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Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 

(ΠΙΝ. 114) 

Σέ δύο μικρές τοιχογραφημένες εκκλησίες της Ηπείρου, στην Κράψη 

καί στην Κληματιά (Βελτσίστα), διατηρούνται οΐ κτητορικές επιγραφές πού 

αναφέρουν καί τα ονόματα των ζωγράφων. Οί επιγραφές αυτές έχουν δη-

μοσιευθή άλλα το παράνομα του ενός άπο τους ζωγράφους, στη μία σέ 

συμπίλημα καί στην άλλη φθαρμένο, δέν έχει ακόμη διαβαστή μέ τρόπο εν

τελώς πειστικό. 

Ή αρχική δημοσίευση του Χ. Σούλη \ χωρίς φωτογραφία ή άλλη 

αποτύπωση, βασισμένη σέ αρκετά απρόσεκτο απόγραφο δημοδιδασκάλου, 

έδωσε γιά την Κράψη (1563) τά ονόματα : 

Γεωργίου ιερέως καί εκκλησιάρχου (εκ) Θηβών της Βοιωτίας καί ημών αύτα-

δέλφοο Φράγκου το επίκλην το αφζγ' κλπ. 

καί γιά την Κληματιά (Βελτσίστα) : 

Φράγκου ζωγράφου... Δηκοτάρης (;) εκ τόπου Θήβας. 

Το ζεύγος των αδελφών Γεωργίου και Φράγγου ήταν ήδη γνωστό άπο 

τήν επιγραφή στις τοιχογραφίες τού νάρθηκα της Μονής Βαρλαάμ των 

Μετεώρων (1566)2. Οί τρεις αυτές επιγραφές είχαν πολλές φορές δώσει 

αφορμή σέ ευνόητη σύγχυση του έργου τών δύο αδελφών μέ το έργο του ζω

γράφου Φράγγου Κατελάνου, καί αυτού «εκ Θηβών της Βοιωτίας». Ό Ά . Ξυγ-

γόπουλος σωστά ξεχώρισε πρώτος το έργο τών αδελφών Γεωργίου καί Φράγ

γου άπό το έργο τοϋ Φρ. Κατελάνου 3, ενώ ό αείμνηστος Δ. Εύαγγελίδης δέν 

δέχονταν τον διαχωρισμόν αυτόν καί εξακολουθούσε να ταυτίζει τον Φράγγο, 

αδελφό τοο Γεωργίου, μέ τον Κατελανο4. Τή γνώμη του αυτή έβάσιζε σέ 

εικονογραφική καί τεχνοτροπική συγγένεια τών τοιχογραφιών της Κράψης 

μέ τά έργα του Φράγγου Κατελάνου καθώς καί στην ανάλυση τοϋ συμ-

πιλήματος πού ακολουθούσε τό όνομα τοϋ Φράγγου στην επιγραφή τής 

1. Χ. Σ ο ύ λ η ς, Ήπειρ. Χρον. τ. 9, 1934, σ. 84, αρ. 2-3. 
2. Ί . Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς , Δελτ. Ίστ. Έθν. Έτ. 7, 1910, σ. 162 κέ. 
3. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά 

τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 113 κέ. 
4. Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , Ό ζωγράφος Φράγκος Κατελανο ς êv Ήπείρω, ΔΧΑΕ, 

περ. Δ, τ. Α, 1959, σ. 53. 
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Κράψης —πού είχε παραλείψει εντελώς να σημειώσει ό Σούλης— ώς Κατε-

λάνος 5. Το ίδιο αυτό συμπίλημα των γραμμάτων Κ.Α.Τ.Ρ.Η.Σ είχα διαβάσει, 

στις φωτογραφίες πού μου είχε δείξει τότε ό Εύαγγελίδης, Κοτάρης, άλ

λα ή ανάγνωση αύτη δεν είχε γίνει δεκτή ούτε άπό τον Εύαγγελίδη ούτε 

άπο τον Ξυγγόπουλο, πού το ανέλυσε ώς Δικοτάρης 6. 

Δέν είχα δμως τότε προσέξει στή μέτρια φωτογραφία το σημάδι επά

νω άπο το Κ, πού επαναλαμβάνεται στην ίδια επιγραφή στις λέξεις Θ ν? = 

Θηβών και j-ffl = ημών, όπως διακρίνονται καθαρά στην φωτογραφία του 

Π. Βοκοτόπουλου, πού δημοσιεύεται (πίν. 114 β), και είναι γνωστό οτι 

έδώ έχει τή σημασία : ών. 

Επομένως και τό συμπίλημα πού δίδει τό παράνομα τοδ ζωγράφου 

Φράγγου στην επιγραφή της Κράψης πρέπει να άναλυθή ΚΩΝΤΑΡΗΣ 

καί οχι Κοτάρης ή Δικοτάρης (πάντως δχι Κατελδνος). 

