
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(Πίν. 43 -54- Σχέδ. 1 - 4)

1

Σέ άπόσταση 63 χλμ. δυτικά τής Καστοριάς, πολύ κοντά στά έλληνοαλβανικά 
σύνορα, στήν περιοχή τού Γράμμου, άνάμεσα στις θέσεις Παπούλη καί Φλάμπουρο, 
βρίσκονται τά έρείπια τού μικρού χωριού "Αγιος Ζαχαρίας1. Τό χωριό είχε στά 1928, 
σύμφωνα μέ τήν έπίσημη άπογραφή, 31 κατοίκους. Στον τελευταίο πόλεμο έγκαταλεί- 
φθηκε τελείως καί τώρα μονάχα τά ταπεινά του έρείπια μαρτυρούν τή θέση του. Ή άνά- 
μνησή του δμως ζή άκόμα στή μνήμη των γεροντοτέρων κατοίκων των γύρω χωριών.

Πολύ κοντά στο χωριό, μέσα σέ γραφική κοιλάδα, όρθώνεται στήν έρημιά ό 
μικρός ναός τού 'Αγίου Ζαχαρία1 2, κομψός σέ μορφή καί μέ κανονικές άναλογίες 
(Πίν. 43α- β, 44α- β).

Σχέδ. 1. Ναός Άγ. Ζαχαρία. Κάτοψη

Ό σωζόμενος ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος μέ τροΰλλο καί έξωτερικά 
σταυροειδής έγγεγραμμένος, τού τύπου πού έπεκράτησε μέ τήν όνομασία Kuppelhalle.

Στήν περιγραφή πού άκολουθεϊ δέν υπολογίζεται ό νάρθηκας στά Δ. τού ναού, γιατί 
είναι μεταγενέστερη κατασκευή τού 19213.

Ό ναός σέ κάτοψη είναι όρθογώνιο παραλληλόγραμμο, έξωτερικών διαστάσεων 
8 X 5.50 μ., χωρίς νά υπολογίζεται ή κόγχη τού ιερού, μέ πάχος τοίχων 0,75 μ. (Σ χ έ δ. 1).

1. Στήν Τουρκοκρατία ήταν γνωστό μέ τό όνομα Ζαγάρι, πού καί σήμερα άκόμα επικρατεί στους 
ντόπιους (παραφθορά τού Ζαχαρίας ).

2. Μερικές πληροφορίες μας δίνει ό Παντελής Τσαμίσης, Ή Καστοριά καί τά μνημεία της, 
Άθήναι 1949, σ. 125, άλλά γιά πράγματα πού έχουν δευτερεύουσα σημασία.

3. Ό νάρθηκας κατασκευάσθηκε μέ ένέργειες τού Παντ. Τσαμίση, όπως μάς πληροφορεί ό ίδιος, 
δ.π.π. σ. 125.
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Τό ιερό έχει μιά κόγχη, έξωτερικά τρίπλευρη, μέ τυφλά άψιδώματα σ’ δλο τό ύψος του 
(Πίν. 46α), έσωτερικάήμικυκλική, μέ άνοιγμα (χορδή) 1.80μ. καί άκτίνα 0,90 μ. Είναι 
δηλαδή κανονικό ήμικόκλιο. Βορείως τοϋ ίεροΰ ανοίγεται στό πάχος τοϋ Α. τοίχου μικρή 
κόγχη προθέσεως, πλάτους 0,80 μ. Ή είσοδος είναι δυτικά, μέ μικρή άπόκλιση άπό τον 
άξονα πρός Ν. To Β. τμήμα τοϋ Δ. τοίχου έχει εξωτερικό πλάτος 2.25 μ. καί τό Ν. 2.10 μ., 
ένώ τό άνοιγμα τής θύρας 1.15 μ. Ό τροΰλλος μέ μάλλον ψηλό τύμπανο, οκτάπλευρος 
(Πίν. 45 β) έχει διάμετρο μικρότερη άπό τή διάμετρο τής κατά μήκος καμάρας καί ή 
στήριξή του γίνεται μέ τό γνωστό άπό άλλα μνημεία τρόπο : άπό Α. καί Δ. πάνω στήν 
κατά μήκος καμάρα καί άπό Β. καί Ν. πάνω σέ δυό έγκάρσιες καμάρες, πού σχηματίζον
ται άπό 4 πεσσούς συμφυείς μέ τούς πλάγιους τοίχους, άπό τούς οποίους προβάλλουν σάν 
παρασπάδες. Οί έγκάρσιες αύτές καμάρες έξωτερικά έξαίρονται στεγαζόμενες μέ δικλι- 
νή στέγη. Χαρακτηριστικό στήν περίπτωση είναι δτι οί έγκάρσιες καμάρες είναι κατά 
πολύ ψηλότερες άπό τήν κατά μήκος, έτσι ώστε άπό τό ύψος τής ράχης τής κατά μήκος 
καμάρας ν’ άρχίζη ή κλίση τής στέγης τών έγκαρσίων4 (Π ί ν. 45α’ Σ χ έ δ. 4)5 6. Έτσι 
μπορεί κανείς νά πή δτι ό τροΰλλος είναι τοποθετημένος πάνω σέ σταυρεπίστεγο ναό.

