού χώ
ρου του 17ου αιώνα, έχουμε τη δυνατότητα να αποδώσουμε τις τοιχογραφίες 
του πρώτου μισού του 17ου αιώνα της μονής Προδρόμου Σερρών στη δραστή
ρια και περιζήτητη ομάδα των Λινοτοπιτών ζωγράφων.

Προς καλύτερη τεκμηρίωση της άποψης αυτής παραθέτουμε ορισμένα εν
δεικτικά παραδείγματα από ανάλογα τοιχογραφικά σύνολα μνημείων της 
Βορείου Ηπείρου:

Α) Καθολικό της μονής Προφήτη Ηλία στο Γεωργουτσάτι της Δρόπολης, 
τον τοιχογραφικό διάκοσμο του οποίου εκτέλεσε ο ζωγράφος Μιχαήλ στα 
1617 σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επιγραφή14.

Το εικονογραφικό θέμα των Αίνων που εικονίζεται στον βόρειο τοίχο του 
νάρθηκα15 συνδέεται πολύ στενά, τόσο από εικονογραφική όσο και από τε- 
χνοτροπική άποψη, με το αντίστοιχο του Μακρυναρικίου (εικ. 3)16, γεγονός 
που πιστοποιείται ακριβώς με τη χρήση κοινών προτύπων. Τις ίδιες διαπι
στώσεις εντοπίζουμε επίσης και σε σειρά άλλων παραστάσεων, όπως ενδει
κτικά η .Φυγή στην Αίγυπτο από το Γεωργουτσάτι17 και σε σκηνές θαυμάτων 
του Ιησού Χριστού από την εικονογράφηση του βόρειου τοίχου της νότιας 
στοάς (Μακρυναρίκι)18 της σερραϊκής μονής.

Β) Καθολικό της μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Βάνιστα της 
Δρόπολης όπου ζωγραφίζει ο Λινοτοπίτης Μιχαήλ στα 1617 σύμφωνα με την 
αφιερωματική επιγραφή19.

Από το εικονογραφικό πρόγραμμα της βορειοηπειρωτικής μονής παρου
σιάζουμε ενδεικτικά τη μορφή του αγγέλου από την ευρύτερη σύνθεση της

14. Για το μνημείο βλ. γενικά Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 28-29, 
34, 40, 178, 219- Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σσ. 74-77 και σπο
ραδικά- Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., σσ. 34-35, εικ. 46 (κτητορική επιγραφή)· 
για ανάλυση της επιγραφής βλ. Κ. Γ. Γιακουμής, «Κριτική έκδοση επιγραφών», ό.π., σσ. 252- 
253, εικ. 2, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

15. Για τη σχετική απεικόνιση βλ. Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, 
ό.π., εικ. 295.

16. Για την απόδοση του θέματος των Αίνων στη μονή Προδρόμου Σερρών βλ. σχ. Α. 
Στρατή, «Λειτουργικοί ύμνοι στο Μακρυναρίκι του καθολικού της I. Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερ
ρών», Μακεδονικά 30 (1995-1996) 270-277, πίν. 4-11.

17. Βλ. σχετικά Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., εικ. 47.
18. Βλ. σχετικά Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου», ό.π., εικ. σ. 

431.3,432.5.
19. Για το μνημείο και την απεικόνιση της επιγραφής βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το 

Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 29. 40, 178,219- Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, 
ό.π., σσ. 42-43, εικ. 68 (εδώ αναφέρεται εκ παραδρομής ως μονή Κοίμησης της Θεοτόκου)· Γ. Κ. 
Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π.. σσ. 81-85 και σποραδικά- Κ. Γ. Γιακου
μής, «Κριτική έκδοση επιγραφών», ό.π., σσ. 253-255, εικ. 3 (για την επιγραφή).
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Παναγίας της Πλατυτέρας της κόγχης του Ιερού Βήματος20 (εικ. 4), με την 
οποία συνδέεται πολύ στενά η μορφή του Χριστού ως Μεγάλης βουλής αγγέ
λου21 του δυτικού τοίχου του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών (εικ. 1). Παρό
μοιες τεχνοτροπικές σχέσεις απαντώνται επίσης και μεταξύ του Δικαίου Μελ- 
χισεδέκ της Βάνιστας (εικ. 5) και των αγίων μοναχών Παύλου του Θηβαίου 
(εικ. 6) και Ιωαννικίου (εικ. 7), όπως επίσης και σε άλλες μορφές αγίων, 
μοναχών και ασκητών της νότιας στοάς του καθολικού της μονής Προδρόμου 
Σερρών.

Γ) Καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στην Τσιάτιστα Πω- 
γωνίου, τις τοιχογραφίες του οποίου ζωγράφισε ο Μιχαήλ από το Λινοτόπι το 
1626 σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επιγραφή22.

