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Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ (ΤΟΥ ΡΟΥΣΟΥΛΗ) ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Στόν ναό του 'Αγίου Άνόρέα τής ενορίας Ελεούσας1, πού είναι γνωστός μέ τήν 
επωνυμία «τού Ρουσούλη» (από τό όνομα τής οικογένειας πού τόν φρόντιζε πριν από 
δεκαετίες), σήμερα σώζονται τοιχογραφίες μόνο στό ανατολικό ήμισυ του βόρειου 
καί τού νότιου τοίχου2. Στήν ομάδα αυτή τών τοιχογραφιών ανήκει καί ή παράσταση 
τού αγίου Νικολάου στόν νότιο τοίχο, σέ κλίμακα μεγαλύτερη του φυσικού3, πού 
διαχωρίζεται από τίς υπόλοιπες τού Ιδιου τοίχου μέ επιχριόμενη κόγχη πού συνέχεται 
πρός τά πάνω μέ παράθυρο4. Ή ένταξη τής παράστασης τού αγίου, πού φέρει τήν 
προσωνυμία «Ό Θερμός Προστάτης», στήν ομάδα τών υπόλοιπων τοιχογραφιών τού 
ναού, γίνεται μέ βάση τήν τεχνοτροπία, αλλά καί τήν απόλυτη ομοιότητα τών διακο- 
σμητικών πλαισίων πού περιβάλλουν τό φθαρμένο όνομα τού αγίου μέ τά άντίστοιχα 
πλαίσια στήν τοιχογραφία τής ένθρονης Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, τής επικαλού
μενης «Άκαταμαχήτου», πού βρίσκεται στόν νότιο τοίχο, ακριβώς δίπλα στό μεταγε
νέστερο τέμπλο5.

Στήν κάτω δεξιά γωνία τής παράστασης τού αγίου Νικολάου υπάρχει ανέκδοτη 
εως σήμερα κεφαλαιογράμματη επιγραφή6 (σχ. 1, είκ. 1 ), ή όποια οφείλεται, όπως φαί
νεται άπό τόν χαρακτήρα τών γραμμάτων της, στόν ζωγράφο τών υπόλοιπων 
τοιχογραφιών τού ναού. Οί διαστάσεις τής επιγραφής είναι 14,3^/20,5 έκ. καί τό ύψος 
τών γραμμάτων 2,2-2,5 έκ., ενώ τό κατώτατο άκρο της άπέχει άπό τό δάπεδο 97 έκ.

1. Βλ. Γ. Χρηστίδης, «Αί έκκλησίαι της Καστοριάς», Γρηγόριος ό Παλαμάςό (1922) 211· 
Ά. Όρλάνόος, «Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς», ΑΒΜΕ 4 (1938) 168- Π. Τσαμίσης, Ή 
Καστόρια καί τά μνημεία της, Άθήναι 1949, σ. 138· Στ. Πελεκανίδης, Καστόρια. I. Βυζαντινοί 
τοιχογραφίαι. Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 18 καί πίν. 162-167· Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά. 
Λεύκωμα. Ιστορική - χωροταξική - πολεοδομική - μορφολογική μελέτη Καστοριάς, Θεσσαλο
νίκη 1972, σ. 45, είκ. 1-1 Γ Ν. Δόϊκος - Γ. Σίσιου. Καστοριανά μνημεία, ’Αθήνα 1995, σσ. 91-92, 
καί Ε. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες τής περιόδου τών Παλαιολόγων σέ ναούς τής Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 303-330.

2. Ό Τσαμίσης, δ.π., αποδίδει εσφαλμένα τή διακόσμηση τών πλάγιων τοιχωμάτων τής 
προεξοχής τής πρόθεσης στό Ιερό σέ αρχαιότερο στρώμα. Δεν αποκλείεται πάντως στό μέλλον νά 
έρθουν στό φώς καί κάποιες άκόμη τοιχογραφίες, μετά τήν απόξεση τών νεότερων επιχρισμάτων.

3. Βλ. Τσιγαρίδας, δ.π., σ. 316, είκ. 173.
4. Ό Τσιγαρίδας, δ.π., σ. 304, θεωρεί πιθανό ό χώρος τής εν λόγω τοιχογραφίας νά άνήκε 

στόν νάρθηκα τοϋ αρχικού ναού, ό όποιος μετά τήν καθαίρεση τού δυτικού τοίχου τού κυρίως 
ναού δέν σώζεται.

5. Βλ. Πελεκανίδης, ο.π., πίν. 164β· Μουτσόπουλος, δ.π., σ. 45, είκ. 11, καί Τσιγαρίδας, δ.π., 
σ. 313, είκ. 170.