Στην άλλη επιγραφή όμως, στην Κληματιά (Βελτσίστα), τό παράνομα 

παρέχεται όλόγραφο. Ό Σούλης πρώτος, άλλα μέ κάποιο δισταγμό, καί 

σε συνέχεια ό Εύαγγελίδης καί ό Ξυγγόπουλος έδιάβασαν Δικοτάρης7. Στή 

λαμπρή φωτογραφία του Π. Βοκοτόπουλου (πίν. 114 α) διαβάζω : 

Άνιστωρίθη υπό χειρός Φράγγου ζωγράφου [κ(ai) το επίκλη] Κοταρής εκ 

τόπου Θήβας κλπ. 

Τα γράμματα μέσα σέ άγγύλες είναι μισοσβυσμένα άπό τα νερά πού 

έρχονται άπό τό παράθυρο, άλλα στή φωτογραφία διαβάζονται τά ίχνη τους 

αρκετά καθαρά8. Ή ανάγνωση δμως αυτή παρέχει μια παραλλαγή τοΰ 

ονόματος πού διαβάσαμε στην Κράψη λιγώτερο συνηθισμένη : Κοταρής 

αντί Κονταρής. Ή εξήγηση αυτής της μικρής διαφοράς μέ τήν «παραδρο-

μήν τοϋ γραφέως» είναι εύλογη, αν προσέξει κανείς οτι στην ϊδια επιγραφή 

ό ζωγράφος ξέχασε στην λέξη ΜΑΡΤΙΟΥ τό ι καί τό πρόσθεσε επάνω άπό 

τό Τ. Τό συμπέρασμα είναι οτι ό ζωγράφος Φράγγος, αδελφός του Γεωργίου 

ίερέως καί έκκλησιάρχου Θηβών, είχε τό παράνομα Κονταρής, πιθανόν 

για να ξεχωρίζει άπό τον ομότεχνο, σύγχρονο καί συμπατριώτη του Φράγ-

γο Κατελάνο. 

5. Στό ίδιο, σ. 46 : δηλ. Φράγκου το έπίκλην Κατελάνου. 
6. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , στο ίδιο σ. 50 καί σημ. 2. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Παρα

τηρήσεις εις ήπειρωτικάς τοιχογραφίας, ΔΧΑΕ, περ. Δ, τ. Α, 1959, σ. 109. 
7. Σ ο ύ λ η ς , στο ίδιο, σ. 85, άρ. 2. Ό Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς, σ. 41, έδιάβαζε : Ά[ν]ι-

στωρίθη υπό χειρός Φράγγου ζωγρά[φου κ(αί) ίερέως] Γείωργίου] Δικοτάρης εκ τόπου 
κλπ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , στό ίδιο, σ. 110 : ...Φράγγου ζωγρά[φου το έπίκλην] Δικοτάρης 
κλπ. ό ί δ ι ο ς , Σχεδίασμα, σ. 116. .. Φράγγου ζωγράφου καί Ιερέως Δικοτάρης. 

8. Ό Π. Βοκοτόπουλος είχε τήν καλωσύνη να μοΟ γνωρίσει τή δική του ανά
γνωση πού έγινε έπί τόπου : διαφέρει μόνο σέ λεπτομέρειες : κ(αί) [τ] ο έπίκλ[ι] Κο
ταρής. 
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Ό Θηβαίος ζωγράφος Φράγγος Κονταρής φαίνεται να είναι νεώτερος 

αδελφός του ιερέως Γεωργίου έκκλησιάρχου και αργότερα σακελλαρίου 

Θηβών. Οί δύο αδελφοί εργάσθηκαν μαζί στις τοιχογραφίες της εκκλησίας 

τήςΚράψηςτό 1563 και στον νάρθηκα της Μ. Βαρλαάμ το 1566. Μόνος 

του ό Φράγγος Κονταρής ζωγραφίζει τήν εκκλησία της Κληματιδς (1568)9. 

Ό ίδιος πρέπει να ζωγράφισε και μία εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 

δίπλα στην Μονή τής «Παναγίας της Μεληνίτσης» 1 0. 

Ή μελέτη τοΰ έργου του θα πρέπει να γίνει προς δύο κατευθύνσεις. 

