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1. LINOTOPI 

Linotopi se află în apropierea frontierii eleno-albaneză. Acolo, unde, regiunea muntoasă luxuriantă si 

labirintică a muntelui sângeros Grammos ne  spune, prin măreţia lui, isprăvile geniale ale trecutului 

încă proaspăt. Domină seninătate şi pace absolută, perturbată uneori de ecoul melodiilor  păsărelilor 

cântătoare şi de adierea vântului răcoros liniștind etern vârfurile falnice ale copacilor de pin și a 

brazilor în formă de piramide. Natura este atât de plină de strălucire sacră încât crează impresia, că 

locul a fost ales special să găzduiască osemintele celor care, pentru succesiunea elenismului și-au găsit 

sfârșitul, în interesul memoriei naționale. 

Acest  pelerinaj la Linotopi se impune nu numai din motive istorice dar mai ales datorită rolului și 

locului deosebit pe care îl are în istoria picturii bisericești. 

Parcursul pelerinajului începe din sud-vestul regiunii Kastoria, ajungând în Nistorios și continuând 

catre satul Pevkos, fiind ghidati de angajatul serviciului de silvicultură dl. Petron Ziakan. Continuat 

spre vest, traversând peisaje parcă rupte de realitate, cu o varietate de floră impunătoare și cu o 

încărcătură emoțională deosebită. Însă, ajungând la destinație emotivitatea creată anterior a fost 

înlocuită de o melancolie de nedescris, deoarece regiunea este învăluită de istorie și invocă o 

obligațiune de a ne descălța pentru a călca pe locurile sfinte.  In față se întinde legendarul Linotopi. 

Oriunde ai îndrepta privirea vezi ruine și numai ruine. Ruine  a două secole consecutive exprimând 

frumusețe și măreție antică. 



Acest loc, comuna înfloritoare, s-a întins, precum se deduce din ruinele ei pe o suprafață impunătoare 

conform calculelor bazate pe acest indiciu al suprafeței, şi demonstrează că numărul locuitorilor ei era 

de la 5000 până la 7000. Cândva acest loc era plin de viață, azi oamenii au fost înlocuiti  de astre care 

acoperă suprafețe vaste de pribegie. 

Linotopi era centrul comercial cel mai important din regiune construit în formă de amfiteatru, la 

poalele muntelui Grammos. Din spusele bătrânilor, din satele vecine, Linotopi a cunoscut o dezvoltare 

economică importantă, astfel câștigând o faimă impunătoare pe o rază largă, numit altădată și 

Linopolis. Datorită valorii sale, circulă zvonuri, însă până în ziua de azi nu au fost confirmate nici de o 

sursă, precum că Linopolis era centrul unde ar fi avut sediul Episcopia, locul construcției fiind indicat 

exact de unii locuitori mai îndrăzneți. Acolo, conform tradiției, ar fi fost îngropată o comoară (ulcioare 

de aur curat, precum și multe alte obiecte prețioase), această probabilitate, cu doi ani în urmă, a fost 

explorată de un grup de cercetători dar fără niciun rezultat. Cert este faptul că școala din Linotopi  a 

fost construită în anul 1620 și a funcționat o sută de ani după ridicarea ei.  

Însa, progresul deosebit și strălucit al  acestui loc, numit Linotopi, a fost oprit prin distrugerea lui de 

otomani în anul 1770, odată cu distrugerea satelor Moshopoleos, Nikolitsas și alte sate cunoscute sub 

denumirea de „vlahohoria”, locuitorii din Linotopi, fiind forţaţi, siliţi de situație, au părăsit regiunea 

împrăștiindu-se în diferite alte noi localități. O parte din familii au ales ca nouă destinație satul Vlastin, 

al cărui număr de locuitori a crescut considerabil. Unele familii au decis să se stabileasca în Nestorios, 

luând cu ei, din Linotopi, o moștenire sacră, și anume câteva icoane. Locuitorii din Moskopoleos au 

moștenit și au adus cu ei în Vlastin, un iconostas sculptat în lemn. Această icoană se păstrează azi în 

Lăcașul sfinților Arhangheli din Nistorios. Printre cele patru icoane salvate, una se deosebește, având 

dimensiuni de 0.70m x 0.35m, este numită „Doamna Îngerilor” având  vechimea din 1571. Straniu este 

că în imaginea icoanei nu există îngeri ci reprezintă Sf. Fecioară cu fiul ei Isus în brațe. Originalitatea 

icoanei este că suprafața din față este sârguincios ornată cu compoziții gravate în lemn fapt care o 

prezintă ca impunătoare și măreață în combinație cu partea artistică perfect redată. În partea de jos 

icoana are gravată  informații referitoare la anul realizării ei, 1571.   