6. Τήν υπόδειξη τής θέσης τής επιγραφής οφείλω στόν αείμνηστο βυζαντινολόγο Σωτήρη 
Κίσσα. Ή θέση σημειώνεται καί στό προοπτικό σχέδιο πού παραθέτει ό Τσιγαρίδας, δ.π., σ. 305, 
σχ. 5, άρ. 7.
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Ό λόγος γιά τόν όποιο δεν έγινε μνεία της από τούς προγενέστερους μελετητές 
είναι ή σημαντική της φθορά, πού την καθιστά δυσδιάκριτη καί πολύ δυσανάγνωστη. 
Στην ανάγνωσή της πάντως βοηθά τό γεγονός ότι σέ πολλά από τά σημεία όπου έχει 
εξαφανιστεί τό αρχικό άσπρο χρώμα τών γραμμάτων εχει άπομείνει τό αποτύπωμά του 
στό μαύρο υπόστρωμα τού σκουροπράσινου κάμπου. Στό παρατιθέμενο άπόγραφο 
(είκ. 1) έχω συμπληρώσει τά έλλείποντα τμήματα τών γραμμάτων άξιοποιώντας, όπου 
είναι δυνατόν, τό παραπάνω έπιβοηθητικό στοιχείο καί λαμβάνοντας ύπ’ όψιν καί τόν 
γραφικό χαρακτήρα τού καλλιτέχνη στις υπόλοιπες τοιχογραφίες τού ναού.

Σχ. 1. "Αγ. Ανόρέας τον Ρουσούλη. Απόγραφο τής επιγραφής στον νότιο τοίχο. 

Μεταγραφή:
1 Α(έ)[η](σις) τον δούλου τον Θ(εο)νΓρηγορίον
2 Μανουήλ του Λούρου ~
3 ετ(ους) ■, ç?)Ν : ίν(δικτιώνος) Ε

Παρατηρήσεις:
Γρηγορίον: 'Η λέξη παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στήν άνάγνωση, άφού μόνο 

τό Η σώζεται κατά τό μεγαλύτερο μέρος του καί είναι άμεσα άναγνωρίσιμο. Προσε
κτική όμως παρατήρηση καταδεικνύει μέ σχετική βεβαιότητα τήν ύπαρξη τών γραμ
μάτων Ο καί ο, καθώς καί τού Γπού συμπλέκεται μέ τό Η καί έχει άνάλογη μορφή καί 
στίς άλλες επιγραφές τών τοιχογραφιών τού ναού. ’Από τό δεύτερο γράμμα, πού είναι 
μικρού ύψους, υπάρχει μόνο τό άνω ήμισυ, πού δείχνει ότι πρόκειται γιά Ρ ή Β. ’Α
κόμη, φαίνεται καθαρά μιά οξεία στό γράμμα πού ύπόκειται τού ο ένώ άπό τά υπόλοι
πα τρία γράμματα σώζονται ελάχιστα υπολείμματα, πού κι αυτά πάντως οδηγούν στή 
μόνη δυνατή συμπλήρωση: «Γρηγορίου».

τον Λούρου: Άλλο ένα σημείο μέ προβλήματα άνάγνωσης. Σαφής είναι ή ύπαρξη 
τού τονούμενου ο, καθώς καί τών δύο τελευταίων γραμμάτων Ο καί Υ. Τό γράμμα πού 
προηγείται τού τονούμενου ο μπορεί νά είναι, σύμφωνα μέ τά ύπολείμματά του, Λ ή 
Λ., τό δεύτερο όμως άποκλείεται, επειδή τότε θά σώζονταν κάποια ίχνη τής οριζόντιας 
κεραίας του στά σημεία τού κάμπου πού δέν έχουν έκπέσει· εξάλλου, έδώ ή δεξιά 
κεραία τού γράμματος είναι τελείως κάθετη, όπως συμβαίνει στά Λ καί όχι στά Δ τού
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ζωγράφου, στά όποια ή κεραία αύτή έχει ελαφρά κλίση πρός τά αριστερά. Τέλος, τό 
γράμμα πού έπεται τού τονούμενου ö μπορεί νά είναι /, Ρ η Γ, από τά όποια πιθανό
τερο φαίνεται τό δεύτερο.

