
Είκ. 1. Προσωπογραφία τοϋ κτίτορος χοΰ Μετεώρου βασιλέως - μονάχου Ίωάσαφ 
(έκ τοιχογραφίας τοϋ παλαιού ναοϋ τοϋ κυρίως Μετεώρου· βλ. σελ. 388).
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Είκ. 2. Σχεδίασμα γενικής όψεως των Μετεώρων (έκ χαλκογραφίας τοΰ έτους 1882·
βλ. σελ. 389 σημ ).

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΙΓ ΚΑΙ ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ

(Συμβολή είς την Βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν τής τελευταίας περιόδου).

4. ΑΙ Moral των Μετεώρων.

Μετά την έξέτασιν τοΰ καθεδρικού ναού τής επισκοπής Σταγών (έν τή 
σημερινή κωμοπόλει τής Θεσσαλίας Καλαμπάκα)1 προβαίνομεν εις την ερευ
νάν των μνημείων τών Μετεώρων.

Είς τάς κορυφάς παραδόξων βράχων, αληθώς μετεώρων λίθων, εγκατε
σπαρμένων είς την μεταξύ τής οροσειράς τής Πίνδου σχηματιζομένην άγριας 
μεγαλοπρεπείας κοιλάδα την διαρρεομένην υπό τοΰ Πηνειού ποταμού, εύρί- 
σκονται έκτισμέναι Μοναί, έν φ εις τά βαθέως είσχωρούντα είς τούς βράχους 
τούτους κοιλώματα καί σπήλαια υπάρχουν ασκητήρια (είκ. 2 καί 5).

1 Βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. τών Βυζαντ. Σπουδών C' (1929) σελ. 290 κ.έ., ένθα καί 
τά περί τών ονομάτων: Σταγοί- Καλαμπάκα.
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384 Γ. Α. Σωτηρίου

Την ιστορίαν τών Μονών τούτων και ασκητηρίων γνωρίζομεν άκριβέ- 
στερον οπωσδήποτε σήμερον μετά τάς άνευρεθείσας κατά τούς νεωτέρους

Είκ. 3. Ό στύλος τής Δούπιανης, ένθα τό «Κυριάκόν» ιής Σκήτης τών Σιαγών.

χρόνους πηγάς και τάς γενομένας επ’ αυτών μελέτας1, συνοπτικήν δ’ έπισκό-

1 Πρβλ. τήν άναιττυχδείσαν μέχρι τοΰδε τλουσίαν σχετικώς βιβλιογραφίαν έν Byz. 
Neugr. Jahrb. Ill (1922) σ. 364 κέ. Πρβλ. I. Β ογιατξίδου, Τό χρονικόν τών Μετεώ-
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πησιν αυτών παραθέτομεν καί ημείς ενταύθα ως απαραίτητον προϋπόθεσιν 
τών προβλημάτων των συνδεόμενων μέ την τέχνην τών Μονών τών Μετεώρων.

Κατά τάς μελετάς ταΰτας, ή πρώτη μνεία περί τής ίδρυσεως τής «σκήτης 
τών Σταγών» έξαρτωμένης εκ τής επισκοπής Σταγών, εύρίσκεται εις χρυσό- 
βουλλα άπολυθέντα προ τοΰ έτους 1143 τής Βασιλείας τοϋ Μανουήλ Κομνη- 
νοΰ (Βογιατζίδου, Ένθ’ αν. σ. 15). Ύπό την σκήτην ταύτην εννοείται βαθμη
δόν σχηματισθέν συγ
κρότημα εξ ασκητηρίων 
εις σπήλαια τών βράχων 
ή εις μονυδρια μετά 
«Κυριάκου» ήτοι κοινού 
ναού, επί τού βράχου 
— στύλου — τής Δούπια- 
νης ιδρυμένου (είκ. 3), 
εις ον συνήρχοντο προς 
τέλεσιν τής Λειτουργίας 
κατά τάς Κυριακάς (συμ- 
φαίνως μέ τό μέχρι σήμε
ρον σφζόμενον σύστημα 
τής Σκήτης Καυσοκαλυ- 
βίων καί 'Αγίας ’Άννης 
έν ”ΑΟω) καί μέ όργά- 
νωσιν οίονεί ομοσπονδιακήν, ήτοι μέ τον Πρώτον «άνερχόμενον μετά 
βακτηρίας εις άπαντα τά μονύδρια τοΰ τε Μετεώρου καί όλης τής σκήτεως, 
διέποντα αυτά καί διατάττοντα» * 1. Ή ομοσπονδιακή όργάνωσις φαίνεται ότι 
συνετελέσθη κατά τον 140ν αιώνα καί ιδιαίτατα επί τής Σερβικής κατοχής 
τής Θεσσαλίας ύπό τού Συμεών Ούρεση, ότε μαρτυρεΐται ότι ευρέθη τις «άνήρ 
θεοφιλής κυρ Νείλος» καθηγούμενος τής Μονής τής Θεοτόκου τής Δούπια- 
νης, δστις, έχων τήν συνδρομήν τού γνωστού ως αγίου επισκόπου Σταγών 
Βησσαρίωνος (1355-1371), άνήγειρεν «έν τοΐς περί τά Μετέωρα σπηλαίοις 
τέσσαρας ναούς προς συνασπισμόν καί βοήθειαν εαυτού καί πάσης τής 
Σκήτεως» 2.

Εις τών ναών τούτων τοΰ Νείλου, ό ναός τής Υπαπαντής (;) σώζεται

ρων έν xfj Έπετηρίδι της Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Β' 1925 σ. 149 κέ. καί Ν. Γ ια νν ο
πού λ ου, Τά Μετέωρα, Βόλος 1926.

1 Βλ. τό υπό L. Heuzey άνευρεθέν καί έν Revue arch. 1854, IXc. 153 κέ. έκδο- 
θέν: «Σύγγραμμα ιστορικόν, ώς έν συνάψει συντεύέν, δηλοΰν περί της Σκήτεως.... 
Δουπιάνου καί Σιαγών καί πώς σήμερον λέγεται τοΰ Μετεώρου».

1 ΛΰιόΘι.

Είκ. 4. Ή σημερινή εξωτερική όψις τής Μ. 'Υπαπαντής.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος θ'. 25
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σήμερον (είκ. 4), φέρων την υπό Βέη έν πανομοιοτύπφ τό πρώτον δημοσιευ- 
θεΐσαν επιγραφήν 1.

Κατά τους χρόνους τοΰτους, την αληθώς πολυτάραχου τοϋ 14ου αίώνος 
εποχήν, αναφαίνονται δυο προσωπικότητες, ό μοναχός Αθανάσιος και ό 
βασιλεύς—μοναχός Ίωάσαφ, οι κύριοι κτίτορες τών Μετεώρων.

Ό ’Αθανάσιος (1305-1383), οΰτινος ό μικρόν μετά τον θάνατόν του 
υπό συμμοναστοϋ του συνταχθείς βίος — σημαντική ιστορική πηγή ου μόνον

386 Γ. Α. Σωτηρίου

Είκ. 5. Γενική άποψις ασκητηρίων έν σπηλαίοις εις πλευράν ύπερκειμένου 
τοϋ χωρίου Καστράκι βράχου.

διά τήν άρχαιοτέραν ιστορίαν τών Μετεώρων, αλλά καί διά τήν ιστορίαν τών 
ελληνικών χωρών κατά τον 14ον αιώνα ένεκα τών περιεχομένων εν αύτφ 
ειδήσεων—εδημοσιεύθη εσχάτως υπό Ν., Βέη (εν Βυζαντίδι, τόμ. A' σ. 237 κ.έ.), 
εγένετο πρώτος οικιστής τοϋ λεγομένου Πλατυλίθου καί ιδρυτής τής

1 Πρβλ. Βυζαντίδα Α' (1910), Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων τών Μετεώρων καί 
τής πέριξ χώρας, σελ. 569 κε. Βλέπε κατωτέρω τήν έπιγραφήν τής Υπαπαντής, ήν είχε 
προφανώς ύπ’ δψιν ό συντάκτης τοϋ Συγγράμματος ιστορικού, άναγράψας έν τφ εργφ 
του μετά προσθαφαιρέσεων τόν τύπον τών κτιτορικών έπιγραφών τοϋ Νείλου.
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αυτόθι Μονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (είκ. 6), τής κληθείσης τό 
πρώτον τού Μετεώρου (βλ. Ν. Βέην εν Byz. Neugr. Jahrb. Ill, 1922, σ. 368, 
ένθα πρβλ. καί επιγραφήν σφραγΐδος τής Μονής: «Σφραγίς τής Μονής τής 
πάντη ελευθέρας καλούμενης Μετεώρου εν ύψηλφ καί πλατεΐ λίθφ»).

Εις την ΐδρυσιν τής Μονής συνήργησαν οί περί αυτόν συναθροισθέντες 
14 αδελφοί «οί λεγόμενοι παρακελλιώται, διά τό έκαστον φροντίζειν την 
σωματικήν αυτών χρεί
αν ... δι’ Ιξόδου τίνος 
τών εκ τοΰ γένους?τών 
Τριβαλλών μεγιστά- 
νου» (Βυζαντίς, Ένθ. 
άν. σ. 250). Άφ’ 'θΰ 
βαθμηδόν ηΰξήθησαν 
οί μοναχοί τοΰ Μετεώ
ρου, ό 'Αθανάσιος συν
έταξε «κανονικόν τύ
πον »τοΰ συμπηχθέντος 
κοινοβίου, απέκτησε 
φήμην «λαλών ενώ
πιον βασιλέων καί οΰκ 
αισχυνόμενος», «προλέ- 
γων τά μέλλοντα» κλπ.
(αυτόθι σ. 259).

Ό 'Αθανάσιος άπέ- 
θανε τφ 1383, ή δ’ εκ
κλησία άνεκήρυξεν αυ
τόν άγιον καί επί τοΰ 
τάφου του, έφ’ ου έτε- 
λοΰντο θαύματα, έχα- 
ράχθη τό άκριβέστε- 
ρον άναγνωσθέν επί
γραμμα: «Έκοιμήθη ό δοΰλος τοΰ Θεοΰ 'Αθανάσιος καθολικός πατήρ καί 
κτίτωρ τής Μονής έν έτει ,ςωήα' ίνδ. ς' (Βυζαντίς, ’Ένθ. άν. σ. 215).