Avem impresia că icoana a fost pictată de un artist băștinaș, deoarece Linotopi este locul unde s-au 

născut mulți aghiografi cunoscuți. Aghiografi care mânuiau pensula ecleziastică cu o îndemânare 

artistică rară. Iar lucrările lor au demonstrat clar și pe bună dreptate  irepetabila artă aghiografică 

bizantină, arta supremă în expresia spirituală. 

2. MĂNĂSTIREA SFÂNTUL ZAHARIOS 

Pelerinajul continuă și în câteva minute ne aflăm iarăși în fața unor ruine împrăștiate. Aici a fost un alt 

sătuc Sf. Zaharias, la fel de valoros ca și Linotopi, cel puțin la nivel aghiografic, și care a fost distrus 

mult mai târziu, în perioada ocupației otomane. Interesul este, de asemenea, atras la fel de mult,  însă 

într-un cadru mai limitat. În apropierea satului a fost descoperită și mănăstirea Sf. Zaharias. Întrebarea 

este cine de la cine a luat numele, satul de la mănăstire sau mănăstirea de la sat. Cert este că denumirea 

vine din aceeași sursă. 

Totodată această mănăstire are ceva impunător, o construcție măreață acoperită în pantă cu plăci din 

piatră. Arhitectura mănăstirii ne induce la perioada bizantină. Iconostasul mănăstirii find separat de 



restul, ceea ce dovedește că a fost construit mai târziu. Cupola conică octagonală a mănăstirii este de o 

frumusețe deosebită, susținută de fronton. 

Interiorul mănăstirii, în afară de iconostas, care a fost distrus, este tragică. Azi mai există doar un 

perete zugrăvit al naosului, restul a fost distrus de diferiți factori externi. Majoritatea picturilor au fost 

acoperite de un strat de fum, provenit de la focurile aprinse periodic de ciobeni. Picturile zugrăvite pe 

pereți vorbesc de la sine despre valoarea lor, însă oricine împietrește când descoperă cu privirea 

zugrăvit pe cupolă, vârful turlei pe Iisus Hristos Pantocrator (Atotțiitor).Viața spirituală însă este redată 

de pictura trupului lui Ioan Botezătorul  care poate fi caracterizată ca operă de artă. Unică și specială 

este și reprezentarea sfântului Dumitru zugrăvit pe pronaosul mănăstirii.  

Intrebarea este cine a zugrăvit aceste picturi? Rămâne un mister, însă comparând în baza datelor 

deținute, adică stil, culori, decorații și alte detalii tehnice ne convingem, fără îndoială, că autorul, 

aghiograful, este  un băștinaș din Linotopi. 

Când a fost construit acest locaș? Răspunsul ni-l oferă o inscripție, AXOA = (1671) care există ca 

excepție pe fațada exterioară exact deasupra întrării în pronaos. În baza informației oferite acest lăcaș a 

funcționat în trecut ca mănăstire, fapt confirmat și de ruinile acestuia care nu sunt imprăștiate la 

distanțe mari, aflându-se aproape una de alta. 

Dar indiferent de cele suferite de mănăstire, aceasta nu își pierde din valoarea  ei, și continuă să 

constituie un loc plin de spiritualitate pentru credincioșii care vin în pelerinaje. 

Revista Makedoniki Zoi, 1972, februarie  

Traducere din greacă de Maria Butuc  
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 Templul de pe dealul din Linotopi, de G.Giakou Kozani 



În 1443 în Kozani, când turcii din întâmplare dau peste Arvanites locuitorii din 

Kastoria (cum s-a întamplat în 1372 și cu sârbii din Cermen, Evrou cu Ali Pașa)  i-au 

masacrat  ca pe oi astfel ocupând definitiv regiunea acestora. Câțiva ani mai târziu au 

cucerit și cetatea, ai cărei locuitori aparțineau castei soldaților (permanenți) și 

negustorilor meseriași . Aceştia s-au refugiat : unii într-un grup de așezări din 