Εσωτερικά τά έγκάρσια τόξα άπό ορισμένο σημείο καί πάνω συγκλίνουν πρός τό 
έσωτερικό τοϋ ναοϋ καί καθώς υψώνονται είσχωροϋν στό σώμα τής κατά μήκος καμάρας. 
Μέ τόν τρόπο αύτό σχηματίζεται τό τετράγωνο, πού μέσα σ’ αύτό έγγράφεται ό τροΰλλος.

Ό τροΰλλος, δπως είπαμε, είναι όκταγωνικός καί σέ κάθε πλευρά του φέρει άπό ένα 
τυφλό άψίδωμα στή θέση παραθύρου, μέ μιά λεπτή σχισμή στή μέση γιά τό φωτισμό 
(Πίν. 45 β). Τά τόξα τών παραθύρων φέρουν άκτινωτά βαλμένες πλίνθους, ένώ μιά 
σειρά πλίνθων διαγράφει έξωτερικά τό τόξο.

Ό τροΰλλος είναι χτισμένος άπό πωρόλιθο λαξευτό σέ κανονικούς δόμους, ένώ ό 
υπόλοιπος ναός είναι μέ άργολιθοδομή (Σ χ έ δ. 3 ).

Μέ κανονικούς δόμους, πού σέ κανονικές άποστάσεις μεσολαβούν σειρές πλίνθων, 
είναι χτισμένη καί ή άψίδα τοϋ ίεροΰ (Πίν. 46 α).

"Ολος ό ναός σκεπάζεται μέ πλάκες άπό σχιστόλιθο.
Τρία τοξωτά παράθυρα σέ κανονικές άποστάσεις, στή Ν. πλευρά τοϋ ναοϋ, μέ τις 

ίδιες λεπτές σχισμές φωτίζουν έλάχιστα τό έσωτερικό. Στήν Α. πλευρά, ψηλά στό άέτωμα, 
άλλη παρόμοια σχισμή χωρίς περίγραμμα, καθώς καί μιά στό κέντρο τοϋ ίεροΰ συμπλη
ρώνουν τό φωτισμό μέσα στό ναό. Οί σχισμές δλες έσωτερικά έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα 
(Σ χ έ δ. 2). Τέλος, ένα παράθυρο, άνοιγμένο ίσως μεταγενέστερα, υπάρχει στή Ν. πλευ
ρά καί άπό πάνω του άνακουφιστικό τόξο μέ ίχνη τοιχογραφίας καί έπιγραφή, γιά τήν 
όποια ό λόγος παρακάτω.

Ό τύπος τοΰ ναοΰ, δπως τόν περιγράψαμε παραπάνω, μονόχωρος τρουλλαϊος μέ 
έξωτερική μορφή σταυροειδούς έγγεγραμμένου, καί ό τρόπος στηρίξεως τοΰ τρούλλου 
δέν είναι σπάνιοι. ’Απαντά σ’ δλη τήν Ελλάδα καί έξω άπό αύτήν. "Αν καί δέν έχη συστη
ματικά μελετηθή ούτε καί έρμηνευθή ή άκριβής προέλευσή του®, μνημεία τοΰ τύπου έχουν

4. Πρβλ. τό παράδειγμα τοΰ Άγ. Γεωργίου Σοφικοϋ, Ά. Όρλάνδος, Βυζαντινοί ναοί της άνατο- 
λικής Κορινθίας είς ΑΒΜΕ Α' (1935) σ. 59, μέ τήν παρατήρηση δτι στόν’Αγ. Ζαχαρία ή διαφορά τοΰ 
ύψους είναι πολύ μεγαλύτερη.

5. Τά σχέδια είναι τής άρχιτέκτονος της Δ/νσεως Άναστηλώσεως δ. Δέσποινας Νάσσου.
6. Megaw A. - Hawkins Ε., The Church of the Holy Apostles at Perachorio, Cyprus, and its frescoes, 

Dumbarton Oaks Papers, 16 (1962) σ. 281, σημ. 14. ’Ακόμη R. Krautheimer, Early Christian and Byzan
tine Architecture, 1965, p. 305.
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έπισημανθή παντού καί έχουν μελετηθή μεμονωμένα. Ό G. Millet δίνει τά κύρια χαρα
κτηριστικά του7.

Σχέδ. 2. Ναός Άγ. Ζαχαρία, τομή κατά μήκος

Στην Κύπρο, δπου είναι διαδεδομένος ό τύπος8, έχομε τήν Παναγία τού Άράκου 
στά Λαγουδερά9,τούς 'Αγίους ’Αποστόλους στό Πέρα Χωριό 10,τόν "Αγιο Γεώργιο Άφέν-

7. Millet G., L’ ecole grecque dans l’architecture byzantine, Paris 1916, p. 46-47.
8. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α', Άθήναι 1942, σ. 443.
9. Α. Στυλιανού, Αί τοιχογραφίαι τοϋ ναοΟ τής Παναγίας τοϋ Άράκου, Λαγουδερά, Κύπρος, εις 

Πεπραγμένα τού Θ' Βυζαντινολ. Συνεδρίου, Άθήναι 1955, τ. Α', σ. 459, τομαί καί κάτοψις πίν. 142,143. 
Α. καί J. Stylianou, The painted churches of Cyprus, 1964, σ. 70, πίν. 40.