Ζώντος έτι τοΰ ’Αθανασίου, εκάρη μοναχός επί τοΰ Μετεώρου ό ’Ιωάν
νης Δούκας Παλαιολόγος, ό μετονομασθείς Ίωάσαφ, υιός τοΰ Έλλη- 
νοσέρβου ήγεμόνος Συμεών Οΰρεση Παλαιολόγου, τοΰ υπογραφομένου ως 
«πιστοΰ βασιλέως καί αΰτοκράτορος Ρωμαίων καί Σερβών καί παντός Άλβά- 
νου τοΰ Παλαιολόγου», δστις ήτο ετεροθαλής άδελφός τοΰ περιφήμου Τσά
ρου τών Σέρβων Στεφάνου Δουσάν, κατήγετο δε εκ δευτέρου γάμου τοΰ 
σέρβου βασιλέως Στεφάνου Οΰρεση Γ', τοΰ νυμφευθέντος τήν ελληνίδα

Είκ. 6. Ή Μονή τής Μεταμορφώσεως (τό κυρίως Μετέωρον) 
(κατά σχεδίασμα τοΰ ρώσσου μονάχου Barsky τφ 1745).
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ήγεμονίδα Μαρίαν θυγατέρα τοΰ δεσπότου τής Ηπείρου Ίωάννου Δούκα 
Παλαιολόγου' ό Συμεών ηγεμόνευε τής Μεγαλοβλαχίας έχων έδραν τα Τρικ- 
καλα, δπου ό υιός αΰτοΰ Ίωάννης-Ίωάσαφ είχεν ως Έλλην πλέον άνατραφή 
υπό τής ομοίως Έλληνίδος μητρός του Θωμαΐδος, θυγατρός τοΰ δεσπότου 
τής Ηπείρου Ίωάννου Β' (Βέη, Byz. Neugr. Jahrb. Ill σ. 371, ένθα 
καί αί σχετικαί μαρτυρίαι). Ό Ίωάσαφ προτού έλθη εις τό Μετέωρον, έβα- 
σίλευσεν επ’ ολίγον μετά τον θάνατον τοΰ πατρός του (1371), είτα ό'μως ή 
κλίσις αΰτοΰ προς τον μοναχικόν βίον συνετέλεσε νά καρή υπό τοΰ ’Αθανα
σίου μοναχός έν Μετεώρφ τφ 1381, χωρίς έν τοΰτοις νά παραιτηθή τελείως 
των βασιλικών καθηκόντων, διό καί καλείται έν χρυσοβούλλοις «ό άγιώτα- 
τος βασιλεύς έν μοναχοΐς ΰπέρτιμος Ίωάσαφ».'Υπό τοΰ βασιλέως - μοναχοΰ 
διορίζεται Καϊσαρ Μεγαλοβλαχίας ό ’Αλέξιος ’Άγγελος, την δέ αδελφήν του 
Μαρίαν Άγγελΐναν Δούκαιναν Παλαιολογΐναν, σύζυγον τό πρώτον τοΰ 
Έλληνοσέρβου ήγεμόνος τής ’Ηπείρου Θωμά Πριλιούμποβιτς καί ειτα τοΰ 
Φλωρεντινού Jsau de Buodelmonti, βοηθεϊ διά τών συμβουλών του 
δι’αυτοπρόσωπου μεταβάσεώς του εις ’Ιωάννινα (Βέη, Ένθ’ άν. σ. 375).

Οί Μετεωρΐται μοναχοί, μετά τον θάνατον τοΰ ’Αθανασίου, έξέλεξαν 
κατ’ άρχάς διάδοχον αΰτοΰ τόν συμμοναστήν Μακάριον, μετά δέ την έπιστρο- 
φήν τοΰ Ίωάσαφ έξ Ίωαννίνων, δτε οΰτος έδώρησε πολλά κτήματα καί κει
μήλια αΰτοΰ καί τής αδελφής του εις την Μονήν (σφζεται έτι εϊκών μετά 
τής προσωπογραφίας τής Μαρίας έν Μετεώρφ), τοΰτον ώρισαν νά διευθύνη 
τάς τύχας αυτής. Ό Ίωάσαφ άνεκαίνισε τό Καθολικόν κατά σφζομένην 
έπιγραφήν (βλ. κατωτέρω) καί άπέθανε τή 20 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1389, 
δτε πλέον οί Τοΰρκοι εΐχον κατακτήσει την Θεσσαλίαν. Έν τώ παλαιφ 
Καθολικφ τής Μονής, αριστερά τώ είσιόντι διά τής ωραίας πύλης, διασψζε- 
ται ή προσωπογραφία αΰτοΰ ένδεδυμένου τό μοναχικόν σχήμα έν στάσει 
δεομένου καί κρατοΰντος διά τής άριστεράς είλητάριον μετά τής έπιγραφής: 
«Σπούδασον δσω δύνασαι πάντα άνθρωπον αγαπήσου εί δέ τοΰτο οΰπω οΰ 
δύνασαι καν μηδένα μισήσης» (ε’ικ. 1).

Τό παράδειγμα τών ανωτέρω ιδρυτών τοΰ κυρίως Μετεώρου, δπερ απο
βαίνει ένωρίς, ένεκα τής φήμης του, κέντρον τής δλης Σκήτης τών Σταγών, 
ήκολούθησαν έτεροι τολμηροί μοναχοί, ίδρύσαντες έπί τών πέριξ μετεώρων 
λίθων Μονάς, ως ήσαν ό μοναχός Βαρλαάμ, Ιδρυτής τής ομωνύμου Μονής, 
ήτις, έρημωθεΐσα, άνεκαινίσθη τώ 1536 υπό τών Ίωαννιτών Νεκταρίου καί 
Θεοφάνους τών Άψαράδων (είκ. 7), ό ’Αντώνιος Καντακουζηνός, κατά 
τινας ανεψιός τοΰ πατρός τοΰ Ίωάσαφ Συμεών Οΰρεση καί εκ μητρός γόνος 
Καντακουζηνών, ιδρυτής τής άνωθεν τής Καλαμπάκας Μονής τοΰ άγιου 
Στεφάνου, ήτις φαίνεται από τοΰ 12ου αί. ΰφίστατο ως άσκητήριον (κατά 
χάραγμα λίθου προ τής συνδεούσης τήν Μονήν μετά τοΰ έναντι στύλου γεφύ- 
ρας, έφ’ οΰ αναγράφεται: «Ιερεμίας 1192»), έν τή σημερινή της δέ μορφή
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είναι χτίσμα κατά τό πλεϊστον τών ετών 1501 (;) 1798 και 1857, ό μοναχός 
Δουμέτιος, ιδρυτής, κατά την παράδοσιν, τής Μονής αγίας Τριάδος

Είκ. 7. Ή Μονή τοΰ Βαρλαάμ εν Μετεώροις 
(κατά σχεδίασμα τοΰ ρώσσου μονάχου Barsky τφ 1745).

τφ 1476, συμφώνως και προς έντοιχισμένην επιγραφήν επί πλίνθου, άναγρά- 
φουσαν τό έτος τούτο, οί αύτάδελφοι Ήπειρώται Ιερομόναχοι Μ ά ξ ι μ ο ς
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και Ίωάσαφ, ϊδρυταί προ τοΰ έτους 1545 τής Μονής Ρουσάνη και 
καθεξής 4

Κατά ταΰτα ή ΐδρυσις τών κυριωτέρων Μονών τών Μετεώρων ανάγε
ται εις τον 14ον αί., ή δε ανακαίνισες τινών Ιξ αυτών εις τον 15ον και ιδία 
τον 160ν αιώνα. Εις τους μετά ταΰτα αιώνας εγένοντο επισκευαι εις διαφό
ρους Μονάς, μεγάλη δε επισκευή εις την Μονήν τοΰ αγίου Στεφάνου.

Ε’ικ. 8. ’Εξωτερική όψις τής 'Εστίας τής Μ. Βαρλαάμ 
(σήμερον Σκευοφυλάκιον). * 12

1 Ύπάρχουσι δύο είσέτι σφξόμεναι ήρειπωμέναι Μοναί, απρόσιτοι δέ σήμερον ένεκα 
τής καταστροφής τών κλιμάκων των, ήτοι ή τής άγ. Μονής καί ή τού άγ. Νικολάου 
τοΰ Άναπαυσά, άμφότεραι εις στύλους περί τό κυρίως Μετέωρον ύψουμένους. Τής 
δευτέρας τούτων γνωρίζομεν ότι ιδρυτής ύπήρξεν ό μητροπολίτης Λαρίσσης Διονύσιος 
τώ 1527. Τό σύνολον τών Μονών τών Μετεώρων άναβιβάζεται υπό τών κατά καιρούς 
έπισκεφθέντων αΰτάς εις 24. Εις τό προσαγόμενον ένταϋΟα άντίγραφον χαλκογραφίας, 
έκδοθέν τφ 1882 ΰπό Πολυκάρπου Ράμου (είκ. 2), αί Μοναί είναι 16 ήτοι: 1. τής Μετα- 
μορφώσεως, 2. Βαρλαάμ, 3. Άγ. Νικολάου, 4. Υπαπαντής, 5. άγ. Μονής, 6. άγ. Τριάδος, 
7. άγ. Στεφάνου, 8. άγ. Μοδέστου, 9. τής 'Αλύσσεως, 10. 'Υψηλότερος, 11. Ρουσάνη,
12. άγ. Πνεύματος, 13. — Μονής (;), 14. τοΰ Προδρόμου, 15. τοΰ Παντοκράτορος καί 16. 
τής Δούπιανης. Είς τήν άπαρίθμησιν τών 24 Μονών συμπεριελαμβάνοντο προφανώς καί 
άσκητήρια έν Σιτηλαίοις (ώς είναι λ. χ. καί σήμερον τό άσκητήριον τοΰ άγ. Γεωργίου 
τοΰ Μαντηλά κ ά.) είς πλευράς τών ύπερκειμένων τοΰ Καστρακίου βράχων (πρβλ. είκ. 5).
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Εΐκ. 9. “Άποψις τοϋ εσωτερικοί) τοΰ Είκ. 10. Ή διά κλίμακος καί βρυζονίου άνο-
νοσοκομείου τής Μ. Βαρλαάμ. δος εις το Μετέωρον πρό τής λαξεΰσεως έπί

τοϋ βράχου τών σημερινών κλιμάκων.

Α' ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Μετά τήν σύντομον ταυτην ιστορικήν επισκόπησιν τής σκήτης τών Στα- 
γών προβαίνομεν εις τήν έξέτασιν τής τέχνης τών Μονών παρέχοντες ενταύθα 
κυρίως τήν αρχιτεκτονικήν τών Καθολικών διάταξιν, ήν δεν έχομεν πλήρη 
μέχρι τοΰδε λ

Αι Μοναι τών Μετεώρων ώς προς τό γενικόν αυτών σχήμα ομοιάζουν 
τάς μεσαιωνικός καθόλου Μονάς τής Ελληνικής ’Ανατολής, καί ιδία ως προς 
τα μοναστηριακά διαμερίσματα (τράπεζαν, κελλία, εστίαν κλπ.), στερούνται

1 Μέχρι τοΰδε, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, αρχιτεκτονικά σχέδια τών Καθολικών 
τών Μ. τών Μετεώρων δέν έχουν δημοσιευθή πλήρη, πλήν τών ύπό τοϋ ρώσσου ’Αρχιμαν
δρίτου’Αντωνίνου δημοσιευθεισών δλως λανθασμένων (κατόψεων μόνον) εις τό έργον του 
Iz Ponmelij, Πετρουπολις, 1886, Πίν. 15 καί 16. Εις περιοδείαν μου εις Μετέωρα έλα- 
6ον τά σχέδια (κατόψεις καί τομάς) τών Καθολικών πολλών Μονών, συμπληρώ δέ ταΰτα 
καί διά σχεδίων εΰγενώς παραχωρηθέντων μοι ύπό τοϋ εφόρου τών βυζαντινών μνημείων 
κ. Α. Ξυγγοπούλου (σχέδια τών είκ. 11, 13, 14 καί 21).
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όμως τετραγωνικού ή πολυγωνικού μετά πύργων καί πυλώνων τείχους περι
βάλλοντος την Μονήν, καθόσον τούτο δέν ήτο άναγκαΐον, άφ’ού ούδεμία τών 
Μονών ήτο βατή, ή δέ άνάβασις έγίνετο διά κλιμάκων ή βρυζονίου, ώς 
παραστατικότατα είκονίζεται τούτο εις τά ενταύθα δημοσιευόμενα σχέδια τού 
έπισκεφθέντος αύτάς τφ 1745 ρώσσου περιηγητού Barsky (είκ. 6 καί'7, 
πρβλ. καί είκ. 10, φωτογραφίαν ληφδεΐσαν ύπ’ εμού τφ 1916) *.

