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Παναγίτσα- έτσι υποκοριστικά ονο
μάτιζαν οί Ζαγοριανοί, κοντά τρεις 
αιώνες, τό γραφικό μονύδριο των Γε
νεθλίων τής Θεοτόκου, πού ήταν χτι
σμένο πλάϊ στό δρόμο πού οδηγεί στό 
Χορευτό. Έτσι, ύποκοριστικά, γιά νά 
τή νιώθουν, θαρρείς, σιμώτερα στό δια
λογισμό τους, καταμεσϊς στην καρ
διά τους. Έτσι, μικρυντικά καί θωπευ
τικά- προσπαθώντας, λές, ψυχόρμητα 
νά χαμηλώσουν τή μεγαλωσύνη τής 
«Ύψηλοτέρας των Ουρανών» στά δι
κά τους καταληπτικά μέτρα- νά συν
αιρέσουν τήν άπλοσύνη τής «Πλατυ
τέρας» μέσα στό δειλό διαλογισμό 
τους, στήν πτοημένη καρδιά τους. Τό 
συμμαζεμένο διαλογισμό τοΰ ραγιά, 
πού δε φτερουγοϋσε άπό τή μιζέρια- 
τή δεσμώτρια καρδιά τους, πού αλα
φιαζόταν χρόνους καί καιρούς άπό τή 
στυγνή καταδρομή τοΰ τύραννου. Έ
τσι, μικρυντικά καί θωπευτικά προσ
αγόρευαν τήν Παναγίτσα. "Ενα ιδεατό 
καταφύγι πού τόσο τό είχαν άνάγκη, 
μιά καί ούτε ό χώρος ούτε κι ό χρόνος 
ούτε κι ό νους μπορούσαν νά κυοφο
ρήσουν μιά κοσμικώτερη γιά τήν τρα
γική κλήρα τους άπαντοχή.

* * *

'Ιδρυμένη άπό τις άρχές τού ΙΗ' αί. 
ή Παναγίτζα κι άνακαινισμένη στά 
1798 «διά έξόδου καί σινδρομής τού 
πανοσιωτάτιρ έν Τερομονάχου Ιωσήφ 
εξ Άγράφων», άπόμεινε θλιβερό λι- 
θοσώρι μέ τούς σεισμούς τού 1955. Κι 
ήταν άπό άρχιτεκτονική άποψη ένα 
άπό τά μοναδικά έκκλησιαστικά μνη
μεία τής περιφέρειας Ζαγοράς. Μέ 
τρεις θόλους, μέ πρόναο καί σολέα, 
μέ στασίδια καί θρόνο δεσποτικό.

’Αλλά εκείνο πού άποτελοϋσε αλη
θινό κόσμημα κι ίσως μοναδικό μνη
μείο σ’ όλη τήν περιοχή ήταν τό ξυ
λόγλυπτο Τέμπλο τής Παναγίτζας. Ά- 
γύψωτο κι άχρόσωτο έμεινε εκεί, πάνω 
άπό ένάμισυ αιώνα, προβάλλοντας τήν 
άμίμητη ομορφιά του, γιά νά δεχτή κι 
αυτό τελικά τού χρόνου τις άνελέητες 
λαβωματιές. Σήμερα βρίσκεται κατα
κερματισμένο στά υπόγεια τοΰ «Σχο
λειού τοΰ Ρήγα», προσμένοντας ν’ α
ναπαυτούν τά σακατεμένα μέλη του 
σε κάποιο χώρο μονιμώτερο καί πιο 
ταιριαστό.

