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Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ. 
Η ΤΟΠΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ* 

2^το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, λίγο μετά την κατά
λυση του Βυζαντίου με την άλωση της Κωνσταντινού
πολης, η θρησκευτική τέχνη του υπόδουλου Ελληνι
σμού προοδευτικά ξαναβρίσκει ζωογόνους ρυθμούς 
που εξασφαλίζουν την ελεύθερη συνέχιση της παρά
δοσης με τη διάπλαση μορφών που προσδιορίζουν το 
χαρακτήρα και διαγράφουν τις θεωρητικές προτιμή
σεις της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Τις προϋποθέ
σεις για την εξέλιξη της καθορίζουν σε σημαντικό 
βαθμό η διασπορά των ζωγράφων από τα άλλοτε μεγά
λα κέντρα και η ανάδειξη των καλλιτεχνικών εργα
στηρίων στην περιφέρεια, κατά τεκμήριο σε τόπους με 
αστική συγκρότηση, με πρόσφορες από το παρελθόν 
συνθήκες και με σχετικά προνομιακή μεταχείρηση, 
καθώς και η ευχερέστερη επαφή με τη Δύση, που περ
νά από τη διάχυση του υστερογοτθικού ρυθμού της 
στην Αναγέννηση. 

Η βενετοκρατούμενη Κρήτη, το μεγαλύτερο κέντρο 
ζωγραφικής, με αμείωτη παραγωγή φορητών έργων το 
15ο και το 16ο αιώνα, δημιουργεί και προωθεί με την 
πλατιά κυκλοφορία των εικόνων εκτός του νησιού 
υποδειγματικούς τρόπους και νέους εικονογραφικούς 
τύπους που θα ισχύσουν ως πρότυπα. 
Η επίδοση των ζωγράφων της στην τοιχογραφία δε 
φαίνεται ανάλογα εκτενής, μέχρι την έξοδο τους με 
τον Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά στην ηπειρωτική Ελ
λάδα1. Την ίδια εποχή, ένα εργαστήριο ή σχολή εντο
πίζεται στην Καστοριά, με σημαντική δράση των ζω
γράφων στα τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα 
στη Μακεδονία, στα Μετέωρα και σε βόρειες περιοχές 
της Βαλκανικής. Αν και λείπει η λεπτομερής μελέτη 
των έργων, η τέχνη τους είναι γνωστότερη σήμερα2. 
Έχοντας στέρεες καταβολές στην ύστερη παλαιολό-
γεια παράδοση, ειδικότερα της Μακεδονίας, και, όπως 
από άλλη σκοπιά οι Κρητικοί, ανοιχτοί ως ένα σημείο 
σε σύγχρονες δυτικές απόψεις, ιδίως του διεθνούς 
υστερογοτθικού ρυθμού και της πρωτοαναγεννησια-
κής ιταλικής ζωγραφικής, χειρίζονται με ευχέρεια τρό
πους δραματικής ερμηνείας των σκηνών, με προτίμη
ση στις πραγματολογικές και διακοσμητικές λεπτομέ
ρειες και με πλούσιο, καλλιεργημένο στις διαβαθμί
σεις του χρώμα, και τείνουν στην απόδοση αγίων με 

αρχοντικό παρουσιαστικό και επιτηδευμένες στάσεις 
αξιωματούχων. Με άλλες συναφείς εκδηλώσεις, που 
σε γενικότερη θεώρηση συνιστούν εκφάνσεις μιας 
κοινής της εποχής για την τέχνη των ορθοδόξων, απο
τελούν, όσο είναι γνωστό, την πραγματικότητα της 
μνημειακής ζωγραφικής στην τουρκοκρατούμενη χώ
ρα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα. 
Γύρω στο 1530 η εικόνα αλλάζει. Η διακόσμηση με 
τοιχογραφίες του καθολικού της μονής του Αγίου Νι
κολάου του Ανάπαυσα στα Μετέωρα3 και της μονής 
του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών ή του Σπα
νού στο Νησί της λίμνης των Ιωαννίνων4 οριοθετούν 

* Εισήγηση στο Ενδέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντι
νής Αρχαιολογίας και Τέχνης, βλ. Πρόγραμμα και περιλήψεις ει
σηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1991, σ. 11 κ.ε. Οι φωτογραφί
ες των Εικ. 1, 3, 4, 6, 8-14, 20 και 21 είναι από το αρχείο της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος, της Εικ. 2 του τ. Κέντρου Συντηρήσεως 
Αρχαιοτήτων, των Εικ. 5 και 7 του ζωγράφου και συντηρητή Φ. 
Ζαχαρίου, των Εικ. 15, 16, 19 και 22 της Εφορείας Βυζαντινών Αρ
χαιοτήτων Ιωαννίνων (του υπαλλήλου φωτογράφου Β. Πτηνόπου-
λου) και της Εικ. 18 του συναδέλφου Εφόρου Αρχαιοτήτων Ε. Τσι-
γαρίδα, στους οποίους οφείλω θερμές ευχαριστίες· της Εικ. 17 ήταν 
προσφορά του Στ. Πελεκανίδη. 

1. Βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Έλληνες ζωγράφοι μετά την Ά λ ω σ η 
(1450-1830), 1, Αθήνα 1987, σ. 79 κ.ε. 
2. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ό.π., σ. 77 κ.ε. Ε. Γ ε ω ρ γ ι τ σ ο γ ι ά ν ν η , Έ ν α 
εργαστήριο ανωνύμων ζωγράφων του δεύτερου μισού του 15ου αιώ
να στα Βαλκάνια και η επίδραση του στη μεταβυζαντινή τέχνη, 
ΗπειρΧρον 29(1988/89), σ. 145 κ.ε. Η ί δ ι α , Εικονογραφικές παρα
τηρήσεις στις τοιχογραφίες του παλιού Καθολικού στη Μ. Μετα
μορφώσεως των Μετεώρων (1483), Θεσσαλικό Ημερολόγιο 15 
(1989), σ. 97 κ.ε. Ε. Τ σ ι γ α ρ ί δ α ς , Η μνημειακή ζωγραφική στη 
Μακεδονία τον 15ο αιώνα, Ό γ δ ο ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μετα
βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις 
εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1988, σ. 17 κ.ε. M. G a r i d i s , 
La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzan-
ce (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère, Athènes 
1989, σ. 57 κ.ε. M. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς - Δ . Σ ο φ ι α ν ό ς , Το Μεγάλο Μετέ
ωρο, Ιστορία και Τέχνη, Αθήνα 1990, σ. 34 κ.ε. 

3. M. C ha t zi da k is, Recherches sur le peintre Théophane le Cretois, 
DOP 23-24 (1969-1970), σ. 315 κ.ε., εικ. 2-16. Δ. Τ α λ ι ά ν η ς - Β . 
Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς , Ημέρα Τρίτη, Μετέωρα 1990, εικ. σ. 47, 51-93, 
114-123. 