Από την εικονογράφηση του νάρθηκα, για παράδειγμα, ο άγιος Ζωσιμάς 
στη σκηνή που μεταλαμβάνει την οσία Μαρία την Αιγύπτια και οι μορφές 
από την παράσταση της Αποκαθήλωσης23 συγγενεύουν τόσο φυσιογνωμικά 
όσο και τεχνοτροπικά με τις μορφές των όρθιων αγίων μοναχών Σάββα, Ευ
θυμίου (εικ. 8) και των αγίων ιεραρχών Βασιλείου, Ιωάννου Χρυσοστόμου24 
και Νικολάου του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών. Έτσι και εδώ είναι φανερό, 
με πρώτη ματιά, η επικράτηση παρόμοιων εικονογραφικών και ζωγραφικών 
προτύπων στα προαναφερθέντα μνημεία.

Δ) Ναός αγίου Νικολάου Σαρακήνιστας Λιούντζης, στην κτητορική επι
γραφή της νότιας θύρας του οποίου, αναφέρονται τα ονόματα των ζωγράφων 
Μιχαήλ, Κωνσταντίνου και Νικολάου και η χρονολογία εκτέλεσης του διακό
σμου το 163025.

Από τεχνοτροπική άποψη η μορφή του αγίου Χριστόφορου της Σαρακήνι
στας (εικ. 9) ομοιάζει πολύ στενά τόσο ως προς το πλάσιμο όσο και ως προς 
τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο της 
σκηνής της Βάπτισης (εικ. 10) του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών. Με το ίδιο 
ζωγραφικό πνεύμα αποδίδονται και τα πλούσια αρχιτεκτονήματα που πλαι
σιώνουν ως βάθος τα παραπάνω τοιχογραφημένα σύνολα. Παρουσιάζουμε

20. Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., εικ. 310.
21. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών», ό.π., εικ. 3.
22. Για το μνημείο βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 26, 29, 32-34, 

40,59, 148, 178,215,219- Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σσ. 98-100- 
Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., σσ. 128-131 (εδώ αναφέρεται και το όνομα του ζω
γράφου Κωνσταντίνου μαζί με εκείνο του Μιχαήλ)· Κ. Γ. Γιακουμής, «Κριτική έκδοση επιγρα
φών», ό.π., σσ. 255-256, εικ. 4 (για την επιγραφή).

23. Γ. Κ. Γιακουμής. Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., εικ. 295.
24. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών», ό.π., εικ. 30, 31.
25. Για τον ναό βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 29, 34-35, 40, 136, 

148, 178, 179, 180, 2191 Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σσ. 52-53, 
142- Γ. Κ. Γιακουμής, Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., σσ. 110-113- Κ. Γ. Γιακουμής, «Κριτική έκδοση 
επιγραφών», ό.π., σσ. 256-257, εικ. 5 (για την επιγραφή).
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ενδεικτικά τις σκηνές της Υπαπαντής (εικ. 11) και του Θ' Εωθινού Ευαγγε
λίου (εικ. 12) από το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών και το Μακρυναρίκι αντί
στοιχα και την απεικόνιση δύο επεισοδίων από τον βίο του αγίου Νικολάου 
(εικ. 13) του ναού της Λιούντζης.

Ε) Κυρίως ναός καθολικού μονής Σπηλαίου (Γενέσιον της Θεοτόκου) στη 
Σαρακήνιστα (Τρανοσίστα) της Λιούντζης, στην επιγραφή του δυτικού τοίχου 
του οποίου, μνημονεύεται το όνομα του ζωγράφου Μιχαήλ και η χρονολογία 
της ιστόρησής του το 163426.

Η σύγκριση της μορφής του αποστόλου Πέτρου από τον δυτικό τοίχο του 
καθολικού της βορειοηπειρωτικής μονής (εικ. 14) με τον ομόλογό του από το 
παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών (εικ. 15) καταδεικνύει πολύ πειστικά τη μεγάλη 
ομοιότητα και τεχνοτροπική σχέση των δύο ζωγραφικών συνόλων. Στο ίδιο 
καλλιτεχνικό κλίμα ανήκουν τόσο οι μορφές του «χορού αγίων» εισερχομένων 
στον παράδεισο από την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας του νάρθηκα 
της Σαρακήνιστας27 όσο και οι μορφές των αποστόλων της σκηνής της Κοί
μησης της Θεοτόκου του μνημείου των Σερρών28.