10. Megaw A. - Hawkins E„ δ.π.π. καί A. and J. Stylianou ό.π.π. σ. 147.
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τρικας u, την Παναγία τοΰ Κάμπου12, τό παλαιό καθολικό τής Μονής Χρυσοστόμου 
τοϋ Κουτσοβέντη13, τήν Παναγία Καρδακιώτισσα14 καί τήν Παναγία Υπάτης15, γιά νά 
περιοριστούμε στά κυριότερα δείγματα.

Στήν Πελοπόννησο άναφέρομε χαρακτηριστικά τόν "Αγ. Άνδρέα Γόρτυνος18 καί 
τούς Τρεις 'Ιεράρχες Στεμνίτσης17, τόν "Αγ. Γεώργιο ΣοφικοΟ18 καί τούς ναούς Υπα
παντής καί 'Αγ. ’Αντωνίου 19.

Στά νησιά έπίσης άπαντα ό τύπος :
Στή Χίο ή Παναγία στά Σικελιά20 καί ό "Αγ. Γάλας21.
Στή Νάξο ή Παναγία ή Ραχιδιώτισσα22, ό "Αγ. ’Ιωάννης στό Κεραμί23 καί ό "Αγ. 

Νικόλαος Σαγγρίου24, στή Ρόδο ό "Αγ. Γεώργιος στό Καπί καί στή Λίνδο25, στήν Πάτμο 
οί "Αγιοι ’Απόστολοι26 καί τό καθολικό τής Μονής Ζωοδόχου Πηγής27.

Στήν Κρήτη, έκτος άπό τά παραδείγματα πού σημειώνει ό Gerola28, άναφέρομε τό 
ναό 'Αγ. Νικολάου στά Κυριακοσέλλια τοϋ Άποκορώνου29.

Μέ τά παραπάνω παραδείγματα30 δέν έξαντλεϊται φυσικά τό σύνολο των γνωστών 
μνημείων σκοπός τους μονάχα είναι νά δείξουν τήν έξάπλωση τοϋ τύπου στήν Ελλάδα31 
καί στήν Κύπρο.

II

Ό ναός φέρει, πάνω άπό τό υπέρθυρο τής εισόδου, έπιγραφή, δυστυχώς πολύ κατε
στραμμένη32 ( Π ί ν. 47 α). Μόνο λέξεις μπορούν νά διαβαστοΰν, οί πιό πολλές μέ μεγά-

11. Τά Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου Α', Λεύκωμα, Άθήναι 1935, είκ. 7, πίν. 13β.
12. "Ο.π.π. είκ. 32 πίν. 36β.
13. Ό.π.π. είκ. 33 πίν. 29β.
14. Ό.π.π. είκ. 35 πίν. 40α.
15. Ό.π.π. είκ. 36 πίν. 41 β.
16. Ν. Μουτσόπουλος, Ή άρχιτεκτονική των έκκλησκΰν καί μοναστηρίων τής Γορτυνίας, Άθήναι 

1956, σ. 148 κ.έ.
17. Ν. Μουτσόπουλος, δ.π.π. σ. 154 κ.έ.
18. Ά. Όρλάνδος, ό.π.π.
19. Ά. Όρλάνδος, ό.π.π. σ. 69.
20. A. Orlandos, Monuments byzantins de Chios II, Athenes 1930, pi. 44.
21. A. Orlandos, ό.π.π. πίν. 54.
22. K. Καλοκύρης, Έρευναι χριστιανικών μνημείων είς τάς νήσους Νάξον, ’Αμοργόν καί Λέσβον, 

Άθήναι 1960, σ. 13.
23. Ό.π.π. σ. 14.
24. Ό.π.π. σ. 15.
25. Ά. Όρλάνδος, ΑΒΜΕ ΣΤ', σ. 83 καί 84.
26. Κ. Φατούρου, Πατμιακή Αρχιτεκτονική, Άθήναι 1962, σχέδ. 3.
27. Ό.π.π. σ. 21, σχέδ. 6.
28. G. Gerola, Monument! Veneti nell’ isola di Creta, Venezia, τόμ. II, είκ. 227, 228, 229, 232.
29. Τό μνημείο παρουσίασε ό Κ. Λασιθιωτάκης σέ άνακοίνωσή του στό Β' Διεθνές Κρητολογικό 

Συνέδριο (Απρίλιος 1966), πού τά Πρακτικά του δέν δημοσιεύτηκαν άκόμα, μέ τίτλο « Εγγεγραμμένοι 
σταυροειδείς ναοί τής Δυτ. Κρήτης». Τήν άνακοίνωσή του μοβ διέθεσε σέ δακτυλογραφημένο άντί- 
γραφο καί τόν ευχαριστώ θερμά. Βλ. καί Gerola, ό.π.π. είκ. 227.

30. Πρέπει νά σημειωθή έδώ ότι άνάμεσα στά έκτιθέμενα παραδείγματα δέ γίνεται διάκριση 
σ’ αυτά πού στηρίζουν τόν τροϋλλο τους σέ πεσσούς συμφυείς μέ τούς πλάγιους τοίχους καί σ’ έκεϊνα 
πού άνοίγουν τόξα στό πάχος τών πλαγίων τοίχων.