4. Μ. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών 
και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήναι 1983 
(στο εξής: Η μονή των Φιλανθρωπηνών). Βλ. και G a r i d i s , ό.π., σ. 
173 κ.ε. 
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Εικ. 1. Μονή των Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων. Ο αρχικός διάκοσμος στη βόρεια πλευρά του ναού. 

την εμφάνιση δύο, αντίστοιχα, ζωγραφικών συστημά
των, της κρητικής και της τοπικής ηπειρωτικής σχο
λής, που θα επικρατήσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα 
το 16ο αιώνα. Το πρώτο γνωστό έργο του Κρητικού 
ζωγράφου και μοναχού Θεοφάνη στο μικρό μοναστήρι 
των Μετεώρων το 1527 και λίγο αργότερα, πιθανώς το 
1531/ 32, οι τοιχογραφίες ανώνυμου ζωγράφου στο μο
ναστήρι των Φιλανθρωπηνών (Εικ. 1) δείχνουν ολάν
θιστη, πράγματι, την αρχή μιας μακράς και πλούσιας 
διαδρομής μέχρι τα τέλη του αιώνα των δύο σχολών, 
που θα υπερισχύσουν στα μεγάλα μοναστικά κέντρα 
και σε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες της τουρκο
κρατούμενης χώρας, από την Ή π ε ι ρ ο ως την Εύβοια 
και από τη Μακεδονία ως τη Βοιωτία. Η γεωγραφική 
έκταση, η χρονική διάρκεια, η συνοχή των εικονολο
γικών και το εύρος των εικονογραφικών απόψεων, το 

ζωγραφικό ήθος, οι διαδικασίες στη μετεξέλιξη του 
ύφους, οι πηγές της δημιουργίας και οι καταβολές 
στην τέχνη των επιγενομένων αρκούν να προσδώσουν 
στα δύο ζωγραφικά συστήματα το χαρακτηρισμό της 
σχολής. Η λαμπρή τροχιά τους, αλληλένδετη στα επι
μέρους και ωστόσο σταθερά παράλληλη ως προς τις 
ρυθμολογικές τάσεις, το ιδεογραφικό περιεχόμενο και 
τις προγραμματικές κατευθύνσεις, συνιστά το σπου
δαιότερο καλλιτεχνικό γεγονός του 16ου αιώνα. Την 
αδιαφιλονίκητη λάμψη του φαινομένου που, με ανά
λογες εκδηλώσεις σε άλλους τομείς, χαρίζει στην 
εποχή την ασύγκριτη αίγλη ακμής της μετά την άλω
ση τέχνης των ορθοδόξων, σημειοδοτούν οι γενναίες 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι χορηγοί και οι 
ζωγράφοι των έργων των δύο σχολών, η ευρωστία, ο 
πλούτος και το υψηλό επίπεδο των παραστατικών ιδε-
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ών, όσο και η έκταση αποδοχής αυτών των ιδεών από 
ένα κοινό που, ανεξάρτητα από τη στάθμη παιδείας 
του, θεμελίωνε στην ανάγνωση τους τη θρησκευτική 
και σε ευρύτερη έννοια την εθνική του ταυτότητα. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική έρευνα με 
ευοίωνη στροφή του ενδιαφέροντος στη μεταβυζαντι
νή εποχή ζητεί να εξαλείψει τα κενά γνώσης στη μνη
μειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα, που όμως παραμέ
νουν πολλά εφόσον, κατά κύριο λόγο, εκκρεμεί η συ
στηματική μελέτη σπουδαίων έργων των δύο σχολών. 
Ό σ ο η έρευνα προχωρεί, τα αιτήματα προβάλλουν 
πιο έντονα. Σύνολα τοιχογραφιών από τα σημαντικό
τερα, του Αγίου Όρους5, των Μετεώρων (Εικ. 5 και 
7), της μονής των Φιλανθρωπηνών (Εικ. 3-4, 6, 8-14, 
19-21), της μονής Δουσίκου, της Μυρτιάς (Εικ. 2), της 
Ζάβορδας, της Βασιλικής της Καλαμπάκας και άλλα 
πολλά είναι ατελώς γνωστά, και αρκετά αξιώνουν ακό
μη την απαλλαγή από τη φθορά και τις προσθήκες του 
χρόνου. Και τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο 
σ' αυτά. Παράλληλα με τις δύο σχολές υπάρχουν και 
αναπτύσσονται, με ή χωρίς την επιρροή τους, μικρό
τερα ζωγραφικά κινήματα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
όπως και στη νησιωτική περιφέρεια, που η πληρέστε
ρη γνώση τους είναι απαραίτητη επίσης για να σχη
ματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα της μνημειακής ζω
γραφικής του 16ου αιώνα. 

Το ωραίο έργο του Θεοφάνη στη μονή του Ανάπαυσα 
είναι και το πρώτο γνωστό της κρητικής μνημειακής 
ζωγραφικής στην ηπειρωτική χώρα. Ακολουθεί σε λί
γο η διακόσμηση της μονής των Φιλανθρωπηνών 
(Εικ. 1), πρώτη από τρεις ή τέσσερις ζωγραφικές φά
σεις στο 16ο αιώνα, όπου η θησαυρισμένη γνώση και 
πείρα της ελλαδικής τέχνης συνυφαίνονται σοφά με 
την προηγμένη τεχνική, με δομές και τύπους της κρη
τικής τέχνης, σε ευτυχισμένη συνάντηση. Η τοπική 
ηπειρωτική σχολή δημιουργεί εδώ το πρώτο της αρι
στούργημα. Ό τ ι δε αυτό συμβαίνει στα Γιάννενα, δεν 
πρέπει να είναι τυχαίο. Η πρωτεύουσα άλλοτε του Δε
σποτάτου της Ηπείρου είχε τις κατάλληλες προϋποθέ
σεις γι' αυτό, παράδοση τέχνης, κοινωνική και οικο
νομική υπόσταση, ευνοϊκή μεταχείριση από τον κα
τακτητή, στενές σχέσεις με τα Μετέωρα, όπου το έργο 
του Θεοφάνη. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι μέλη 
ισχυρών οικογενειών, των «επισημότατων Ιωαννινιω-
τών», των Φιλανθρωπηνών, Αψαράδων, ίσως και 
Στρατηγοπούλων, που στρέφονται στο μοναχισμό, 

5. Με εξαίρεση τις τοιχογραφίες της μονής Σταυρονικήτα. Βλ. το 
υποδειγματικό έργο του Μ. Χατζηδάκη, Ο Κρητικός ζωγράφος Θε
οφάνης, Η τελευταία φάση της τέχνης του στις τοιχογραφίες της 
Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ! ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ 

Εικ. 2. Μονή Μυρτιάς στην Αιτωλία. Ο προφήτης Ιώβ. 