Η παρουσίαση των επιλεκτικών αυτών παραδειγμάτων από το πλήθος 
των τοιχογραφιών του πρώτου μισού του 17ου αιώνα που σώζονται στα βο- 
ρειοηπειρωτικά μνημεία ενισχύει και συμβάλλει θετικά στη διατύπωση της 
άποψης της στενότερης σχέσης -εικονογραφικής και τεχνοτροπικής- της ζω
γραφικής του παρεκκλησίου της Σύναξης των Ταξιαρχών της μονής Προδρό
μου Σερρών (1634) με την αντίστοιχη που αποδίδεται στους Λινοτοπίτες ζω
γράφους, Μιχαήλ και Νικόλαο29. Αντίστοιχες και παράλληλες εμφανίζονται 
οι σχέσεις και με τη ζωγραφική του Μακρυναρικίου (1630)30 εφόσον και η 
χρονική διάρκεια της εκτέλεσης των τοιχογραφιών ανάμεσά τους, των τεσσά
ρων χρόνων, είναι μικρή.

Ο ζωγράφος Νικόλαος, εκτός από τον ναό του Αγίου Νικολάου στη Σα
ρακήνιστα της Λιούντζης (1630)31 όπου σύμφωνα με την κτητορική επιγραφιή

26. Για το μνημείο βλ. Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., σσ. 92-95 
και σποραδικά- Γ. Κ. Γιακουμής. Μνημεία Ορθοδοξίας, ό.π., σσ. 108-109- του ίδιου, «Κριτική 
έκδοση επιγραφών», ό.π., σσ. 258-261, εικ. 6 (σχολιασμός κυρίως της κτητορικής επιγραφής).

27. Γ. Κ. Γιακουμής - Κ. Γ. Γιακουμής, Ορθόδοξα μνημεία, ό.π., εικ. 293.
28. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών», ό.π., εικ. 14.
29. Για την καλλιτεχνική πορεία και δραστηριότητα των ζωγράφων αυτών βλ. κυρίως 

Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 176-180, 219, 225 (Μιχαήλ), σσ. 196-202, 
221, 226, 227 (Νικόλαος), όπου και ολοκληρωμένη παρουσίαση των γνωστών και αποδιδόμενων 
σ’ αυτούς έργων.

30. Για πιθανολογούμενη παρουσία Λινοτοπιτών ζωγράφων στη μονή -Τιμίου Προδρόμου 
Σερρών και συγκεκριμένα στην τοιχογράφηση της νότιας στοάς του καθολικού της βλ. Στρατή, 
«Τοιχογραφικός διάκοσμος Μακρυναρικίου», ό.π., σσ. 422-424,426-427.

31. Βλ. σχ. σημ. 25.
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του32 συνεργάζεται με τον Μιχαήλ33 και τον γιο του τελευταίου Κωνσταντίνο, 
ζωγραφίζει, μόνος του, τον ναό του Αγίου Νικολάου του άρχοντα Θωμάνου 
στη συνοικία Ελεούσα της Καστοριάς (1639)34.

Η τεχνοτροπική σχέση των τοιχογραφιών του καστοριανού μνημείου και 
των αντιστοίχου του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών εμφανίζεται πολύ στενή, 
κυρίως στο πλάσιμο και γενικό ήθος και ύφος των μορφιόν. Ενδεικτικά πα
ρουσιάζουμε τον άρχοντα Μιχαήλ από τον ναό του Αγίου Νικολάου της Κα
στοριάς (εικ. 16) και τις μορφές του Χριστού ως Μεγάλης βουλής αγγέλου 
(εικ. 1) και του αρχάγγελου Μιχαήλ (εικ. 17) από το μνημείο των Σερρών, στη 
διαπραγμάτευση των μορφιόν των οποίων παρατηρείται εκτεταμένη χρήση 
κοινών ζωγραφικών προτύπων.

Ανάλογες εμφανίζονται και οι τεχνοτροπικές σχέσεις των τοιχογραφιών 
των καθολικιόν των μονών του Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο (1632-1646)35 
και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Δρυόβουνο Κοζάνης (1652)36 αντί
στοιχα, όπως και του ναού του Αγίου Ζαχαρία στον Γράμμο Καστοριάς (τέλη 
16ου - αρχές Που αι.)37. Σε ένα κοινό καλλιτεχνικό κλίμα κινείται και η ζω
γραφική του καθολικού της μονής του Αγίου Αθανασίου κοντά στη Ζαγορά 
Πηλίου (1645/46)38, έργο του Νικολάου από το Λινοτόπι και του συνεργάτη 
του Θεολόγη39. Η ζωγραφική των μνημείων αυτών έχει αποδοθεί από την Α. 
Τούρτα στον ίδιο ζωγράφο που εργάσθηκε και στον ναό του Αγίου Νικολάου

32. Η επιγραφή δημοσιεύθηκε από τους: Π. Πουλίτσας, «Έπιγραφαί καί ενθυμήσεις εκ τής 
Βορείου ’Ηπείρου», ΕΕΒΣ 5 (1928) 75, αριθ. 1 και Popa, Mbishkrimet, ό.π., σσ. 232-233, αριθ. 
556.