Τό λαμπρό τούτο λείψανο τής λαϊ

κής ξυλογλυπτικής τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, είναι 
άπό κάθε άποψη θαυμαστό κι άξιοσπούδαχτο. Τό δίχως 
άλλο οί λεπτουργοί εκείνοι πού τό τεχνούργησαν είχαν μιά 
άνώτερη καί πολύ δόκιμη αίσθηση τής τέχνης. Μιάς τέ
χνης αρτιωμένης, πού καταξίωνε σύμμετρα τή σκοπιμό
τητα τοΰ έργου, τή σωστή θέση του στό χώρο πού ήταν 
προορισμένο νά καλύψη καί νά κοσμήση, τό συνταίριασμα 
μιάς συνολικής ένότητας μέ τήν αύτάρκεια τών λεπτομε
ρειών. Τό γεγονός ότι πάνω του δέν πέρασε τελικά ή σπά
τουλα τού γυψωτή καί τοΰ χρυσωτή τό στιλβωτικό χρυ- 
σωτήρι, δίνει μιά σπουδαστική άνεση στό θεατή νά χαρή 
σ’ δλο της τό δημιουργικό μεγαλείο κάθε κίνηση τοΰ κο- 
πιδιοΰ- στήν βαθειά του νύξη, στήν πλατειά του κόψη, στόν 
τριβελιστό του στρόβιλο, στήν άνάλαφρη λείανση τών 
επιφανειών. Ενός κοπιδιοΰ μέ άταλάντευτη σιγουριά καί 
πλάστρα δεξιοτεχνία.

Μιά καλλιτεχνική άποθέωση τής χλωρίδας είναι τό τέμ
πλο τής Παναγίτζας. Καί σέ καταπληκτική συνάρτηση μέ
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τό ζαγοριανό τοπίο. Νομίζει κανείς δτι ή πασίλογη χλώρη 
των πηλιορείτικων δέντρων, των θάμνων καί τής πόας, 
στοίχειωσε καί μεταστοιχειώθηκε πλαστικά πάνω στή δαν- 
τελλωτή, στή φυλλουριασμένη έπιφάνεια τού ξυλόγλυπτου 
μνημείου. 'Η φυτόσχημη διακόσμηση άρχοντεύει ως τήν 
έσχατη λεπτομέρειά του.

Κλάδοι μέ τις ραδινές μασχάλες τους καί κλαδίσκοι μέ 
τούς θροφανούς των μίσχους τανυοϋνται, σκαλώνουν καί 
ξεπροβάλλουν άπό κάθε μεριά. Έρπυστικά άναδέματα στις 
επιφάνειες, άναρριχητικοί εναγκαλισμοί στούς κιονίσκους. 
Φυτικοί όγκοι μιας άμίμητης ζωντάνιας, άλλου νατουρα- 
λιστικές άπεικονίσεις, άλλου σχηματικά άπεικάσματα, 
σμείγουν σ’ ένα άξεδιάλυτο συγκερασμό φύση καί φαντα
σία. Δροσινά ρόδα μέ τις ομόκεντρες κολπώσεις τών πετά
λων τους, βοτρυωτοί καρποί σέ πυκνές ή καί σ’ άνάριες 
συμφύσεις, τανύκλαδες κληματίδες, άνθινες γιρλάντες, κιο
νίσκοι μετασχηματισμένοι σ’ άνθοδοχεΐα παλαιοχριστια
νικής ύφής.

Καί στις δρογγωμένες αυτές λόχ
μες, σά μέσα στό πηλιορείτικο σει- 
σίφυλλο λογγάρι, πλανιούνται ένα- 
σωρό πετούμενα κι άγρίμια. Πουλιά 
κάθε λογής, σέ πτήση καί σέ στάση, 
ν’ άκροζυγιάζωνται στά κλώνια, νά 
ραμφίζουν λαίμαργα τά τσαμπιά ή νά 
ψηλαφούν ανάλαφρα τούς άνθινους 
κάλυκες. ’Αετοί μέ στιβαρούς αυχένες 
καί γερά φτερούγια, άλλοι καθιστοί 
μέ βασιλόπρεπον άέρα, κι άλλοι νά 
λαιμοκοποΰν στις γριπές δαγκάνες 
τους φίδια καί σερπετά, πού σπαρτα
ρούν άπ’ τή θανατερή άλγηδόνα. Λά
φια μέ κλαδωτά κέρατα, μέ κορμιά πού 
φρικιοΰν θαρρείς άπό άγριμαΐο σφρί
γος, όρθόσβερκα καί καμαρωτά, νά 
ψαύουν μέ τό μουσούδι τους τούς θυ
σάνους τών θάμνων, ή ν’ άνακλαδίζων- 
ται γιομάτα φιλαρέσκεια. Τρύπες μ’ά- 
στραφτερά μάτια καί γαμψά νυχοπό- 
δαρα, μέ τοξωτές φτεροΰγες καί φουν
τωτά λοφία νά πλανιούνται μέσα στις 
φυλλωσιές καί νά δαγκώνουν πεισμα
τικά τούς αίωρούμενους βότρυς. Δρά
κοντες μέ κοχλιω τό ρύγχος, μέ τις φο- 
λίδεςτοΰ κορμιού τουςάναχεντρωμένες 
καί τήν ούρά κουλουριαστή νά σπαρ- 
νάη άπό μάνητα. "Ενας κόσμος πραγ
ματικός καί συμβολικός, κυοφορημέ
νος στά λαγόνια τής λαϊκής παράδο
σης ή πλασμένοςστίς βιβλικές μήτρες.

