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Μετάφραση Νέου Κόσμου

κεφαλή της τον εκάστοτε βασιλιά του
κράτους της. Από το κύμα της Μεταρρύθμισης προέκυψαν και οι λεγόμενες
Ελεύθερες Εκκλησίες (Free Churches).
Η Νότια Ευρώπη παρέμεινε ενωμένη με
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Επιπλέον, ο διαχωρισμός εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας επέφερε
βαρύτατο πλήγμα στη Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία, καθώς αμφισβήτησε την κεντρική της θέση στον κόσμο της Δύσης.

Η μεταρρύθμιση, χαλκογραφία του
ομώνυμου πίνακα του Wilhelm von
Kaulbach (1871)

Μια άλλη διάσταση της Μεταρρύθμισης
υπήρξαν οι βίαιες συγκρούσεις, όπως
ο πόλεμος των χωρικών, και οι θρησκευτικοί πόλεμοι που ακολούθησαν
και ταλαιπώρησαν τη Δυτική Ευρώπη
για 30 έτη, από το 1618 έως το 1648
(ο Τριακονταετής πόλεμος). Θετικό ήταν
ότι συνέβαλαν στο να δρομολογηθούν
οι εξελίξεις για την κατοχύρωση της
ανεκτικότητας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Δύση.
Τέλος, εκτιμάται ότι το δημοκρατικό
πνεύμα της Μεταρρύθμισης και η προβολή της ελευθερίας του ατόμου, την
οποία καλλιέργησε ιδιαίτερα ο καλβινισμός, συνέβαλαν «στην ανάπτυξη του
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και του
κεφαλαιοκρατικού συστήματος». Β.ΣΤ.
Βιβλιογραφία:
Αγουρίδης, Σ., Ανοχή και Ανεξιθρησκία στο Δυτικό κόσμο (Πότε και Πώς παρουσιάσθηκαν),
Αθήνα: Άρτος Ζωής 1998. Γραμμένος, Θ.Γ.,
«Θεός το φρούριον ημών»: Έργα και ημέρες του
Μαρτίνου Λούθηρου, στον τόπο www.gec.gr.
Ματσούκας, Ν., Ο Προτεσταντισμός, Θεσσαλονίκη:
Πουρναράς 32007. Ματσούκας, Ν., Οικουμενική
Κίνηση: Ιστορία-Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1986.
ΘΗΕ 8 (1966) 1069. Σκουτέρης, Κ., Τα 39
Άρθρα της Αγγλικής Εκκλησίας υπό το φως της
Ορθοδόξου Συμβολικής παραδόσεως, Αθήνα 1982.
Steinmente, D., "Reformation", στον τόμο N.
Lossky et al. (επιμ.), Dictionary of the Ecumenical
Movement, Geneva: WCC Publications 22002,
σ. 963-966.

Μετάφραση Νέου Κόσμου. Η
Αγία Γραφή-Μετάφραση Νέου Κόσμου
(ΜΝΚ) αποτελεί μετάφραση της Αγίας

Μετέωρα

Γραφής, προϊόν δωδεκαετούς εργασίας
της ομώνυμης μεταφραστικής επιτροπής
των Μαρτύρων του Ιεχωβά και εκδίδεται από τη Βιβλική και Φυλλαδική
Εταιρία Σκοπιά της Πενσυλβανίας. Οι
μεταφραστές παραμένουν ανώνυμοι,
υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήθελαν να
αποσπάσουν την προσοχή του αναγνώστη από το ιερό κείμενο καθαυτό και τον
θεϊκό Συγγραφέα του. Η ΜΝΚ κυκλοφόρησε τμηματικά στα αγγλικά τη δεκαετία
του 1950 και αναθεωρήθηκε το 1970,
το 1971, το 1984 και το 2013. Η μετάφραση έγινε από τις πρωτότυπες γλώσσες· πιο συγκεκριμένα, το κείμενο της
ΠΔ (οι «Εβραϊκές-Αραμαϊκές Γραφές»,
στις οποίες ακολουθείται ο «στενός» κανόνας των 39 βιβλίων) στηρίζεται κατά
βάση στις εκδόσεις της Biblia Hebraica
ενώ της ΚΔ (οι «Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές») στο κριτικό κείμενο των
Westcott και Hort (έκδ. 1881). Κύριο
χαρακτηριστικό της αποτέλεσε η κατά
το δυνατόν απόδοση του πρωτότυπου
κειμένου με ακριβή και κυριολεκτικό
τρόπο και σε καθομιλουμένη γλώσσα,
ενώ στην πιο πρόσφατη και ριζικότερη
αναθεώρηση του 2013 (η εκπόνηση
της οποίας διήρκησε 5 χρόνια) υιοθετήθηκε μια πιο δυναμική απόδοση με
έμφαση στην ακριβέστερη και πιο ευκολονόητη μετάδοση του νοήματος και,
επιπλέον, συμπεριελήφθησαν τα νεότερα πορίσματα της σύγχρονης βιβλικής
έρευνας. Με βάση την αγγλική έκδοση
η ΜΝΚ έχει μεταφραστεί σε 120 και
πλέον γλώσσες, σε μερικές εκατοντάδες
εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια. Στα
ελληνικά κυκλοφόρησε η ΚΔ το 1993,
ολόκληρη η Αγία Γραφή το 1997 και
αναθεωρήθηκε το 2008. Η έκδοση μελέτης της Μετάφρασης Νέου Κόσμου με
Υποσημειώσεις (New World Translation
of the Holy Scriptures-With References,
1971, αναθ. 1984) παρέχει έναν βασικό κριτικό μηχανισμό με τις κυριότερες εναλλακτικές γραφές του κειμένου
(της Ο΄ και άλλων αρχαίων μεταφράσεων), 125.000 και πλέον ενδοβιβλικές
παραπομπές, καθώς και ένα εκτενές
παράρτημα που καλύπτει κάποια ιδιάζοντα μεταφραστικά χαρακτηριστικά. Η
ίδια μεταφραστική επιτροπή εργάστηκε
στην έκδοση της Διάστιχης Μετάφρασης
της Βασιλείας των Ελληνικών Γραφών (The
Kingdom Interlinear Translation of the
Greek Scriptures, 1969, αναθ. 1985),
η οποία περιέχει το ελληνικό κείμενο
της ΚΔ και μεταξύ των γραμμών του

ελληνικού πρωτοτύπου υπάρχει η κατά λέξη αγγλική μετάφραση, σύμφωνα
με τη βασική έννοια και το γραμματικό
τύπο κάθε λέξης. Η ΜΝΚ κυκλοφορεί
σε διάφορα μεγέθη, σε έκδοση Μπράιγ
διαφόρων γλωσσών, σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές και στο Ίντερνετ. Η
ρητή απόρριψη του δόγματος της Τριάδας από μέρους των Μαρτύρων του
Ιεχωβά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις
μεταφραστικές επιλογές της ΜΝΚ. Ως
αποτέλεσμα, έχει ασκηθεί κριτική στη
ΜΝΚ για ζητήματα όπως, επί παραδείγματι, η χρήση του ονόματος Ιεχωβά στην ΚΔ και η απόδοση του στίχου
Ιωάννης 1:1 ως «θεός» (πεζός ο αρχικός
χαρακτήρας, "a god" στα αγγλικά). Άλλες
αποδόσεις που αντανακλούν δογματικές
θέσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι η τοποθέτηση του κόμματος μετά το
«σήμερα» στο Λκ 23:43 και η απόδοση
της λέξης σταυρός ως «ξύλο βασανισμού».
Π.ΒΑ.
Βιβλιογραφία:
Επίσημος ιστότοπος: www.jw.org/el/εκδόσεις/
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Testament, University Press of America 2004.
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Testament: A Critical Analysis, Presbyterian &
Reformed Pub Co. 1982. Furuli, Rolf, The Role
of Theology and Bias in Bible Translation: With
a special look at the New World Translation of
Jehovah’s Witnesses, Elihu Books 22011. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά-Διαγγελείς της Βασιλείας του
Θεού, Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά
1993.

Μονή του Μεγάλου Μετεώρου. Σε

όλη τη μοναστική πολιτεία των Μετεώρων, η παλαιότερη και μεγαλύτερη
από τις μονές είναι η μονή του Μεγάλου Μετεώρου ή της Μεταμορφώσεως. Ο επιβλητικός βράχος, πάνω στον
οποίο είναι κτισμένη, εξ αρχής της διασφάλισε δεσπόζουσα θέση ανάμεσα
στις άλλες μονές. Δύο είναι οι ιδρυτές
της, ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
και ο διάδοχός του, ο όσιος Ιωάσαφ,
ο πρώην ηγεμόνας Ιωάννης Ούρεσης
Άγγελος Κομνηνός Δούκας ο Παλαιολόγος. Ο οργανωτής της μοναστικής
κοινότητας και πρώτος κτήτορας της
μονής ήταν ο Αθανάσιος, ο οποίος
γεννήθηκε από επιφανείς γονείς περί
το 1302. Το κοσμικό του όνομα ήταν
Ανδρόνικος. Καθώς υπήρξε ιδιαίτερα
φιλομαθής και είχε μεγάλη έφεση στα
γράμματα, έλαβε αξιόλογη μόρφωση. Οι
γονείς του πέθαναν νωρίς, την εποχή
που και η γενέθλια πόλη του Υπάτη,
δηλαδή η τότε γνωστή πόλη των Νέων
Πατρών/Νέας Πάτρας, πέφτει στα χέρια
Καταλανών, γύρω στα 1318/19. Μαζί
με κάποιο θείο του, σε νεαρή ακόμα
ηλικία ο Ανδρόνικος καταφεύγει στη
Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιο Όρος,
όπου λόγω της ηλικίας του δεν γίνεται
δεκτός για οριστική παραμονή.