33. Ο αλβανός αρχαιολόγος Th. Popa θεωρεί τον Νικόλαο γιο του Μιχαήλ. Βλ. Th. Popa, 
«Considérations générales sur la peinture postbyzantine en Albanie», Acres du Premier Congrès 
International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes (1966), II, Sofia 1969, σ. 778, αν και 
κάτι τέτοιο δεν συνάγεται από την επιγραφή.

34. Για τον ναό και τη ζωγραφική του βλ. σχ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, 
ό.π., σσ. 35-36, 86, 99, 126, 128. 149, 168, 196-199, 200, 202, 207, 219,220, 221,226, 227, όπου και 
η παλαιότερη βιβλιογραφία.

35. Για την αρχιτεκτονική του μνημείου βλ. A. Α. Πασαλή, «Το Καθολικό της μονής του 
Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο», Βυζαντινά 21 (2000) 592-602 κυρίως, όπου και η παλαιότερη 
βιβλιογραφία· για τη ζωγραφική βλ. κυρίως Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένδρι, ό.π., 
σσ. 36-37, 199-201,220,221,227.

36. Για το μνημείο βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 38-39, 203-207, 
220-221 και σποραδικά.

37. Τον ναό δημοσίευσε αρχικά ο Μ. Μιχαηλίδης, «Ο ναός του Αγίου Ζαχαρία Καστοριάς», 
ΑΔ 22 (1967) - Μελέται, σσ. 77-86, σ. 85 (για το όνομα του ζωγράφου)· για τη ζωγραφική του 
ναού βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 89, 136, 150, 198-199,202,219.

38. Για το μνημείο και τη ζωγραφική του βλ. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα και το Μονοδένδρι, 
ό.π., σσ. 37-38, 39.201-203, 219, 226,227 και σποραδικά.

39. Βλ. επίσης και Μ. Nanou, «Monuments et peintures murales du XVIle siècle sur le Mont- 
Pélion». ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας. 1975-1990. Αποτελέσματα και 
προοπτικές, Αθήνα 1994, σσ. 387, 389, 396 και σποραδικά (για το πηλιορείτικο μνημείο).
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Καστοριάς40.
Έτσι, μπορούμε να προσγράψουμε, με μεγάλη πιθανότητα, στην καλλιτε

χνική δραστηριότητα είτε του Νικολάου από το Λινοτόπι είτε του εργαστηρίου 
του τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου της σερραϊκής μονής. Από την άλλη 
πλευρά, φαίνεται πλέον καθαρά και η τυπολογική κυρίως σχέση με τη ζω
γραφική του συνεργάτη του Μιχαήλ.

Η ζωγραφική εκείνου που τοιχογράφησε το παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών 
αποκαλύπτει έναν ικανό καλλιτέχνη, άριστο γνώστη της τέχνης και των εκ
φραστικών της μέσων. Δημιουργεί με μεγάλη επιτυχία ισορροπημένες και 
αρμονικές συνθέσεις στις οποίες πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο παίζει το 
βάθος είτε φυσικό είτε αρχιτεκτονικό. Με ιδιάζοντα χαρακτηριστικό τρόπο 
πλάθει τα πρόσωπα στα οποία η αναγλυφικότητα των όγκων πετυχαίνεται με 
την κατάλληλη τοποθέτηση των σκιών. Στη συνολική βέβαια απόδοση των 
μορφών κυριαρχεί τόσο η γραμμή όσο και η προσπάθεια ανάδειξης μεγάλων 
φωτισμένων επιφανειών τόσο στα πρόσωπα όσο και στα ενδύματα41 (εικ. 8, 
10, 18).

Κοινό σημείο αναφοράς του ζωγράφου αποτελεί το διπλό σαγόνι κυρίως 
στις νεανικές μορφές, το πλάγιο βλέμμα (εικ. 1, 17, 18) αλλά και οι τριγωνι
κές σκιές κάτω από τα μάτια ορισμένων γυναικών για την απόδοση τραγικό
τητας και θλίψης, όπως φαίνεται και σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
παρεκκλησίου της Σύναξης των Ταξιαρχών, με τις περίλυπες γυναικείες 
μορφές από τη σκηνή της Σταύρωσης (εικ. 19).

Στο ίδιο ζωγραφικό περιβάλλον κινούνται και οι τοιχογραφίες του νεότε
ρου στρώματος του Μακρυναρικίου (1630) του καθολικού της μονής42. Εκεί η 
έρευνα εντόπισε για πρώτη φορά παρουσία ζωγράφων από το Λινοτόπι43, 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της ζωγραφικής των οποίων έχουμε παρου
σιάσει πιο πάνω (εικ. 3, 6, 7, 12).