Πρώτα σέ συσχετισμό μέ το έργο του άδελφοΟ του για να διακριθή, οσο 

είναι δυνατόν ή δική του συμβολή καί, δεύτερο, σέ σχέση μέ τό έργο του 

Φράγγου Κατελάνου, μέ τό όποιο, δπως είχε σωστά παρατηρήσει ό Εύαγ-

γελίδης, συνδέεται αρκετά στενά, Ιδίως στή διακόσμηση τής Κληματιδς 

(Βελτσίστα) πού εΐχεν εκτελέσει μόνος του. Παρά τήν διαφορά στην ποιό

τητα, πού σημειώνει ό Ξυγγόπουλος, αποκλείοντας κάθε σχέση ανάμεσα 

στους δυο Θηβαίους ζωγράφους Φράγγους, νομίζω ότι ή σχέση αυτή είναι 

πραγματική, τόσο στο εικονογραφικό καί τό διακοσμητικό, οσο καί στο τε

χνικό μέρος ώστε να δίδει τήν εντύπωση μαθητείας του νεώτερου κοντά 

στον παλαιότερο καί διαπρεπέστερο συμπατριώτη του καλλιτέχνη. 'Αλλού 

θα γίνει εκτενέστερη ή ανάλυση των σχετικών θεμάτων. 

'Ασφαλώς μια σειρά εκκλησίες τής ΒΔ. Ελλάδας του 16ου αιώνα θα 

πρέπει να αποδοθούν στον κύκλο των τριών Θηβαίων αυτών ζωγράφων, πού 

Θεμελιώνουν κατά κάποιο τρόπο, μια λίγο - πολύ αυτόνομη σχολή ζωγραφι

κής στην Δ. Ελλάδα μέ ιδιαίτερη ακτινοβολία στις βορειότερες γειτονικές 

χώρες. "Ηδη έχει τεθή τό θέμα τής σχέσης των τοιχογραφιών τών δύο εκ

κλησιών στο νησί τών 'Ιωαννίνων μέ τους Θηβαίους ζωγράφους u . 

Καί άλλες τοιχογραφίες, όπως ώρισμένα τμήματα στην εκκλησία τοΟ 

Αγίου Ζαχαρία στην περιοχή τής Καστοριάς 1 2, άλλες μέσα στην Καστο

ριά κλπ., μπορούν να ενταχθούν στον 'ίδιο κύκλο. Λεπτομερέστερη έρευνα 

θα καθορίσει τά μνημεία, μέσα καί εξω άπό τήν ελληνική περιοχή, πού 

μπορούν να σχετισθούν μέ τή «σχολή Θηβών» καθώς καί τή συμβολή τοΰ 

κάθε καλλιτέχνη στο καθένα άπό τά μνημεία. Τότε θα μπορέσομε να έκτι-

μήσομε τή σημασία τής σχολής αυτής. 

Μ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ 

9. Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , στο ίδιο, σ. 40 - 45, 47 κέ. πίν. 8-16. 
10. Μνεία Κ. Ζ η σ ί ο υ , Κεφαλληνίας Χριστ. αρχαιότητες, «Αρμονία» τ. 1, 1900, 

Άπρίλ. σ. 225 : τοΰ Θηβαίου ζωγράφοο Κονταρινοϋ. 
11. Μ. C h a t z i d a k i s , Contribution à l'étude de la peinture post-byzantine, 

Athènes 1953, σ. 21. Σ. Δ ά κ α ρ η ς , 'Οδηγός νήσου 'Ιωαννίνων, 'Αθήναι 1959, σ. 27. 
Ε υ α γ γ ε λ ί δ η ς , σ. 50. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Παρατηρήσεις κλπ., σ. 112-113. 

12. Μ. Μ ι χ α η λ ί δ η ς , Ό ναός του "Αγ. Ζαχαρία Καστοριάς, ΑΔ 22,1967, σ. 77-86. 



R É S U M É 

LE PEINTRE FRANGOS KONTARIS 
(PL. 114) 

L'auteur propose une meilleure lecture des inscriptions de deux églises 
d'Épire, datant de 1563 et 1568, dans lesquelles le nom de l'un des peintres 
était lu : Frangos Katélanos (Evangélidès), ou : Frangos Dikotaris (Xyngo-
poulos). Son nom exact serait Frangos Kontaris. Ce peintre avait peint, en 
collaboration avec son frère Georges, prêtre et ecclésiarche de Thèbes, le 
narthex de Barlaam aux Météores (1566) et l'église de Krapsi (Épire, 1563). 
Seul, il avait décoré l'église de Klimatia (ex- Veltsista) en Épire (1568) ain
si que celle de Saint - Georges à Mélinitsa. 

L'oeuvre de ces trois peintres contemporains — Frangos Katélanos, 
Georges prêtre et Frangos Kontaris — tous originaires de Thèbes, aurait une 
importance particulière pour la formation d'une école de peinture dans la 
Grèce occidentale avec des ramifications dans les pays voisins. C'est pour
quoi une étude particulière doit être consacrée à leur activité et à leurs 
oeuvres. 

M. CHATZIDAKIS 
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