Εικ. 3. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Ο προφήτης Μαλαχίας 
στο θόλο του ναού. 
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ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 

Εικ. 4. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Μερική άποψη των τοι
χογραφιών στο θόλο τον ναού. 

Εικ. 5. Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα. Ο Λουκάς ζωγραφίζει 
την Παναγία. 

Εικ. 6. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Άποψη των τοιχογρα
φιών στην ανατολική πλευρά του ναού. 

αναπτύσσουν το 16ο αιώνα αξιοσημείωτη δραστηριό
τητα σε έργα θρησκευτικής ευποιίας στο Νησί και στα 
Μετέωρα, όπου ιδρύουν ή ανακαινίζουν μονές, κοπιά
ζουν και δαπανούν για τη διακόσμηση τους από ζωγρά
φους της τοπικής ηπειρωτικής σχολής 6. 
Την ικανότητα και την τόλμη να ενστερνιστούν το 
καινούργιο που έφερε η κρητική τέχνη είναι πολύ πι
θανό ότι είχαν στα Γιάννενα από προηγούμενες επα
φές με τα έργα της. Η ολοσχερής καταστροφή αργό-
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τερα των εκκλησιών των Ιωαννίνων περιορίζει ανα
γκαστικά τη γνώση για την τέχνη της πόλης σε μερι
κές εικόνες του Αρχιμανδρειού7 και κυρίως στα μνη
μεία του Νησιού και της ευρύτερης περιφέρειας. Αλλά 
οι τοιχογραφίες του Ξένου Διγενή από το Μουχλί της 
Πελοποννήσου στην Παναγία των Παλαιοφραστανών 
(Κάτω Μερόπη) κοντά στην Κόνιτσα8, μετά το 1470 
που ο ζωγράφος εργάστηκε στην Κρήτη 9, και μια εικό
να στο Νησί που συνδέεται με την τέχνη του 1 0 δεν 
είναι οι μόνες σχετικές μαρτυρίες. Υπάρχει μια κρητι
κή εικόνα της Παναγίας από το δεύτερο μισό του 15ου 
αιώνα που διασώθηκε στα Γιάννενα και μεταφέρθηκε 

6. Για τους Φιλανθρωπηνούς βλ. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η 

μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 21 κ.ε. Για τους Αψαράδες Α. Τ ο ύ ρ 

τα, Νεκτάριος και Θεοφάνης οι Αψαράδες και η μονή του Προδρό

μου στο Νησί των Ιωαννίνων, ΗπειρΧρον 22 (1980), σ. 70 κ.ε. 

Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 203. 

Δεν αποκλείεται, εξάλλου, ότι από τους δύο το 1453 ιερομόναχους 

ηγουμένους (Νήφων Μεταξάς και κυρ Σωφρόνιος) της μονής του 

Αγίου Νικολάου του Στρατηγοπούλου, όπως λεγόταν τότε, ή του 

Ντίλιου στο Νησί των Ιωαννίνων (Θ. Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , ΟΙ τοιχο

γραφίες τής Μονής Ντίλιου, 'Ιωάννινα 1980, σ. 10 κ.ε.) ο Σωφρόνι

ος να ήταν της οικογένειας των κτητόρων, όπως εικάζεται από την 

ιδιαίτερη προσφώνηση κυροΰ Σωφρονίου στην κτητορική επιγρα

φή (ο G a r i d i s , ό.π., σ. 174 και 358, τον αναφέρει από λάθος ως 

λαϊκό). Για τη σημαίνουσα θέση της γιαννιώτικης αριστοκρατίας 

ως χορηγών των έργων βλ. επίσης G a r i d i s , ό.π., σ. 359. 

7. Αδημοσίευτες. 

8. ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 25 κ.ε., πίν. 260-261 (Π. Λ. Βοκοτόπου-

λος). 

9. Π. Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Η χρονολογία των τοιχογραφιών του 

Ξένου Διγενή στα Απάνω Φλώρια Σελίνου, AAA XVI (1983), Σύμ

μεικτα, σ. 142 κ.ε. 

10. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, Κατάλογος έκθεσης, Αθή

να 1986, αριθ. 122 (Δ. Δ. Τριανταφυλλόπόυλος) (= Byzantine and 

Post Byzantine Art, Athens 1986, αριθ. 122. Affreschi e icone dalla 

Grecia, Atene 1986, αριθ. 79. From Byzantium to El Greco, Athens 

1987, αριθ. 55. Holy Image, Holy Space, Athens 1988, αριθ. 65). Για 

τη σύνδεση της εικόνας με την τέχνη του Ξένου Διγενή, Μ. Α χ ε ι 

μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Εικόνες της μονής Ελεούσας στο Νησί 

των Ιωαννίνων, στον υπό έκδοση τόμο εις μνήμην Λ. Μπούρα. 
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το 1584 στο Νησί" και μερικές άλλες στα μοναστήρια 
του, αυτές κατά πάσα πιθανότητα γιαννιώτικων εργα
στηρίων από τις αρχές του 16ου αιώνα, με κρητικούς 
εικονογραφικούς τύπους, μάλιστα του Ανδρέα Ρίτζου 
σε δύο εικόνες12. Τα αναφερόμενα έργα συνιστούν εν
δείξεις για την πρωιμότερη αποδοχή από προοδευτι
κούς κύκλους στα Γιάννενα των κρητικών καλλιτε
χνημάτων και την εξοικείωση τους μ' αυτά, σε εποχή 
κιόλας που, εκτός από λίγες περιπτώσεις, δε μαρτυρεί-
ται η πλατιά διακίνηση κρητικών εικόνων στην ηπει
ρωτική χώρα. 
Στον ξυλόστεγο τότε ναό της μονής των Φιλανθρωπη-
νών, η ιστορία της Παναγίας και ως κύριο θέμα η 
ιστορία του Χριστού ξετυλίγονται σε συνέχεια στις 
αδιάσπαστες επιφάνειες των τοίχων με το σύστημα της 
ζωφόρου, όπως σε μακρύ ειλητό, με αργότερο και αλ
λού γρήγορο, συντονισμένο στη βία των γεγονότων 
ρυθμό13 (Εικ. 1). Το βάρος στην εικονογράφηση έχει ο 
κύκλος των Παθών με τα αναστάσιμα, που κατέχει τη 
μία από τις δύο ζώνες συνθέσεων, με συναρπαστική 
στην ανάπτυξη του πλοκή και δραματική στις κορυ
φώσεις του ένταση. Ακολουθούν κάτω ψηλοί και λε
πτόσωμοι άγιοι με ευγενικό, κομψό παρουσιαστικό, 
κατάκοσμες φορεσιές και επίσημες στάσεις, σε ιεραρ
χημένη πομπή. Οι παραστάσεις, πολυπρόσωπες, με 
πλούσια επεισόδια που πυκνώνουν και ενοποιούν την 
αφήγηση, έχουν μέγεθος σαν φορητής εικόνας, όπως 
συχνά των άλλων τοιχογραφιών της σχολής, και σε 
σύγκριση μ' αυτές πλαστική υφή, ευγένεια και λεπτό
τητα μορφών που κρατούν ακόμη τον τόνο του 15ου 
αιώνα, καθώς ανάλογα της μονής του Ανάπαυσα. Η 
διάχυτη γοητεία του υστερογοτθικού ρυθμού και το 
αναγεννησιακού κλίματος ενδιαφέρον για τον άνθρω
πο και τις εκδηλώσεις του αναφαίνονται διακριτικά* οι 
κρητικοί εικονογραφικοί τύποι συμβιώνουν αδιατά
ρακτα με τους οικείους της ελλαδικής παράδοσης τύ
πους, που η αρχή τους ανάγεται στην παλαιολόγεια 
εποχή και την πιο πρόσφατη του εργαστηρίου της 
Καστοριάς και τοπικών έργων14. Η ιδιοφυΐα του ανώ
νυμου ζωγράφου της μονής κατορθώνει την αβίαστη 
σύζευξη των ποικίλων στοιχείων σε ενιαίο, πρωτότυ
πο σύνολο με ομοιογένεια δομής και αρμονία ρυθμού. 
Η επισήμανση των πηγών του υποδειγματικού για 
τους επόμενους ζωγράφους διακόσμου αποκαλύπτει, 
με τα διακριτικά επίσης της τοπικής ηπειρωτικής 
σχολής στοιχεία του ύφους, τα πλαίσια έκτοτε των 
αναζητήσεων, την ακατάπαυστη για ανανέωση δύνα
μη, την τόλμη και τη ζωντάνια αυτής της ζωγραφικής. 
Το πρώτο έργο της μονής των Φιλανθρωπηνών ακο
λουθεί μια σειρά από δεκαεφτά ακόμη γνωστά σύνολα 
τοιχογραφιών σε δεκατέσσερα μοναστήρια και ναούς 
μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Στην Ήπειρο υπάρ