Τα βημόθυρα που απαρτίζουν το τέμπλο του παρεκκλησίου των Ταξιαρ
χών με το σύνηθες εικονογραφικό θέμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τους 
προφητάνακτες Δαβίδ και Σολομώντα44 και τα Εισόδια της Θεοτόκου45 (εικ.

40. Τούρτα, Ναοί στη Βίτσα καί το Μονοδένόρι, ό.π., σσ. 196-206 κυρίως.
41. Για τα χαρακτηριστικά αυτά βλ. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρ

χών», ό.π., 230-233 όπου και σχετικά παραδείγματα.
42. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος του Μακρυναρικίου», ό.π., σσ. 422-425, όπου και η 

παλαιότερη βιβλιογραφία.
43. Ό.π., σ. 426.
44. Η εισαγωγή των δύο προφητανάκτων που κρατούν ενεπίγραφα ειλητάρια και συνι- 

στούν προτύπωση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται σε βημόθυρα από τον 14ο- 
15ο αιοινα. Για ανάλογο παράδειγμα του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς των αρχών του 
17ου αι., βλ. Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον. Σωτήριον έτος 2000, Έκθεσις εικόνων και κειμη
λίων (Αθήνα, 28/5-31/7/2001), Αθήνα 2002, αρ. 21. σσ. 122-124 (Ε. Ν. Τσιγαρίδας), όπου και
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20), όπως και η δεσποτική εικόνα των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ που 
κρατούν ανάμεσα τους μετάλλιο με τον Ιησού Χριστό στον τύπο του Εμμα
νουήλ45 46 (εικ. 21) από τον ίδιο χώρο, απηχούν και εκφράζουν τις καλλιτεχνι
κές τάσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζωγράφων από το Λινο- 
τόπι. Έτσι τα τεχνοτροπικά και τεχνικά στοιχεία που επισημάνθηκαν και το
νίστηκαν στις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου μας εντοπίζονται και στα πα
ραπάνω μέρη του τέμπλου. Η άποψη αυτή ενισχύεται και με την επικρατούσα 
γνώμη της ανάθεσης στους ζωγράφους από τους παραγγελιοδότες, εκτός από 
την τοιχογράφηση του ναού, των σημαντικών λατρευτικών εικόνων και του 
τέμπλου του47. Η τακτική αυτή καθιερώνεται κυρίως από τον 16ο αιώνα και 
συνεχίζεται στον 18ο και 19ο αι., αντίστοιχα48.

Στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Σερρών υπάρχουν δύο εικόνες του Που al
còva, με την Κοίμηση της Θεοτόκου (εικ. 22) και τη Θεοτόκο Οδηγήτρια (εικ. 
23)49. Αυτές προέρχονται από τη μονή Προδρόμου Σερρών και αποτελούν 
έργα είτε του ίδιου ζωγράφου είτε του ίδιου καλλιτεχνικού εργαστηρίου, με 
δεδομένες τις μεγάλες τεχνοτροπικές ομοιότητες και συγγένειες μεταξύ 
τους50. Η αφιερωματική επιγραφή με τον τίτλο «Δέησις του δούλου του Θεού 
Ακακίου μοναχού» που φέρει η εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας (εικ. 23) δη- 
λώνει προσφορά του ίδιου προσώπου προς τη μονή. Ο μοναχός Ακάκιος, το

ανάλογα παραδείγματα.
45. Βημόθυρα των μέσων του 17ου αι., της Συλλογής Ρ. Ανδρεάδη που ανήκουν σε εργαστή

ριο Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα ίδια εικονογραφικά θέματα με το δικό μας. Βλ. σχ. 
Α. Δρανδάκη, Εικόνες. Ι4ος-18υς αιώνας. Συλλογή Ρ. Ανδρεάδη, Αθήνα 2002, αρ. 43, σσ. 188- 
191.

46. Πρόκειται για σύντομη εκδοχή του θέματος της Σύναξης των Ασωμάτων. Για σχετικό 
παράδειγμα βλ. Κ. Pascaleva, Icons from Bulgaria, Σόφια (χωρίς χρονολογία έκδοσης), εικ. σ. 123 
(εικόνα του Που αι., από το Veliko Tirnovo) και Greek and Russian Icons and other Liturgical 
Objects in the Collection of Mr Charles Belles Rogers, University of Wisconsin-Milwaukee 1965, 
αρ. 4 (εικόνα του Που αι., βορειοελλαδικού εργαστηρίου).