Μετέωρα. Ένα από τα σημαντικότερα
μοναστικά κέντρα της βυζαντινής και
μεταβυζαντινής εποχής γενικότερα είναι
τα ξακουστά Μετέωρα στη Θεσσαλία,
κοντά στην πόλη της Καλαμπάκας. Οι
άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί τον
τόπο αυτό, με το άκουσμα της ονομασίας και μόνο θυμούνται ότι λίγα είναι τα
μέρη του κόσμου που συνδυάζουν τόσο
άρρηκτα την έκφραση ενός πολιτισμού,
μιας συγκεκριμένης κοσμοθεώρησης,
με το κάλλος του φυσικού τοπίου. Εδώ
αγκαλιάζονται τα επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος της βυζαντινής
και μεταβυζαντινής εποχής με τα γλυπτά
που τα σμίλεψε ο ίδιος ο Δημιουργός
των πάντων, τους βράχους της «Θηβαΐδας» των Σταγών. Στο πλαίσιο του
παρόντος λήμματος, θα περιοριστούμε
στην παρουσίαση των μονών των Μετεώρων, παραλείποντας, κατ’ ανάγκην,
αρκετά επιμέρους θέματα και αναφορές
σε ερείπια της μοναστικής πολιτείας
των Μετεώρων.
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1. Γενική άποψη των Μετεώρων

Στη συνέχεια πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναναστρέφεται με
σημαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες, όπως τον Γρηγόριο Σιναΐτη, τον
Δανιήλ τον ησυχαστή και άλλους μοναχούς που τον μύησαν στις διδασκαλίες
και στα μυστικά της ησυχαστικής ζωής.
Κατόπιν μετέβη για ορισμένο χρονικό
διάστημα στην Κρήτη και γύρω στα 1332
επέστρεψε πάλι στο Άγιο Όρος, όπου τον
δέχονται δύο ενάρετοι αναχωρητές, ο
Μωυσής και ο Γρηγόριος, ο οποίος γίνεται και ο γέροντάς του. Από τον Γρηγόριο
σύντομα κείρεται μοναχός και μετονομάζεται Αντώνιος. Στη συνέχεια, μετά από
μικρό χρονικό διάστημα γίνεται μεγαλόσχημος και παίρνει το νέο και οριστικό
όνομα Αθανάσιος. Δεν έμεινε όμως στο

Άγιο Όρος, κυρίως λόγω των επιδρομών
των Τούρκων. Έτσι, ο Αθανάσιος με τον
γέροντά του Γρηγόριο, περνώντας από
τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια, κατέφυγε
στους θεσσαλικούς βράχους των Σταγών,
μετά από ενθάρρυνση του τότε επισκόπου Σερβίων Ιάκωβου. Ο Αθανάσιος
σημείωσε τα εξής χαρακτηριστικά λόγια
για τους βράχους: «Λίθοι ὑψίκομοι καὶ
εὐμεγέθεις ἀπὸ κτίσεως κόσμου, οὕτω
παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ἱδρυθέντες». Οπότε ο γέροντας Γρηγόριος και ο Αθανάσιος
εγκαταστάθηκαν στον βράχο του Στύλου,
που σήμερα φέρει το όνομα του Αγίου
Πνεύματος.
Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα,
αναζητώντας ακόμα μεγαλύτερη άσκηση και ησυχία, με τη συγκατάθεση του
γέροντα Γρηγορίου, ο Αθανάσιος εγκαταστάθηκε σε μια τρώγλη της πέτρας.
Στη συνέχεια διάλεξε άλλο βράχο, τον
λεγόμενο Πλατύ Λίθο ή Πλατύλιθο, και
με την άδεια του Γρηγορίου γύρω στα
1340 κατέφυγε εκεί. Ο Γρηγόριος παρέμεινε στον βράχο του Στύλου (δηλαδή
του Αγίου Πνεύματος) μια ολόκληρη
δεκαετία και γι’ αυτόν τον λόγο ονομάστηκε «στυλίτης». Τον Πλατύ Λίθο ή
Πλατύλιθο ο Αθανάσιος τον ονόμασε
Μετέωρο. Αυτή η ονομασία καθιερώθηκε, διατηρήθηκε, και στο πέρασμα των
αιώνων ταυτίστηκε με όλη τη μοναστική
πολιτεία γνωστή σήμερα με το όνομα
«τα Μετέωρα».
Την εποχή που ο Αθανάσιος άρχισε να
οργανώνει την πρώτη μοναστική κοινότητα στο Πλατύλιθο, η πρόσβαση σε
αυτόν τον δυσκολοανάβατο βράχο ήταν
σχεδόν αδύνατη και πολύ επικίνδυνη.
Υπήρχαν δεκατέσσερα μέλη στην πρώτη
αυτή αδελφότητα υπό τον Αθανάσιο,
ο οποίος δεν άργησε να οικοδομήσει
στον βράχο και τον πρώτο ναό, της Θεομήτορος (Παναγία της Μετεωρίτισσας
Πέτρας), που τον αφιέρωσε στην Παναγία. Αργότερα έκτισε και άλλο ναό
αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του
Σωτήρος Χριστού, που καθιερώθηκε
ως το καθολικό της μονής και έδωσε
σε αυτήν την οριστική επωνυμία «της
Μεταμορφώσεως». Μετά από σύντομη
ασθένεια περί το έτος 1380, σε ηλικία
78 χρονών ο Αθανάσιος, πέθανε οσιακά. Πριν πεθάνει, όρισε τον ιερομόναχο Μακάριο «πνευματικό πατέρα»
της μονής· όμως, ως πραγματικό του
διάδοχο και υπεύθυνο της μονής άφησε
μοναχό Ιωάσαφ -τον πρώην δεσπότη
Ιωάννη Ούρεση Άγγελο Κομνηνό Δού-

κα Παλαιολόγο. Ο Ιωάσαφ, γιος του
Ελληνοσέρβου δεσπότη Θεσσαλίας και
Ηπείρου με έδρα τα Τρίκαλα, Συμεών
Ούρεση Παλαιολόγο (1359-1370), είναι ουσιαστικά ο δεύτερος ιδρυτής της
μονής ή σαφέστερα ο συνιδρυτής με
τον Αθανάσιο. Ο ενάρετος και θεόφιλος
μοναχός Ιωάσαφ, ο κατά κόσμον Ιωάννης, γεννημένος γύρω στα 1349/50,
έφερε με υπερηφάνεια το επώνυμο των
Παλαιολόγων, καθώς από τον πατέρα
του συγγένευε με τη βυζαντινή αυτοκρα-

2. Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Τοιχογραφία της Ανάστασης στο ιερό του καθολικού (πηγή: Δ.Ζ. Σοφιανός, Μετέωρα. Οδοιπορικό)

τορική οικογένεια των Παλαιολόγων,
ενώ η μητέρα του Θωμαΐς ήταν κόρη
του δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Β΄
Ορσίνι (1323-1335) και αδελφή του
επόμενου δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου Β΄ Ορσίνι. Ο αδελφός τού Ιωάσαφ ονομαζόταν Στέφανος και η αδελφή
του ήταν η Μαρία Αγγελίνα Κομνηνή
Δούκαινα η Παλαιολογίνα, που νυμφεύτηκε τον δεσπότη των Ιωαννίνων Θωμά Prelubović. Είναι αξιοσημείωτο ότι
η αδελφή τού Ιωάσαφ συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους μεγάλους χορηγούς της
μονής του Μεγάλου Μετεώρου.
Ύστερα από τον θάνατο του πατέρα του,
περί το 1370, ο Ιωάννης Συμεών Ούρεσης ανέλαβε την εξουσία στη Θεσσαλία
και την Ήπειρο. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού σε ηλικία μόλις δέκα ετών
(1359/60) είχε αναγορευθεί συμβασιλέας από τον πατέρα του. Ωστόσο ο
Ιωάννης δεν παρέμεινε στη θέση της
πολιτικής εξουσίας, καθώς προτιμούσε την ενάρετη μοναστική ζωή από τα
πλούτη και τις ανέσεις της βασιλικής
ζωής. Γι’ αυτόν τον λόγο παρέδωσε την
εξουσία στον καίσαρα Αλέξιο Άγγελο

Φιλανθρωπηνό και κατέφυγε στη μονή της Μεταμορφώσεως, την περίοδο
μεταξύ Νοεμβρίου του 1372 και Μαΐου του 1373· ήταν δηλαδή περίπου
είκοσι δύο χρόνων, όταν στη μονή της
Μεταμορφώσεως εκάρη μοναχός και
έλαβε όνομα Ιωάσαφ. Όπως προαναφέραμε, προτού πεθάνει, περί το 1380,
ο Αθανάσιος όρισε τον Ιωάσαφ ως διάδοχό του. Για λόγους που δεν είναι
σαφείς, ο Ιωάσαφ ταξιδεύει δύο φορές
στη Θεσσαλονίκη και στο Άγιο Όρος.
Επιστρέφει στη μονή Μεταμορφώσεως
λίγο μετά τον θάνατο του Αθανασίου και
αναλαμβάνει τις ευθύνες του διαδόχου.
Γύρω στα τέλη του 1393 και αρχές του
1394 εισέβαλε στη Θεσσαλία και κατάκτησε την περιοχή ο οθωμανός σουλτάνος Βαγιαζήτ Α΄, γιος και διάδοχος του
σουλτάνου Μουράτ Α΄ (που σκοτώθηκε από Σέρβους το 1389 στη μάχη του
Κοσσυφοπεδίου). Με την εισβολή του
Βαγιαζήτ όλη η περιοχή έπεσε οριστικά
στα χέρια των Τούρκων και αυτό πιθανώς να ήταν και ο λόγος που το 1394 ο
Ιωάσαφ μαζί με άλλους τρεις μοναχούς
εγκατέλειψε τη μονή του Μεγάλου Μετεώρου και μετέβη στη μονή Βατοπεδίου
του Αγίου Όρους. Ο Ιωάσαφ επέστρεψε
στη μονή Μεγάλου Μετεώρου το 1396
και έκτοτε παρέμεινε εκεί οριστικά. Το
έτος 1387/88 ανοικοδομεί εκ νέου αλλά και διευρύνει τον ναό που αρχικά
ανήγειρε ο Αθανάσιος. Χάρη σ’ αυτήν
την ανακαινιστική δραστηριότητά του
σήμερα βλέπουμε ως «προέκταση» του
μεταγενέστερου καθολικού της μονής
(1544/45) το ευρύχωρο ιερό σε σχήμα
σταυροειδούς δικιόνιου ναού με τρούλο. Το έτος 1483 το ιερό που έκτισε ο
Ιωάσαφ διακοσμήθηκε από τους καλύτερους αγιογράφους της εποχής. Οι
τοιχογραφίες τους αντιπροσωπεύουν
τις τεχνοτροπικές τάσεις των τελευταίων
χρόνων της παλαιολόγειας εποχής και
της πρώιμης τουρκοκρατίας. Αφού το
ιερό είναι κτισμένο σε σχήμα ναού με
τρούλο, το εικονογραφικό πρόγραμμα
καλύπτει το βασικό αγιογραφικό θεματολόγιο ενός κανονικού ναού, αρχίζοντας
βέβαια από τον Χριστό Παντοκράτορα
στον τρούλο.
Νοτιοανατολικά από τον βράχο της μονής Μεταμορφώσεως υψώνεται ο γιγάντιος βράχος, όπου σήμερα σώζονται
μόνο τα ερείπια της μονής Υψηλοτέρας
(της επιλεγόμενης των Καλλιγράφων),
στην προαγωγή της οποίας συνετέλεσε ο
Ιωάσαφ γύρω στα 1389/90. Ο θάνατος
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του Ιωάσαφ -που εκτός από απόγονος
των Παλαιολόγων ήταν και ο τελευταίος
απόγονος της περίφημης σερβικής δυναστείας των Νεμανιδών -χρονολογείται
στα 1422/23. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
τιμά τη μνήμη των ιδρυτών της μονής
του Μεγάλου Μετεώρου, τον όσιο Αθανάσιο και τον όσιο Ιωάσαφ, στις 20
Απριλίου.
Η μονή γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στα
μέσα του 16ου αι. Ο σημερινός κυρίως
ναός της μονής ανεγέρθη και έλαβε την
οριστική μορφή του στα 1544/45. Είναι
σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακιόνιος
με δύο κόγχες (χορούς) αριστερά και
δεξιά και με λιτή. Η αγιογράφηση του
εσωτερικού του κυρίως ναού και της
λιτής έγινε επί ηγουμένου Συμεών στα
1552. Το ύφος της ζωγραφικής πληροφορεί για ικανότατους ζωγράφους της
μεταβυζαντινής περιόδου. Η τελειότητα
της απόδοσης των μορφών πείθει ότι
εδώ ίσως να δούλεψαν αγιογράφοι υπό
την επίβλεψη του μεγάλου ζωγράφου
Θεοφάνη του Κρητός ή υπό την επίβλε-

3. Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Ο Μέγας
Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος,
τοιχογραφία στο ιερό του καθολικού (πηγή: Δ.Ζ. Σοφιανός, Μετέωρα.
Οδοιπορικό)

ψη ενός εκ των δύο γιών του, Συμεών
και Νεοφύτου. Άλλες απόψεις σχετίζουν
το έργο με τον αγιογράφο που δούλεψε
στη μονή Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνος, 1557) Τζιόρτζη. Σε κάθε περίπτωση οι πολυάριθμες τοιχογραφικές
συνθέσεις στο καθολικό της μονής του
Μεγάλου Μετεώρου αποτελούν από τα
πιο αντιπροσωπευτικά σύνολα όλης
της μεταβυζαντινής περιόδου. Στη λιτή
απεικονίζονται μαρτύρια αγίων (στον
δυτικό, τον βόρειο και τον νότιο τοίχο
και στα σταυροθόλια της οροφής) και

Μετέωρα

στο νοτιοδυτικό μέρος του νότιου τοίχου
της λιτής απεικονίζονται να κρατούν μαζί στα χέρια τους το ομοίωμα του ναού
που ίδρυσαν οι κτήτορες της μονής, ο
όσιος Αθανάσιος και ο όσιος Ιωάσαφ.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες αξιοσημείωτες συνθέσεις στη λιτή, όπως για
παράδειγμα η Δέηση πάνω από την κύρια είσοδο προς τον ναό και οι μορφές
ασκητών στη κάτω ζώνη του βόρειου και
του νότιου τοίχου. Στον κυρίως ναό οι
αγιογράφοι ακολούθησαν το καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, αρχίζοντας από τον Παντοκράτορα Χριστό
περιβαλλόμενο από χορεία αγγέλων
στον τρούλο και κάτω τους ολόσωμους προφήτες ανάμεσα στα παράθυρα του τύμπανου του τρούλου. Μετά
ακολουθούν οι τέσσερις ευαγγελιστές
στα σφαιρικά τρίγωνα και οι υπόλοιπες
συνθέσεις των κάτω τοίχων. Στην κάτω
ζώνη του δυτικού τοίχου και στο δυτικό
τμήμα του βόρειου και νότιου τοίχου
απεικονίζονται οι ολόσωμες μορφές
μεγάλων αγίων ασκητών.
Οι εικόνες του τέμπλου χρονολογούνται σε διάφορες εποχές από τον 16ο
έως τον 19ο αι. Ο ηγούμενος Συμεών,
ο οποίος ουσιαστικά θεωρείται ο τρίτος
κτήτορας της μονής, έκτισε επίσης και
την τράπεζα της μονής στα 1557. Στην
εστία (παλαιό μαγειρείο της μονής),
που βρίσκεται δίπλα στην τράπεζα, είναι
σήμερα εκτεθειμένα πολλά αυθεντικά
μαγειρικά σκεύη εκείνης της εποχής.
Το νοσοκομείο-γηροκομείο της μονής
ανεγέρθηκε το 1572.
Στα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αι. ο
ηγούμενος Παρθένιος Ορφίδης υπήρξε επίσης ανακαινιστής της μονής και
δωρητής των εικόνων. Στα 1809 όλες
οι μονές υπέστησαν τη βαρβαρότητα
του Αλή πασά, ο οποίος αιχμαλώτισε
τον ηγούμενο Παρθένιο. Στη μονή του
Μεγάλου Μετεώρου υπάρχουν δύο παλαιά παρεκκλήσια, το παρεκκλήσι του
Τιμίου Προδρόμου και το παρεκκλήσι
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το πρώτο χρονολογείται στο τέλος του
18ου αι., αν και έχει και παλαιότερες
οικοδομικές φάσεις που δείχνουν άλλο
σκοπό του χώρου, και το δεύτερο είναι
του τέλους του 18ου αι. και ανεγέρθη επί
ηγουμένου Παρθενίου Ορφίδη το 1789.
Εκτός από αυτά τα δύο, υπάρχει και το
καινούριο τρίτο παρεκκλήσι του Αγίου
Νεκταρίου, που είναι διακοσμημένο με
σύγχρονες τοιχογραφίες. Το μουσείο
της μονής εκθέτει σπουδαίας σημασίας

Μετέωρα

φορητές εικόνες από διάφορες εποχές.
Η βιβλιοθήκη της μονής του Μεγάλου
Μετεώρου, στην οποία διασώζονται ανεκτίμητοι θησαυροί όπως χειρόγραφοι
κώδικες και βυζαντινά και μεταβυζαντινά
έγγραφα, συνιστά μία από τις αξιολογότερες μοναστηριακές βιβλιοθήκες.
Μονή Ρουσάνου. Ανάμεσα στις μονές
Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και Βαρλαάμ, βρίσκεται η μονή Ρουσάνου, η
επωνυμία της οποίας δεν είναι εξακριβωμένη. Κτισμένη σε έναν κατακόρυφο
και αρκετά ψηλό βράχο φαίνεται σαν
φυσική συνέχεια αυτού (εικ. 5). Ο παλαιός αρχικός ναός, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα επειδή στη θέση του έχει
κτιστεί ο τωρινός, έχει ιδρυθεί γύρω
στον 14ο ή τον 15ο αι. Κατά την τρίτη
δεκαετία του 16ου αι., κατόπιν αιτήσεώς
τους στον τοποτηρητή της επισκοπής
Σταγών μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίωνα Β΄ και στον ηγούμενο της μονής
Μεγάλου Μετεώρου, οι Γιαννιώτες αδελ-

Για λόγους που επιβάλλει ο ιδιόμορφος
βράχος, το ιερό είναι στραμμένο προς
τον βορρά. Όπως αναφέρει η επιγραφή
πάνω από την είσοδο, από τον νάρθηκα
στον κυρίως ναό ο τοιχογραφικός διάκοσμος, που τεχνοτροπικά ανήκει στην
Κρητική Σχολή, έγινε επί ηγουμένου
Αρσενίου το 1560. Αν και η επιγραφή

5. Μονή Ρουσάνου

4. Μονή Ρουσάνου, Ο άγιος Παχώμιος
(λεπτομέρεια), τοιχογραφία στο
καθολικό (πηγή: Δ.Ζ. Σοφιανός,
Μετέωρα. Οδοιπορικό).

φοί ιερομονάχοι Ιωασάφ και Μάξιμος
έλαβαν άδεια να μονάσουν στον λίθο
του Ρουσάνου. Τον ναό, που ανεγέρθη γύρω στα 1530, πάνω στα θεμέλια
του αρχικού ερειπωμένου και ουσιαστικά αφανισμένου ναού, αφιέρωσαν
στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έκτισαν και άλλους βοηθητικούς χώρους,
όπως τα κελιά για τους μοναχούς, και
στη συνέχεια φρόντισαν να αποκτήσει
το μοναστήρι εκκλησιαστικά σκεύη και
χειρόγραφα βιβλία. Ο αρχιτεκτονικός
τύπος του καθολικού είναι σταυροειδής
δικιόνιος, με νάρθηκα. Έχει έναν τρούλο στο κέντρο και δύο πλευρικές κόγχες.

δεν αναφέρει το όνομα του ζωγράφου,
ήταν από τους πιο αξιόλογους της εποχής του. Ως προς τούτο μας πείθουν οι
καλά μελετημένες φόρμες και η λεπτή
διαχείριση του χρώματος (εικ. 4), που
είναι πολύ κοντά στο ζωγραφικό ύφος
του περίφημου Θεοφάνη του Κρητός, ο
οποίος ζωγράφισε στον Άγιο Νικόλαο
Αναπαυσά το 1527. Για τον λόγο αυτό
οι τοιχογραφίες της μονής Ρουσάνου
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα
σημεία αναφοράς των ερευνητών της
μεταβυζαντινής ζωγραφικής.
Μονή Αγίας Τριάδος. Η μονή της Αγίας
Τριάδος βρίσκεται πάνω σε μεγαλόπρεπο ψηλό βράχο σχετικά κοντά στη μονή
του Αγίου Στεφάνου. Η πληροφορία
που παρέχει η παράδοση, για την οποία
δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση, υποστηρίζει ότι η μονή πρωτοκτίστηκε από
κάποιο μοναχό Δομέτιο το 1438. Είναι
πιθανό οι πρώτοι ερημίτες να ασκήτεψαν εδώ ήδη στις αρχές του 14ου αι.,
όπως συμβαίνει και στην πλειονότητα
άλλων μετεωρικών βράχων. Δεδομένου
ότι η μονή του Μεγάλου Μετεώρου και
η μονή της Αγίας Τριάδος μνημονεύονται παράλληλα σε πρόσταγμα του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου του έτους
1362 (που αρχειοθετείται στη μονή Μεγάλου Μετεώρου) μπορούμε να συμπε-
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ράνουμε ότι ήδη την εποχή αυτή η Αγία
Τριάδα υπήρξε οργανωμένο μοναστήρι.
Μια επιγραφή σε πλίνθο μαρτυρεί ότι ο
μικρού μεγέθους τωρινός κυρίως ναός
ανεγέρθη το έτος 1475/76. Ανήκει στον
τύπο του σταυροειδούς δικιόνιου ναού,
με τρούλο στη στέγη του. Εσωτερικά ο
ναός είναι σχετικά σκοτεινός, επειδή
υπάρχουν λίγα μονόλοβα παράθυρα
(εκτός από το δίλοβο παράθυρο στην
τρίπλευρη αψίδα στην ανατολική πλευρά του ναού). Όπως μας πληροφορεί
η σχετική επιγραφή, ο τοιχογραφικός
διάκοσμος του ναού έγινε επί μητροπολίτη Σταγών Θεοφάνη και επί ηγουμένου της μονής Παρθενίου το 1741. Οι
ζωγράφοι είναι ο Αντώνιος ιερέας και ο
αδελφός του Νικόλαος, οι οποίοι επιδίωξαν μέσα από το έργο τους τη συνέχεια
της ένδοξης μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι
η απεικόνιση του ευαγγελιστή Λουκά
(σε ένα από τα σφαιρικά τρίγωνα κάτω
από τον τρούλο) να «ιστορεί» την εικόνα
της Παναγίας. Το ίδιο συμβαίνει και
στον ναό της μονής Βαρλαάμ. Το 1689
προστέθηκε και ο νάρθηκας που τοιχογραφήθηκε το 1692 επί μητροπολίτη
Σταγών Αρσενίου και επί ηγουμένου
της μονής Ιωνά. Οι βοηθητικοί χώροι,
όπως η τράπεζα, οι αίθουσες υποδοχής
και τα κελιά, συμπληρώνουν το κτιριακό συγκρότημα της μονής. Μετά από
τον κλειστό διάδρομο που οδηγεί τον
επισκέπτη από την είσοδο της μονής
προς τα μέσα, στα αριστερά βρίσκεται
λαξευμένο στον βράχο και κατάγραφο
με τοιχογραφίες μικρό παρεκκλήσι του
Τιμίου Προδρόμου. Καθώς μας πληροφορεί η επιγραφή του, το παρεκκλήσι
αυτό κτίστηκε και αγιογραφήθηκε στα
1682, με δαπάνη των ιερομονάχων
Δαμασκηνού, Ιωνά και Παρθενίου. Από
το έτος 1953 στο σκευοφυλάκιο της μονής του Αγίου Στεφάνου φυλάσσονται
τα 124 πολύτιμα χειρόγραφα που ανήκουν στη μονή Αγίας Τριάδας, κάποια
εκ των οποίων παλαιότερα ανήκαν και
βρίσκονταν (μέχρι το 1909) στη μονή
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και στη
μονή Ρουσάνου. Το 1979 το παλαιό
ξυλόγλυπτο τέμπλο του κυρίως ναού
εκλάπη από ιερόσυλους και αντικαθίσταται σήμερα από νεότερο.
Μονή Αγίου Στεφάνου. Ακριβώς πάνω
από την Καλαμπάκα, στο νοτιονατολικό
άκρο της συστάδας των μετεωρικών
βράχων βρίσκεται η μονή Αγίου Στεφάνου, η οποία από το 1961 λειτουργεί ως