Έκ τών μοναστηριακών κτηρίων τών Μετεώρων — πλήν τών κατωτέρω 
έξεταζομένων Καθολικών — αξιόλογοι είναι αί Τράπεζαι, τά νοσοκομεία καί 
αί εστίαι, εξετασθέντα εσχάτως υπό Όρλάνδου'1 2 δείγματα τούτων προσάγο- 
μεν καί ημείς ενταύθα: ούτως ή είκ. 9 δεικνύει εικόνα τού εσωτερικού τού 
άξιολογωτάτου νοσοκομείου τής Μ. Βαρλαάμ μετά τού εσωτερικού τετρακιο- 
νίου του, έφ’ οΰ έστηρίζετο ό δίκην οπαίου τρούλλος, ή δ’ είκ. 8 δεικνύει τό 
εξωτερικόν τής εστίας τής αυτής Μονής, μεταβεβλημένης σήμερον είς Σκευο
φυλάκων. Τά σκευοφυλάκια άλλων Μονών (Μεταμορφώσεως, άγ. Στεφάνου) 
εύρίσκονται άνωθεν τού νάρθηκος τών Καθολικών, ως καί είς Μονάς τού 
’Άθω (βλ. κάτοψιν τού Σκευοφυλακίου τής Μ. Μεταμορφώσεως είς είκ. 20).

Τό σπουδαιότατου δμωςκτίσμα έκάστης Μονής είναι τό Καθολικόν αυτής.
Τά Καθολικά τών υφισταμένων είσέτι, βατών δέ σήμερον Μονών, 

είναι τά εξής κατά χρονολογικήν σειράν: αρχαιότατου τό τής Υπαπαντής, 
μετ’αυτό τό παλαιόν τού κυρίως Μετεώρου, τρίτον τό τής Αγίας Τριάδος καί 
μετ’ αυτό τά τών Μονών: Βαρλαάμ, Ρουσάνη καί άγ. Στεφάνου.

Τά ανωτέρω Καθολικά είναι Ικτισμένα είς ποικίλους αρχιτεκτονικούς 
τύπους. Τό Καθολικόν τής Ύπαπαντής(;) έκτισμένον τφ 1366 κατά την καί 
ανωτέρω μνημονευθεϊσαν επιγραφήν3, καί ούτινος τήν σημερινήν εξωτερι

1 Σήμερον, ώς γνωστόν, αί Μοναί απέκτησαν κλίμακας λαξευθείσας επί τών βράχων, 
ή δ’ άνάβασις είναι πλέον εύκολος. Τά είς τάς εικόνας διακρινόμενα είς σχήμα πύργων 
κτίσματα ήσαν προωρισμένα καί διά τήν διά βρυζονίου άνάβασιν τροφίμων κλπ.

2 Βλ. Άναστ. Όρλάνδου Μοναστηριακήν ’Αρχιτεκτονικήν, Άθήναι, 1927, είκ. 
44 (Τράπεζα τής Μεταμορφώσεως Μετεώρων), είκ. 69 καί 73 (εστίαι τών Μονών άγ. 
Στεφάνου καί Μεταμορφώσεως), είκ. 84 καί 8ό (Νοσοκομεία τών Μονών Μεταμορφώ
σεως καί Βαρλαάμ).

3 Κατά τήν μεταγραφομένην ένταΰθα έπιγραφήν τούτην: «’ ΑνηγέρΟη καί άνιατορήθη 
δ πάνσεπτος καί θείος ναδς τής Άναλήψεως τον Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών I. X. 
διά συνδρομής καί εξόδου τον τιμιωτάτου εν ίερομονάχοις κυρ - Νείλον καί Πρώτον τής Σκή- 
τεως Σταγών καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας Μονής Δονπιάνον, βασιλεύοντος δε τον ευσεβέ
στατου ημών βααιλέως κΰρ - Συμεών τοϋ Παλαιολ.όγον καί Αυτοκράτορ(ος) Ρωμαίων, Σερβίας 
καί Ρωμανίας του Ονρεση, επισκοπεύοντος δε τοϋ Παναγιωτάτον δεσπότου ημών Βησσαρίον, 
έτους» ,ςωοε' (= 1366,7). Είς τούτην προστίθεται: ’Από τον καιρό οπού έματάγινε άπό τον 
Πλαχάβα, 1765. Τής άξιολογωτάτης ταύτης επιγραφής πανομοιότυπον καί ερμηνείαν 
βλέπε έν Βυζαντίδι Α' 569 κέ. Γνωρίσματα τής επισκευής τοΰ έτους 1765, πλήν τοιχο
γραφιών τινων, είναι καί ή έν τφ σχεδίφ τής είκ. 11 παρατηρουμένη έμφραξις τοΰ παρα
θύρου τής νοτίαε πλευράς καί ό εύρΰς νάρθηξ μετά ξύλινης στέγης δυτικώς τοΰ ναοΰ. 
Τό όνομα τής 'Υπαπαντής προσέλαβε, φαίνεται, ή άρχικώς ώς Μ. τής Άναλήψεως ίδρυ- 
θεΐσα, είς υστέρους χρόνους.
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κήν δψιν δεικνύει ή είκ. 4, την κάτοψιν δέ και τομήν τοϋ καθολικού του 
ή εικ. 11, έχει τον άπλοΰν τύπον τής μονοκλίτου σταυρεπίστεγου βασιλικής, 
συμπληροϋται δέ δι” αΰτοϋ ή σειρά των μέχρι τοϋδε γνωστών παλαιών τοϋ 
ρυθμού τούτου ναών τής Ελλάδος, αρχαιότερος τών οποίων είναι ό έξε- 
τασθεις ύπ’ εμού ναός τής αγίας Τριάδος παρά τό Κρανίδιον (Έπετ. Έταιρ.

Είκ. 11. Κάτοψις καί τομή τοϋ Καθολικού τής Μ. 'Υπαπαντής.

Βυζ. Σπουδών Γ', 1926, σ. 194 κ.έ.) ίδρυθεις τφ 1245. Ό σταυρεπίστεγος 
τύπος τής Υπαπαντής διαφέρει τών λοιπών, καθόσον ή διακόπτουσα τό κλι
τός θψηλοτέρα έπικαθημένη εγκάρσιά καμάρα δέν είναι στενωτέρα, ως συν
ήθως, άλλ’ έχει τό αυτό πλάτος προς τάς εκατέρωθεν αυτής χαμηλοτέρας, 
ανοίγονται δέ εις τάς μακράς πλευράς κόγχαι καί δύο ασύμμετρα τυφλά 
τόξα, εις τό άνω μέρος τών οποίων υπάρχουν παράθυρα, δι’ ών φωτίζεται
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ό ναός1. ΕΙς την ανατολικήν πλευράν ή άψίς σχηματίζει τήν εξωτερικήν 
αυτής κεντρικήν πλευράν ευθείαν μετά διλόβου παράθυρου, εχει δε μόνον 
κόγχην τής προθέσεως αριστερά.

Τό Καθολικόν τοΰ κυρίως Μετεώρου (Μονής τής Μεταμορφώσεως),

Είκ. 12. Γενική οψις τοΰ Καθολικού τής Μ. Μεταμορφώσεως (από τοΰ ΐ. Βήματος).

ώς νΰν ύφίσταται (βλ. είκ. 12, τήν κάτοψιν δε καί τομήν του εις είκ. 13), 
άποτελεΐται εκ δυο τμημάτων ακριβώς χρονολογούμενων διά σφζομένων εϊσέτι

1 Συνοπτικήν περιγραφήν των τύπων των σταυρεπίστεγων ναών μετ’ αξιόλογων παρα
τηρήσεων βλέπε έν ’Ηπειρωτικών Χρονικών τόμω ζ' (1931) σ. 270 κέ., ύπό Δ. Ευαγ
γέλιό ου, Βυζαντινά μνημεία τής';’Ηπείρου.
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Είκ. 13. Κάτοψις καί τομή τοΰ Καθολικού τής Μ. Μεταμορφιόσεως 
(κυρίως Μετεώρου).
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επιγραφών ιό αρχαιότερου είναι τό σημερινόν ιερόν Βήμα (κτίσμα τοΰ έτους 
1388) 1 νεώτερον δέ (τών ετών 1545-1552) τό λοιπόν κτίσμα τοΰ ναοΰ 2.

Τό αρχαιότερου τμήμα άρχικώς φαίνεται ότι είχε τον τόπον δοαονίου 
σταυροειδούς βυζαντινού ναοΰ μετά τροόλλου, στηριζομένου είς δυο πεσσούς 
και τάς παραστάδας τοΰ τέμπλου, κατά την ανοικοδόμησήν δέ τοΰ μεγάλου 
Καθολικοΰ κατά τά έτη 1545 κ. έ. κατερρίφθη τό από τών δυτικών πεσσών 
κτίσμα μετά τοΰ νάρθηκος, ΐνα χρησιμευση τό αρχικόν τμήμα ώς τό ιερόν 
Βήμα μεγάλου ναοΰ άγιορειτικοΰ τόπου μετά τετράστυλου εύρέος νάρθηκος. 
Τό δεξιά τοΰ παλαιοΰ κτίσματος μετά ήμισφαιρικής οροφής διαμέρισμα είναι 
ίσως ακόμη μεταγενέστερον τοΰ μεγάλου ναοΰ.

Ό αρχιτεκτονικός τόπος τοΰ μεγάλου ναοΰ τοΰ κυρίως Μετεώρου είναι 
ό συνήθης άγιορειτικός με κόγχας, ευρόχωρον νάρθηκα (Λιτήν) καί σκευοφυλά
κων άνωθεν αύτοΰ (εΐκ. 20), ομοίως συνηθες καί είς Καθολικά τοΰ αγ. Όρους.