Armatolon, care au fost recunoscute ca semiautonome de către turci, și unii 

(majoritatea) au fugit în cătunele de vară ale păstorilor nomazi, unde cavaleria turcă nu 

putea acționa și infanteria nu întrăznea să urce. Drept urmare au apărut cele mai înalt 

poziționate sate din Orestia.  Unul dintre acestea este Niloitsa (sursele din Devoli) 

unde au fugit în mare parte aurari, şi Grammosta (sursele Belitsas) unde s-au ascuns 

cuțitarii (foștii armurieri), tăbăcarii, dulgherii (constructori) etc. astfel prin anii 1600 

ajungând de la 3000 la 5000 de familii (aravantinos). Tot în aceeași perioadă, la 

distanța de aproximativ 6 km de la Grammostas şi țara (= târgușorul conform 

Bizantinilor si vlahofonilor) Ladopea (Linotopi), este clar că și-a găsit refugiu breasla 

istoriografilor (=aghiografi) și zugravii de icoane din Kastoria și ai marelor mănăstiri 

din regiune. Și aici Breasla aceasta, continua legăturile de rudenie pana în anii 1680-

1720, când aceste trei orășele au fost devastate de hoardele albanezilor din Kolonia, 

care s-au convertit la islam în 1450-1520, și au distrus în primul rând Valiani, care se 

află in partea vestică a muntelui Grammos (refugiații valianoţi au fondat satele 

Niguvanea, Flaburon şi Belkameni (denumirea actuala Drosopigi din regiunea Florina) 

Această provenienţă a Linotopenilor este confirmată categoric și de o multitudine de 

inscripții ale icoanelor zugrăvite de consăteni. Astfel, răsfoind revista „Makedonika” a 

Agenției de Studii Macedoniene (anul B, pg. 322, 328, 329, anul E pg. 61, 66, 75) şi 

letopisețul Eipirotic (vol.5), poate citi oricine inscripția bisericii Palatitsas (regiunea 

Veria) „incrustată manual de Nikolaou Zografou în Linotopi în anii (=1570)”. De 

asemenea inscripția aceasta figurează și în mănăstirea Zermas din Eptahori, ridicată 

prin chletuielile susținute de respectabilul domn Ioannis Nikolaos dar și de fratele lui 

Georgios în anii 1564. De asemenea inscripția pe icoana Adormirea Maicii Domnului  

în Petrohori Trihonias (Etolia), pictor Mihail şi Kostas din Kastoria, Linotopi 1589. 

Aceeași inscripție poartă și icoana Sf. Minas din Monovendri, regiunea Eipiros, 

lucrare de Mihail și Kostattinos din Linotopi din 1620 și altele din Georgutsades, 

Dropolis (regiunea Argirokastros) din 1617 etc. Inscripții asemănătoare există și în 

Tsaconia, cu siguranță sunt suficiente și în Presca, Albania etc. Însă, toate au fost 

ignorate de misticii aghiografiei macedoniene, limitându-se la ilustrațiile iconografilor 

din Muntele Atos, neluând în considerație că aceștia sunt ortodocşi și  drept urmare 

sunt macedoni și ignorând că Macedonia și vestul acesteia aparțin bisericește 

Patriarhiei din Ahridos, considerându-se copiii Metropoliei din Kastoria. Copiii 

acesteia și astfel macedo-eipiroții originali sunt și au fost aghiografii și zugravii de 

icoane din Pindos, deci, primii Linotopeni. Lucrările acestora, trebuie studiate separat 

de corelarea similitudinilor din nordul Togon Magiaton (Migiatson) situat în sud-



vestul Skardos, artelor spirituale ale Patriarhiei lor și, de asemenea, din zona muntoasă 

care au fost arhitecți, constructori, iconografi scluptori de iconostase etc. a tututor 

bisericilor din partea cea mai de nord a Macedoniei, din nordul Albaniei, 

Kossifopediou etc. Lucrarea acestora este și un iconostas din Skopia care este o operă 

de artă exceptională. Suplimentar la aceasta scriitorul de origine româna Nenicescu în 

anul 1884 a scris următoarele: “Maghiații seamănă absolut la toate cu Frasiliates, 

”...aceștia nu se căsătoresc cu slavii sesi pe care îi și disprețuiesc”. Aceasta a confirmat 

prin anii 1920 și mult stimatul Serbul Balcaniolog neatins de șovinism, academician 

conștiincios dl. Tvighici, cu excepția celor care expun în zece pagini despre modul de 

viață, ocupațiile, tipul caselor și satelor, portul, limbajul specific etc. adaugă și 

următorul epilog (Peninsule Balcanique, p. 458) “La începutul perioadei medievale în 

regiunea aceasta a Maggiaților au trăit vlahi cu siguranță și mult mai tâzriu...dar ceea 

ce am spus referitor la portul lor, denumirea pieselor uniformelor acestora, modul de 

viață, tipul așezărilor și casele lor dezvăluie și amintesc de vlahi”. Lucrările lui Ghica 