γυναικείο μοναστήρι. Κατά την παλαιά
παράδοση, η μονή συνδέεται με τον
γυναικείο μοναχισμό. Δεν γνωρίζουμε
πολλά για την ιστορία των πρώτων χρόνων της, παρά μόνο θρύλους και λαϊκές
παραδόσεις. Η λαξευμένη επιγραφή που
υπήρχε κοντά στην εξωτερική είσοδο
του μοναστηριού, κατά την άποψη των
ανθρώπων που τη διάβασαν, ανέφερε
τη χρονολογία 1191/92 και το όνομα
Ιερεμίας, ο οποίος ίσως να ήταν ο πρώτος ερημίτης που κατοίκησε σε ένα από
τα σπήλαια του βράχου. Όμως δύο είναι

6. Μονή Αγίου Στεφάνου

οι βέβαιοι κτήτορες της μονής, ο αρχιμανδρίτης όσιος Αντώνιος (περίπου στο
πρώτο μισό του 15ου αι.) και ο ιερομόναχος όσιος Φιλόθεος από τη Σθλάταινα/Σκλάταινα, δηλαδή το σύγχρονο
χωριό Ρίζωμα στην επαρχία Τρικάλων
(μέσα του 16ου αι.). Η μεταγενέστερη
παράδοση συνδέει τον όσιο Αντώνιο με
το γένος της ένδοξης βυζαντινής οικογένειας των Καντακουζηνών. Ο αρχικός
ναός, που τον αντικατέστησε ο όσιος
Φιλόθεος, ίσως να έχει κτιστεί κατά τον
14ο ή τον 15ο αι., αλλά αυτό δεν είναι
εξακριβωμένο. Λίγο πριν από το 1545 ο
όσιος Φιλόθεος, όπως αναφέρει σιγίλιο
του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία
Α΄, επανίδρυσε το παλαιό καθολικό της
μονής ξανακτίζοντάς το από τα θεμέλιά
του. Ταυτόχρονα έκτισε τα κελιά για τους
μοναχούς και άλλα οικοδομήματα, επέβαλε τον κοινοβιακό τρόπο ζωής και
εφοδίασε το μοναστήρι με χειρόγραφα βιβλία και εκκλησιαστικά σκεύη. Ο
μικρός ναός του Αγίου Στεφάνου που
έκτισε ο Φιλόθεος, είναι ξυλόστεγη μονόκλιτη βασιλική με εσωνάρθηκα και
έχει αγιογραφηθεί γύρω στα 1545 ή
λίγο αργότερα επί ηγουμένου Μητροφάνη. Στο σύνολό τους οι τοιχογραφίες
στον ναό αυτό δείχνουν ότι είναι έργο
ταπεινών, συντηρητικών αλλά και καλά
μαθητευομένων αγιογράφων της εποχής, που ανήκουν στην παράδοση της
λεγόμενης Κρητικής Σχολής.
Το σημερινό επιβλητικό καθολικό της

μονής κτίστηκε προς τιμή του Αγίου
Χαράλαμπου στα 1798, επί του επισκόπου Σταγών Παϊσίου του Κλεινοβίτη και
επί ηγουμένου της μονής Αμβροσίου.
Στον ναό αυτό φυλάσσεται η κάρα του
Αγίου Χαράλαμπου. Ο ναός είναι τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με
εσωνάρθηκα και απομιμείται το γνωστό
αγιορειτικό αρχιτεκτονικό τύπο. Έχει
ψηλόλιγνους τρούλους, τον μεγάλο και
κεντρικό του κυρίως ναού και τους δύο
μικρότερους του ιερού. Κατά τον 19ο
αι. ο Καλαμπακιώτης ηγούμενος της
μονής Κωνστάντιος ανέπτυξε μεγάλη
δραστηριότητα, οικοδομική αλλά και
πνευματική και κοινωνική, κτίζοντας και
την «Κωνστάντιον Δημ. Σχολήν Καλαμπάκας». Στη συλλογή της μονής, στην
παλαιά τράπεζα που έχει μετατραπεί σε
μουσείο, φυλάσσονται εικόνες και εκκλησιαστικά σκεύη διαφόρων εποχών,
όπως χρυσοκέντητα άμφια, ξυλόγλυπτοι
και αργυρόδετοι σταυροί και άλλα περίτεχνα έργα αργυροχοΐας.
Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Πολύ κοντά στο χωριό Καστράκι υψώνεται βράχος, στην κορυφή του οποίου
δεσπόζει η μονή του Αγίου Νικολάου
Αναπαυσά (εικ. 7). Καθώς ανεβαίνει

καλής ποιότητας), το οστεοφυλάκιο, τα
κελιά των μοναχών και ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
που ανακαινίσθηκε το 1971. Το επίθετο «αναπαυσάς» στην επωνυμία της
μονής πιθανότατα σχετίζεται με το ρήμα

μια αισθητική κατεύθυνση πάνω στην
οποία θα στηριχθούν γενεές κατοπινών αγιογράφων. Επομένως, προκειμένου να εκθέσουμε εν συντομία τόσο
την ιστορικο-αρχαιολογική όσο και την
αισθητική σημασία των τοιχογραφιών
στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά, θα αναφερθούμε κατ’ αρχάς στη βιογραφική
διαδρομή του Θεοφάνη και στη σπουδαιότητα όλης της δραστηριότητάς του
ως ζωγράφου.
Το 1527, πάνω από την είσοδο, από
τον νάρθηκα στον κυρίως ναό του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, δίπλα στην
κτητορική επιγραφή, ο Θεοφάνης υπέγραψε το έργο του ως μοναχός Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς από την Κρήτη
και αυτή η υπογραφή αποτελεί και την
πρώτη μνεία του (εικ. 10). Στην επι-

8. O άγιος Ευθύμιος, τοιχογραφία στον
νότιο τοίχο του νάρθηκα του Αγίου
Νικολάου Αναπαυσά (φωτο: Ούρεσης
Τοντόροβιτς)

'αναπαύομαι' και αναλόγως η μονή του
Αγίου Νικολάου Αναπαυσά μπορεί να
ερμηνευθεί ως ο τόπος όπου ο άγιος
Νικόλαος προσφέρει την ανάπαυση και
την ξεκούραση. Επίσης, το ίδιο επίθετο
ίσως να σχετίζεται και με κάποιο παλαιό
κτήτορα της μονής, πιθανόν του 14ου
αι., εποχή των απαρχών της μοναστικής
ζωής στον συγκεκριμένο βράχο.

9. Η κτητορική επιγραφή πάνω από
την είσοδο στον κυρίως ναό του Αγίου
Νικολάου Αναπαυσά (φωτο: Ούρεσης
Τοντόροβιτς)

Η σημασία του έργου του ζωγράφου Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Αναπαυσά.

7. Η μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά

κανείς τις σκάλες μπαίνει πρώτα στο
μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου
και στην κρύπτη. Στο παρεκκλησάκι αυτό σώζονται υπολείμματα τοιχογραφιών,
που πιθανώς χρονολογούνται στον 14ο
αι. Το καθολικό της μονής, το οποίο
αποτελείται από το ιερό βήμα, τον κυρίως ναό και τον νάρθηκα, είναι χτισμένο
στον επόμενο όροφο και χρονολογείται
στις αρχές του 16ου αι., εποχή κατά την
οποία η μονή ανακαινίζεται ριζικά από
τον μητροπολίτη Λαρίσης άγιο Διονύσιο
τον Ελεήμονα και από τον έξαρχο Σταγών ιερομόναχο Νικάνορα. Στον τελευταίο όροφο είναι η παλαιά τράπεζα της
μονής (με τοιχογραφικό διάκοσμο όχι

Οι τοιχογραφίες στο καθολικό της μονής
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά αποτελούν τον πρώτο γνωστό τοιχογραφικό
διάκοσμο, που οφείλεται στον περίφημο
μεταβυζαντινό αγιογράφο Θεοφάνη τον
Κρήτα. Πολύ πριν έρθει στα Μετέωρα, ο Θεοφάνης είχε ήδη ωριμάσει ως
ζωγράφος και ύστερα από την αγιογράφηση στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά
αποδείχθηκε ως ο κύριος εισηγητής
των τότε ανανεωτικών τάσεων στην
αγιογραφία -ή αλλιώς της λεγόμενης
«Κρητικής Σχολής». Το μνημειακό ύφος
της Κρητικής Σχολής, αν και έχει τις
ρίζες του στα τέλη του 15ου και αρχές
του 16ου αι. στην Κρήτη, διαμορφώθηκε
πλήρως εκτός Κρήτης, μεταξύ του 1535
και του 1546, στο έργο του Θεοφάνη, ο
οποίος, τελειώνοντας τον διάκοσμο στον
Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά τον Οκτώβριο
του 1527, έδωσε ζωή και πνεύμα στην
ανανεωτική γραμμή, δημιουργώντας
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10. Υπογραφή του ζωγράφου Θεοφάνους του Κρητός, στην κτητορική επιγραφή (φωτο: Ούρεσης Τοντόροβιτς)

γραφή αναφέρονται οι δύο κτήτορες, ο
μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος και ο
έξαρχος Σταγών ιερομόναχος Νικάνωρ,
όπως και το γεγονός ότι η αγιογράφηση έγινε με δαπάνη του ιεροδιάκονου
Κυπριανού (εικ. 9).
Ο Θεοφάνης κατάγεται κατά πάσα πιθανότητα από την οικογένεια ζωγράφων
Στρελίτζα-Μπαθά, η οποία από την τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο κατέφυγε
στη Κρήτη. Δεν διαθέτουμε πληροφορίες
για την καλλιτεχνική του δραστηριότητα
πριν από το 1527 και στο διάστημα από
το 1527 έως το 1535.