Ικανόν ενδιαφέρον ενέχει ή επιμελής τοιχοδομία τοΰ παλαιοΰ ναοΰ καί 
ιδιαίτατα τής ανατολικής αυτοΰ πλευράς. Ώς διακρίνεται εν τή είκ. 12, ή 
πλινθοπερίβλητος ΐσόδομος τοιχοδομία τής άψΐδος καταλήγει άνωθεν είς υψη
λόν εκ κεράμων μαίανδρον ώς ζωοφόρον, τά τοξωτά δέ παράθυρα τών αψίδων 
— εξ ών τό μέσον δίλοβον — καί τοΰ πολυγωνικοΰ τροόλλου κοσμοΰνται υπό 
πλινθίνων πλαισίων, σταυρών καί δδόντων (διά διπλής δέ σειράς δδόντων 
κοσμείται καί τό τόξον τοΰ άνατολικοΰ αετώματος), κατά τό σύστημα τής τοι- 
χοδομίας τών συγχρόνων βυζαντινών ναών καί ιδία τών ναών τής Ηπείρου3 * * * * 8.

1 Βλ. επιγραφήν επί τοΰ κιονίσκου τοΰ διλόβου παραθύρου τής άψΐδος: "Ετους
,ςαιήί' (1988)./ 'Ανοικοδομήθη ό πάνσεπτος οντος ναός τοϋ Κ. Η I. X. διά συνδρομής τον

τιμιωτάτον εν μοναχοΐς Ίωάσαφ. Πρβλ. καί επιγραφήν γραπτήν έπί τοΰ Β. τοίχου τοΰ νΰν
ίεροΰ Βήματος: f’Ανηγέρθη εκ βάθρων θεμέλιον κο'ι άνοικοδομήθη ό θείος και πάνσεπτος
ναός οντος τοϋ Κ. κ. Θ. κ. Σ. ή. I. X. διά κόπον καί εξόδου τών όσιων πατέρων ημών ’Αθα
νασίου καί Ίωάοαφ εν ετει ,ςωής' ( = 1388) οι καί κτήτωρες.

8 Βλ. επιγραφήν έπί μαρμάρου άνωθεν τής θύρας τής άγούσης από τοΰ έξωνάρθη- 
κος εις τόν ναόν: f’ Ανοικοδομήθη δ πάνσεπτος οντος ναός τής Μεταμορφώοεως τον Κ.Η.Ι.Χ 
διά συνδρομής καί κόπον τών παρευριακομένων αδελφών ,ζνγ (1545). πρβλ. καί γραπτήν 
επιγραφήν άνωθεν τής κεντρικής πύλης τοΰ νάρθηκος έσωτερικώς: f ’Ανηγέρθη εκ βάθρων 
καί άνιοτορήθη ό πάνσεπτος οντος ναός. . . διά συνδρομής καί κόπου τών ευρισκομένων αδελ

φών ήγουμενεύοντος κνρον Συμεών ιερομόναχον έπί έτους ,ζξα' ( — 1552) έν μ. Νοεμθρΐφ 
Η’ ίνδ. ια. Ό ήγούμενος Συμεών είναι τό σπουδαιότερον μετά τούς κτίτορας πρόσωπον, 
ούτινος ή δράσις έν Μετεώροις ήτο εύεργετικωτάτη, έπ’ αύτοΰ δέ κυρίως συνετελέσθη- 
σαν αΐ μεγάλαι έπισκευαί ή άνοικοδομήσεις καί άλλων Μονών.

8 Πβλ. άψΐδα τοΰ ναοΰ έν Μέρβακα τής Άργολίδος, ίδίςι δέ τών ναών: Κάτω Πανα
γιάς "Αρτης, Παναγίας Βελλάς παρά τό Βουργαρέλι κ. ά. έν Millet, Ecole gvecque 
etc. Paris, 1916, σελ. 258 κέ. είκ. 118-121, βλ. καί Α. Όρλάνδου, Παναγία Βελλάς 
(1281) έν Ηπειρωτικών Χρονικών τόμτρ Β'-1927- σ. 156 κέ. είκ. 4 καί 6 πρβλ. αυτόθι 
είς σ. 217 τήν ίδιάζουσαν δι’ υψηλοΰ μαιάνδρου διακόσμησιν τών βυζαντινών μνη
μείων Άρτης κ.ά.
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Είκ. 14. Κάτοψις, τομή καί ανατολική δψις 
τοΰ Καθολικού τής Μ. αγίας Τριάδος.
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Τον αυτόν περίπου τύπον προς τον αρχικόν ναόν τοΰ κυρίως Μετεώρου 
και άνάλογον τοιχοδομίαν έχει καί τό Καθολικόν τής Μονής 'Αγίας Τριά- 
δος, κτίσμα τοΰ έΤους 14761. Καί τούτο είναι δικιόνιος σταυροειδής μετά 
πεπιεσμένου τρούλλου βυζαντινός ναός, εις ον προσετέθη μεταγενεστέρους 
είδος νάρθηκος, στεγαζομένου δΤ εύρείας ήμισφαιρικής οροφής (είκ. 14).

Ή τοιχοδομία τής ανατολικής πλευράς είναι επιμελέστατη· τριπλοΰν 
(ψευδοτρίλοβον) παράθυρον κοσμεί την αψίδα μετά ταινιών, δδόντων καί

Είκ. 15. Ή άψίς τοΰ ναοΰ τής Μ. άγ. Τριάδος.

πλινθίνων διακοσμήσεων (σταυρών καί μονογραμμάτων: IC. XC. ΝΙΚΑ 
επί τοΰ μέσου διλόβου παραθύρου — σήμερον έπεσκευασμένου — ως καί τών 
μονολόβων παραθύρων Προθέσεως καί Διακονικού), διπλή δέ σειρά δδόντων 
περιθέει κάτωθεν τών παραθύρων την ολην πλευράν (είκ. 14 καί 15)2.

1 Βλ. τήν έπί πλίνθου έντοιχισμένην έπί τής νοτιάς εξωτερικής προσόψεως τοΰ ναοΰ 
χρονολογίαν ,77?)ΠΔ' —1476, προφανώς χρονολογίαν τής κτίσεως τοΰ Καθολικοΰ, εις 3 
προσετέθη μεταγενεστέρως (ίσως κατά τά τέλη τοΰ 17011 αί. αν λάβη τις ύπ’ δψιν τάς 
χρονολογίας τοΰ Σκευοφυλακίου προσηρτημένου νοτίως τοΰ ί. Βήματος (,ζρήβ' = 1684) 
καί τήν χρονολογίαν τοΰ έπί βράχου λαξευμένου παρεκκλησίου αριστερά τής εισόδου 
τής Μονής, περί ού βλ. κατωτέρω) τό δυτικώς τοΰ Καθολικοΰ έν εϊδει νάρθηκος μετά 
τρούλλου κτίσμα. Όμοίως έπί τής αυτής πλευράς τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ εύρίσκεται ή 
έπιγραφή τοΰ τεχνίτου (;) Διά χειρος Νικόδημόν μονάχον και πτωχόν ρακένδυτου.

2 Πρβλ. όμοίαν σχεδόν διάταξιν τοΰ παραθύρου τής Άψΐδος καί είς ναούς Ηπείρου 
(έν Ήπειρ. Χρον. Β’ σ. 156 είκ. 6).
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Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ’ αίώνος.

Είκ. 16. Κάτοψις και τομή τοϋ Καθολικού τής Μ. Βαρλαάμ.
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Έκ των λοιπών Μονών οί ναοί τής Μ. Βαρλαάμ καί τής Μονής 
Ρουσάνη, κτίσματα τών ετών 1536 κ.έ. (Βαρλαάμ)1 καί 1545 (Ρουσάνη)2, 
ώς καί δ κατά τό έτος 1798 εκ βάθρων, ώς φέρεται εν τή επιγραφή, άνα- 
καινισθείς ναός τής Μονής αγίου Στεφάνου (είκ. 17)3, έχουν τον συνήθη

1—1 ·~ ιο

Είκ. 17. Κάτοψις τοΰ Καθολικού τής Μ. Ρουσάνη.

άγιορειτικόν τύπον μετά τροΰλλου, χορών καί ευρέος τετραγώνου νάρθηκος, 
ώς καί τό κατά τό 1545 άνεγερθέν Καθολικόν τοΰ κυρίως Μετεώρου. Τά σχή-

1 Βλ. γραπτήν έπιγραφήν τοΰ κυρίως ναού: /’Ανηγέρθη έκ βάθρων και άνεκαινϊοθη
6 θείος καί πάνσεπτος ναός της σεβάσμιας Μονής τών άγ. Πάντων παρά τών όσιωτάτων εν 
ίερομονάχοις καί ανταδέλφων κνρον Νεκτάριον καί κνρον Θεοφάνονς εν έ'τει αψμη — 1548 
(,ζυξ') άνεκαινϊοθη αψπ' (1780). ΙΙρβλ. ίδίρ έπιγραφήν έπί πλίνθου ένιοιχισμένης έπί 
τοΰ β. πύργου: f Νεκτάριος καί Θεοφάνης οί καί κτήτορες έτους ,ζμδ- (1536), καί έπιγρα
φήν έπί τής άψΐδος: f Νεκτάριος καί Θεοφάνης ιερομόναχοι καί κτίτορες εξ Ίωαννίνων οί 

Άψαράδες· έτος ίξν (1542) ίνδ. ιε . βλ. καί τάς λοιπός έπιγραφάς άνιστορήσεως κλπ. έν 
Ν. Γιαννοπούλου, Μετέωρα, έ. ά. ο. 70 κέ. Έκ τών έπιγραφών τούτων θά ήδύνατο 
νά συναχθή ότι ή κτίσις τοΰ νΰν Καθολικού ήρξατο τφ 1536 καί συνετελέσθη τφ 1549, 
ανακαινίσεις δέ έγένοντο τφ 1780.

3 Βλ. γραπτήν έπιγραφήν έπί ύπερθύρου τοΰ Νάρθηκος: f Ιστορήθη ό πάνσεπτος καί 
θείος ναός οντος τής Μεταμορφώοεως διά συνδρομής.. . ηγουμένου ’Αρσενίου έπί έτους, ιζξθ'. 

= 1561■ αΰτη όμως άναφέρεται εις τήν άνιστόρησιν· διά τήν κτίσιν εχομεν, ώς γνοιστόν, 
τήν Διαθήκην τών κτιτόρων Ήπειρωτών μοναχών Μαξίμου καί Ίωάσαφ, άναγράφουσαν 
έτος κτίσεως τφ 1545 (έν χειρογρ. Έθν. Βιβλ. ύπ’ άρ. 1465).

3 Πρβλ. τήν έπί έντοιχισμένης έπί τής β. πλευράς τοΰ καθολικού πλακάς έπιγραφήν: 
f Άνηγέρθη έκ θεμελίων γατμήη' ( — 1798) ή πάνσεπτος εκκλησία τον άγ. Χαραλάμπονς διά 

συνδρομής κλπ. πρβλ. καί λοιπός έπιγραφάς έν Γιαννοπούλου, Μετέωρα, ε. ά. σελ. 
62 κέ , περί τής κτίσεως τής Μονής ταύτης βλέπε τήν καιωτέρω περιγραφήν τών παρεκ- 
κλησίων τών Μονών.
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μαία των Καθολικών τούτων — κατόψεις καί τομαι—διακρίνονται εις τάς 
είκ. 16, 17 και 19 (πρβλ. καί Καθολικόν τής Μ. Μεταμορφώσεως έν είκ. 13).