(Vlahii Alvaniți) Maghiați însă, specializați în falsificarea istoriei, macedonieni falși 

din Banovina-Varvari, însă și cu mulți ani în urmă (poate și în prezent) în timpul 

războiului civil prezentau anticul nostru Kleftarmatolon ca și cum ar fi dansul lor 

național (Haidusco). Le-am ignorat, cu toate că constituie supraviețuirea “karpei” a 

macedonienilor antici și Thessalia și în ciuda faptului că multe figuri au fost pictate de 

Europeni în secolele XVIII și XIX, care le-au întitulat “ Dansatori albanezi” și aceasta 

din cauza că au crezut că fustanela era uniformă albaneză. La fel aghiografiile si 

iconostasele făcute de Meghiați trebuie să se coreleze de asemenea și cu colegii 

meșteri din Linotopi, odată ce ambii au fost descendenții artelor mediavale, care au 

construit și ornat bisericile din Ahridos, Prespa și Kastoria, mult admirate azi. Si cum 

este natural, și succesorii tradițiilor și artei medievale din această regiune centrală a 

Balcanilor de Vest, cu care trebuie să se coreleze și lucrările călugărului Nikodimou 

Garcici, (Castorianou după Ghirecek ( Istoria Serbiei) si Perlepioti dupa alții). Cel care 

împreună cu acest serb Isaia au convins pe Ecumenicul Patriarh în 1375 (Castoria fiind 

în perioada aceasta ocupată de Arvanitovlahi din Baltsa) să permită fondarea 

Patriarhiei Serbiei. Garcici avea relații bune cu cercurile politice din Serbia din acea 

perioadă, astfel mai târziu a fondat mănăstiri serbe în regiunile românilor din Craina 

(partea serbă din cotul Dunării ) din Banat – Transilvania (mănăstirea Prislop) și 

Oltenia(mănăstirile Vodița și Tismana)  care au fost și primele mănăstiri ale României. 

Toate acestea au fost construite, zugrăvite și ornate de meșteri, dulgheri, scluptori de 

iconostasuri etc... din Vestul Macedoniei deci nu călugări de pe muntele Atos. Și până 

în ultimii ani artizanii macedonieni vestici lucrau în aceleași regiuni ale Dunării. 

Găsim artizani din Linotopi și în Vlahia. 

Finalizînd, adăugăm că conform tradiției, Linotopi a ajuns să numere până la 800 

familii. După distrugerea lui însă (1680-1720) iconografii și sculptorii de iconostase 

odată refugiați în Krousovo, în Castoria, în Seliţa (Eratira), în Samarina și în satele din 



vecinătate Honiades și Tournovo (Gorgopotamos) din  Eipiros continuă 

ocupațiile/îndeletnicirile lor până în ziua de azi. Aceasta a fost s. Linotopi, viaţa căruia 

a fost ca o scânteie/fulger care a durat numai 250 ani [...] 

Revista Makedoniki Zoi, 1972, februarie 

              Traducere din greacă Maria Butuc  

 

MACEDONIA DE VEST: 

Kastoria-Linotopi-Sfântul Zaharia-Veterniko-Grammousta-Moschopoli 

Martie 2006 

(Fragment) 

 

Revista online: http://www.elladosperiigisis.gr 

În drum spre Linotopi există panouri informative peste tot pentru a ghida călătorul în 

regiune. Regiune  unde cândva a strălucit o comună mare și plină de viață, și anume 

Linotopi-Vlahofoni (Linotopi-Ellinotopi). Lăsați plăcuța cu indicația Sfântul Zaharia 

în spate și îndreptați-vă 500 m la dreapta, în câteva minute ajungeţi la marginea 

amplasamentului, care a fost unul din cele trei mahale pe care le-a avut comuna. 

Aici istoria se întoarce în sec. XVIII, atunci când muntele Grammos era spațiu vital 

pentru toate celelate sate/așezăminte Vlachofone din regiune, precum orașele 

Nikolitsa, Grammousta, Linotopi și altele mai mici, în esență toate așezări regionale 

ale celebrului oraș Moschopolis. Până în 1912-1913, când au fost trasate limitele și 



frontierele statelor balcanice, regiunea Linotopi a făcut parte din Kaza Chroupistas 

(Argos Orestiko), punctul de legătură în perioada respectivă între Eipiros, Macedonia 

și Albania, în timp ce se afla la  limitele acestora. 

Aceste sate vlahe, foarte bogate, au fost de multe ori atacate și jefuite de 

Toulkalvanon, populația cărora a fost slăbită ca număr și forță și nu mai avea deja 

nicio legătură cu așezămintele proiminente din perioada sec.XVII-XVIII. 