47. Για την ανάθεση στους ζωγράφους και κυρίως στους Λινοτοπίτες εκτός από την ιστό
ρηση είτε του ναού είτε του καθολικού μονής και της ζωγραφικής των βημοθύρων, των δεσποτι- 
κών εικόνων και γενικά των γραπτών μερών του τέμπλου, όπως το επιστύλιο βλ. Τούρτα «Ει
κόνες από το Λινοτόπι», ό.π., 348-355 σημ. 4 (όπου και σχετικά παραδείγματα)· Ευγ. Δρακοπού
λου, «Ζωγράφοι από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο· οι όροι της υποδοχής και της αποδο
χής», Ζητήματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Πρακτικά 
Επιστημονικού διημέρου (28-29/5/1999), Αθήνα 2002, σ. 118.

48. Για έργα (φορητές εικόνες, βημόθυρα) ζωγράφων από το Λινοτόπι που καλύπτουν τόσο 
τον ελλαδικό όσο και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο βλ. κυρίως Τούρτα, «Εικόνες από το Λινο- 
τόπι», ό.π., 353-354 σημ. 39-43. Πρόσφατα έχει προταθεί η απόδοση σε ζωγράφους από το Λινο- 
τόπι εικόνας του αρχαγγέλου Μιχαήλ με την επιγραφή. «Ο Φύλαξ» της συλλογής Ρ. Ανδρεάδη 
του τέλους του 16ου αι., όπως και το βημόθυρο (σημ. αρ. 45): Δρανδάκη, ό.π., αρ. 42, σσ. 184-187, 
αρ. 43, σσ. 188-199.

49. Βλ. σχ. Α. Στρατή. «Τρεις εικόνες από το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σερρών», Σερραϊκά 
Ανάλεκτα Γ ' (2002) 49-60, εικ. 1-9.

50. Ό.π., 58-60, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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όνομα του οποίου εμφανίζεται για πρώτη φορά το 163251, ευεργέτησε με ποι
κίλες χορηγίες το μοναστήρι. Με δικές του δαπάνες ανοικοδομήθηκε και τοι
χογραφήθηκε το παρεκκλήσιο της Σύναξης των Ταξιαρχών το 1634, στη νότια 
πτέρυγα των κελιών της μονής σύμφωνα με τη σωζόμενη αφιερωματική επι
γραφή (εικ. I)52. Ο Ακάκιος είναι επίσης ο κτήτωρ και του παρεκκλησίου της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, εκτός του περιβόλου της μονής, μέσα στο κοιμητή
ριο, πάλι το 163453. Είναι γνωστό από πηγές και έγγραφα ότι ο μοναχός που 
ονομάζονταν επίσης και Χ'Άκάκιος54 αφιέρωσε πολλές εικόνες στη μονή που 
είχε μονάσει55. Δύο φορητές εικόνες με τον Χριστό Σωτήρα και την Παναγία 
Παντάνασσα που εκτίθενται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Σερρών, χρονολο
γημένες το 1634, προέρχονται από τον ναό του Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτη 
Σερρών -μετόχι της μονής Προδρόμου- και αποτελούν αφιέρωμα του ίδιου 
μοναχού στη μονή Προδρόμου56.

Οι εικόνες αυτές σχετίζονται πολύ στενά, κυρίως από τεχνοτροπική άπο
ψη, με τον ζωγραφικό διάκοσμο τόσο της νότιας στοάς -Μακρυναρίκι ( 1630)— 
όσο και του παρεκκλησίου των Ταξιαρχών (1634) της σερραϊκής μονής.

Για καλύτερη τεκμηρίωση αυτής της άποψης, παρουσιάζουμε ενδεικτικά 
τη σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου57 (εικ. 24) από το παρεκκλήσιο των Τα
ξιαρχών με την οποία σχετίζεται στενά η ομώνυμη εικόνα του Εκκλησιαστι
κού Μουσείου (εικ. 22). Με τη βοήθεια των στοιχείων αυτών εντοπίζουμε πολ
λούς εικονογραφικούς και τεχνοτροπικούς συσχετισμούς με την αντίστοιχη ει
κόνα και κυρίως όσον αφορά στην κοινή απόδοση των φυσιογνωμικών χαρα
κτηριστικών των προσώπων, των ενδυμάτων, αλλά και του φυσικού και αρχι
τεκτονικού τοπίου. Η μορφή της Παναγίας Οδηγήτριας της εικόνας του 
Μουσείου (εικ. 23) σχετίζεται πολύ στενά με την αντίστοιχη της παράστασης 
της Κοίμησης της Θεοτόκου (εικ. 24). Έτσι χρονολογούμε, με σχετική ακρί

51. Βλ. Χριστόφορος Δημητριάδης, Προσκυνητάριον τής εν Μακεδονίρ παρά τή πόλει των 
Σερρών σταυροπηγιακής Ίεράς μονής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τον Προδρόμου, Λειψία 1904, σ. 41.