31. Γιά τήν κυρίως Ελλάδα βλ. Όρλάνδον, ΑΒΜΕ ΣΤ', σ. 85 σημ. 1.
32. Είναι κρίμα γιατί ό Τσαμίσης, ό.π.π. σημ. 2, δέν άναφέρει τό περιεχόμενο τής έπιγραφής, οϋτε
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λη δυσκολία, πού μαρτυρούν βέβαια λογία έπιγραφή, αλλά δεν άρκοϋν γιά νά καταλήξη 
κανείς σέ συμπεράσματα ούτε γιά τό περιεχόμενό της άκόμα. Στή θέση πού θά έπρεπε νά 
υπήρχε χρονολογία, είναι έντελώς κατεστραμμένη ή εξίτηλη.Έτσι γιά τήν πιθανή χρονο
λόγηση τού μνημείου μόνο στοιχεία μορφολογικά θά μπορούσαν νά μας βοηθήσουν.

Διατυπώθηκε παλαιότερα ή άποψη ότι ή λύση τής στηρίξεως τού τρούλλου πού έχει 
μικρότερη άπό τής καμάρας διάμετρο, χρησιμοποιήθηκε στούς χρόνους τής Τουρκοκρα

τίας 33.Ό ναός τού Άγ.Νικολάου στάΚυριακοσέλλια34 πιστοποιεί ότι ή λύση αύτή χρησι
μοποιείται πολύ παλαιότερα, άφοΰ ό ναός άνάγεται στο τέλος τού 11ου ή στις άρχές τού

κάν τήν ύπαρξή της, έν& παραδόξως άναφέρει αυτήν τής νότιας πλευράς, πού θά δούμε παρακάτω. Δέν 
υπάρχει άμφιβολία ότι τό 1922, πού κατασκεύασε μέ τή φροντίδα του τό νάρθηκα, ή έπιγραφή, κι’ άν 
δέν ήταν άκέραια, θά ήταν σέ πολύ καλύτερη κατάσταση άπό σήμερα.

33. Ά. Όρλάνδος, ΑΒΜΕ Α' (1935) σ. 58, 69 καί Ν. Μουτσόπουλος, δ.π.π. σ. 155-156.
34. Κ. Λασιθιωτάκης, βλ. παραπάνω σημ. 28.
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12ου αί. Έτσι τό στοιχείο αυτό δέν αποτελεί πλέον άπόδειξη. Στοιχεία πού θά μπορού
σαν νά μάς βοηθήσουν είναι τά έξης :

Ή παντελής έλλειψη γλυπτικού διακόσμου. Δέν ύπάρχει ούτε ένα στοιχείο, γεγονός 
πού όφείλεται έξ άλλου στήν οικονομική δυσπραγία στούς χρόνους τής δουλείας35 36 37 38.

Ή έλλειψη πλινθίνου διακόσμου, άφοΰ μόνο στήν κόγχη τού ιερού σημειώσαμε 
τέσσαρες ζώνες πλίνθων καί μερικές πλίνθους στά τόξα τών παραθύρων3β.

Ή χρήση τής άργολιθοδομής στήν τοιχοποιία πλήν τού τρούλλου καί τής άψίδας 
τού ίεροΰ37.

Τά φωτιστικά μέσα τού ναού, πού περιορίζονται σέ στενές σχισμές, άντΐ παραθύρων, 
μέ πλατύτερο άνοιγμα στό εσωτερικό, έν εΐδει πολεμιστρών38.

Τά παραπάνω στοιχεία δδηγοΰν στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. Σ’ αύτό βοηθεΐ 
καί ό ζωγραφικός διάκοσμος τού ναού, πού πρέπει νά είναι σύγχρονος μέ τήν κατασκευή 
του.

III

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

'Η έξωτερική όψη τού Δ. τοίχου καί όλο τό εσωτερικό τού ναού καλύπτονται άπό 
τοιχογραφίες.

Εξωτερικό. Πάνω άπό τή θύρα υπάρχει άνακουφιστικό τόξο μέ τήν παράσταση 
τής Γεννήσεως τού Προδρόμου (Π ί ν. 47 α). Ό τύπος βρίσκεται στά πλαίσια τής πε
ριγραφής τής «Ερμηνείας τών Ζωγράφων »39, μέ τή μικρή διαφορά ότι στό κάτω δεξιό 
μέρος τής παραστάσεως ό Ζαχαρίας κρατεί στήν άγκαλιά του σέ τρυφερή στάση τό 
βρέφος. Χάρη καί κομψότητα χαρακτηρίζει τις κινήσεις καί τις στάσεις τών κοριτσιών 
πού πλαισιώνουν τις σκηνές. Ή παράσταση έχει πολλές φθορές, άλλά στό σύνολό της 
είναι άπό τις πιό καλά διατηρημένες.

Δεξιά τής θύρας, γιά τό θεατή (Π ί ν. 47 β), ό Χριστός όλόσωμος μέ τήν έπιγραφή 
1C Ο rAVKVC άριστερά άπό τό κεφάλι. Τά δεξιά άπ’ αύτό γράμματα είναι κατεστραμ
μένα. 'Ο Χριστός έχει τό δεξιό χέρι σέ σχήμα εύλογίας, ένώ μέ τό άριστερό κρατεί εύαγ- 
γέλιο. Μεγάλη φθορά έχει ή μορφή άπό τά γόνατα καί κάτω καί στό πρόσωπο. Διακρί- 
νεται όμως καλά ή πτυχολογία τών ενδυμάτων.