Μετέωρα

Οκτώ χρόνια μετά τη διαμονή του στον
Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά, το 1535
εκλήθη να κοσμήσει με τοιχογραφίες
το καθολικό της μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. Εκεί βρίσκουμε
την κτητορική επιγραφή, η οποία με
λιτή διατύπωση και με το προσηγορικό «κυροῦ» αναφέρει τον πλέον φημισμένο καλλιτέχνη: «διὰ χειρὸς κυροῦ
Θεοφάνη μοναχοῦ». Οι τοιχογραφίες

Μετέωρα

Τράπεζας και του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της μονής
Σταυρονικήτα. Επίσης, η δραστηριότητά
του στο Άγιο Όρος συμπεριλαμβάνει
και τη διακόσμηση ενός παρεκκλησίου
της μονής Παντοκράτορος (σώζονται
μόνον αποσπάσματα τοιχογραφιών).
Από το 1527 έως το 1546 ο Θεοφάνης
ζωγράφισε επίσης αρκετές φορητές εικόνες, τις οποίες σήμερα βρίσκουμε στον

νης παρέμεινε στο Άγιο Όρος μέχρι το
1558. Στις αρχές του επόμενου έτους
ταξιδεύει στο Ηράκλειο, όπου και πεθαίνει κατόπιν συγγραφής της διαθήκης
του (24 Φεβρουαρίου 1559).

διακριτικές δυτικές επιδράσεις. Έχοντας
φύγει από την Κρήτη, με τέτοιες γνώσεις
και με μια δημιουργική αντίληψη της
βυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης
στην οποία ανήκε, μέσα από το σύνολο
έργο του, ο Θεοφάνης εξέφραζε και ένα
διττό συναίσθημα: αφενός τη νοσταλγία
για τα πρότυπα της υψηλής ζωγραφικής
του ένδοξου Βυζαντίου πριν πέσει στα
χέρια Τούρκων, και αφετέρου την επιθυμία δημιουργικής συνέχειας αυτών
των προτύπων. Το συναίσθημα αυτό,
παράλληλα με την ανάδειξη του χαρακτηριστικού για τη βυζαντινή ζωγραφική
ιδιώματος του «κλασικισμού» των μορφών, κινείται πολύ προσεκτικά μεταξύ

13. Η Δευτέρα Παρουσία, τοιχογραφία
στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
(φωτο: Ούρεσης Τοντόροβιτς)

Από τη γενική διάταξη και το εικονογραφικό πρόγραμμα στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά φαίνεται ότι ο Θεοφάνης
είχε καλή γνώση της παλαιολόγειας
εικονογραφίας του 14ου αι. Δεδομένου
ότι μεγάλωσε στο αναγεννησιακό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης,
δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι ως ώριμος ζωγράφος είχε την

11. Ο δίκαιος Νώε, τοιχογραφία (περ.
1290), έργο του Μανουήλ
Πανσελήνου, ναός του Πρωτάτου, Άγιο
Όρος (φωτο: Ούρεσης Τοντόροβιτς)

της Τράπεζας στη Μεγίστη Λαύρα, που
ολοκληρώθηκαν περίπου μεταξύ 1536
και 1542, αποδίδονται συχνά στον Θεοφάνη, αλλά είναι πιθανότερο ότι εκεί
ζωγράφισαν οι μαθητευόμενοί του υπό
την επίβλεψή του. Ο Θεοφάνης, ο οποίος έγινε μοναχός πριν εμφανιστεί στα
Μετέωρα, πιθανώς μετά τον θάνατο της
γυναίκας του, είχε δύο γιούς, τον Συμεών και τον Νεόφυτο, οι οποίοι επίσης
ήταν ζωγράφοι. Μαζί με τον Συμεών,
το 1545/1546 ο Θεοφάνης αναλαμβάνει τη διακόσμηση του καθολικού, της

15. Δευτέρα Παρουσία, λεπτομέρεια
(φωτο:Ούρεσις Τοντόροβιτς)

16. Δευτέρα Παρουσία (λεπτομέρεια): η
μορφή του πλούσιου μέσα στον πύρινο
ποταμό (φωτο: Ούρεσης Τοντόροβιτς)

12. Ο δίκαιος Νώε, τοιχογραφία (περ.
1545/46), έργο του Θεοφάνη του Κρητός (και του γιού του Συμεών),
μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος (πηγή:
Μ. Χατζηδάκης, Ο Κρητικός Ζωγράφος
Θεοφάνης: Οι Τοιχογραφίες της
Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, 1997)

ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Καλαμπάκα (1527) και σε ορισμένες
μονές του Αγίου Όρους. Ως αδελφός
της μονής Μεγίστης Λαύρας ο Θεοφά-

14. Δευτέρα Παρουσία, το δεξί μέρος
της τοιχογραφίας (φωτο: Ούρεσης
Τοντόροβιτς)

ικανότητα να ζωγραφίσει τόσο με το
βυζαντινό ύφος όσο και με ύφος "all’
Italiana", χαρακτηριστικό των Βενετών
ζωγράφων. Γι’ αυτό παρατηρούνται στο
έργο του οι σκοπίμως περιορισμένες και
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ενός είδους συντηρητισμού και μιας
ελεγχόμενης και μελετημένης ανανέωσης. Έτσι, αν συγκρίνουμε την πλατιά
και ιδιαίτερα ογκώδη τοιχογραφική
απόδοση του δίκαιου Νώε στον ναό
του Πρωτάτου (εικ. 11), που είναι έργο
του περίφημου Μανουήλ Πανσέληνου
και χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι.,
με την αισθητά πιο μαζεμένη απόδοση
του Νώε που ζωγράφισε ο Θεοφάνης
στη μονή Σταυρονικήτα (εικ. 12), μπορούμε να κατανοήσουμε τις δύο αυτές

αποδόσεις ως εκφράσεις της ελεύθερης
και της καταπιεσμένης-απειλούμενης
εποχής αντίστοιχα. Βέβαια, η εν λόγω
απόδοση του Νώε από τον Θεοφάνη περιορίζεται σημαντικά εξαιτίας της έκτασης της επιφάνειας του συγκεκριμένου
τοίχου, παρ’ όλα αυτά και πολλές άλλες μορφές του Θεοφάνη συγκρίνονται
με τα δείγματα παλαιολόγειας εποχής
με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Βρίσκουμε, δηλαδή, ότι σε σύγκριση με
τα παλαιολόγεια πρότυπα, το σχέδιο
των μορφών του Θεοφάνη είναι πιο
συγκροτημένο (εικ. 18), χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν εκφράζεται και ο όγκος
και η κίνηση. Η προηγούμενη σύγκριση
των δύο αποδόσεων του δίκαιου Νώε
(εικ. 11 και 12) είναι ένα από τα πολλά
παραδείγματα, όπου διαπιστώνουμε
τη δημιουργική χρήση παλαιολόγειων
προτύπων εκ μέρους του Θεοφάνη. Ως
εκ τούτου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Θεοφάνης θαύμαζε το έργο του Μανουήλ
Πανσέληνου στο Πρωτάτο και ότι αισθανόταν γνήσιος συνεχιστής αλλά και
ανανεωτής της ίδιας παράδοσης. Μέσα
από τη ζωγραφική του ο Θεοφάνης δεν
αντέγραψε αλλά «ξανασκέφθηκε τη βυζαντινή τέχνη», παρατήρησε εύστοχα ο
Ζαχαρίας Παπαντωνίου.
Μεταξύ των συνθέσεων στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά, στο ανατολικό και σε
ένα μικρό μέρος του νότιου τοίχου του
νάρθηκα αναπτύσσεται η εντυπωσιακή
σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας με κεντρικό σημείο τη Δέηση, δηλαδή τον
Χριστό μέσα σε κυκλική δόξα με δεόμενους προς αυτόν την Παναγία και τον
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όπως δείχνει η
εικ. 13, η σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας με πολλές λεπτομέρειες επεκτείνεται
στα αριστερά και στα δεξιά γύρω από
την είσοδο στον ναό από το νάρθηκα. Θα
αναφερθούμε εδώ μόνο σε κύρια σημεία.
Κάτω από τα πόδια του Χριστού είναι
η Προετοιμασία του Θρόνου και κάτω
από αυτήν απεικονίζονται οι άγγελοι να
ζυγίζουν τη δικαιοσύνη των ψυχών. Αριστερά από αυτά τα κεντρικά θέματα και
κάτω από τον αριστερό όμιλο των αποστόλων της άνω ζώνης απεικονίζονται
έξι χοροί δικαίων και κάτω από αυτούς
οι απόστολοι, προφήτες, ιεράρχες και
μοναχοί μπροστά στη πύλη του Παραδείσου, την οποία ετοιμάζεται να ανοίξει ο απόστολος Πέτρος. Ο καθήμενος
Αβραάμ με τον Λάζαρο στην αγκαλιά και
με τον δίκαιο ληστή απεικονίζεται να περιμένει μέσα στο Παράδεισο. Στην άλλη

πλευρά της εισόδου από τον νάρθηκα,
δηλαδή κάτω από τον δεξιό όμιλο των
αποστόλων της άνω ζώνης, απεικονίζεται ο άγγελος που ελίσσει τον ουρανό
σε μορφή ειληταρίου, ενώ από κάτω
αποδίδεται η έγερση των νεκρών. Ο πύρινος ποταμός ξεκινάει από τα πόδια του
ένθρονου Χριστού και καταλήγει δεξιά
στο μεγάλο ανοιχτό στόμα του βύθιου
δράκοντα (εικ. 14 και 15). Μέσα στον
πύρινο ποταμό παρατηρούμε κολασμένες μορφές με επιγραφές που παραπέμπουν στη ζωή τους (λ.χ.η μορφή του
«πλούσιου», εικ. 16). Παρά τις μικρές
λεπτομέρειες, η όλη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας, που είναι βασισμένη
σε παλαιότερα παλαιολόγεια πρότυπα,
δείχνει την επιθυμία του Θεοφάνη να
αποδώσει ένα πραγματικά μεγαλειώδες
όραμα του εσχατολογικού αυτού θέμα-

καλών φωτογραφιών, μερικές από τις
οποίες εντάσσονται στο παρόν κείμενο.
Μέσα στον ναό απεικονίζονται πολλές
αξιοθαύμαστες σκηνές, αρχίζοντας από
το ιερό (που παρατηρούνται απώλειες)
και τον Παντοκράτορα στον τρούλο μέχρι την κάτω ζώνη, στην οποία, μεταξύ
άλλων, οι όρθιοι στρατιωτικοί άγιοι με
τα πόδια τους αρκετά κοντά στο πάτωμα
του ναού μοιάζουν να μετέχουν εδραίοι
στην τελετή της λειτουργίας (στον βόρειο
τοίχο) (εικ. 18).
ΟΥ.Τ.