"Αγγελοι όλοσώματοι πού αίωροΰν- 
ται μετάρσιοι ή άσώματοι μέ τανυμέ- 
νες φτεροΰγες, έξαπτέρυγα Σεραφείμ 
μέ διπλωμένα τά φτερά τους σέ περι
συλλογή, καί τά σύμβολα τών Ευαγ
γελιστών — άγγελος, άετός, βόδι καί 
λιοντάρι — «τόν έπινίκιον ύμνον $δον- 
τα, βοώντα, κεκραγότα καί λέγοντα». 
Καί σκόρπιες έδώ κι έκεί άνθρώπινες 
φιγούρες σέ λαϊκότροπη γραμμή κι 
έχτέλεση· άψιδωτά άνοίγματα γιά ει
κόνες πού δέ ζωγραφίστηκαν ποτέ. 
Έτσι πού πάντα νά γεννούν τήν έν- 
τύπωση, πώς τό σαπρακιασμένο αυτό 
τέμπλο τής Παναγίτζας, μέ τού χρό
νου τις έντονες καταλυτικές ουλές, 
προσμένει άκόμη γιά τήν τελείωσή 
του κάποιον ταπεινό κι άνώνυμο ίστο- 
ρητή, μέ τά πινέλα καί τά κοντύλια 
του, γιά νά ζωντανέψη πάνω του στη- 
θάρια ρεμβαστικών άγιων, πολυπρό
σωπες σκηνές τού όρθόδοξου είκο- 
νογραφικοΰ κύκλου.

*
Τό τέμπλο τής Παναγίτζας, μέ τούς 

όλόγλυφους καί διάτρητους όγκους 
του καί μέ τό λογγωμένο διακοσμητι- 
κό φόρτο του, τά φροντισμένα κοριν
θιακά του κιονόκρανα καί τις δεξιο
τέχνες, στό σύνολό του, κοπιδιές, εί
ναι ένα λαμπρό μνημείο τής λαϊκής 
μας τέχνης. Τεχνούργημα μ’ άέρα, ζων
τάνια καί ζεστασιά. Μιά θέρμη πού τή 
χρωστάει πέρα γιά πέρα στό γεγονός 
ότι δουλεύτηκε μέ λεύτερο χέρι. Τό δί
χως άλλο σχεδιάστηκε πριν πάνω στή
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πίου τή φυτική καί ζωική ανάσα, έσμιξαν θαμαστά καί 
φαντάζουν μ’ άνεπανάληπτη συμφυΐα στό τέμπλο τής Πα- 
ναγίτζας. Χαρά στους πού τό σκάρωναν, χαρά στούς καί 
πού τό βλέπαν!