Σέ πολύ καλύτερη κατάσταση σώζεται, δεξιά τού Χριστού, ό Πρόδρομος μέ τήν 
έπιγραφή Ο ΑΓ. ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΟ. Ό άγιος παριστάνεται στό γνωστό τύπο, φτερω
τός, μέ τό δεξί χέρι σέ σχήμα εύλογίας ( Π ί ν. 47 β, 48 α). Τό ίμάτιό του κυματίζει δεξιά 
του, ένώ άπό μέσα διακρίνεται ό χιτώνας ζωσμένος στή μέση. Είναι μιά μορφή δυνατή 
σέ έκφραση, μέ βαθιά έσωτερικότητα, τήν όποια ό ζωγράφος πρόσεξε ιδιαίτερα, όπως 
φαίνεται, άν τήν συγκρίνη κανείς μέ τις άλλες μορφές. Τά χαρακτηριστικά τού προσώπου 
καί οί ρυτίδες δίνονται μέ γραμμές δυνατές καί γενικά όλο τό πρόσωπο τό χαρακτη
ρίζει σχηματοποίηση ( Π ί ν. 48 α).

35. Ά. Όρλάνδος, Ή έν Έλλάδι έκκλησιαστική άρχιτεκτονική έπί Τουρκοκρατίας, εις L’Hellc- 
nisme Contemporain, 1953, σ. 207.

36. Ά. Όρλάνδος, δ.π.π.
37. Ά. Όρλάνδος, δ.π.π., σ. 208.
38. Ά. Όρλάνδος, δ.π.π.
39. Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, 'Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, 6κδ. Ά. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, Πετρούπολις 1909, σ. 175.
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Στον Αντίστοιχο χώρο, αριστερά της θύρας ( Π ί ν. 48 β), ύπάρχουν τρεις ολόσωμες 
μορφές κατεστραμμένες άπό τή μέση καί κάτω. Πρώτη, αριστερά άπό τή θύρα, είναι ή 
Παναγία Βρεφοκρατοϋσα, στον τύπο της Παναγίας τοΰ Πάθους40, μέ τήν επιγραφή, 
ΜΡ ΘΫ καί άλλη, πάνω άπό τό Χριστό, IC XC ( Π ί ν. 49 α-β). Ή Παναγία είναι εν
τελώς κατά μέτωπον, ένώ ό Χριστός στρέφει άριστερά τό κεφάλι καί κοιτάζει τον άρχάγ- 
γελο 41, πού κρατεί τά σύμβολα τοΰ πάθους (διακρίνεται ό σταυρός). Γλυκύτητα, 
ήρεμία καί βαθύς στοχασμός χαρακτηρίζει τό πρόσωπο τής Παναγίας, ένώ τού Χριστού 
συγκρατημένη άνησυχία.

Άριστερά τής Παναγίας είκονίζεται ό Άγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος ( Π ί ν. 50 α) 
καί άριστερώτερα τρίτος άγιος, πού δέν διακρίνεται ή έπιγραφή του.

Οί παραπάνω μορφές, δεξιά καί άριστερά τής θύρας, άποτελοΰν τήν πρώτη ζώνη 
είκονογραφήσεως. "Ολες έχουν φωτοστέφανο άνάγλυφο.

Πάνω άπ’ αύτές μιά δεύτερη ζώνη, 0,40 μ., μέ στηθάρια άγιων καί μαρτύρων (Π ί ν. 
47 α - β ). Τά στηθάρια αύτά (τρία σώζονται δεξιά καί τέσσερα άριστερά τού άνακουφι- 
στικοϋ τόξου) συνδέονται μεταξύ τους μέ μικρότερους κύκλους κατά τό πρότυπο τών 
«σηρικών τροχών» καί τό περίγραμμα δέν είναι έντελώς κυκλικό, άλλά έλλειψοειδές. 
Τά κενά άνάμεσα στά στηθάρια γεμίζει διακοσμητικό μέ έλικοειδεΐς βλαστούς.

Πάνω άπό τά στηθάρια άλλες δυό ζώνες (ή κάτω έχει πλάτος 0,53 μ.) μέ σκηνές, 
πού δέν διακρίνονται άπό τά άλατα, τούς καπνούς καί τις φθορές, συμπληρώνουν τή δια- 
κόσμηση τού Δ. τοίχου. Άπό λίγα στοιχεία οδηγείται κανείς στό συμπέρασμα, ότι πρό
κειται γιά σκηνές άπό βίο άγιου ( Π ί ν. 48 β).

Γιά νά όλοκληρώσωμε τά σχετικά μέ τήν τοιχογράφηση τοΰ έξωτερικοϋ τού ναού 
πρέπει νά προσθέσωμε καί λίγα ίχνη πού σώζονται στή Ν. πλευρά.

Πάνω άπό τό παράθυρο τού Ν. τοίχου ύπάρχουν δύο έπάλληλα άνακουφιστικά τόξα. 
Τό πιο πάνω σώζει υπολείμματα τοιχογραφίας πού μόλις διακρίνονται (Π ί ν. 43 α). 
Στή βάση όμως τού τόξου διατηρείται έπιγραφή, μέσα σέ πλαίσιο, ή έξής:
AEHCIC ΤΟΝ (Δ)'όΛΟΝ TV (ΘΕΟΥ) ΓΕΩΡΓΙ(ΟΥ) ΕΝΕΤΙ ,ΑΧΟΑ (1671)
(Πίν. 50 β).

Επίσης, ψηλά στό παράθυρο τοΰ Ν. τοίχου κλεισμένο προφανώς μεταγενέστερα, 
σώζεται υπόλειμμα τοιχογραφίας, άπό τήν όποια διακρίνεται κεφαλή άγιου μέ τό φωτο
στέφανο (Πίν. 46 β).