18. Στρατιωτικοί άγιοι, τοιχογραφία
στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά (φωτο:
Ούρεσης Τοντόροβιτς)

Βιβλιογραφία:

17. Η Παναγία βρεφοκρατούσα,
τοιχογραφία μέσα σε μικρή κόγχη
στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα του
Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
(φωτο: Ούρεσης Τοντόροβιτς)

τος. Αυτό είναι περισσότερο αντιληπτό,
όταν βλέπουμε τον πιο μεγάλο βύθιο
δράκο και τον ακόμα πιο εντυπωσιακό
πύρινο ποταμό της αντίστοιχης σκηνής
στην Τράπεζα της Μεγίστης Λαύρας,
όπου η μεγαλύτερη έκταση του τοίχου
επέτρεψε μια πλατύτερη προσέγγιση και
όπου πιθανότατα εργάστηκαν οι μαθητές
του Θεοφάνη υπό την επίβλεψή του.
Στον βόρειο τοίχο του νάρθηκα του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά απεικονίζεται
το αφηγηματικό θέμα της Κοίμησης του
οσίου Εφραίμ του Σύρου. Μεταξύ άλλων
σκηνών του νάρθηκα, στον νότιο τοίχο
βρίσκουμε μορφές αγίων, όπως ο άγιος
Ευθύμιος (εικ. 8). Ο σχετικά πρόσφατος καθαρισμός των τοιχογραφιών του
νάρθηκα, το 2008, επέτρεψε τη λήψη

Γαρίδης, Μ., Μεταβυζαντινή Ζωγραφική (14501600). Η εντοίχια ζωγραφική μετά την πτώση του
Βυζαντίου στον Ορθόδοξο Κόσμο και στις χώρες υπό
ξένη κυριαρχία, Αθήνα: Σπανός 2007. Κόρδης,
Γ., Η χρωματική δομή στις μορφές του Θεοφάνη
του Κρητός. Μια αισθητική ανάγνωση, Αθήνα:
Αρμός 1998. Σοφιανός, Δ.Ζ, Μετέωρα: Οδοιπορικό, εκδ. Ι. Μονής Μεταμορφώσεως (Μεγάλου
Μετεώρου). Τριανταφυλλόπουλος, Δ., Μελέτες
για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ενετοκρατούμενη
και τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Κύπρος, Αθήνα:
ΣΔΩΒ 2002. Τριανταφυλλόπουλος, Δ., Τέχνη και
λατρεία. Κείμενα για τη ζωγραφική στην Ορθόδοξη
Εκκλησία, Αθήνα: Αρμός 2001. Τσιγαρίδας,
Ε.Ν. - Σοφιανός, Δ.Ζ., Άγια Μετέωρα, Ιερά
Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων:
Ιστορία-Τέχνη, Τρίκαλα 2003. Παπαντωνίου,
Ζ., «Η Ζωγραφική στο Άγιον Όρος», στον τόμο
Άγιον Όρος: Άθως, Ιστορία, Τέχνη, Παράδοση,
πρόλογος-επιμ. I.M. Χατζηφώτης, Αθήνα: Παπαδήμα 1996. ΙΕΕ, τ. 10. Χατζηδάκης, Μ., Ο
Κρητικός Ζωγράφος Θεοφάνης: Οι Τοιχογραφίες
της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, έκδ. Ιεράς Μονής
Σταυρονικήτα 1997.

Μονή Βαρλαάμ. Το δεύτερο μεγαλύτε-

ρο μοναστήρι της μοναχοπολιτείας των
Σταγών είναι η μονή Βαρλαάμ. Η ίδρυσή
της ανάγεται, σύμφωνα με τις πηγές, στα
μέσα του 14ου αι., από τον όσιο ασκητή, αναχωρητή Βαρλαάμ, σύγχρονο του
Αθανασίου, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος
οικιστής του βράχου και ονοματοθέτης
του μοναστηριού. Ωστόσο το μεγαλόπρεπο σημερινό καθολικό της μονής,
το οποίο τιμάται στη μνήμη των Αγίων
Πάντων κτίστηκε μεταξύ των ετών 1541
και 1544 από τους αυταδέλφους ιερομόναχους Θεοφάνη (†17 Μαΐου 1544)
και Νεκτάριο (†7 Απριλίου 1550) τους
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Αψαράδες ή Αψαράτες από τα Ιωάννινα,
οι οποίοι εγκατέλειψαν τη νεόκτιστη μονή του Προδρόμου (1506/7) στο Νησί
των Ιωαννίνων και ζήτησαν καταφύγιο
στα Μετέωρα, όπου άρχισε να αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον μοναστικό κέντρο.
Αυθεντικές μαρτυρίες για την ιστορία
της μονής Βαρλαάμ, εκτός από τις πηγές, εμπεριέχονται και στις επιγραφές
του καθολικού. Πριν από τον θάνατό
τους οι Γιαννιώτες ιερομόναχοι εξασφάλισαν την ευημερία της μονής προσαρτώντας της μετόχια, από τη μεγάλη
κτηματική περιουσία τους. Ας σημειωθεί
ότι οι Αψαράδες «ἐξ οἰκείων κόπων καὶ
ἀναλωμάτων», όπως εμφαντικά επαναλαμβάνουν στην αυτοβιογραφία τους
αλλά και στα διαθηκώα γράμματά τους,
συνέχισαν μια οικογενειακή παράδοση
σε χορηγίες και ανεγέρσεις ναών.
Μετά τον θάνατο των κτιτόρων το μοναστήρι εξακολούθησε να ακμάζει, τόσο
στην πνευματική προκοπή όσο και στη
συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες ως
τα τελευταία χρόνια.
Ολόκληρη η κορυφή του βράχου καταλαμβάνεται από κτίσματα. Μετά την είσοδο ένας καμαροσκέπαστος διάδρομος
οδηγεί στη μικρή κλιμακωτή αυλή που
σχηματίζει έναν εξώστη. Στα ανατολικά
βρίσκεται το νοσοκομείο με τον μικρό
ναό των Αγίων Αναργύρων, στα βόρεια
το καθολικό των Αγίων Πάντων, ο ξενώνας, τα κελιά, οι βοηθητικοί χώροι και ο
πύργος για το βριζόνι και προς τα δυτικά
το παλαιό μαγειρείο, η Τράπεζα, ο ναός
των Τριών Ιεραρχών και τα κελιά.
Το καθολικό της μονής Βαρλαάμ είναι
αθωνικού τύπου, με δικιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο τον κυρίως ναό, που
φέρει στα πλάγια κόγχες, τους χορούς
ή τα χοροστάσια, τα οποία διανοίγονται
στη βόρεια και νότια πλευρά αντίστοιχα.
Του κυρίως ναού προηγείται στα δυτικά ευρύχωρος εσωνάρθηκας, η λιτή.
Πρόκειται για έναν κανονικό τετράστυλο
σταυροειδή ναό, στον οποίο επάνω από
τον κεντρικό χώρο υψώνεται τρούλος το
ίδιο ψηλός και ολόφωτος με τον τρούλο του κυρίως ναού. Ας σημειωθεί ότι
στον κυρίως ναό και στον νάρθηκα δεν
υπάρχουν κίονες, αλλά κτιστοί τετράγωνοι πεσσοί.
Στα δυτικά το 1857 προστέθηκε καμαροσκέπαστος νάρθηκας, αλλά καταστράφηκε το 1930 και στη θέση του
κτίστηκε ένας ορθογώνιος χώρος, που
φέρει επάνω από την επίπεδη οροφή
του τον καινούργιο ξενώνα.
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Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο
με τοιχογραφίες που χρονολογούνται
από επιγραφές. Στον κυρίως ναό σχετική επιγραφή μας πληροφορεί ότι ο
κυρίως ναός τοιχογραφήθηκε το 1548.
Στην ίδια επιγραφή, μετά την ανακαίνιση του ναού συμπληρώθηκε το έτος
«αψπ» (1780).
Στις επιγραφές της λιτής σημειώνεται
ότι ο νάρθηκας φιλοτεχνήθηκε το 1566,
μετά τον θάνατο των κτιτόρων, από τον
συγγενή τους επίσκοπο Βελλάς Αντώνιο
Αψαρά. Οι τοιχογραφίες ανακαινίστηκαν
το 1780 και 1782 στον κυρίως ναό και
στον νάρθηκα με έξοδα του επισκόπου
Σταγών Παρθενίου.
Τέλος μια τρίτη επιγραφή δίνει ακριβή
στοιχεία για την αρχική τοιχογράφηση.
Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι η αρχική
διακόσμηση άρχισε στις 23 Ιουνίου,
τελείωσε στις 17 Οκτωβρίου του 1566
και ότι οι ζωγράφοι ήταν ο ιερέας Γεώργιος σακελλάριος Θηβών με τον αδελφό
του Φράγγο.
Αν και ο ζωγράφος δεν αναγράφεται
πουθενά στην κτιτορική επιγραφή του
κυρίως ναού του καθολικού της μονής
Βαρλαάμ, ωστόσο η τεχνική, το χρώμα
και η διάταξη των μορφών γενικότερα
μας παραπέμπουν στις τοιχογραφίες
από το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου
Όρους, που διακοσμήθηκε το 1560
από τον Φράγγο Κατελάνο. Άλλα έργα
που αποδίδονται στον ίδιο καλλιτέχνη,
εκτός της μονής Βαρλαάμ (1548), είναι
η Παναγία Ρασιώτισσα της Καστοριάς
(1553), τμήματα του καθολικού της μονής Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπηνών
στο νησί των Ιωαννίνων (1542) και το
καθολικό της μονής Μυρτιάς (1539).
Όσο για το καθολικό της μονής Οσίου
Νικάνορος Ζάβορδας -που χρονολογείται το 1592 -σύμφωνα με νεότερες
έρευνες, πρέπει να ανήκει στον κύκλο
των μαθητών του Φράγγου Κατελάνου.
Είναι φανερό ότι η φήμη του ζωγράφου
στον Άθω και η δραστηριότητά του στη
μονή Φιλανθρωπηνών στο νησί των
Ιωαννίνων (1542), όπου είχαν μονάσει
οι κτίτορες, πρέπει να προκάλεσε την
πρόσκλησή του στη μονή Βαρλαάμ.
Ο Φράγγος Κατελάνος θεωρείται ένας
από τους μεγάλους ζωγράφους της ηπειρωτικής Ελλάδος. Ενώ γνωρίζει την
Κρητική σχολή και δέχεται στοιχεία
από αυτήν, όχι μόνο δεν εγκαταλείπει
την τοπική ζωγραφική παράδοση, αλλά
αντίθετα την εμπλουτίζει και την εκσυγ-
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χρονίζει. Φαίνεται ότι έχει ως πρότυπό
του την παλαιολόγεια ζωγραφική, αν
και γνωρίζει το έργο του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη. Δανείζεται
στοιχεία από τη δυτική, ιδιαίτερα την
ιταλική τέχνη, χρησιμοποιεί σπάνιες εικονογραφικές λεπτομέρειες, ενώ αντλεί
απ’ όπου νομίζει ότι θα τον βοηθήσει
στην οργάνωση και καλύτερη απόδοση
των συνθέσεών του. Για παράδειγμα
στη Γέννηση η γονατιστή Παναγία είναι
στοιχείο του Θεοφάνη, η καλαθόπλεκτη
φάτνη περιλαμβάνεται στα στοιχεία από
τη Δύση, ενώ ο έφιππος κατά μέτωπο
άγγελος που οδηγεί τους μάγους είναι
στοιχείο δάνειο από τις τοιχογραφίες
της μεσαιωνικής Σερβίας. Στην Κοίμηση
χρησιμοποιεί το σπάνιο θέμα της πτερωτής Παναγίας, ενώ οι μεμονωμένες
μορφές μέσα στις συνθέσεις και στην
οργάνωση πολλών παραστάσεων ακολουθούν παλαιολόγεια πρότυπα.