Έχομεν δηλονότι έν Μετεώροις τέσσαρα Καθολικά μέ άγιορειτικόν 
τύπον αναγόμενα εις τον 16ον κυρίως αιώνα, ίδρυθέντα δέ πιθανώτατα έπί 
ήρειπωμένων κατά τό πλειστον (πλήν τής Μονής τοϋ κυρίως Μετεώρου) προ
γενεστέρων ναών τοΰ αυτού τύπου. Κυριαρχών επομένως αρχιτεκτονικός 
τύπος κατά την μεταβυζαντινήν προ πάντων εποχήν και έν ταΐς Μοναις τών 
Μετεώρων είναι δ άγιορειτικός, δν έξητάσαμεν εύρύτερον έν τή σειρά τών

Είκ. 18. Γενική όψις τοϋ Καθολικού τής Μ. άγιου Στεφάνου 
(άπό τής νοτιάς πλευράς).

Θεσσαλικών μνημείων τοΰ 14ου αί. εις τήν περί τής Μονής Τσάγεζι μελέτην 
(Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Ε' 1928 σ. 356 κέ.). Ενταύθα μόνον παρατη- 
ρούμεν άπλοποίησιν τού τύπου και εις τήν διάπλασιν τού έσωτερικού των 
(μικρότερος τροΰλλος ένεκα τής τοποθετήσεως τών τεσσάρων αυτού στηρι
γμάτων μάλλον εις τό κέντρον τού ναού, ως εις τούς ελληνικούς σταυροειδείς 
ναούς έν άντιθέσει προς τούς άρχαιοτέρους τούς έχοντας εύρύτατον τρούλλον 
διά τής τοποθετήσεως τών στηριγμάτων πλησιέστερον προς τάς γωνίας τών 
χορών) και ώς προς τάς προσθηκας εις τά άκρα τής βόρειας καί νοτιάς 
πλευράς παρεκκλησίων ένιαίως αρχιτεκτονικούς συνδεδεμένων προς τό δλον 
οικοδόμημα.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουλων, 5τος Θ'. 26
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Είκ. 19. Κάτοψις καί τομή τοΰ Καθολικού τής Μ. άγιου Στεφάνου.
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“Οτι προϋπήρχε τοιοϋτος τύπος και εις τά ανωτέρω άνοικοδομηθέντα 
Καθολικά τών Μονών των Μετεώρων θά ήδΰνατό τις νά συναγάγη εκ προσ- 
εκτικωτέρας μελέτης τοϋ Καθολικού τής Μονής αγίου Στεφάνου, δπου, υπο
θέτω, δτι τό ιερόν Βήμα μετά τών εκατέρωθεν αυτού υψηλών στενών τρούλ- 
λων (πρβλ. είκ. 18) υπέστη μόνον έπισκευάς, μεγάλας ίσως, ούχί δμως και 
ριζικός, ως Ιπιφυλάσσομαι νά εΐπω αλλαχού περί τούτου μετά νέαν κατά 
χώραν μελέτην.

ο S ιο

Είκ. 20. Κάτοψις τοΰ σκευοφυλακίου τοΰ ύπεράνω τοΰ νάρθηκος 
τοϋ Καθολικού τής Μ. Μεταμορφώσεως (βλ. σελ. 392/6).

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Είς τάς Μονάς τών Μετεώρων υπάρχουν και αξιόλογα αυτοτελή παρεκ
κλήσια, ως συνηθίζεται τούτο καί είς ετέρας Μονάς. Έκ τούτων σπουδαιό
τερα είναι:

1) Τό παρεκκλησίου τοϋ άγιου Στεφάνου είς την όμώνυμον Μονήν 
(είκ. 21, ι). Τούτο έχει τον ρυθμόν ξυλοστέγου μονοκλίτου βασιλικής μετά νάρ- 
θηκος χωριζομένου από τού κυρίως ναού διά τριβή λ ου, ως επέζησε τό 
τρίβηλον τών παλαιοχριστιανικών ναών καί είς βυζαντινάς βασιλικός (πρβλ. 
βυζαντινήν βασιλικήν τής Καλαμπάκας εν Έπετηρίδι Έτ. Βυζ. Σπ. ζ" 297 κε. 
ένθα καί τά περί συγκρίσεως τών βυζαντινών βασιλικών). Πρόβλημα παρα
μένει ή ηλικία τοΰ παρεκκλησίου τούτου, θεωρηθέντος ώς τοΰ αρχικού ναού 
τής Μονής, συμφώνως καί προς νεωτέραν επιγραφήν επί τού συνεχομένου 
μεγάλου κτίσματος, ένθα λέγεται δτι τφ 1857 «άνηγέρθη εκ βάθρου τό συν
εχόμενον μέρος έκ τοΰ ίεροΰ ναοϋ τοΰ άγιου Στεφάνου αρχαίου κτιρίου μέχρι
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τής σειράς τον ηγουμενικού κλπ*. Έκ των εν τφ ναϋδρίφ επιγραφών διεσώθη 
ή κάτωθεν τής τοιχογραφίας τής Κοιμήσεως ΰπεράνω τής θΰρας τοϋ νάρ
θηκας, ένθα υπάρχει ήμικατεστραμμένη χρονολογία ,ζθ'(;) = 150!. Άφ’ετέ
ρου, ως και εν αρχή εΐπομεν, κτίτωρ τής Μονής και τοΰ Καθολικού αυτής 
φέρεται ό ’Αντώνιος Καντακουζηνός, είς δν αποδίδεται ό διασωθείς Κώδιξ 
ό περιέχων τάς τρεις λειτουργίας Χρυσοστόμου, Βασιλείου καί Προηγιασμένων 
μετά τοΰ ύπογράμματος: «έγράφη παρά ’Αντωνίου Καντακουζηνοΰ καί κτήτο- 
ρος τοϋ αγίου Στεφάνου πλησίον τής μεγάλης θυμής (;) όνομαζόμενον Σταγοΰς 
έτος αυδ'=1404» (πρβλ. καί εικόνα τοϋ Καντακουζηνοΰ τοϋ ναοϋ Καλαμπάκας 
έν Έπετ. τής Έτ. Βυζ. Σπουδών έ. αν. σ. 313 κ.ε.). AS τοιχογραφίαι τοϋ παρεκ
κλησίου τοΰτου, μεταξύ τών οποίων διασώζεται καί ή εικών τοΰ Καντακουζη- 
νοϋ, θά ήδΰναντο έκ τής τέχνης των ν’ άναχθώσιν είς τά τέλη τοϋ 15ου αί. 
καί εξής καί τό παρεκκλησίου νά θεωρηθή ώς κτίσμα τών αρχών ή τών μέσων 
τοΰ αίώνος τοΰτου. ’Αν ό'μως τοΰτο έκτίσδη άρχικώς ώς Καθολικόν τής 
Μονής ή εΰρΰτερος ναός είς ήν θέσιν υπάρχει τό σημερινόν Καθολικόν τοϋ 
άγ. Χαραλάμπους, τοϋτο έλπίζομεν προσεχώς νά διευκρινίσωμεν.

2) Τό παρεκκλήσιον Προδρόμου τής Μονής 'Αγίας Τριάδος. Τοϋτο 
εδρίσκεται παρά την άνοδον αριστερά τφ είσερχομένφ είς την Μονήν, λαξευ- 
μένον επί τοϋ βράχου είς σχήμα κυκλικοϋ ναϋδρίου μετά θόλου (rotonda 
βλ. είκ. 212), κοσμείται δέ καί διά τοιχογραφιών.'Κατά τήν γραπτήν άνω
θεν τής εισόδου επιγραφήν «άνηγέρθη καί άνεζωγραφήθη... επί έιους, ,ζρη' 
= 1682». Πιθανώς επί τής θέσεως ταΰτης υπήρχεν ασκητήριου, δπερ οί 
αναγραφόμενοι μοναχοί (Δαμασκηνός, ’Ιωάννης καί Παρθένιος) μετέτρεψαν 
τφ 1682 εις παρεκκλήσιον.

3) Τό παρεκκλήσιον Κωνσταντίνου καί *Ελένης τής Μονής Μετά- 
μορφώαεως (είκ. 20 3). Τοϋτο κεΐται ΝΔ. τοϋ Καθολικοϋ, εις ρυθμόν μονό
κλιτου ναϋδρίου μετά πολυγωνικοϋ έξωτερικώς τροΰλλου επί τεσσάρων τυφλών 
τόξων στηριζομένου, κατά τό σΰνηθες σύστημα τών μικρών τρουλλωτών 
μονόκλιτων ναών, μέ τήν διαφοράν δτι προς Α. προστίθεται διά τό ιερόν 
Βήμα ίδιος χώρος στεγαζόμενος μέ καμάρας, κατά τό σύστημα τών σταυροει
δών ναών. Τό παρεκκλήσιον τοΰτο, συμφώνως προς επιγραφήν επί ασβεστό
λιθου τής βορείου πλευράς, ίδρΰθη τφ 1789 (Βλ. Ν. Βέην, έν Βυζαντίδος 
τόμφ Α'. σ. 595).

4) Τό παρεκκλήσιον των Τριών 'Ιεραρχών τής Μονής Βαρλαάμ.
Τοϋτο εύρίσκεται ΝΔ. τής Μονής καί είναι έκτισμένον είς ρυθμόν εΰρείας 
ξυλοστέγου μονοκλίτου βασιλικής, κοσμουμένης καί δι’ άξιολόγων τοιχογρα
φιών τοΰ έτους 1637, συμφώνως προς τήν έπί τοΰ βορείου τοίχου μακράν 
έπιγραφήν, έν ή αναγράφεται ώς έτος κτίσεως αΰτοϋ τό 1627. Τό αυτό έτος 
αναγράφεται καί έπί πλίνθου έντοιχισμένης έν τή αψίδα τοϋ παρεκκλησίου 
(πρβ. Ν. Γιαννόπουλον, ’Ένθ’ άν. σ. 73 κε.).
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Είκ. 21. Αριστερά: Κάτοψις καί τομή κατά πλάτος τοΰ παρεκκλησίου άγ. Στεφάνου. 
Δεξιά 1) κάτω: παρεκκλήσιον τοΰ Προδρόμου έν σπηλαίφ τής Μ. άγ. Τριάδος 2) 