’Εσωτερικό. Ή σημερινή κατάσταση τοΰ ναού στό έσωτερικό, άπό τις φθορές τοΰ 
χρόνου καί προ παντός άπό τούς καπνούς 42 καί τά άλατα, δέν έπιτρέπει τή λεπτομερή 
εξέταση τών θεμάτων τοΰ συνόλου τής τοιχογραφήσεως. ’Ιδιαίτερα στά πάνω τμήματα 
ή δυσκολία είναι μεγαλύτερη. Μολαταΰτα στό μεγαλύτερο μέρος έγιναν διαπιστώσεις

40. Γιά τόν τύπο βλ. Ά. Όρλάνδον, ΑΒΜΕ Δ' (1938), σ. 135, Γ. Σωτηρίου εις ΑΕ (1953-54) Α", 
σ. 88-91, άλλά κυρίως Ά. Ξυγγόπουλον, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν 
"Αλωσιν, ’Αθήναι 1957, σ. 187 κ.έ.

41. Στήν παράσταση είκονίζεται μόνο ένας άρχάγγελος, όπως καθιερώθηκε άπό τούς χρόνους 
τών Παλαιολόγων καί έξής. Ά. Ξυγγόπουλος, δ.π.π. σ. 188-9.

42. Όπως μάς πληροφορεί ό Π. Τσαμίσης, δ.π.π. σ. 125, στήν Τουρκοκρατία οί βλαχοποιμένες 
χρησιμοποιούσαν τό ναό σάν καταφύγιο τό χειμώνα καί άναβαν φωτιά, γι’ αυτό καί οί τόσοι καπνοί. 
Άλλά καί στήν πρόσφατη δική μου έπίσκεψη βρήκα άκόμα στάχτη καί καμένα ξύλα στή μέση τού ναού, 
πράγμα πού μαρτυρεί δτι ή συνήθεια έξακολουθεί καί στις μέρες μας.
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πού μάς επιτρέπουν νά σχηματίσωμε εικόνα γιά τό πρόγραμμα τής διακοσμήσεως τού 
ναού.

Στον Δυτικό τοίχο, άριστερά τής θύρας, βλέποντας προς τά δυτικά, είκονίζονται οί 
"Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη έκατέρωθεν σταυρού, κατεστραμμένοι έν μέρει. Είναι 
μορφές βαριές, άκομψες, μέτριας τέχνης. Πάνω άπό τό υπέρθυρο, σέ προτομή, ή 'Αγία 
Κυριακή καί ή 'Αγία Παρασκευή καί δεξιά τής θύρας ό άρχάγγελος Μιχαήλ καί άλ
λος άδιάγνωστος άγιος. Πάνω άπό τή ζώνη αύτή, δεύτερη, πλάτους 0,38 μ., περιθέει 
όλο τό ναό καί περιλαμβάνει στηθάρια αγίων καί μαρτύρων.

Ψηλότερα μιά πολυπρόσωπη σύνθεση τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, άπό τήν 
όποια οί κάπνες άφήνουν με δυσκολία νά φανούν οί μορφές.

Πάνω άπό τήν Κοίμηση σκηνές δυσδιάκριτες συμπληρώνουν τήν διακόσμηση τού 
Δ. τοίχου.

Οί δυό πλάγιοι τοίχοι, Β. καί Ν., άκολουθοΰν τό έξής πρόγραμμα:
Ή κάτω σειρά (κατεστραμμένη μέχρι ύψους 1.70 μ.) είκονίζει σειρά όλοσώμων 

άγιων. Διακρίνονται οί: "Αγιος ’Αρτέμιος, στόν πρώτο νότιο πεσσό, πού κοιτάζει ά- 
νατολικά καί άπέναντί του, στόν δεύτερο πεσσό ό "Αγιος Δημήτριος.

Στό Ν. τοίχο ό "Αγιος Θεόδωρος ό στρατηλάτης καί ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. Ό "Α
γιος Δημήτριος είναι ή πιο δυνατή μορφή στή ζωγραφική τού έσωτερικού τού ναού 
( Π ί ν. 51α - β ). "Ορθιος, φορεΐ χλαμύδα μέ πόρπη μπροστά στό στήθος, άπ’ όπου προ
βάλλουν τά δυό του χέρια: μέ τό δεξί κρατεί τό σταυρό τού μάρτυρος, ένώ τό άριστερό 
έχει τό σχήμα τής δεήσεως μπροστά στό στήθος. Στήν κόμη, πού άποδίδεται μέ μικρές 
λευκές παράλληλες γραμμές, φέρει διάδημα, ένώ ό φωτοστέφανος είναι άνάγλυφος, 
όπως καί στις μορφές τού έξωτερικοΰ τού Δ. τοίχου.

Πάνω άπό τήν πρώτη αύτή σειρά βρίσκεται ή ζώνη μέ τά στηθάρια, πού, όπως είπαμε, 
περιθέει όλο τό ναό έκτος άπό τό ιερό. Στό Β. τοίχο πού διακρίνεται καλύτερα (Π ί ν.
52 α), είκονίζονται στή σειρά οί μάρτυρες: Μάμας, Τρύφων, Σέργιος, Μερκούριος, Κή- 
ρυκος, ’Ακίνδυνος, Νεόφυτος, Νικηφόρος, Γουρίας, Σαμωνάς, Άβιβλος (διάβ."Αβιβος ) 
(Π ί ν. 52 β ), Άρέθας, Ευγένιος κ.ά.43.