52. Πρόκειται για την κτητορική επιγραφή στον δυτικό τοίχο του παρεκκλησίου και την 
αντίστοιχη στον χώρο της Πρόθεσης όπου αναφέρονται ο μοναχός Ακάκιος με τον τίτλο του 
κτήτορα. Βλ. Στρατή, «Τοιχογραφικός διάκοσμος των Ταξιαρχών», ό.π., 211-213.

53. Βλ. σημ. 5Τ επίσης Β. Κατσαρός - X. Παπαστάθης, «Ο “Νέος μέγας κώδηξ” της Μονής 
Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Πρόδρομη ανακοίνωση», Σερραϊκά Ανάλεκτα A ' (1992) 189, 190, αρ. 
15, 16.

54. Βλ. A. Guillou, Les archives du monastère de Saint Jean Prodrome sur le mont Ménecée, 
Paris 1955. σποραδικά.

55. Βλ. Δημητριάδης, ό.π., σ. 43.
56. A. Ξυγγόπουλος, «Σερραϊκά Μελετήματα. A ' : Αί δύο παλαιαί εικόνες τού Κρυονερί- 

του», Σερραϊκά Χρονικά 4 (1961) 28-31, εικ. 1, 2 και I. Γκερέκος - Α. Κανλής, Θησαυροί της I. 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης (Το Εκκλησιαστικό Μουσείο), Σέρρες 1998, σσ. 28-31 
(έγχρωμοι πίνακες).

57. Για έγχρωμη απεικόνιση βλ. Α. Στρατή. Η μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες, 
Αθήνα 1989, σ. 12, εικ. 6.
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βεια, τις δύο εικόνες στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, μεταξύ του 1630-1640, 
και τις εντάσσουμε στο γνωστό και δραστήριο ζωγραφικό εργαστήριο των Λι- 
νοτοπιτών ζωγράφων. Ο μεγάλος ευεργέτης της μονής Προδρόμου Σερρών 
Ακάκιος μοναχός, τον οποίο χαρακτήριζε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα 
και δυναμικό πνεύμα, φαίνεται τελείως φυσικό να παράγγειλε τη φιλοτέ- 
χνηση τόσο των εικόνων αυτών όσο και του τέμπλου του παρεκκλησίου των 
Ταξιαρχών στους ζωγράφους αυτούς, η παρουσία των οποίων ήταν έντονη 
και πληθωρική στον χώρο της μονής.

Το πλούσιο αδημοσίευτο υλικό -τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, γραπτά 
μέρη τέμπλου- που υπάρχει ακόμη τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Ήπειρο, 
αλλά και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο58 μπορεί να φέρει στην επιφάνεια, 
μετά από εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, νέα αξιόλογα και ενδιαφέ
ροντα στοιχεία για την καλλιτεχνική δραστηριότητα των ζωγράφων από το 
Λινοτόπι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές ήδη από τις τε
λευταίες δεκαετίες του 16ου μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ

58. Για παραδείγματα εικόνων που αποδίδονται σε λινοτοπίτες ζωγράφους βλ. Τούρτα, 
«Εικόνες από το Λινοτόπι», ό.π., 353-355 σημ. 39-43.



SUMMARY

Angeliki Strati, New Elements for the Artistic Activity of the Painters 
from Linotopi in the Monastery of Timiou Prodromou in Serres

Researches of last decade on the wall paintings of earlier zone (1630) of 
southern colonnade -known as Makrinariki-in Katholikon and those of Parek- 
klision of Synaxes of Taxiarchon ( 1-643) in the Monastery of Prodromou in 
Serres, have led to the point of view that the Linotopi painters were present in 
this historical Monastery of Northern Greece. Linotopi was the first of the vil
lages in which the artists have been specialized in various sections of artistic 
production (painting, wood-carving, metalwork) for professional reasons and it 
belonged in the group of villages called Vlachochoria of the Mountain Gram- 
mos and it had already been destroyed and ruined at the end of eighteenth 
century. With the help of recent bibliography and mainly of edited works 
which make the public aware of the orthodox monuments of Northern Epirus, 
the paintings of seventeenth century in the Monastery of Prodromou in Serres, 
have been attributed to the active and famous painters from Linotopi.

Moreover, apart from the close relationship of painting with those of the 
monument Agios Nikolaos, Vitsa in Zagori (1618) and Agios Menas in Mono- 
dendri (1618/19) and others in Greece, it could be noted that there are many 
stylistic similarities with the paintings groups of Northern Greece, like: the 
paintings from the Monastery of Profitis Elias in Georgoutsati, Monastery of 
Koimesis of Theotokos in Vanista, Dropoli (1617), Monastery Metamorfosis of 
Sotera in Tsatista Pogoniou (1626), of Agiou Nikolaou in Sarakinista Liountzis 
(1630) and Monastery of Spilaiou (Cave) in Tranosista Liountzis (1631).