* * *

Στά σμαραγδένια κράσπεδα τής Ζαγοράς, μέ κρηπίδωμα 
ένα χωμάτινο εξώστη, άντίκρυ στό μπλάβο πέλαγο, 
ζωσμένο άπό μουντόθωρα κυπαρίσσια, κυκλωμένο άπό 
μιά όργιαστική βλάστηση, πλάϊ στό δρόμο τού Χο
ρευτού, έστεκε άκέριους τρεις αιώνες τό μοναστηράκι 
τής Παναγίτζας. ’Αναψυχή τού ξωμάχου στρατοκόπου· 
ψυχικό άντιστύλι τού σκιαγμένου ραγιά. Έκεΐ, στό πε
ζούλι τού νάρθηκά του θά άκούμπησε κι ό ζαγοριανός οι
κουμενικός πατριάρχης Καλλίνικος F, εξόριστος κι έκ
πτωτος, γιά νά ξαποστάση. Καί γιά τής Παναγίτζας τή 
χάρη θά σημείωσε στιχερό έγκώμιο, γιομάτος άπό παλ- 
λόμενες βουνίσιες έποπτεΐες καί προσαρμόζοντάς τες σ’ 
άντίστοιχες θρησκευτικές μεταφορές.

«'Υπό σήν σκέπην, Δέσποινα, πεφευγότες 
κάνταΰθα πολλήν τήν σκιάν εύρη κότες, 
οί προσκυνηταί τού τόκου σου τού ξένου, 
λαμπράν όσην έχουσι τήν θυμηδίαν.
Έν τή σφοδρά γάρ τών παθών μεσημβρία, 
καύσωνα δεινόν ψυχικόν δεδεγμένοι, 
προσσχόντες εύρίσκουσιν έν σοί, Παρθένε, 
σκιάν φαεινήν καί ποθεινόν άέρα, 
καί προς πόσιν ροϋν, καί πρός ύπνον παστάδα 
καί πάσαν άλλην ήρινήν εύκρασίαν, 
έν οΐς άνακλιθέντες έκ τού καύματος, 
ύπνοϋσιν, ήρεμοϋσιν οί κεκμηκότες».

λεία άπανωσιά τού ξύλου. Ωστόσο σχεδιάστηκε χωρίς «ά- 
θιβόλι», τήν τυποποιημένη στάμπα τού διακοσμητή, πού 
ξεδιπλώνει ολόιδια πάντα κι ισόμετρα τά πλουμίδια καί τά 
ξόμπλια της, είτε γραμμικά σύνολα είτε μορφικοί όγκοι εί
ναι αύτά. "Ολα βρίσκονται σέ μιάν άδιάκοπη πρόβαση, σ’ 
ένα όλοσύνεχο θαρρείς μετασχηματισμό, σέ μιά άλληλένδε- 
τη εσωτερικότητα, σέ μιά κίνηση λεύτερης κι άνισότοπης 
βηματιάς. Ώς καί στά μέλη του έκείνα, πού ή άνάγλυφη 
ένωπιότητά τους άπαιτεϊ τήν άμφοτερόπλευρη, τήν άντιζυ- 
γιαστή διακόσμηση, καί κεϊ άκόμα δεν πάτησε τό παγερό 
χνάρι τής στάμπας. Μ’ άδέσμευτο μάτι καί μέ λεύτερη 
κοπιδιά πλάθονται ομόλογα, μά όχι κι ίσόλογα μοτίβα. 
’Αρκεί νά σπουδάση κανείς τά δυό βημόθυρα, σημείο τού 
τέμπλου πού θά περίμενε — καί θ’ άπαιτοΰσε ό θεατής — 
άπόλυτη άντιστοιχία. Κι ώστόσο, κι έδώ ό τεχνίτης περι- 
φρόνησε τήν άντίσταθμη άκρίβεια, αύτοσχεδιάζοντας τις 
λεπτομέρειες μέ μιά παιχνιδιστή διάθεση.