Τά στηθάρια, πού, έν άντιθέσει προς αυτά τού έξωτερικοΰ Δ. τοίχου, περικλείον
ται άπό κανονικό κύκλο, συνδέονται μεταξύ τους μέ ώραιότατο καί πολύπλοκο κόσμημα 
(Πίν. 52 α - β): Ένα άνθος στή μέση, άπό τό όποιο έκφύονται έλικοειδώς άνά δύο 
πρός τά πάνω καί κάτω βλαστοί, πού διακλαδίζονται προς διάφορες κατευθύνσεις συμ
μετρικά καί γεμίζουν όλον τον άνάμεσα σέ δυό στηθάρια κενό χώρο, καταλήγοντας σέ 
λεπτούς βλαστούς καί φύλλα. Τό διακοσμητικό αύτό, άν καί έπαναλαμβάνεται κάθε 
φορά άνάμεσα σέ δυό στηθάρια, ίδιο σέ γενικές γραμμές, στις λεπτομέρειες έχει ποι
κιλία καί έλευθερία.

Πάνω άπό τά στηθάρια, τρίτη ζώνη μέ τις σκηνές τού ’Ακαθίστου (Πίν. 52 α,
53 α - β ). Αύτή έχει πλάτος 0,66 μ. καί άρχίζει μέ μιά σκηνή στό Δ. τοίχο καί τελειώνει 
στή ΝΔ. γωνία. Οί σκηνές χωρίζονται μεταξύ τους μέ ταινίες κόκκινες.

Τελευταία, στήν καμάρα καί στά πάνω τμήματα τών πλαγίων τόξων, παριστάνονται 
σκηνές τού Δωδεκαόρτου καί τού βίου τού Χριστού. Στό μεσαίο τόξο τού Β. τοίχου 
παριστάνεται ό Χριστός «έκδιώκων τούς πωλοΰντας καί άγοράζοντας » (Πίν. 52 α).

43. Εκτός άπό τούς τρεϊς (Γουρίας, Σαμωνας, Άβιβος), πού γιορτάζουν στις 15 Νοεμβρίου μαζί, 
ή σειρά τών άλλων φαίνεται τυχαία.
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Διακρίνονται άριστερά ό Χριστός και οί μαθητές πίσω του, δεξιά οί εκδιωκόμενοι έμπο
ροι καί μπροστά ζώα καί άντικείμενα των εμπόρων.

Γιά τις σκηνές τοϋ Δωδεκαόρτου είναι δύσκολο νά γίνη λόγος τώρα, γιατί έχουν 
καλυφθή έντελώς άπό τις κάπνες ή έχουν καταστροφή.

Στήν κόγχη τοϋ ίεροϋ, κάτω είκονίζονται ιεράρχες όλόσωμοι, καί στή μέση ό Με- 
λισμός. Άπό πάνω τους μιά στενή ζώνη μέ τό «Λάβετε φάγετε» καί «Πίετε έξ αύτοϋ πάν- 
τες» καί στό τεταρτοσφαίριο ή Πλατυτέρα δεομένη σέ προτομή, μέ τό Χριστό σε στηθά- 
ριο. Άπό τις δυο πλευρές της οί άρχάγγελοι σέ προτομή.

Στό Α. τμήμα τής καμάρας διακρίνονται τρία στηθάρια, άλλά τά θέματά τους εί
ναι κατεστραμμένα.

Στον τροϋλλο, τέλος, σώζεται ό Παντοκράτορας πού περιβάλλεται άπό διπλό κύκλο 
καί άπό άγγελικές δυνάμεις έξω άπ5 αυτόν (Π ί ν. 54 α - β). Στό τύμπανο τοϋ τρούλλου 
οί πιθανώς είκονιζόμενοι προφήτες δέν διακρίνονται. Διατηρούνται όμως ίχνη των 
Ευαγγελιστών στά σφαιρικά τρίγωνα τής βάσεως τοϋ τρούλλου.

IV

Τό όνομα τοϋ ζωγράφου καί ή χρονολογία πού διακοσμήθηκε ό ναός μάς είναι 
άγνωστα. Ή έπί τοϋ υπερθύρου έπιγραφή, όπως είπαμε, είναι στό μεγαλύτερο μέρος κατε
στραμμένη ή έξίτηλη. Ή δεύτερη έπιγραφή, κάτω άπό τό άνακουφιστικό τόξο τοϋ παρα
θύρου τής Ν. πλευράς, άναγράφει τό έτος 1671, άλλά αυτή άφορά στήν τοιχογραφία τοϋ 
τόξου, άπότήν όποια διατηρούνται μόνο ίχνη. Τόσο τά γράμματά της, σέ σύγκριση μέ 
αύτά τής άλλης έπιγραφής, όσο καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ, όδη- 
γοϋν στό συμπέρασμα ότι ή δεύτερη αύτή έπιγραφή δέν έχει σχέση μέ τήν άλλη ζωγρα
φική τοϋ ναοϋ.