άνω: παρεκκλήσιον Κωνσταντίνου καί Ελένης τής Μ· Μεταμορφώσεως.
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2 ΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΕΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Συγκρίνοντες τάνωτέρω μνημεία των Μετεώρων προς βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά χτίσματα ά'λλων χωρών, βλέπομεν δτι συνδέονται τά αρχαιό
τερα μετεωριτικά μνημεία στενώτερον και ως προς τον αρχιτεκτονικόν των 
ρυθμόν και ώς προς τάς εξωτερικός των διακοσμήσεις προς βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά μνημεία της ’Ηπείρου. Την έξήγησιν τοΰ συνδέσμου τοΰτου 
παρέχουν εις ημάς δαψιλέστατα καί αί επί των μνημείων έπιγραφαί καί αί 
μετεωριτικαί παραδόσεις, ας έν αρχή έξεθέσαμεν. Κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους οί οικείοι τοΰ κτίτορος τοΰ Μετεώρου βασιλέως—μοναχού Ίωάσαφ 
ήσαν μέλη τής οικογένειας τών Δεσποτών τής Ηπείρου ή έζησαν έν Ήπείρφ 
(ή μήτηρ τοΰ Τωάσαφ ήγεμονίς Μαρία ήτο θυγάτηρ τοΰ δεσπότου τής 
Ηπείρου Τωάννου Δούκα Παλαιολόγου, ή αδελφή δέ τοΰ Τωάσαφ Μαρία 
Άγγελΐνα Δούκαινα Παλαιολογΐνα έζησεν έν Ήπείρφ νυμφευθεΐσα τον 
ηγεμόνα αυτής Θωμάν). Κατά δέ τούς μεταβυζαντινούς χρόνους κτίτορες ή 
άνακαινισταί τών Μονών τών Μετεώρων άναδεικνύονται κατά τό πλεΐστον 
Ήπειρώται (Νεκτάριος καί Θεοφάνης οί Άψαράδες έξ Ίωαννίνων, κτίτορες 
τής Μ. Βαρλαάμ, οί Ήπειρώται ιερομόναχοι Μάξιμος καί Τωάσαφ, κτίτορες 
τής Μονής Ρουσάνη καί καθεξής).

Επομένως 6 ισχυρισμός παλαιοτέρων καί νεωιέρων έρευνητών τών 
Μονών τών Μετεώρων (ιός τών Ούσπένσκη, Αδαμαντίνου κ.ά'.)1 περί σχέσεως 
καί τής μετεωριίπκής τέχνης προς την σερβικήν ούδαμοΰ παρατηρεΐται, λεπτο
μερέστερα δέ έξέτασις καί τής ζωγραφικής τών ναών έλπίζομεν οτι θ’ από
δειξη οτι καί αΰτη είναι κατά τό πλεΐστον έργον ήπειρωτών ζωγράφων.

Στενωτάτην αρχιτεκτονικήν συγγένειαν προς τούς ναούς τής πρωτευού- 
σης τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου, τήν ’Άρταν, παρουσιάζει καί ό μή συμπε- 
ριληφθείς έν τή σειρά τών ύφ’ ημών έξετασθέντων θεσσαλικών μνημείων 
ναός τής Πόρτα Παναγιάς πλησίον τών Τρικκάλων, ό τύπος τοΰ 
οποίου — σύνθεσις σταυρεπιστέγου καί σταυροειδούς — ως καί πλεΐσται αρχι
τεκτονικοί λεπτομέρειαι καί διακοσμήσεις είναι ομοιότατοι μέ τόν ναόν τής 
Κάτω Παναγιάς τής Άρτης. Ή βασιλική τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν 
Καλαμπάκα, ως άναγομένη εις τόν 11ον αιώνα έχει κοινούς χαρακτήρας μέ 
τήν Μακεδονίαν (Καστοριάν) άφ’ ενός καί τήν ’Ήπειρον (’Άρταν) άφ’ ετέρου, 
ως εΐδομεν εις τήν προηγηθεΐσαν τών Μονών τών Μετεώρων μελέτην.

1 Βλ. Πορφυρίου Ούσπένσκη, ’Αποδημία εις τάς μονάς τών Μετεώρων κλπ. 
τφ 1859, έκδ. Sirkou (ρωσσ.) Πετρούπολις, 1896, πρβλ. καί Α. ’Αδαμάντιου, Πρακτ. 
Άρχ. 'Εταιρείας τοΰ έτους 1909 σ. 220, 225, 235, 242-3 κ.ά.
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Είκ. 22. *0 Άναπεσών τής Μ. Μεταμορφώσεως (κάτω ή επιγραφή τής άνιστορήσεως).

Β' ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

(Τοιχογραφίαι καί φορηταί εικόνες)

Εις τά Καθολικά^καί τά παρεκκλήσια των Μονών τών Μετεώρων υπάρ
χουν άξιολογώταται χρονολογημένοι τοιχογραφίαι ώς καί παλαιαί φορηταί 
εικόνες, περί των οποίων όλίγας μόνον λέξεις λέγομεν ενταύθα.

Καί πρώτον όσον αφόρα εις τον είκονογραφ ικόν κύκλον τών τοι
χογραφιών, οΰτος είναι συνήθης βυζαντινός (δογματικός καί εορταστικός), 
ακολουθούν δέ καί αί τοιχογραφίαι την διάταξιν τών άγιορειτικών κυρίως 
ναών. Εις τον τροΰλλον δεσπόζει ό Παντοκράτωρ δορυφορούμενος υπό αγγέ
λων καί προφητών μετά τών τεσσάρων Ευαγγελιστών εις τά σφαιρικά τρί
γωνα, επί τής ‘Αψΐδος είκονίζεται ή Πλατυτέρα, ή Θεία Λειτουργία καί οί 
ίεράρχαι, εις τάς καμάρας δέ τούς χορούς καί τούς τοίχους διανέμονται ανε
πτυγμένοι αί σκηναί τοΰ Δωδεκαόρτου, εγκόλπια προφητών καί αγίων καί 
κάτωθεν αί ολόσωμοι εικόνες, κατ’ άγιορειτικήν σειράν. Εις τούς χορούς αί 
παραστάσεις είναι μεγαλοπρεπείς καί εκτεταμένοι, κατ’ εξοχήν δέ εις τούς 
χορούς τοΰ Καθολικού τής Μονής Βαρλαάμ, όπου ή Σταΰρωσις και ή Ταφή 
λ. χ. καταλαμβάνουν ολόκληρον τον αριστερόν χορόν αναπτυσσόμενοι εις οκτώ 
σκηνάς (Μαστίγωσις, φρουρά σταυρώσεως έφιππος, Έλκόμενος, οί βαστάζον-
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τες τούς σταυρούς, κλΐμαξ, άνοδος εις τον σταυρόν, άποκαθήλωσις, θρήνος) 
και καθεξής.

Εις τό νεώτερον Καθολικόν τής Μονής Μεταμορφώσεως ή Σταύρωσις
άπλοϋται επί τοϋ δυτικού τοί
χου άνωθεν τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου (ή θέσις τής 
οποίας κατά κανόνα καί είς 
άγιορειτικούς ναούς είναι εν
ταύθα) καί κάτωθεν αυτής ό 
Άναπεσών μετά τής επιγρα
φής τής άνιστορήσεως, ώς εϊ- 
κονίζεται είς την παρατιθεμέ- 
νην ενταύθα εικόνα (είκ. 21).

Επίσης αξιοσημείωτος 
είναι ή παράστασις τής Δεή- 
σεως έν Μετεώροις, εϊκονιζο- 
μένη συνήθως είς τούς πεσ
σούς τούς βαστάζοντας τον 
τρούλλον τού κυρίως ναού. 
Χαρακτηριστική είναι είς την 
σκηνήν ταύτην ή έπιγραφή 
τής Θεοτόκου δεομένης: «Ή 
Παράκλησις». Τό ωραιό
τερου δε δείγμα τής Παρα- 
κλήσεως τών Μετεώρων κρα- 
τούσης είλητάριον παρέχει ή 
προσαγομένη εΐκών (είκ. 22), 
τοιχογραφία επί τού δεξιού 
ανατολικού πεσσού τού πα
λαιού Καθολικού τής Μ. Με
ταμορφώσεως, τμήμα ίσως τοϋ 
παλαιού κτιστού τέμπλου.

’Αλλά καί ή διάταξις τών 
σωζομένων τοιχογραφιών τοϋ 
νάρθηκος (τής Μονής Βαρ
λαάμ λ. χ.) αν καί διαφόρων 
χειρών εχει ενότητά τινα. Έπι 

τοϋ τρούλλου εϊκονίζεται ό Χριστός ολόσωμος εντός δόξης (mandorla), επί τής 
ανατολικής πλευράς άπλοϋται ή μέλλουσα Κρίσις, επί τής βόρειας ό Σισώης, 
μαρτύρια δέ αγίων, ολόσωμοι παραστάσεις καί σπάνιαί τινες σκηναί (ώς τής

Είκ. 23. Τοιχογραφία έπί πεσσοϋ τοϋ παλαιού Κα
θολικού τής Μ. Μεταμορφώσεως: τής Θεοτόκου 
δεομένης μετά τής επιγραφής. «Ή Παράκλησις».
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Θεοτόκου τοΰ πάθους μέ τούς εκατέρωθεν αυτής: Συμεών κρατοϋντος τον 
σταυρόν και τοΰ προπάτορος Άδάμ προσερχομένου έν στάσει δεήσεως είς 
το βρέφος Τησοΰν)1 διανέμονται είς τάς καμάρας καί λοιπά μέρη τοΰ εΰρυ- 
χώρου νάρθηκος.

Προκειμένου περί τής τέχνης τών τοιχογραφιών τούτων έχομεν είς αύτάς 
άδιάσπαστον την σειράν τής ζωγραφικής από τοΰ 14ου μέχρι τοΰ 19ου αίώνος. 
Είς την Ύπαπαντήν ολόκλη
ρος ό μικρός ναΐσκος διασώζει 
καλώς διατηρουμένας τοιχογρα
φίας τών μέσων τοΰ 14ου αίώνος 
(1367) εις τεχνοτροπίαν λαϊκήν 
ανατολικήν, δπως αϋτη διαπλάσ- 
σεταϊ κατά τον 140ν αιώνα, οπότε 
λαμβάνει μέν αυτή τά νέα στοι
χεία τής παλαιολογείου τέχνης, ώς 
είναι ή γραφικότης, τό υψηλόν 
καί εκτεταμένου τοπεΐον, καί τά 
πολλά άρχιτεκτονήματα, αποδίδει 
δμως αυτά μέ τον παλαιόν τρό
πον τής ανατολικής τέχνης εις έν 
επίπεδον καί χωρίς ένιαίαν κλί
μακα τών προσώπων.

Τό παλαιόν Καθολι
κόν τοΰ Μετεώρου καί τό 
παρεκκλήσιον τής Μονής 
tοϋ 'Αγίου Στεφάνου δια
σώζουν τοιχογραφίας τοΰ 15ου 
αίώνος, τό μέν πρώτον τοΰ έτους 
1484, τό δέ δεύτερον προ τοΰ έτους 1501. Αί τοιχογραφίαι αυται είναι άξιο- 
λογώταται διά την τέχνην των καί διότι τά δείγματα τής εποχής αυτής είναι 
σπάνια. Μέ πολλήν επιμέλειαν είναι είργασμένοι, δπως συνήθως, οί ολόσωμοι 
άγιοι εις τά κάτω μέρη τοΰ ναοΰ, τά πρόσωπα τών όποιων διατηροΰν ακόμη 
πολύ από την λεπτότητα τής έκτελέσεως καί την δυναμιν τής εκφράσεως τής 
παλαιολογείου τέχνης· είς τάς στάσεις των δμως καί τά ενδύματα αρχίζει νά 
ύπερισχΰη ή σχηματική διακοσμητικότης τής μεταβυζαντινής τέχνης. Εις τάς

Είκ. 24. Τοιχογραφίαι τριών στρατ. αγίων.