Μονή Βαρλαάμ

Χαρακτηριστικό της τέχνης του είναι
η αφηγηματικότητα, αφού εμπλουτίζει
τις σκηνές με δευτερεύοντα επεισόδια,
έτσι ώστε να γίνονται πιο διηγηματικές
οι συνθέσεις του (π.χ. Βαϊοφόρος). Ενδεικτικό είναι το πλήθος των μορφών,
αλλά και η προτίμησή του στις έντονες
χρωματικές αντιθέσεις των ενδυμάτων.
Είναι φανερή η ικανότητά του να αποδίδει τις ιδιαίτερες ψυχικές καταστάσεις των μορφών, οι οποίες κινούνται
μπροστά από τα πολλά αρχιτεκτονήματα
(π.χ. Άρνηση του Πέτρου ή Νίψη του
Πιλάτου). Σε αντίθεση με το συγκρατημένο και ήρεμο ύφος του Θεοφάνη, ο
Κατελάνος εκφράζει μια τάση προς το
μπαρόκ και η τέχνη του έχει χαρακτήρα
ρεαλιστικό και κάπως τραχύ. Ωστόσο η
εξαιρετικά λεπτή και επιμελημένη επεξεργασία στο πλάσιμο των προσώπων
και των ενδυμάτων, στις μεμονωμένες μορφές υποδεικνύουν πραγματικά
πορτραίτα (όπως για παράδειγμα άγιος
Κοσμάς ο Μαϊουμά, άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός, άγιος Νικόλαος κ.λπ.),

στοιχείο που υποδεικνύει πως ο Κατελάνος ήταν εξοικειωμένος επίσης με την
τεχνική της φορητής εικόνας.
Στον τρούλο ιστορείται ο Παντοκράτορας ως Δίκαιος Κριτής, στο τύμπανο η
τιμητική χορεία των αγγέλων, στα σφαιρικά τρίγωνα οι τέσσερις ευαγγελιστές
με τα σύμβολά τους. Τις δύο πλευρικές
κόγχες, τους χορούς, του κυρίως ναού
κοσμούν ολόσωμοι στρατιωτικοί άγιοι,
ενώ οι ψηλότερες επιφάνειες των τοίχων είναι κατάγραφες με πολυπρόσωπες
συνθέσεις που περιλαμβάνουν θέματα
από το Δωδεκάορτο και τα Πάθη του
Χριστού καθώς και από το εορτολόγιο
της Εκκλησίας.
Την κόγχη του ιερού καταλαμβάνει η
Πλατυτέρα, ενώ τις αντικριστές ομάδες των Συλλειτουργούντων Ιεραρχών
και των Αποστόλων της Μετάληψης,
που ακολουθούν, συμπληρώνουν δύο
άγγελοι με ενδυμασία διακόνου που
κρατούν ριπίδια, στοιχείο σπανιότατο,
που υποδηλώνει το τυπικό της Θείας
Λειτουργίας.
Ο εικονογραφικός διάκοσμος της λιτής
του καθολικού της μονής Βαρλαάμ φιλοτεχνήθηκε δεκαοκτώ χρόνια αργότερα,
με έξοδα του επισκόπου Βελλάς Ιωαννίνων Αντωνίου Αψαρά. Σύμφωνα με
επιγραφή χρονολογείται το 1566 και
περιλαμβάνεται στο ενυπόγραφο έργο
των αυταδέλφων αγιογράφων Κονταρή.
Οι δύο Θηβαίοι ζωγράφοι, ένα οικογενειακό συνεργείο, ο ιερέας Γεώργιος
και ο αδελφός του Φράγγος Κονταρής,
συμμετέχουν αποδεδειγμένα εκτός του
νάρθηκα της μονής Βαρλαάμ (1566)
στην εικονογράφηση του Αγίου Νικολάου Κράψης Ιωαννίνων (1563), ενώ
στη Μεταμόρφωση Κληματιάς (Βελτσίστας) το 1568 ο Φράγγος Κονταρής για
άγνωστους λόγους εργάστηκε μόνος του.
Ωστόσο με πολύ πιθανότητα αποδόθηκε
από ορισμένους ερευνητές στους δύο
αδελφούς μια σειρά τοιχογραφικών συνόλων σε μονές του 16ου αι. στη Βοιωτία
(νάρθηκας μονής Οσίου Μελετίου), την
Εύβοια (μονή Γαλατάκη) και το Νησί
Ιωαννίνων [μονή Φιλανθρωπηνών,
τρεις εξαρτικοί (εξωνάρθηκες)]. Στο
ίδιο εργαστήριο επίσης, μπορούν να
συμπεριληφθούν οι τοιχογραφίες του
Αγίου Δημητρίου Κληματιάς και ο εικονογραφικός διάκοσμος ενός μεγάλου
τμήματος του κυρίως ναού της μονής
Ελεούσας στο Νησί των Ιωαννίνων.
Στην κορυφή του τρούλου του νάρθηκα
κυριαρχεί η παράσταση του Παντοκρά-
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τορα. Τον ανατολικό τοίχο καταλαμβάνει
η πολυπρόσωπη σύνθεση της Δευτέρας
Παρουσίας, ενώ στον δυτικό ιστορείται η αλληγορική παράσταση του οσίου
ασκητή Σισώη, μπροστά στον τάφο του
κοσμοκατακτητή Μεγάλου Αλεξάνδρου,
που συμβολίζει τη φιλοσοφία της ματαιότητας των εγκοσμίων.
Μεταξύ των μοναστικών αγίων της κάτω
ζώνης εικονίζονται επάνω από τον τάφο
τους οι όσιοι κτίτορες κρατώντας από
κοινού ομοίωμα του καθολικού. Στους
ανατολικούς πεσσούς εικονίζονται η
Παναγία η Μεσίτρια και ο Χριστός ο
Παντεπόπτης.
Οι σκηνές των εικονογραφικών κύκλων
των μαρτυρίων αγίων, που κοσμούν
τις λοιπές επιφάνειες των τοίχων,
υποδεικνύουν τις καλλιτεχνικές επιλογές των ζωγράφων, οι οποίοι έδωσαν
ένα πολυσύνθετο έργο, όπου διαρθρώνονται αντιθετικά συγκρουόμενα πλέγματα μορφών. Οι ζωγράφοι επέλεξαν
να τοποθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες σκηνές μηνολογίου, επειδή
ο ναός ήταν αφιερωμένος στους Αγίους
Πάντες. Η παράθεση πολλών μαρτυρίων αγίων αποβλέπει στην ημερολογιακή
μνεία του εορτασμού τους. Η διάταξη
των σκηνών είναι περίπου ελεύθερη.
Ιδιαίτερη τιμή αποδόθηκε στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο βίος του οποίου
περιλαμβάνεται σε επτά σκηνές. Σε συνεχή αφήγηση παριστάνονται οι μικρότεροι κύκλοι των αγίων Παντελεήμονος,
Γεωργίου, Αντίππα κ.λπ.
Σχετικά με τις υπόλοιπες παραστάσεις
αθλήσεων, η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η απόδοση του τελικού
μαρτυρίου (π.χ. Ματθαίου, Τατιανής,
Ανδρέου Στρατηλάτου, Νικάνδρου,
Πάπα κ.λπ.)
Η ευρηματικότητα των ζωγράφων εμφαίνεται επίσης στις σπάνιες παραστάσεις
των αγίων Ακεψεή-Αειθαλά, Θεοπέμπτου-Θεωνά, Πρόχορου-ΝικάνοροςΤίμωνος-Παρμενά, Ευσταθίου Αγκύρας,
Ευδοκίμου, κ.λπ.
Αν και η τέχνη τους δεν φθάνει την ποιότητα του συμπατριώτη τους Φράγγου
Κατελάνου, ωστόσο έχει σχέση με το
έργο του, γι’ αυτό μπορούν να θεωρηθούν, ιδιαίτερα ο Φράγγος Κονταρής,
μεταξύ των μαθητών του. Ίσως μάλιστα
αυτός να ήταν ένας από τους λόγους
που τους κάλεσαν να τοιχογραφήσουν
τον νάρθηκα και να συμπληρώσουν τη
διακόσμηση του Κατελάνου στο καθολικό της μονής Βαρλαάμ.