ετ(ους) · ,Ç3)Ν: ίν(δικτιώνος) Ε: Έτος 6950 από κτίσεως κόσμου η 1441/42 μ.Χ., 
πού είχε πράγματι Ινδικτιώνα 5. Έτσι μπορούν νά χρονολογηθούν πλέον μέ ακρίβεια 
οί ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του ναού, οί όποιες έχουν τοποθετηθεί από τόν Στ. 
Πελεκανίδη στις αρχές τού 15ου αί. καί από τόν Ε. Τσιγαρίδα γύρω στά 14307.

"Ας σημειωθεί εδώ ότι ή 'Αγία Τράπεζα τού ναού8 έχει ώς βάση άδημοσίευτο 
μαρμάρινο επιτύμβιο βωμό (είκ. 2), διαστάσεων 68x34-44x27-32,5 έκ., ό όποιος είναι 
τοποθετημένος ανάποδα καί μέ την κύρια όψη του, στό άνω άκρο τής οποίας υπάρχει 
τό όνομα ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ (είκ. 3), στραμμένη πρός άνατολάς. Στήν υπόλοιπη επιφάνεια 
τής ίδιας όψης υπάρχουν ίχνη πολύ φθαρμένης επιγραφής τεσσάρων ή πέντε στίχων 
(διακρίνονται κάποια μεμονωμένα γράμματα, όπως ένα A στήν προτελευταία σειρά 
καί ένα Y στήν τελευταία).

’Ακόμη, στόν βόρειο τοίχο τού ιερού9 υπάρχουν χαραγμένα ή γραμμένα μέ μελάνι, 
πιθανότατα κατά τόν 18ο αί., πολλά ονόματα, μεταξύ των όποιων τά έξής: στάμο, 
νόστο, σινετου, ανδρόνικος, παρασκεβα, τζαράπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΟΜΠΙΑΣ

1906, ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ,
ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΙΙΕΙΡΩΤΙΚΟ, ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

’Από τήν 1 ’Ιουλίου 1906 ώς τίς 31 Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους κυκλοφόρησε σέ 
δώδεκα φύλλα στόν 'Αλμυρό τού Ν. Μαγνησίας μία μικροσκοπική εφημερίδα δια
στάσεων 11 χ8,5 εκατοστά. Εκδότης τής εφημερίδος ό φαρμακοποιός ’Αλέξανδρος 
Άστέριος καί άρχικός τίτλος της Τό Μίκριον τοϋ Αλμυρόν μέ υπότιτλο Ή μικρο
ίέρα τών εφημερίδων τοϋ κόσμου. Ή πρωτοτυπία της ήταν τά χρώματα των φύλλων: 
τό πρώτο φύλλο ήταν γκριζωπό, τό δεύτερο πρασινωπό, ενώ στό φύλλο τής 1 Σεπτεμ
βρίου ό τίτλος έχει αλλάξει καί γίνεται Τό ΜεγαλεΙον τοϋ Αλμυροϋ καί ιό χρώμα τοϋ 
φύλλου τώρα είναι ρόζ, οί διαστάσεις του είναι 16x11 καί οί σελίδες του έχουν 
αυξηθεί σέ οκτώ. Τήν 1 ’Οκτωβρίου 1906 αλλάζει καί πάλιν ό τίτλος, ή εφημερίδα 
τιτλοφορείται Αλμυρός μέ υπότιτλο Έφημερίς Εθνική καί τών τοπικών συμφερό
ντων, ενώ αυξάνονται καί οί διαστάσεις σέ 20x14,5 έκατοστά καί τό χρώμα τού φύλ
λου γίνεται λευκό. Στό φύλλο αυτό εμφανίζονται ώς συνεργάτες ό διαχειριστής Κ. 
Πλάκας, δάσκαλος, ό γνωστός έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας ’Απόστολος Άρβανι- 
τόπουλος, ό έπίσης γνωστός Νικόλαος Γιαννόπουλος αναγραφόμενος ώς άρχαιολο-

7. Βλ. αντίστοιχα Πελεκανίδης, δ.π., σ. 18 καί Ε. Τσιγαρίδας, «Συμβολή στή χρονολόγηση 
τών τοιχογραφιών τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στό Ζευγοστάσι Καστοριάς», Φίλια 
επη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν, τόμ. Γ ', Άθήναι 1989, σ. 337 σημ. 30, καί ό ίδιος, Τοιχογραφίες 
της περιόδου τών Παλαιολόγων, ο.π., σσ. 311,340.

8. Πρόκειται γιά λίθινη πλάκα διαστάσεων 49,5x92x13,5 έκ., ίσως αρχαίο αρχιτεκτονικό 
μέλος.

9. Ό συγκεκριμένος χώρος σήμερα είναι καλυμμένος μέ στερεωτικό ύφασμα (τουλπάνι).
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