1 Διά τήν ερμηνείαν τής σκηνής ταύτης βλ. Α. Ξυγγοπούλου, Μίαείκονογραφική 
σύνθεσις εκ Μετεώρων είς τό Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, έτος 1924 σελ. 395 
κ.έ. Ό κ. Ξυγγό,τουλος, εΐδικώς εσχάτως μελετήσας τήν ζωγραφικήν τών Μονών τών 
Μετεώρων, θά έκδώση προσεχώς τάς τοιχογραφίας αυτών,
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σκηνάς τοϋ Δωδεκαόρτου τοϋ αύτοϋ ναοϋ ή ελευθερία τών στάσεων καί ή 
σφοδρότης τών κινήσεων ενθυμίζει τον Ι4°ν αιώνα, άλλ’ ή έκτέλεσις είναι 
ταχεία καί αμελής, ενώ τα δευτερευοντα πρόσωπα ζωγραφίζονται μέ τραχεΐαν 
άδρότητα. Έκ τών τοιχογραφιών τούτων προσάγω ενταύθα ως δείγματα, πλήν 
τής ανωτέρω παρατεθείσης δεόμενης Θεοτόκου: τής Παρακλή σεως (είκ. 22) 
καί τοΰ κτίτορος Ίωάσαφ (εικ. 1) καί τάς εικόνας στρατιωτικών αγίων 
(μετά τών επιγραφών: άγιος Γεώργιος ό Καππάδοξ, άγ. Δημήτριος ό Μέγας 
Δουξ καί άγ. Θεόδωρος ό Στρατηλάτης) μέ μάκρους μανδύας καί Ιδιορρύθμους

Είκ. 25. 'Ιεραρχώ καί άγγελος τής άψΐδος τοΰ Καθολικού τής Μ. Βαρλαάμ.

πίλους θεωρηθέντας ως σέρβικούς (είκ. 24) ή καίτοι δμοιον πίλον βλέπομεν 
καί είς μωσαϊκά ναών τής Κωνσταντινουπόλεως2.

Τό Καθολικόν τής Μονής Βαρλαάμ διασφζει άριστα δείγματα τοιχο
γραφούν τών μέσων τοΰ 16ου αί. (1548), διακρινόμενα διά την ίδιάζουσαν 1

1 Βλ. Α. ’Αδαμάντιου είς Πρακτικά Άρχ. Έταιρ. 1909, σ. 248. Ό Α. ακολου
θών παλαιοτέρους εύρίσκει σερβικήν έπίδραοιν είς τήν καθόλου τέχνην τών Μετεώρων.

' Έν Καχριέ Τζαμί λ. χ. τόν πίλον τοϋ Κυρηνίου είς τήν σκηνήν τής άπογραφής 
τοΰ ’Ιωσήφ καί τής Θεοτόκου· πρβλ. F. Schmitt, Καχριέ Τζαμί, Μόσχα, 1906, ρωσσ. 
Πίν. XXXII, Ν0 89.
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προσωπικότητα τοϋ ζωγράφου. Μέρος αυτών άνεκαινίσθη, συμφώνως προς 
επιγραφήν, τώ 1780. Ό νάρθηξ εζωγραφήθη υπό άλλων ζωγράφων: τον 
Γεώργιον ιερέα και σακελλάριον Θηβών και τον αδελφόν αυτού Φράγκον 
τφ 1566, τή χορηγία τοϋ επισκόπου Βελλάς εξ ου θά ήδυνατο ίσως νά 
πιστωθή σχέσις τής τέχνης των προς ηπειρωτικός τοιχογραφίας. Ώς δείγμα 
τής ζωγραφικής τοΰ Καθολικού τούτου προσάγω ενταύθα τμήμα τοιχογραφίας 
εκ τής δεξιάς σειράς των εν τή κόγχη τοΰ ιερού Βήματος ιεραρχών καί 
’Αγγέλου κρατοΰντος ριπίδια (είκ. 25), εΐργασμένων μέ την δύναμιν καί στα
θερότητα τήν διακρίνουσαν κατ’ εξοχήν την Κρητικήν σχολήν εις τα μετά 
μαργαριτών εστολισμένα άμφια τών 
ιεραρχών καί τού αγγέλου ό βαθμός 
τής σχηματικής διακοσμητικότητος 
είναι μεγαλύτερος καί ό ό'γκος τού 
σώματος αποδίδεται δλιγώτερον 
παρά εις τάς κεφαλάς.

Τυπικά έργα τού 16ου καί 17ου 
αίώνος αντιπροσωπεύονται εις τάς 
τοιχογραφίας τών Μονών Ρουσάνη 
(1561)καί 'Αγίας Τριάδος(1692 κ.έ.), 
τού παρεκκλησίου τών Τριών 'Ιεραρ
χών τής Μονής Βαρλαάμ (1638), 
τοΰ νάρθηκος τής Μονής 'Υπαπαν
τής (1784), τού νάρθηκος τής Μονής 
'Αγίας Τριάδος (1741) κλπ.

Ούτως εις τάς τοιχογραφίας τών 
ναών τών Μετεώρων δύναταί τις νά 
παρακολουθήση τήν βαθμιαίαν Ιξέ- 
λιξιν ολοκλήρου τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, όπως καί εις τό "Αγιον 
Όρος καί νά σπουδάση βήμα προς βήμα τήν συνέχισαν τών τύπων, τον 
πλουτισμόν τών θεμάτων καί τήν προϊούσαν σχηματικότητα τής τεχνοτροπίας.

Άξιολογώταται είναι εις τά Μετέωρα καί αί πολλαί παλαιαί φορηταί 
εικόνες Τέμπλων καί Προσκυνηταρίων τών Καθολικών καί παρεκκλησίων, 
ώς καί αί εν τοΐς σκευοφυλάκιοις φυλασσόμενοι. Πλήν τών εξετασθεισών 
ήδη εικόνων τού 14ου αίώνος τής Θεοτόκου μετά τής προσωπογραφίας τής 
Μαρίας Παλαιολογίνης, καί τού τριπτύχου τής Δεήσεως τού σκευοφυλακίου 
τής Μ. Μεταμορφώσεως ή σπουδαία διά τήν τέχνην της είναι καί ή προσ-

1 Βλ. Be η, Μετεώρου πίναξ αφιερωθείς υπό της βασιλίσσης Παλαιολογίνης έν 
Άρχ. Έφημ. 1911 σελ. 177 κέ. πρβλ. καί Α. Ξυγγοπούλου, Βυζαντινοί εικόνες 
έν Μετεώροις, έν Άρχ. Δελτίφ τόμ. 10 · 1926 σελ. 35 κέ. Εις τάς άρχαιοτέρας ταύτας
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αγόμενη ενταύθα εντός ξυλόγλυπτων τόξων μετά συνεχομένου πλαισίου είκών 
τής Μ. Βαρλαάμ των στρατιωτικών αγίων Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος καί Θεο
δώρου τοϋ Στρατηλάτου φοροΰντων διακοσμητικωτάτους μάκρους μανδύας καί 
τους ιδιορρύθμους πίλους (είκ. 26), οΰς εΐδομεν ανωτέρω καί εις τοιχογραφίας. 
Ή λεπτότης τής Ιπεξεργασίας τής πλάσεως τών προσώπων, ή εύρεΐα διακο- 
σμητικότης τοΰ σώματος εΐς τάς στάσεις καί τό ένδυμα καί ή σεμνή χάρις 
την όποιαν αποπνέουν δεικνύουν αναλογίας με τάς τοιχογραφίας τοΰ παλαιού 
Καθολικού τών Μετεώρων επομένως καί ή είκών αύτη δεν δύναται νά θεω- 
ρηθή μεταγενεστέρα τού 15ου αίώνος. Είς τήν αυτήν εποχήν θά ήδύνατο 
ίσως ν’άναχθή καί αξιόλογος είκών τού άγ. Δημητρίου εφίππου τής Μ. άγ. 
Στεφάνου μετά τής επιγραφής: ό άγ. Δημήτριος ό Μέγας Δούξ. Αί λοιπαί 
εικόνες ανάγονται εΐς τον 16ον αΐ. καί εξής (μεταξύ τούτων καί αξιόλογοι 
εικόνες: τής Θεοτόκου τύπου Πλατυτέρας μετά προτομών ’Αποστόλων, 
'Ιεραρχών καί αγίων τού Τζάνε φυλασσομένη εν τώ Καθολικώ τής Μ. Βαρ
λαάμ τού έτους 1668 καί τού ’Ιησού ως ’Άκρας Ταπεινώσεως τού έτους 167. 
έν τώ Σκευοφυλακίφ τής Μ. άγ. Στεφάνου). Ή εξέτασις τών εικόνων αυτών 
συμβάλλει τά μέγιστα εΐς τήν κατανόησιν τής άσκηθείσης καί είς τάς Μονάς 
τών Μετεώρων ζωγραφικής φορητών εικόνων, ήτις επηρεάζει καί τάς τοιχο
γραφίας (πρβλ. λ.χ. τοιχογραφίας κτιτόρων εις τούς πεσσούς τού Καθολικού 
τής Μ. Βαρλαάμ κ. ά.).

φορητός εικόνας τών Μονών δέον νά συμπεριληφθή καί ή φυλασσομένη νΰν έν τφ 
Βυζαντινή) ναφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Καλαμπάκα διπλή είκτον (Σταυρώσεως 
καί Κοιμήσεως τής Θεοτόκου), εκλεκτόν εργον τής τέχνης τής εποχής τών Παλαιολό- 
γων, περιγραφήν καί τεχνικήν άνάλυσιν τής όποιας βλέπε είς τήν περί τής βυζαντινής 
βασιλικής τής Καλαμπάκας ήμετέραν μελέτην έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντ. 
Σπουδ. τόμ. <7' (1929), σ. 313 κ έ. Έκ τών εικόνων τούτων, αΐτινες εχουσιν ιστορικήν καί 
καλλιτεχνικήν αξίαν, τό τρίπτυχον τής Δεήσεως τοΰ σκευοφυλακίου τής Μονής Μετα- 
μορφώσεως εχει καί λειτουργικήν σημασίαν, καθόσον είναι έκ τών σπανιωτέρων δειγμά
των χρησιμοποιήσεως φορητών είκόνο>ν έπί τοϋ Επιταφίου κατά τό Μ. Σάββατον, λει
τουργική συνήθεια λησμονηθεϊσα είς μεταγενεστέρους χρόνους.