Τής λαϊκής καλαισθησίας ή εύθύνη κι ή άνεμελιά, ή 
παραδοσιακή ρίζα κι ό μετρημένος νεωτερισμός, ό σεβα
σμός στόν οικοδομικό χώρο κι ή εύθυγράμμιση μέ τού το-
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ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ή λογογράφος-ζωγράφος-μουσικός Άθηνα Ταρσούλη έγεννήθη εις 
τάς ’Αθήνας όπου διήκουσε τάς έγκυκλίους της σπουδάς. Έν συνεχείμ 
έσπούδασε καί ξένας εύρωπαϊκάς γλώσσας, μουσικήν καί ζωγραφι
κήν, μεταβάσα άκολούθως είς Παρισίους πρός τελειοποίησιν τής 
μορφώσεώς της. Έπεσκέφθη τά κυριώτερα Μουσεία, τόσον τής Γαλ
λίας, όσον καί Γερμανίας, ’Ιταλίας, μελετώσα τούς μεγάλους διδα
σκάλους τής Τέχνης. 'Ως ζωγράφος ή ’Αθήνα Ταρσούλη ώργάνωσε 
έν Έλλάδι καί είς τό έξωτερικόν πολλάς άτομικάς έκθέσεις έργων 
της, έπίσης δέ έλαβε μέρος καί είς Πανελληνίους όμαδικάς έκθέσεις 
αΐτινες διωργανώθησαν κατά καιρούς. Ώς λογοτέχνις παρουσίασε 
πολύμορφον καί μεγάλον έργον, τρις τιμηθεΐσα διά βραβείων ύπό 
τής ’Ακαδημίας των ’Αθηνών ήτοι διά τά έργα της «Κάστρα καί Πο
λιτείες τού Μόρια», «Δωδεκάνησα» (τρίτομον) καί «Κύπρος» (δίτο- 
μον), άπαντα διακεκοσμημένα διά εικόνων καί σχεδίων παρά τής 
Ιδίας. ’Από τά σημαντικώτερα άκόμη έργα της είναι: «Ελληνικές 
φορεσιές», Λεύκωμα έξ έξήκοντα πέντε έγχρώμων εικόνων, δύο τό
μοι διηγημάτων μέ τόν τίτλο «Στά βρόχια τής άγάπης» καί «ό Καπε- 
τάν Μοναχός», «Άσπρα νησιά» όδοιπορικόν, τρεις βιογραφίαι δια- 
σήμων έλληνίδων: «Μαντώ Μαυρογένους», «Ελένη Άλταμούρα» καί 
«Μαργαρίτα Άλβάνα-Μηνιάτη», ποιήματα τά βιβλία: «Σπίθες καί Τέ
φρες», «Περάσματα πουλιών», «Έλληνίδες ποιήτριες» καί άλλα. ’Εκ
τός τού έκτεταμένου λογοτεχνικού, καθαρώς συγγραφικού έργου της, 
ή Άθηνα Ταρσούλη άναπτύσσει παράλληλον καλλιτεχνικήν δραστη
ριότητα, έχουσα είς τό ένεργητικόν της πλήθος διαλέξεις έπί Ιστο
ρικών καί λαογραφικών θεμάτων, δημοσιεύματα εις τόν ήμερήσιον 
καί περιοδικόν τύπον κ.τ.λ. Είς πολλά έργα της έμπνέεται άπό 
τάς θεσσαλικάς καλλονάς καί τούς άνθρώπους τής Θεσσαλίας.

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ 

"Εργον Αθήνας Ταρσούλη
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Φωτογραφία τοϋ 1900. Παλιός Πύργος 

*
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Έγεννήθη έν Βόλω τό 1914. Υίός τοϋ καλλιτέχνου Στεφάνου Στουρ- 
νάρα έξηκολούθησε τό εργον τό όποιον ό πατήρ του έκληροδότησεν. 
Έσπούδασε ζωγραφικήν καί έδημιούργησε μέγα άρχεΐον φωτογρα
φιών Πηλίου καί Θεσσαλίας. Ταλέντο καλλιτέχνου, συνδυασμένον μ’ 
άπόλυτη λατρεία πρός τή Φύση, άπεικόνισε απόλυτα τό θεσσαλικό 
λαογραφικό περιεχόμενο σέ φωτογραφίες, ένώ παράλληλα γιά τό άγα- 
πημένο του βουνό τό Πήλιο έδωσε όλη τή ψυχική του δύναμι στους 
θαυμάσιους πίνακες καί στις άπειρες φωτογραφικές του άπεικονίσεις.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Έσπούδασε τήν ζωγραφικήν είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν Πολυτε- 
χνεΐον καί έξήλθε τφ 1889 πτυχιοϋχος ζωγράφος. Άπεκατεστάθη έν 
Βόλιρ, έπιδιδόμενος εις τήν άγιογραφίαν. Τφ 1892 ήνοιξε φωτογρα- 
φείον. Τφ 1915 έπεδόθη είς τό έμπόριον φωτογραφικών ειδών, δη- 
μιουργήσας συγχρόνως μίαν έξαιρετικήν συλλογήν όλων τών χωρίων 
τοϋ Πηλίου καί τής Θεσσαλίας. Βραδύτερον ή δραστηριότης του έπε- 
ξετάθη πανελληνίως καί τό εργον του προεβλήθη διεθνώς. Ό έλλη- 
νικός καί είδικώτερον ό θεσσαλικός τουρισμός τοϋ όφείλει πολλά.