χουν οχτώ (μονές των Φιλανθρωπηνών (Εικ. 1, 3-4, 6, 
8-14, 19-21)15, Στρατηγοπούλου ή Ντίλιου (Εικ. 15-
16)'6 και Ελεούσας17 στο Νησί, ναοί Αγίου Νικολάου 
στην Κράψη (Εικ. 22)18, Αγίου Δημητρίου19 και Με
ταμόρφωσης στη Βελτσίστα20)· δέκα στην Αιτωλία 
(μονή της Μυρτιάς21, Εικ. 2), στη Θεσσαλία (μονή 
Βαρλαάμ στα Μετέωρα22 (Εικ. 5, 7), στη Μακεδονία 
(ναός της Ρασιώτισσας στην Καστοριά23 (Εικ. 17), μο
νές Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος (Εικ. 18)24 

και Ζάβορδας στα Γρεβενά)25, στην Εύβοια (ναός της 
Παλαιοπαναγιάς στη Στενή26, μονή Γαλατάκη27) και 
στη Βοιωτία (μονή Οσίου Μελετίου28). Αξίζει να πα-

11. Γ. Α. Σωτηρίου, Κειμήλια Ιωαννίνων, ΗπειρΧρον 6(1931), σ. 
3 κ.ε., πίν. Α'. Σπ. Ασδραχάς, Γύρω από την ενθύμηση του 1584, 
ΗπειρΕστία 8 (1959), σ. 87 κ.ε. ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, σ. 613, 
πίν. 435β-γ και 436 (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου). Βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή τέχνη, αριθ. 119 (Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος) (= By
zantine and Post Byzantine Art, αριθ. 119. Affreschi e icone, αριθ. 
73). Η Παναγία, του τύπου της Γλυκοφιλούσας, έχει την επωνυμία 
« Ή * Ελεούσα». Το όνομα της πήρε, πιθανότατα τότε, η αφιερωμένη 
πριν στον Ά γ ι ο Νικόλαο ομώνυμη μονή του Νησιού στην οποία 
μεταφέρθηκε η εικόνα. 
12. Μ. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Εικόνες των Ιωαννίνων, στον 
υπό έκδοση τιμητικό τόμο Σ. Δάκαρη. Η ίδια, Εικόνες της μονής 
Ελεούσας (βλ. υποσημ. 10). ΑΔ, ό.π. (υποσημ. 11), πίν. 437α-β και 
438β. Holy Image, Holy Space, αριθ. 66 (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιά
νου). 
13. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
41 κ.ε., πίν. 1-68, σχέδ. Α-Δ. 
14. Ό.π., σ. 222 κ.ε. 
15. Ό.π. (υποσημ. 13). Για τις επόμενες επίσης τοιχογραφίες, στο 
ίδιο, σ. 37 κ.ε., 175, 179 κ.ε., 181 κ.ε. και σποραδικά, πίν. 77-80. 
Garidis, ό.π. σ. 155, 173, 176, 178 κ.ε. και σποραδικά, εικ. 182-185 
(με λάθη στην αρίθμηση των ζωγραφικών ζωνών). Α. Stavropou-
lou-Makri, Les peintures murales de l'église de la Transfiguration 
à Veltsista (1568) en Epire et l'atelier des peintres Kondaris (στο εξής: 
Les peintures murales), Ιωάννινα 1989, σ. 167 κ.ε., εικ. 65. Μ. Αχει
μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Οι τοιχογραφίες της μονής του Αγίου Νι
κολάου των Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων (ανέκδοτη). 

16. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π. (υποσημ. 6). Βλ. και Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο 
τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 176, 180 και σποραδι
κά, πίν. 81-82. Garidis, ό.π., σ. 173 κ.ε., εικ. 24-29 (με λάθη στην 
ταύτιση παραστάσεων). 
17. Garidis, ό.π., σ. 358. Stavropoulou-Makri, Les peintures 
murales, σ. 170 κ.ε., εικ. 66a-71b. 
18. Δ. Ευαγγελίδης, Ό ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος έν Ήπεί-
ρω,ΔΧΑΕ,περ. Δ'-τ. Α'(1959), σ. 45 κ.ε., πίν. 18-22. Μ. Χατζηδά
κης, Ό ζωγράφοςΦράγγος Κονταρής, ΔΧΑΕ, περ. Δ'-τ. Ε' (1966-
1969), σ. 299 κ.ε., πίν. 114β. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή 
των Φιλανθρωπηνών, σ. 183 κ.ε. και σποραδικά, πίν. 89. Garidis, 
ό.π., σ. 182 κ.ε. και σποραδικά. Stavropoulou-Makri, Les pein
tures murales, σ. 137 κ.ε. και σποραδικά, εικ. 53a-55b. 
19. Α. Σταυροπούλου-Μακρή, Πρώτες ειδήσεις για τοιχογρα
φίες του 16ου αιώνα στον Άγιο Δημήτριο Βελτσίστας, ΗπειρΧρον 
24 (1982), σ. 176 κ.ε., πίν. 29-34. Η ίδια, Les peintures murales, σ. 
157 κ.ε. και σποραδικά, εικ. 60-64Ò. 
20. Stavropoulou-Makri , Les peintures murales, σ. 23 κ.ε., εικ. 
l-52b. 
21. Α. Κ. Ορλάνδος, Ή έν Αιτωλία Μονή τής Μυρτιάς, ΑΒΜΕ 
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Εικ. 7. Μονή Βαρλαάμ. Η Ανάληψη, λεπτομέρεια. 