Είκ. 28. Πινάκιον φαγεντιανόν 17ου αίώνος έκ τών έντοιχισμένων είς 
τόν νάρθηκα τοΰ Καθολικού τής Μ. Μεταμορφώσεως Μετεώρου.
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Είχ. 27. ’Επιτάφιος τής Μ. Μεταμορφώσεως.

Γ' ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Έκ των κειμηλίων των Μονών των Μετεώρων, ήτοι ξυλόγλυπτων μετά 
εσμαλτωμένων πλαισίων σταυρών, λειψανοθηκών αργυρών μετ’ αναγλύφων 
εικόνων καί διακοσμήσεων, λειτουργικών καί μοναστηριακών καθόλου σκευών, 
αμφίων παντός είδους καί άλλων1, φυλασσόμενων εν τοϊς σκευοφυλακίοις 
αυτών (καί κατ’ εξοχήν τής Μεταμορφώσεως καί τοϋ Βαρλαάμ), προσάγω 
ενταύθα επιτάφιον χρυσοκέντητον επί πρασίνου όλοσηρικοΰ βάθους τοϋ έτους 
1620, αφιέρωμα τεσσάρων μοναχών, ως ή κάτωθεν τών παραστάσεων επι
γραφή αναγράφει. Ή εν πλαισίφ μακρά έμμετρος επιγραφή, συνήθης καί

1 Κατάλογον κατά τό μάλλον ή ήττον πλήρη τών κειμηλίων τών Μονών τών Μετεώ
ρων παρέχει ό Γιαννόπουλος εις τό καί ανωτέρω πολλάκις μνημονευθέν έργον του περί 
Μετεώρων κατά τήν περιγραφήν έκάστης Μονής. Τάς άξιολόγους έπί τών κειμηλίων 
τούτων έπιγραφάς πρβλ. καί έν Βυζαντίδι, Ένθ’ άν. σ. 600 κέ. Ή Εφορεία βυζαντινών 
αρχαιοτήτων έχει καταρτίσει νΰν πλήρη κατάλογον τών κειμηλίων, κατέχει δέ έκάστη 
Μονή άντίγραφον αΰτοΰ. Εσχάτως, προνοίφ τοϋ 2. Μητροπολίτου Τρίκκης κ. Πολυ
κάρπου, φυλάσσονται τά κειμήλια εις προθήκας έν ίδίοις Θησαυροφυλακίοις.
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εις ετέρους επιταφίους Μονών,1 άρχεται διά των στίχων: «Την φοβερόν σου 
βασιλεύ, δευτέραν παρουσίαν, πίστει καί πόθω προσδοκώ έξίσταμαι καί 
τρέμω...» Εις τό άξιόλογον τοΰτο άμφιον είκονίζονται τά πρόσωπα τοΰ επι
ταφίου Θρήνου, έχοντα στάσεις συνήθεις καί εις τοιχογραφίας καί φορητάς 
εικόνας τής Κρητικής σχολής τοΰ 160Ό αίώνος (πρβλ. λ. χ. τοιχογραφίας τών 
Μονών τοΰ ’Άθω: Λαύρας, Διονυσίου κ.ά.), μέ την Παναγίαν καθημένην καί 
κλίνουσαν άνωθεν τής κεφαλής τοΰ Χριστοΰ καί τάς γυναίκας (Μάρθαν καί 
Μαγδαληνήν) θρηνωδοΰσας. Αί λοιπαί παραστάσεις — αρχάγγελοι, χερουβείμ, 
προφήται (Δαβίδ, 'Ιερεμίας, Μωϋσής καί Ήσαΐας), σύμβολα Ευαγγελιστών 
— είναι δηλωτικά τής μυστικής έννοιας τής σκηνής καί διατίθενται μέ διαυγή 
συμμετρίαν καί εις ώραίαν διακοσμητικήν σχέσιν προς τον κεντρικόν όμιλον.

Ό επιτάφιος — ύφασμα, σύμβολον ως γνωστόν, τής σινδόνης ή τοΰ 
λίθου τοΰ έπιτεθέντος επί τοΰ μνήματος τοΰ Χριστοΰ, προσέλαβε κατά τούς 
εσχάτους βυζαντινούς χρόνους από λειτουργικού αμφίου την μορφήν λαβάρου 
μετά χρυσοκεντήτων εικόνων σχετικών προς την ταφήν τοΰ Τησοΰ προβαλ- 
λομένου προς προσκύνησιν κατά τήν Μ. Παρασκευήν 2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Συμπληροΰντες διά τής προκειμένης μελέτης τήν έξέτασιν τών θεσσαλι- 
κών μνημείων τοΰ ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος, έπεκταθεΐσαν κατ’ ανάγκην καί εις 
τάς μεταβυζαντινός ανακαινίσεις καί έπισκευάς αυτών, δυνάμεθα νΰν νά συμ- 
περάνωμεν τάκόλουθα.

Τά θεσσαλικά μνημεία δεν παρουσιάζουν ένιαίαν μορφήν τέχνης αλλά 
είναι αντιπροσωπευτικά κτίσματα τών κυριωτέρων αρχιτεκτονικών τύπων 
τών άναπτυχθέντων εις τά σπουδαιότερα καλλιτεχνικά κέντρα τής τελευταίας 
περιόδου τής βυζαντινής τέχνης.

Ούτως ενώ τά Μετέωρα καί ή Πόρτα Παναγιά συνδέονται, ως εΐδομεν 
άνωτέρα), μέ τά μνημεία τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, ή Μονή τοΰ 
Τσάγεζι συνδέεται μέ τήν Άθων ιτ ικήν σχολήν (τά χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τής οποίας διεγράψαμεν έν τή περί τής Μονής τοΰ Τσάγεζι μελέτη) 
καί ή Μονή τής Όλυμπιωτίσσης τής Έλασσώνος (βλ. Έπετ. Δ' σ. 315 κέ.) 
συνδέεται μέ τήν σχολήν τής Μακεδονίας. Τά κύρια χαρακτηριστικά 
τής σχολής τής Μακεδονίας (ύψηλαί άναλογίαι, κυματοειδείς απολήξεις τών

1 Βλ. Βυζαντίδα, Ένθ’ άν. σ. 622, ένθα σύν τή μεταγραφή τής επιγραφής προσ- 
άγονται καί αί άλλαχοΰ άπαντώσαι.

2 Περί τοΰ άμφιου τοΰ επιταφίου βλ. Millet, Recherches sur l’iconographie de 
l’Evangile, Paris, 1916, σελ. 500 κ.έ. πρβλ. σχετικά τινα καί εις νεωστί έκδοθεΤσαν 
μελέτην τής K“? Venetia Cottas, L’influence du Drame «Χριστός πάσχων» sur 
l’art chretieu d’ Orient, Paris, 1931, σ. 95 κε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:45 EEST - 34.211.113.242



Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος. 415

στεγών, άψιδώματα τών τοίχων, μεγάλη χρήσις Ιρυθρών οπτόπλινθων εις 
την τοιχοδομίαν καί την διακόσμησιν, ή γραφική εν ένί λόγω τεχνοτρο
πία εις την αρχιτεκτονικήν, έκπηγάζει από την Κωνσταντινούπολιν, όπου 
κατά τάς άρχάς τοϋ 14ου αίώνος παρουσιάζεται παραλλήλως λαμπρά άνθησις 
τής γραφικής τεχνοτροπίας καί εις την ζωγραφικήν (πρβλ. λ. χ. τά μωσαϊκά 
τής Μ. Χώρας-Καχριέ Τζαμί Κων/πόλεως).

Τά νέα αυτά στοιχεία τής αρχιτεκτονικής, όπως καί τής ζωγραφικής, 
είναι αληθές ότι κατακτώσιν ολόκληρον τήν παλαιολόγειον τέχνην τής ελλη
νικής χερσονήσου καί επηρεάζουν όχι μόνον τά μεγαλύτερα, αλλά καί τά επαρ
χιακά κέντρα όπου ήσκήθη δηλονότι αξιόλογος τέχνη.

Ή Μακεδονία ΰφίσταται τήν άμεσον έπίδρασιν τής σχολής τής πρω- 
τευοΰσης. Οί ναοί τοϋ 14ου αίώνος τής Θεσσαλονίκης, πλήν τής τοιχοδομίας, 
έχουν όλους τους άλλους χαρακτήρας τής τέχνης τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Επίσης οί ναοί τής σερβικής Μακεδονίας καί μέρος τών ναών τής Βουλ
γαρίας έχουν ως βάσιν τά στοιχεία τής τέχνης τής Κωνσταντινουπόλεως, τά 
όποια δεν λείπουν καί από τήν αρχιτεκτονικήν τών ναών τοϋ Δεσποτάτου 
τοϋ Μυστρά καί τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Εΰνόητον είναι ότι εκάστη 
χώρα αναμιγνύει τά νέα στοιχεία μέ τά ίδια εγχώρια στοιχεία καί ότι όσον 
απομακρυσμένοι είναι αί χώραι καί όσον πιστότερον εμμένουν εις τήν παρά- 
δοσιν, όπως τό “Αγιον "Ορος, τοσοΰτον ή νέα γραφική τεχνοτροπία 
τής πρωτευοΰσης είναι όλιγώτερον αισθητή, εις τά δευτερεΰοντα δε ευτελή 
επαρχιακά κτήρια καί λείπει εντελώς1.

Τά έξέχοντα βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας, άτινα αντιπροσωπεύουν 
τήν αρχιτεκτονικήν τριών κέντρων: Μακεδονίας, Ηπείρου καί 'Αγίου 
’Όρους, παρέχουν εΐς ημάς τό μέτρον τής κατά τόπους διαφοράς τών αρχι
τεκτονικών μορφών καί τύπων εις τήν βυζαντινήν τέχνην τής τελευταίας 
περιόδου. Οϋτω δέ εις τήν μεγάλην έλλαδικήν σχολήν, ήν μετά τοσαΰτης 
σαφήνειας διέκρινεν ό G. Millet εις τό έργον του «Ecole grecque dans 
1’architecture byzantine» εν άντιθέσει προς τήν σχολήν τής Κων/πόλεως, 
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν, μετά τήν διάσπασιν τής βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας υπό τών Φράγκων κατά τον ΙΓ' αιώνα, μικρότερα κέντρα τέχνης, τά 
όποια αναπτύσσουν επί τή βάσει ιδιαιτέρων συνθηκών καί ιδιάζοντας αρχι
τεκτονικούς χαρακτήρας.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1 Εσχάτως ό A. Rachenov, Eglises de Mesemvria, Sofia, 1932 (έν Monument de 
l’arten Bulgarie vol. II) εις τήν περί τών ναών τής Μεσημβρίας μελέτην του έξετάζων 
τά μνημεία τής Μεσημβρίας, τά όποια έξ ιστορικών λόγων είναι καθαρώς βυζαντινά 
έργα τής πρωτευοΰσης, στηρίζεται έπ’ αυτών, διά νά Οεωρήση αύθαιρέτως κέντρον τής 
νέας τεχνοτροπίας τήν Βουλγαρίαν καί φορείς τοΰ γραφικού ρυθμοΰ τους Σλαΰους.
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