Σήμερα έχει εντοπιστεί μια σειρά τοιχογραφιών του 16ου και 17ου αι. στη
δυτική, βόρεια και κεντρική Ελλάδα
που εκφράζεται με διαφορετική από
την Κρητική σχολή εικαστική γλώσσα
και έχει άμεσες εικονογραφικές και τεχνοτροπικές συγγένειες με τον Φράγγο
Κατελάνο. Πρόκειται για τη Σχολή της
βορειοδυτικής Ελλάδος, που αναπτύχθηκε με βάση τις ζωγραφικές παραδόσεις του βορειοελλαδικού χώρου και
επιδράσεις από την παλαιότερη και σύγχρονη κρητική ζωγραφική.

Ο ναός των Αγίων Πάντων, μονή
Βαρλαάμ

Στο καθολικό, εκτός από τις τοιχογραφίες, πολύ ενδιαφέροντα είναι το
επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ο
δεσποτικός θρόνος, τα κατάκοσμα αναλόγια, η δίφυλλη ξυλόγλυπτη θύρα της
εισόδου προς τον νάρθηκα και οι δύο
δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της
Παναγίας που είναι σύγχρονες με την
τοιχογράφηση.
Στην πλούσια συλλογή χειρογράφων
της μονής Βαρλαάμ, τα οποία ανέρχονται σε 290, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
περιλαμβάνουν πολλά διακοσμητικά
πρωτογράμματα και επίτιτλα. Ας σημειωθεί ότι στα τέλη του 17ου αι., λειτούργησε το πιο οργανωμένο βιβλιογραφικό
εργαστήριο των μετεωριτικών μονών,
όπου εργάζονταν μεθοδικά και εντατικά
ειδικευμένοι καλλιγράφοι και γραφείςδιακοσμητές κωδίκων. Στις αρχές του
17ου αι., εργάστηκε μεγάλος αριθμός
καλλιγράφων, δάσκαλοι και μαθητές,
που ανήκουν όλοι τους στον καλλιτεχνικό κύκλο της Βλαχίας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τα ονόματα του Κύπριου
καλλιγράφου-κωδικογράφου Λουκά
επισκόπου Μποζέου (1583-1603) και
μετέπειτα μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας
(1603-1628), του ηπειρώτη Ματθαίου
Μυρέων (†1624) και των βαρλααμιτών
ιερομονάχων Αρσενίου και Ιωαννικίου.
Ανάμεσα στους χειρόγραφους κώδικες,
που είναι εκτεθειμένοι σε προθήκες του
μουσείου της μονής, αξιοπαρατήρητος

είναι ο κώδικας 298, υψηλής ποιότητας και παλαιογραφικής αξίας περγαμηνό τετραβάγγελο, που θεωρείται το
προσωπικό εγκόλπιο του Βυζαντινού
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου (912-959). Από το είδος
της γραφής του ο συγκεκριμένος κώδικας χρονολογείται στα τέλη του 13ου ή
στις αρχές του 14ου αι.
Αρκετά είναι και τα παλαιότυπα της βιβλιοθήκης της μονής. Στο μουσείο της
μονής, εκτός από τα εικονογραφημένα
χειρόγραφα, είναι εκτεθειμένα και πολλά άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια, όπως
μεταβυζαντινές φορητές εικόνες, χρυσοκέντητα άμφια και επιτάφιοι, διάφορα
είδη μικροτεχνίας και αργυροχοΐας.
Μεταξύ των φορητών εικόνων, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας είναι η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, ανάμεσα σε δύο
αγγέλους και σε αγίους που την παραστέκουν γύρω της, έργο του έτους 1668,
του Κρητικού ζωγράφου Εμμανουήλ
Τζάνε. Επίσης, ο άγιος Δημήτριος με
τον άγιο Νέστορα (16ος αι.) κ.λπ.
Εξάλλου, ξεχωριστής σημασίας είναι
ο χρυσοκέντητος επιτάφιος, σε πράσινο βελούδο, έργο του 1609, που
αποδεικνύει ότι στη μονή Βαρλαάμ
λειτουργούσε και ειδικό εργαστήριο
χρυσοκεντητικής.

Ο άγιος Σισώης μπροστά στον τάφο
του Μ. Αλεξάνδρου, τοιχογραφία,
μονή Βαρλαάμ

Στο βορειοδυτικό άκρο του βράχου βρίσκεται το κατάγραφο παρεκκλήσι των
Τριών Ιεραρχών, ιδιαίτερης σημασίας
για την ιστορία της μονής. Πρόκειται για
μια μικρή μονόχωρη δρομική εκκλησία
με ξύλινη στέγη και ημικυκλική κόγχη
στα ανατολικά.
Στον βόρειο τοίχο, πριν το ξυλόγλυπτο
τέμπλο, η γραπτή επιγραφή μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσι των Τριών
Ιεραρχών ανεγέρθηκε το 1637 (ζρλε)
και ιστορήθηκε στα 1637 (ζρμε) από τον
ιερέα Ιωάννη και τα παιδιά του «…ἐκ
χώρας Σταγῶν». Εξωτερικά στην κόγχη του ιερού, σε πλίνθο εντοιχισμένη

στην τοιχοποιία, είναι χαραγμένη μια
δεύτερη επιγραφή που αναφέρεται στην
τελευταία ανακαίνιση. Στη θέση αυτή
υπήρχε ο πρώτος ναός της μονής που
είχε κτιστεί τον 14ο αι. από τον ασκητή Βαρλαάμ. Αργότερα οι αδελφοί Νεκτάριος και Θεοφάνης, όταν ανέβηκαν
στον βράχο -το 1517- βρήκαν «μέρους
τι ἐκ τοῦ βήματος τοῦ ναοῦ», γι’ αυτό και
έκτισαν εκ νέου την εκκλησία, που αποτέλεσε το πρώτο καθολικό της μονής.
Το 1627 ο ναός πήρε τη μορφή που
έχει σήμερα. Είναι αξιοσημείωτο ότι
στην κόγχη του Ιερού διαπιστώνονται
οι τρεις οικοδομικές φάσεις που επιβεβαιώνονται στις γραπτές πηγές. Χαμηλά
στη βάση διακρίνεται το αρχικό κτίσιμο
του 14ου αι. της εποχής του μοναχού
Βαρλαάμ. Ψηλότερα, ως το παράθυρο,
διακρίνουμε τα υπολείμματα από την
ανακαίνιση του αδελφών Νεκταρίου
και Θεοφάνη -του 1517-, ενώ το επάνω τμήμα της κόγχης και ολόκληρος ο
υπόλοιπος ναός ανήκουν στην τρίτη και
τελευταία φάση του 1627.
Ο ζωγράφος Ιωάννης και τα παιδιά
έλαβαν υπόψη τους στοιχεία από την
Κρητική Σχολή και από την πρωιμότερη
βυζαντινή και δυτική παράδοση. Ως
προς την τεχνική και την τεχνοτροπία
ακολούθησαν, όπως συμβαίνει άλλωστε
με τους συγχρόνους τους καλλιτέχνες,
την Κρητική Σχολή. Αν και πρόκειται
για επιδέξιους ζωγράφους δεν ξέφυγαν από τον κανόνα που χαρακτηρίζει
την εποχή τους, γι’ αυτό το έργο τους
παρουσιάζει τυποποίηση και κάποιο
λαϊκό χαρακτήρα.
Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του
ναΐσκου περιλαμβάνονται οι εξής
συνθέσεις: Ευχαριστιακός κύκλος, Χριστολογικός κύκλος, Ακάθιστος Ύμνος,
ολόσωμοι άγιοι, στηθαίοι προπάτορες,
διακοσμητικά θέματα κ.λπ.
Χαρακτηριστικές είναι δύο πολυπρόσωπες συνθέσεις. Πρόκειται για την
Κοίμηση του Εφραίμ του Σύρου, όπου
ο ζωγράφος είχε ως πρότυπο την αντίστοιχη παράσταση του Θεοφάνη από
τον νάρθηκα του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά (1527), ενώ στην Κοίμηση του
Χρυσοστόμου φαίνεται πως ακολούθησε απευθείας βυζαντινά πρότυπα,
πρωιμότερα μάλιστα από την παλαιολόγεια περίοδο.
Άλλα αξιόλογα κτίρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον είναι η παλαιά
Τράπεζα, που σήμερα χρησιμοποιείται
ως σκευοφυλάκιο-μουσείο. Είναι μια
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μεγάλη μακρόστενη ορθογώνια αίθουσα, η οποία στα δυτικά απολήγει σε τρίπλευρη εξωτερικά κόγχη. Στο μέσον,
όπως και στην Τράπεζα του Μ. Μετέωρου, φέρει αξονική κιονοστοιχία που
ανακρατεί θόλους, αλλά αυτοί σήμερα
δεν είναι ορατοί, διότι έχει προστεθεί
μια χαμηλωμένη επίπεδη οροφή. Η τοιχοδομία είναι από αργολιθοδομή χωρίς
ιδιαίτερα κεραμοπλαστικά κοσμήματα.
Η εστία ή μαγειρείο, ένα από τα κομψότερα κτίσματα του είδους, είναι θολοσκέπαστη, με κανονικό οκτάπλευρο
τρουλίσκο ως καπνοδόχο. Σήμερα έχει
διασκευαστεί και χρησιμοποιείται ως
εκθετήριο ενθυμίων. Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νοσοκομείο,
το οποίο στις διαστάσεις και τη διάταξη αντιγράφει τον κυρίως χώρο του
νοσοκομείου του Μεγάλου Μετεώρου.
Πρόκειται για ένα τετράγωνο με τέσσε-

Η μεταφορά της Κιβωτού, τοιχογραφία
(16ος αι.), λεπτομέρεια, μονή Βαρλαάμ

ρις κίονες στο μέσον που σχηματίζει
στην οροφή εννέα διάχωρα, τα οποία
καλύπτονται με σταυροθόλια, εκτός από
το κεντρικό που φέρει την καπνοδόχο.
Κατά μήκος της βόρειας πλευράς είναι
προσκολλημένο το μικρό μονόχωρο
δρομικό καμαροσκέπαστο ναΰδριο των
Αγίων Αναργύρων και ένας μικρός προθάλαμος που αρχικά ήταν ανοικτό προστώο του ναού.
Πίσω από τα καθολικό -βόρεια και δυτικά- είναι οι βοηθητικοί χώροι, τα κελιά
και ο πύργος για το βριζόνι, που και
σήμερα ακόμη χρησιμοποιείται για τις
βαριές αποσκευές. Στη νότια πλευρά του
στεγασμένου χώρου με την ανέμη υπάρχει μια κόγχη με την παράσταση της
Δέησης και δίπλα της είναι εντοιχισμένη
μια πλίνθος με τα ονόματα των κτιτόρων
και το έτος 1536 που υποδεικνύει την
ακριβή ανέγερση του πύργου. Γ.ΧΑΤ.
Βιβλιογραφία:
Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Ελ., Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια Βυζαντινού τύπου στον
ελλαδικό χώρο (16 ος-19 ος αι.). Το εργαστήριο