Θ' (1961), σ. 103 κ.ε., πίν. 10-13. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η 
μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 173 κ.ε., 179 και σποραδικά, πίν. 75-
76. Α. Δ. Π α λ ι ο ύ ρ α ς , Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα 1985, 
σ. 126 κ.ε., εικ. 118-124. G a r i d i s , ό.π., σ. 172 κ.ε. και σποραδικά, 
εικ. 179-181. 

22. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα Ιστορίας τής θρησκευτικής ζω
γραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 114 κ.ε., 258 κ.ε., πίν. 
28-32.1. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Η μεταβυζαντινή τέχνη (1453-1700) και 
η ακτινοβολία της, ΙστΕΕ Γ, 1974, σ. 425, εικ. σ. 428-429. Η. D e l i -
y a n n i - D o r i s , Die Wandmalereien der Lite der Klosterkirche von 
Hosios Meletios, München 1975, σ. 132 κ.ε., εικ. 36-40. Γ. Γ. Γ ο ύ ν α 
ρης, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγίων 'Αποστόλων καί τής Παναγίας 
Ρασιώτισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 178 και σπο
ραδικά, πίν. 35β, 38α, 39α και 44-46. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , 
Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 176 κ.ε., 180 και σποραδικά, πίν. 
83-85 και 90. Ν. Ν ί κ ο ν ά ν ο ς, Μετέωρα, Τα μοναστήρια και η ιστο
ρία τους, Αθήνα 1987, σ. 42 κ.ε., εικ. 34-45. G a r i d i s , ό.π., σ. 191 
κ.ε., εικ. 30-38, 186-189 και 193-195. S t a v r o p o u l o u - M a k r i , Les 
peintures murales, σ. 153 κ.ε., εικ. 56a-59. Α. Ζ. Σ ο φ ι α ν ό ς , Μετέω
ρα, Οδοιπορικό, χ.τ.-χρ., σ. 21 κ.ε., εικ. σ. 27-32. 

23. Γ ο ύ ν α ρ η ς , ό.π., σ. 105 κ.ε., πίν. 24-35α, 36-37, 38β καί 39β-42. 
Βλ. και Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπη
νών, σ. 177 κ.ε., 180 και σποραδικά, πίν. 86. 

24. G. Mil let , Monuments de l'Athos, I. Les peintures, Paris 1927, 

πίν. 255.2-260. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, σ. 12 κ.ε., πίν. 33.1. Α. 
E m b i r i c o s , L'école Cretoise, Paris 1967, σ. 122 κ.ε., εικ. 57, 59, 62 
και 63. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ό.π. (υποσημ. 22), σ. 424 κ.ε. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ -
Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 178, 180 και σπορα
δικά, πίν. 87-88. G a r i d i s , ό.π., σ. 357 και σποραδικά, εικ. 196-198. 

25. ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, σ. 15, πίν. 20α (Μ. Μιχαηλίδης). Μ. 
Μ ι χ α η λ ί δ η ς , Νέα στοιχεία ζωγραφικού διακόσμου δύο μνημείων 
της Μακεδονίας, AAA IV (1971), σ. 341 κ.ε., εικ. 6-9 και 11-16. 
Γ ο ύ ν α ρ η ς , ό.π., σ. 177 κ.ε. και σποραδικά. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α 
μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 173, 178 κ.ε., 181 κ.ε., 203 
και σποραδικά. G a r i d i s , ό.π., σ. 191 και σποραδικά, εικ. 199-200. 

26. Α ρ χ ι μ . Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς Λ ι ά π η ς , Μεσαιωνικά μνημεία Ευβοίας, 
'Αθήναι 1971, σ. 139 κ.ε., πίν. 125-142 και Θ'-ΙΑ' . Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ -
Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 173, 200, 203. G a 
ridis, ό.π., σ. 157 κ.ε. 

27. Λ ι ά π η ς , ό.π., σ. 67 κ.ε., πίν. 34-43 και ΙΓ ' -ΙΔ ' . Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , 
ό.π. (υποσημ. 22), σ. 425. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή 
των Φιλανθρωπηνών, σ. 184 κ.ε., 203. G a r i d i s , ό.π., σ. 247, 255 κ.ε., 
εικ. 219. S t a v r o p o u l o u - M a k r i , Les peintures murales, σ. 174 κ.ε., 
εικ. 72. Για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών της μονής Γαλατά-
κη στο 1586 βλ. J. Köder , Negroponte, Wien 1973, σ. 158 και 166. 

28. D e l i y a n n i - D o r i s , ό.π. (υποσημ. 22). Βλ. και Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ -
Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή'των Φιλανθρωπηνών, σ. 185. S t a v r o p o u 
l o u - M a k r i , Les peintures murales, σ. 176, εικ. 73a-b. 
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ρατηρηθεί η διασπορά των διακοσμήσεων εκτός της 
Ηπείρου, σε εκτεταμένη περιοχή της κεντρικής και 
της βόρειας Ελλάδας, σε αντίθεση με τις κρητικές 
διακοσμήσεις που συγκεντρώνονται κατ' εξοχήν στις 
μεγάλες μοναστικές κοινότητες του Αγίου Ό ρ ο υ ς και 
των Μετεώρων, οφειλόμενη κατά σημαντικό μέρος σε 
αλληλοδιάδοχες, συχνά ευεξήγητες σχέσεις των κατά 
τόπους χορηγών και ζωγράφων των έργων. Σημειώνε
ται, για παράδειγμα, η περίπτωση των κτητόρων της 
μονής Βαρλαάμ Νεκταρίου και Θεοφάνη Αψαρά, που 
διατηρούν στενούς δεσμούς με τη γενέτειρα τους, τα 
Γιάννενα και το Νησί, ή του ιερέα Γεωργίου Κονταρή, 
που ως τιτλούχος της Μητρόπολης Θηβών θα πρέπει 
να είχε τακτική επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα του, 
όπου και ως ζωγράφος πιθανότατα μόρφωσε με τον 
αδελφό του μαθητές, καθώς το δείχνουν οι τοιχογρα
φίες της κοντινής μονής του Οσίου Μελετίου και οι 
προηγούμενες της μονής Γαλατάκη στην Εύβοια2 9. Η 
γεωγραφική έκταση των έργων, που από άλλη άποψη 
δείχνει το κύρος της σχολής και των εκπροσώπων της, 
ερμηνεύει επίσης ως ένα σημείο τη μεγάλη διάδοση, 
ως την Πελοπόννησο και βόρεια στη Βαλκανική, που 