Έδώ πρέπει νά προστεθή τό έξής σημαντικό γεγονός. Σέ μικρή άπόσταση άπό τον 
Άγ. Ζαχαρία βρίσκονται τά ερείπια τοϋ χωριοϋ Ληνοτόπι44, γνωστού άπό σειρά 
ζωγράφων τοϋ 16ου καί 17ου αί., άπό τούς όποιους άρχαιότερος είναι ό ζωγράφος Νικό
λαος45, ό όποιος ζωγραφίζει στά 1570 τήν έκκλησία τοϋ Άγ. Δημητρίου στά Παλατί- 
τσια, κοντά στή Βέροια. Σύγκριση τών τοιχογραφιών τοϋ Άγ. Ζαχαρία μέ τό έργο τοϋ 
Νικολάου έδειξε πώς δέν υπάρχει σχέση άνάμεσα στά δυο μνημεία, κι’ αύτό άναφέρεται 
γιατί, στόν 16ο αί. καί μετά, οί γνωστοί ζωγράφοι άπό τό Ληνοτόπι πηγαίνουν καί δου
λεύουν μακριά (Ήπειρο, Μακεδονία)46, ένώ ό Άγ. Ζαχαρίας είναι έργο άλλων ζωγράφων.

Βέβαια, τίποτε δέν άποκλείει, γιά τήν ώρα, καί τό μνημείο αύτό νά άνήκη σέ ζωγρά
φους άπό τό Ληνοτόπι, άγνωστους προς τό παρόν.

Έν πάση περιπτώσει, οί τοιχογραφίες τοϋ Άγ. Ζαχαρία πρέπει νά είναι έργο όχι 
ένός άλλά δύο ζωγράφων: ό ένας ζωγραφίζει τήν έξωτερική όψη τοϋ Δ. τοίχου, τή μορφή 
τοϋ Άγ. Δημητρίου καί τή ζώνη μέ τά στηθάρια στό έσωτερικό τοϋ ναοϋ, καί ό δεύ
τερος τήν υπόλοιπη έκκλησία (χωρίς νά υπολογίζομε τις τοιχογραφίες τής καμάρας 
γιατί, όπως είπαμε, ή κατάστασή τους δέν έπιτρέπει, πριν άπ’ τον καθαρισμό, μελέτη).

44. Γιά τήν όρθή του γραφή καί γενικά γιά τό Ληνοτόπι, βλ. Μαν. Χατζηδάκη, Συμβολή στή 
μελέτη τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής εις L’Hellenisme Contemporain, ’Αθήναι 1953, σ. 236.

45. Μ. Χατζηδάκης, δ.π.π. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 312 καί Μ. ’Ανδρόνικος, Κτητορική 
έπιγραφή τοϋ Άγ. Δημητρίου τής Παλατίτσας, εις Μακεδονικά Α' (1940) σ. 190-4.

46. Μ. Χατζηδάκης, δ.π.π.
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Ό πρώτος ζωγράφος είναι τεχνίτης καλύτερος. Τά πρόσωπά του χαρακτηρίζει 
έκφραση εσωτερικού κόσμου πλούσιου. Βρίσκεται πιό κοντά στήν παράδοση τής μεγά
λης τέχνης τού 16ου αί. Ό προπλασμός είναι σκοτεινός μέ λιγότερα φώτα στά φωτι
σμένα μέρη. 'Ο άλλος χρησιμοποιεί πλατύτερα φώτα καί ή τέχνη του έχει χαρακτήρα 
λαϊκότερο.

Χρονολογία. Γιά τήν ώρα τά χρονολογημένα μνημεία τής Δ. Μακεδονίας δέν 
έχουν δημοσιευθή στο σύνολό τους, ώστε νά επιτρέπουν τήν συναγωγή συμπερασμάτων, 
πού νά όδηγοΰν σε μιά, μέ μεγάλη πιθανότητα αν όχι βεβαιότητα, χρονολόγηση τών 
άλλων μνημείων.

'Ωστόσο τά χαρακτηριστικά τής παρακμής τής βυζαντινής ζωγραφικής, πού είναι 
πιά έκδηλη στά τέλη τού 16ου αί. καί προχωρεί στον 17ο (γιά νά καταλήξη στον εντελώς 
λαϊκό χαρακτήρα)47, παρουσιάζονται καί στό μνημείο πού έξετάζομε. Ή τεχνοτροπία 
τών τοιχογραφιών τού 'Αγ. Ζαχαρία μάς όδηγεΐ μέ πολλή πιθανότητα στό τέλος τού 
16ου ή στις άρχές τού 17ου αί. Μέ τό μνημείο αυτό έρχεται νά προστεθή στήν τέχνη 
τής εποχής αυτής, άκόμα ένα άγνωστο ως τώρα τοιχογραφικό σύνολο.

Ή άρχιτεκτονική τού μνημείου, μέ τίς κομψές άναλογίες, καί ή ποιότητα τών τοι
χογραφιών του, δείχνουν ένα επίπεδο τέχνης στήν περιοχή αυτή όχι κοινό. ’Αλλά τό 
ένδιαφέρον γι’ αύτό γίνεται άκόμα μεγαλύτερο έξ αιτίας τής θέσεώς του, γιατί βρίσκε
ται άφ’ ένός τόσο κοντά στήν πατρίδα ζωγράφων, τό Ληνοτόπι, καί άφ’ ετέρου σέ μιά 
περιοχή τόσο έρημη καί δυσπρόσιτη, στήν οποία δέν συναντά κανείς μνημείο σέ μεγάλη 
άκτίνα.

ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

47. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 126.
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