*
Τά πρώτα χιόνια (Κώστα Στουρνάρα)
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Πηλιορείτικο αρχοντικό 

*
Έσπούδασε τήν τέχνην τοϋ φωτογράφου καί ζωγράφου έν ’Αμερική 
ένθα πρό έτων είχε μεταναστεύσει. Επιδίδεται εις συλλογήν όλων των 
άγνώστων φυσικών καλλονών τού Πηλίου, τάς όποιας μέ μοναδικήν 
μαεστρίαν ζωντανεύει εις τόν φακόν του. Ούτος περιήλθε τρις τήν 
Θεσσαλίαν καί έφωτογράφησεν όλας τάς φυσικός καλλονάς καί άρ- 
χαϊα μνημεία. Τό πηγαίον ταλέντον του εις τήν ζωγραφικήν άνεφά- 
νη άπό μικρας ηλικίας, άνεγνωρίσθη δέ κατά τάς διαφόρους καλλιτε
χνικός έκθέσεις εις τήν Ελλάδα, ώς καί διεθνείς, καθ’ άς πάντοτε 
έβραβεύθη. Είσέτι εις τήν προβεβηκυΐαν ήλικίαν τών 80 έτών έργά- 
ζεται άόκνως διά τήν προβολήν τής άγαπημένης του Θεσσαλίας.

*
Δράκεια

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΜΕΡΗΣ 
Ζωγράφος - Φωτογράφος

Άνω Βόλος
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
Καλλιτέχνης

"Ενα ύπέροχο θεσσαλικό τοπίο

Έγεννήθη έν Βόλιρ τό 1918. Υιός τοδ Καλλιτέχνου φωτογράφου καί 
ζωγράφου Στεφάνου Στουρνάρα, τοΟ όποιου τό έργον μετά τοΰ 
άδελφοϋ του Κώστα συνεχίζει. ’Εγκατασταθείς εις ’Αθήνας τό 1947 
έδημιούργησε τεράστιον ’Αρχεΐον φωτογραφιών καλλιτεχνικού, του
ριστικού καί αρχαιολογικού ένδιαφέροντος, τό όποιον έξετίμησε 
δεόντως ό Ε.Ο.Τ., άναθέσας εις αυτόν πλείστας όσας εργασίας πρός 
προσήκουσαν διαφήμισιν τής 'Ελλάδος εις τό έξωτερικόν. "Απειρα 
έντυπα, έξώφυλλα περιοδικών, ημερολόγια, βιβλία, affiches καί έπι- 
στημονικά συγγράμματα περιέχουν φωτογραφίας του έγχρώμους ή 
μή. Εις τό έφετεινόν ήμερολόγιον τοΰ Ε.Ο.Τ. (1966) συνεκεντρώθησαν
2.000 φωτογραφίαι, άντιπροσωπεύουσαι όλους τούς καλλιτέχνας 
φωτογράφους, καί έξ αΰτών έπελέγησαν κατά τόν διαγωνισμόν ύπό 
ειδικής ’Επιτροπής Καλλιτεχνών 12 ώς αί ωραιότεροι, τών όποιων 
αί 6 ανήκουν εις τόν Ν. Στουρνάραν. Τυγχάνει μέλος τής F.I.A.P.

Πάνω στά πηλιορείτικα ψηλώματα
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Μετέωρα: Μονή Μεταμορφώσεως Καντούνι τής Κερκύρας
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