παρουσιάζουν οι ιδέες της, μάλιστα στις επόμενες, 
διαμορφούμενες ήδη στον όψιμο 16ο αιώνα γενιές των 
ζωγράφων, που προέρχονται τώρα κυρίως από ημια
στικό και αγροτικό περιβάλλον3 0. 
Είναι σημαντικό για την έρευνα ότι από τις δεκαοχτώ 
συνολικά διακοσμήσεις οι δώδεκα είναι ακριβώς χρο
νολογημένες με επιγραφές από το 1539 (μονή της 
Μυρτιάς)3 1 (Εικ. 2) μέχρι το 1592/93 ή 1595/96 (τοιχο
γραφίες του τρούλου στη μονή της Ζάβορδας)3 2, που 
δίνουν πολύτιμα στοιχεία για τους πάτρωνες και συ
νεργούς και μερικές για τη διάρκεια των εργασιών. 
Τέσσερις μόνο, κι αυτές στο δεύτερο μισό του αιώνα 
και με κάλυψη εννιά χρόνων στην εξηντάχρονη πα
ρουσία της σχολής, έχουν το όνομα των ζωγράφων: 
του εκ Θηβών της Βοιωτίας Φράγγου Κατελάνου (πα
ρεκκλήσι Αγίου Νικολάου στο καθολικό της μονής 
της Λαύρας, 1560), των Θηβαίων, επίσης, αδελφών ιε
ρέα Γεωργίου και Φράγγου Κονταρή ('Αγιος Νικό
λαος της Κράψης, 1563* λιτή στο καθολικό της μονής 
Βαρλαάμ, 1566) και μόνου του Φράγγου Κονταρή (Με
ταμόρφωση της Βελτσίστας, 1568). Οι άλλοι τεχνίτες 
παραμένουν ανώνυμοι, όπως συνήθως αυτήν ακόμη 

Εικ. 8. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Η Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη στο Ιερό. 
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την εποχή, από ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη, ίσως 
γιατί δεν ήταν ξενομερίτες σαν τους Θηβαίους αλλά 
Γιαννιώτες, που δεν είχαν χρεία να δηλώσουν το όνομα 
και το πατριδωνυμικό τους, ή γιατί δεν τους δόθηκε 
ευκαιρία γ ι ' αυτό είτε για άλλους λόγους που μας δια
φεύγουν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση πολ
λών ζωγράφων της Κρήτης. 
Η θηβαϊκή καταγωγή των τριών ζωγράφων, που εργά
στηκαν στην Ή π ε ι ρ ο και στην ηπειρωτική μονή Βαρ
λαάμ, όπου ο Φράγγος Κατελάνος διακόσμησε πιθα
νώς το καθολικό το 1548, εγείρει εύλογα το ερώτημα 
της καλλιτεχνικής παιδείας τους, συγκεκριμένα του 
τόπου τους, άρα και των γενεσιουργών ενδεχομένως 
σχέσεων της σχολής με τη Θήβα, ερώτημα που η έλ
λειψη στοιχείων της τέχνης της αφήνει ακόμη αναπά
ντητο. Οι τοιχογραφίες του ναού της Παλαιοπαναγιάς 
στη Στενή της Εύβοιας, που ίσως ανήκουν στα μέσα 
του αιώνα 3 3, παρουσιάζουν με την ιδιοσυστασία του 
ύφους τους ειδικότερο ενδιαφέρον από την άποψη αυ
τού του ζητήματος. Από το άλλο μέρος, η μάλλον όψι
μη εμφάνιση των Θηβαίων ζωγράφων, που έδωσαν πρό
δηλη ώθηση και έκταση στη σχολή, η ύπαρξη των 

Εικ. 9. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Το Συνέδριο των Αρχιε

ρέων στο θόλο του ναού (ΒΔ.). 

σπουδαίων έργων της στα μοναστήρια του Νησιού, 
όπου και το πρώτο γνωστό στη μονή των Φιλανθρω
πηνών, και οι διαχρονικά ελεγχόμενοι δεσμοί της με 
την τέχνη στην Ή π ε ι ρ ο και τις όμορες περιοχές οδη
γούν με τα σημερινά δεδομένα στην άποψη ότι η κύ
ρια, αν μη και η πρώτη, εστία της ήταν στα Γιάννενα. 
Σ ' αυτή τη διαπίστωση βασίζεται η αμφίσημη ονομα-

29. D e l i y a n n i - D o r i s , ό.π., σ. 157 κ.ε. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά -
νου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 203. 

30. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ό.π., σ. 425 κ.ε. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , 
Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 185. Α. Γ. Τ ο ύ ρ τ α , Οι ναοί του 
Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, 
Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, Αθήνα 1991. 
Α. V a s i l i o u , Brancovan Mural Painting and Several Aspects Rela
ted to Greek Postbyzantine Art, Ι, σ. 13 κ.ε., II, σ. 45 κ.ε., Revue 
Roumaine d'Histoire de l'Art, Serie Beaux-Art XXIV (1987) και XXV 
(1988), αντίστοιχα. G a r i d i s , ό.π., σ. 251, 359, 361 κ.ε. S t a v r o -
p o u l o u - M a k r i , Les peintures murales, σ. 183 κ.ε. 

31. Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ό.π. (υποσημ. 21), σ. 106 κ.ε. 
32. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
173. 

33. Ό . π . , σ. 200, υποσημ. 37. Αντίθετα, ο Γαρίδης, G a r i d i s , ό.π., σ. 
258, χρονολογεί τις τοιχογραφίες της Παλαιοπαναγιάς στο 15ο-16ο 
αι. 

Εικ. 10. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Η Ίαση του Τυφλού 

στο θόλο του ναού (ΒΔ.). 
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Εικ. 11. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Ο διάκοσμος στην ανατολική πλευρά τον νάρθηκα. 
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Εικ. 12. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Παράσταση μηνολο
γίου στο νάρθηκα, νότια πλευρά. 