Linotopi, așezământ locuit de koutsovlahos (cuțovlahi),, stabiliți în primele secole ale 

dominației otomane, probabil și mai devreme, când orprimarea dușmanului a împins 

polulația creștină să se refugieze în munți, în zonele cele mai îndepărtate, și prin  

urmrare, mai sigure. Probabil și sunt cele mai vechi sate din muntele Grammos. 

Linotopi se pare că a cunoscut ani buni de prosperitate economică și efervescenţă 

intelectuală în special în secolele XVII și XVIII, locuitorii căreia aveau ca ocupații 

activități tehnice: prelucrarea aurului, argintărie, tâmplărie bisericească, aurirea 

iconostaselor, în aceeași perioadă au fondat și o scoală. Toate acestea au fost 

înregistrare și scrise ca fenomene de o importanță deosebită. Arheologii englezi Wace 

și Thomson au scris despre zonele populate de vlahi: „Istoria Sipishas este similară 

istoriei orașului din vecinătate Moschopolis. Aceste două orașe, Nikolitsa și Linotopi  

au fost partenere  în prosperitate (dar și în mizerie) și oricine ar putea spune cu 

certitudine că nici un sat vlah din acea perioadă, nu a ajuns la un asemenea grad de 

prosperitate materială. Bogăția și faima lor este cunoscută în întreaga regiune a 

Balcanilor”. Această comună s-a evidențiat printr-o pleiadă de artiști care au devenit 

cunoscuți prin arta lor, și anume, pictura. 

Mica biserică post-bizantină Sfântul Zaharia, care a scăpat de demolare (și de 

distrugere), este unicul loc de pelerinaj care a fost salvat de flagelul războiului şi de 

trecerea timpului. Chiliile călugărilor au dispărut cu mulţi ani în urmă. În anul 1921 cu 

suportul lui Pan. Tsamisis şi cu ajutorul localnicilor din Giannachorio, Monopylo, 

Slimnitsas și al albanezilor musulmani din satul Sfântul Zaharia, a fost construită o 

anexă ca să protejeze frescele murale exterioare, de atunci, din partea de vest a 

templului. Excluzând acest adaos, până la noua intrare, biserica era compusă doar 

dintr-un singur spațiu, pronaosul bisericii. 

Exteriorul bisericii impresionează imediat pe vizitator. În zona de jos sub rămăşiţele 

picturilor murale ale suprafeței exterioare a peretelui de sud deasupra vechii intrari P. 

Tsamisis a citit inscripția care se termina cu data 1671, de asemenea a citit și 

arheologul Myron Michalidis în 1967, și se referă la istoria mănăstirii.   

Astăzi, cercetătorul insistent doar suindu-se pe o scară are probabilitatea să distingă 

ceva. 



În interior situaţia este tragică, deplorabilă și dezamăgitoare chiar și pentru cel mai 

bine intenţionat vizitator. Picturile din partea de vest, în ciuda construcţiei tardive a 

pronaosului, sunt distruse. Chiar și cele care au supraviețuit sunt foarte greu de distins 

din cauza sărurilor, umezelii, uzurii, fumului de la „focurile aprinse de păstori pe 

timpul iernii”.... Deasupra ușii de la intrare există o inscripţie aproape complet 

distrusă. Cu dificultate se citesc câteva cuvinte, care mărturisesc, dar care nu ajung 

pentru o concluzie definitivă. Se menţionează că aceasta a fost scrisă în vlahă cu 

caractere greceşti: „Cari va s-vină și va s-înclină cu evlavie, la aeastă bisearică, 

Dumnidză va s-li agiută...” 

 

Este un punct de vedere foarte interesant care va trebui cercetat de către specialisti, 

deoarece odată cu trecerea timpului dispar „dovezile”. 

Până astazi, cunoşteam doar o inscripție, și bineînțeles, în trei limbi „greacă”- limba 

eclisiastică oficială, „apla” – limba populară la momentul dat, și „Vlaha” cu alfabetul 

grec, care se află în Mănăstirea veche a Sfinților Apostoli Kleinovou, Kalabaca. 

Funinginea anilor a acoperit toate suprafețele, toți Sfinții sunt aici, în picioare cu 

săbiile lor, unii ținând în mână cruci, alții Evanghelia, în timp și în cupola bisericii 

este salvat Pantocratorul înconjurat de puteri angelice. 

Autor : Aggelos SINANIS, writer-photographer (scriitor și maistru fotograf) 

http://www.elladosperiigisis.gr/index.php/2006/198-taxidia-stin-alli-ellada-h-

200/447-makedonia-kastoria-linotopi-veterniko-gramosta 

Traducere din greacă de Maria Butuc  
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