Furthermore, it should be noted that the iconostasis doors from the 
templon of Parekklision of Taxiarchon, so as the despotic icon depicted the 
Archangels Michael and Gabriel dated in seventeenth century, could be pos
sibly attributed to the activity of the same painters or to a related workshop.

The point of view as mentioned above is empowered by the fact that the 
painters were called to decorate not only the church with wall paintings but 
also the templon with significant portable icons. That was a tactic which is 
established mainly in post-Byzantine era. Two icons of seventeenth century 
from the Ecclesiastical Museum in Serres depicted the Koimesis of Theotokos 
and the Theotokos holding the Child from the Monastery of Prodromou in Ser-
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res, have been attributed either to the same painter from Linotopi either to a 
painting workshop given the fact that there are stylistic similarities between 
them.

The great founder of Monastery of Prodromou, the Monk Akakios who 
covered all the expenses of construction and mural decoration of the Parek- 
klision of Synaxes of Taxiarchon, he also ordered the decoration of two icons 
from Ecclesiastical Museum and the templon of the Parekklision, mentioned 
above, to the same painters from Linotopi.

In conclusion, it should be noted that the presence and artistic activity of 
the painters from Linotopi were remarkable and significant in the area of that 
historical monument, the Monastery of Timiou Prodromou in Serres.
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Elk. 1. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Σύναξης των Ταξιαρχών. 
Κτητορική επιγραφή.
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Εικ. 2. Μονή Προδρόμου Σερρών. Μακρυναρίκι. Κτητορική επιγραφή. Χριστός ως 
Μεγάλης βουλής άγγελος.
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Εικ. 3. Μονή Προδρόμου Σερρών. Μακρυναρίκι. 150ος ήηλμός (Αίνοι).

Εικ. 4. Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκον Βάνιστας Αρόπολης.
Καθολικό. Άγγελος (λεπτομέρεια).
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Εικ. 5. Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Βάνιστας Δρόπολης. Καθολικό. 
Ο Δίκαιος Μελχισεδέκ.

Εικ. 6. Μονή Προδρόμου Σερρών. Μακρυναρεκ^ 
Ο άγιος Παύλος ο Θηβαίος (λεπτομέρεια).
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Εικ. 7. Μονή Προδρόμου Σερρών. Μακρνναρίκι. Ο άγιος Ιωαννίκιος (λεπτομέρεια).

Εικ. 8. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. 
Άγιοι Σάββας και Ευθύμιος.
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Εικ. 9. Ναός Αγίου Νικολάου Σαρακήνιστας Λιούντξης. Νότιος τοίχος. 
Άγιος Χριστόφορος (λεπτομέρειαJ.

Εικ. 10. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήοιο Ταξιαρχών. 
Η Βάπτιση (λεπτομέρεια).
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Εικ. 11. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήοιο Ταξιαρχών. Η Υπαπαντή.

Εικ. 12. Μονή Προδρόμου Σερρών. Μακρυναρίκι. Θ ' Εωθινό Ευαγγέλιο.
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Εικ. 13. Ναός Αγίου Νικολάου Σαρακήνιστας Λιούντζης. Νότιος τοίχος. 
Σκηνές από τον βίο του αγίου Νικολάου.

Εικ. 14. Μονή Σπηλαίου Λιούντζης Τρανοσίστας. Απόστολος Πέτρος (λεπτομέρεια).
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Εικ. 15. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. 
Απόστολος Πέτρος (λεπτομέρεια).

Εικ. 16. Ναός Αγίου Νικολάου Θωμάνον Καστοριάς. Αρχών Μιχαήλ (λεπτομέρεια).
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Εικ. 17. Μονή Προδρόμου Σερρών. Αρχάγγελος Μιχαήλ (λεπτομέρεια).

tot. 18. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. Απόστολοι Πέτρος και 
Παύλος (λεπτομέρεια).
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Εικ. 19. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. 
Η Σταύρωση (λεπτομέρεια).

Εικ. 20. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. Βημόθυρα τέμπλου.
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Εικ. 21. Μονή Προδρόμου Σερρών. 
Παρεκκλήσιο Ταξιαρχών. Λεσποτική 
εικόνα τέμπλου. Οι αρχάγγελοι 
Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Εικ. 22.
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σερρών. 
Εικόνα Κοίμησης της Θεοτόκου.
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Εικ. 23.
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σερρών. 

Εικόνα Θεοτόκου Οδηγήτριας.

Εικ. 24. Μονή Προδρόμου Σερρών. Παρεκκλήσι Ταξιαρχών. Η Κοίμηση της Θεοτόκου.
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