σία της ως τοπικής της Ηπείρου και της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, σε σχέση με άλλες που έχουν προταθεί 
(σχολή των Θηβών, της ΒΔ. Ελλάδας)34. 
Ο Φράγγος Κατελάνος είναι ασφαλώς η πιο συζητημέ
νη προσωπικότητα αυτής της σχολής αλλά και η πιο 
αινιγματική, αφού στην ουσία λείπει ακόμη η γνώση 
του έργου του. Η υστεροφημία που χάρισε στο ζωγρά
φο η είσοδος του στο ' Αγιον Όρος, μάλιστα μετά τον 
Θεοφάνη, και η καταξίωση του έργου του πλάι στον 
Θεοφάνη στο καθολικό της μονής της Λαύρας του 
έδωσαν τη θέση αρχηγού της σχολής, πράγμα ιδιαίτε
ρα ενδιαφέρον για την καθιέρωση που έδινε το Όρος 
στους ζωγράφους αλλά και για τη στάση ηγετικών κύ
κλων του που δεν συνδέονταν αμετάθετα με ένα είδος 
ζωγραφικής. 
Ο αρχικός διάκοσμος της μονής των Φιλανθρωπηνών, 
κατά κύριο λόγο, οι τοιχογραφίες της γειτονικής μο
νής του Στρατηγοπούλου και πιθανώς όχι μόνο αυτές, 
καθώς και προηγούμενες κρητικές εικόνες και τοιχο
γραφίες, αποδεικνύουν πως οι εικονογραφικές και άλ
λες καινοτομίες του Φράγγου Κατελάνου δεν είναι 
όσες νομίζονταν παλιότερα ούτε η σχέση του με το 
έργο του Θεοφάνη στενή35. Απόδειξη του τελευταίου 

Εικ. 13. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Παράσταση μηνολο
γίου στο νάρθηκα, δυτική πλευρά. 

παρέχει η διακόσμηση στο παρεκκλήσι της μονής της 
Λαύρας το 1560, όπου ανεπηρέαστος στην ουσία ο Κα
τελάνος και στη διάρθρωση του εικονογραφικού προ
γράμματος από το μεγαλεπήβολο έργο του Θεοφάνη 
στο καθολικό δίπλα ζωγραφίζει, για παράδειγμα, μια 
σειρά από αγίους σε δεύτερη ζώνη επάνω των τοίχων. 
Με όμοια της μονής της Μυρτιάς (1539) διάταξη, όπου 
οι άγιοι της δεύτερης ζώνης εικονίζονται σε στηθάρια 
μέσα σε ανθισμένο κάμπο, οι μορφές προβάλλονται σε 
ανοιχτή τοξοστοιχία με χρωματικά διαβαθμισμένα τό-

34. Για το θέμα βλ. G. Millet, Recherches sur l'iconographie de 
l'évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, Paris 1916 (ανατύπ. 1960), 
σ. 678. Α. Ξυγγόπουλος, Μερικαί παρατηρήσεις είς τάς ηπειρω
τικός τοιχογραφίας, ΔΧΑΕ, περ. Δ'- τ. Α' (1959), σ. 113. Χατζηδά
κης, Ο ζωγράφος Φράγγος Κονταρής, ό.π. (υποσημ. 18), σ. 301. Ο 
ίδιος, ό.π. (υποσημ. 22), σ. 425. Deliyanni-Doris, ό.π. (υποσημ. 
22), σ. 156. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π. (υποσημ. 6), σ. 195 κ.ε. Γούνα
ρης, ό.π. (υποσημ. 22), σ. 177. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η 
μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 201 κ.ε., 216 κ.ε. Χατζηδάκης, Ο 
Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης (υποσημ. 5), σ. 75. Τούρτα, ό.π., σ. 
312 κ.ε. Garidis, ό.π., σ. 190, 198 κ.ε., 357 κ.ε. Stavropoulou-
Makri, Les peintures murales, σ. 5 κ.ε., 178 κ.ε. 
35. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
176 κ.ε., 178, 179, 199 κ.ε. 
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£ικ\ /4. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Παράσταση μηνολο
γίου στο νάρθηκα, βόρεια πλευρά. 

Εικ. 15. Μονή του Στρατηγοπούλου στο Νησί των Ιωαννί
νων. Ο Χριστός, της Μεγάλης Βουλής Άγγελος. 

Εικ. 16. Μονή του Στρατηγοπούλου. Άποψη των τοιχογρα
φιών στη δυτική πλευρά του νάρθηκα. 

Εικ. 17. Ναός της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά. 
Μυστικός Δείπνος, λεπτομέρεια. 
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ξα, σαν τους αγίους κάτω στο παλιό καθολικό του Με
γάλου Μετέωρου (1483) και σε άλλες τοιχογραφίες του 
εργαστηρίου της Καστοριάς36. Εξάλλου, η καλύτερη 
γνώση της ηπειρωτικής ζωγραφικής σήμερα δημιουρ
γεί προβλήματα για την ανεπιφύλακτη απόδοση στο 
λαμπρό ζωγράφο όλων των διακοσμήσεων που συνδέ
ονται με το ύφος της τέχνης του37. Προβληματική εί-

36. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς - Σ ο φ ι α ν ό ς , Το Μεγάλο Μετέωρο (υποσημ. 2), 
σ. 37, εικ. σ. 67, 69, 89, 91-93, 95 και 97. Βλ. επίσης Στ. Π ε λ ε κ α ν ί -
δ η ς , Καστοριά, Ι. Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, Πίνακες, Θεσσαλονίκη 
1953, πίν. 164β, 165, 166α, 168, 172β, 174, 179α, 186 και 187. Από 
επίδραση, όπως φαίνεται, του διακόσμου στο παλιό Μετέωρο, ο 
Θεοφάνης ζωγραφίζει όμοια αγίους σε τόξα στη μονή του Ανάπαυ
σα ( C h a t z i d a k i s , ό.π. (υποσημ. 3), εικ. 5, 15 και 16) και όμοια 
προβάλλει ορισμένους αγίους στη μονή Σταυρονικήτα ( Χ α τ ζ η δ ά 
κ η ς , Ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, σ. 59 κ.ε., εικ. 37, 201, 207, 
208 και 210). 

37. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
198 κ.ε. G a r i d i s , ό.π., σ. 190 κ.ε. 
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ναι επίσης η άποψη για την ευθεία καταγωγή των δυ
τικών — δευτερογενών στην πλειονότητα — στοιχεί
ων στο έργο του από την ιταλική τέχνη και για τη 
δυνατή έλξη που άσκησε αυτή και στο χρωματικό 
ύφος του Κατελάνου, που συσχετίζονται με υποτιθέμε
νο ταξίδι του στην Ιταλία3 8. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η μοναδική, όσο ξέρω, 
παράσταση του αποστόλου Λουκά και του αγίου Λα
ζάρου του ζωγράφου σε ένα από τα γωνιακά διαμερί
σματα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της Λαύ
ρας (Εικ. 18)39. Ο Λουκάς, με κλειστό ευαγγέλιο, φο
ρεί ωμοφόριο με σταυρούς ιεράρχη· ο Λάζαρος, με το 

Εικ. 18. Μονή της Λαύρας, παρεκκλήσι του Αγίου Νικολά
ου. Μερική άποψη των τοιχογραφιών. 
Εικ. 19. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Μαρτύρια αγίων στο 
βόρειο εξαρτικό. 
Εικ. 20. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Ιστορία του Ιωσήφ στο 
βόρειο εξαρτικό, λεπτομέρεια. 
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σχήμα του ιερομόναχου, κρατεί εικόνα χρυσή του 
Χριστού και τα σύνεργα της ζωγραφικής, πινέλο και 
αχιβάδα με χρώματα. Στο κέντρο του θόλου, επάνω, 
ακτινοβολεί σε ουράνιο κύκλο η Παναγία με το παιδί 
στη σύνθεση «Άνωθεν οι Προφήται», κάτω ιερουρ
γός της ζωγραφικής τέχνης ο Λουκάς που ιστόρησε 
την εικόνα της, με το ζωγράφο Λάζαρο πλάι του, που 
τιμά το μοναχισμό. Είναι αδύνατο να μην αισθανθού
με την αυτοπεποίθηση του μεγάλου καλλιτέχνη, που 
αποδίδοντας τιμή στους ομότεχνους αγίους διαδηλώ
νει με απλότητα ευλάβειας την αξία της τέχνης που 
αυτός διακονεί, έμμεσα και του θεάρεστου στη μονή 
έργου του. Με διαφορετικούς τρόπους, η εκτίμηση 
του λειτουργήματος που επιτελεί ο ζωγράφος και η 
αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου κατά νέα στο 
16ο αιώνα αντίληψη, που δεν είναι άσχετη με σύγχρο
νες απόψεις της Δύσης40, αναφαίνονται και σε άλλες 
διακοσμήσεις της τοπικής ηπειρωτικής σχολής. Στην 
παράσταση του ευαγγελιστή Λουκά στις μονές των 
Φιλανθρωπηνών (1542) και Βαρλαάμ (1548), που ζω

γραφίζει την εικόνα της Παναγίας έχοντας μπροστά 
όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά, με μικρό άγγε
λο κοντά που του προσφέρει το χρωστήρα (Εικ. 4 και 
5)41· σε φραστικές διατυπώσεις με χαρακτηρισμούς 
των τοιχογραφιών στις επιγραφές της μονής Στρατη-
γοπούλου (1543) έζωγραφήθη εύκλεώς, στιλπνώς έπι-

38. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 123, 259. Garidis, ό.π., σ. 190, 
196 κ.ε. Βλ. σχετ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φι
λανθρωπηνών, σ. 200 κ.ε. (πρβλ. στο ίδιο, σ. 228 κ.ε.). 
39. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι (βλ. υποσημ. Ι), έγχρ. εικ. 
του Λαζάρου στο εσώφυλλο. 
40. Βλ. επίσης Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Οι Κρη
τικοί ζωγράφοι και το κοινό τους: Η αντιμετώπιση της τέχνης τους 
στη Βενετοκρατία, ΚρητΧρον 26 (1986), σ. 252 κ.ε. και 260. 
41. Ο άγγελος που προσφέρει το χρωστήρα στον Λουκά δεν απαντά
ται σε νεότερες, του ίδιου θέματος, ηπειρωτικές τοιχογραφίες 
(Τούρτα, ό.π., υποσημ. 30, σ. 192 κ.ε., πίν. 52α-β). Βλ. το παράλλη
λο του αγγέλου που έρχεται να στεφανώσει τον Λουκά στην εικόνα 
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στο Μουσείο Μπενάκη (Δομήνι-
κος Θεοτοκόπουλος ο Κρης, Δήμος Ηρακλείου 1990, Κατάλογος 
έκθεσης, σ. 146 κ.ε., Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου). 
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Εικ. 21. Μονή των Φιλανθρωπηνών. Η Παναγία «Η Μεσίτρια των Χριστιανών», λεπτομέρεια της Δέησης στο νότιο εξαρτικό. 
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στημόνως και της μονής των Φιλανθρωπηνών (1560) 
ώς λαμπρώς επιμελώς και καλλίστως έκόσμησαν τον 
έμον οίκον, έτελειώθησαν... δια της ζωγραφικής επι
στήμης42, είναι εξίσου προφανής η αναγνώριση του 
καλλιτεχνικού έργου, που εξυψώνει τη θέση του ζω
γράφου καθώς και του χορηγού. 

Θεμελιώδες κεφάλαιο της έρευνας, ακόμη ανεξάντλη
το, αποτελούν τα σημεία αφής και οι ειδοποιές διαφο
ρές της κρητικής και της τοπικής ζωγραφικής, που 
εμφανίζονται από αντίθετες θέσεις να ορίζουν το δη
μιουργικότερο χώρο της τέχνης του 16ου αιώνα. Στην 
εικόνα τους προβάλλουν οράματα κόσμων με διαφορε
τικές παραδόσεις, αξίες και εμπειρίες ζωής. Οι πολυ
σήμαντες αντιθέσεις τους παραβάλλονται στη δομή, 
την έκταση και τη σύνθεση των εικονογραφικών κύ
κλων που συγκροτούν τα μεγάλα ιδίως ζωγραφικά 
προγράμματα, όπως της μονής της Λαύρας και από την 
άλλη πλευρά της μονής των Φιλανθρωπηνών, στην 
αίσθηση του ρυθμού, στο ποιόν και το ήθος της τέ
χνης τους. Η εσωτερικότητα των κλειστών συνθέσε
ων, ο γαλήνιος ρυθμός, ο λιτός και σοβαρός λόγος, η 
δογματική ευπρέπεια και η πνευματικότητα της τέ
χνης του Θεοφάνη έχουν απέναντι την έντονη αντί
ληψη του δραματικού, την αφηγηματική ευγλωττία, 
την αγάπη του πραγματικού, την τόλμη της κίνησης 
και την εκφραστική ορμή της ηπειρωτικής ζωγραφι
κής. 
Το 1542 και 1560 το καθολικό της μονής των Φιλαν-

Εικ. 22. Ναός του Αγίου Νικολάου στην Κράψη. Άγιοι στο 
νάρθηκα, λεπτομέρεια. 

θρωπηνών ανακαινίστηκε πάλι δια συνδρομής κόπου 
τε και εξόδου υπό του έν ίερομονάχοις κυρώ Ίωάσαφ 
του Φιλανθρωπηνοΰ και τών αύτοΰ φοιτητών, με θο
λωτή κάλυψη των χώρων του, και διακοσμήθηκε με 
τοιχογραφίες στην καινούργια θολωτή οροφή και τα 
τύμπανα των τοίχων του κυρίως ναού (Εικ. 3-4, 6, 8-10) 
και στα άλλα τέσσερα διαμερίσματα, το νάρθηκα (Εικ. 
11-14) και τους πλευρικούς εξωνάρθηκες (Εικ. 19-21), 
τους εξαρτικούς όπως ονομάζονται στις επιγραφές4 3. 
Οι τοιχογραφίες, στο σύνολο της εκκλησίας, που με-
τριώνται σε μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα 
πυκνά εικονογραφημένων επιφανειών «άπειροι τόν 
αριθμόν καί κατά τό ποσόν καί κατά τό είδος τών πα
ραστάσεων»4 4 αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα και 
εκτενέστερα ζωγραφικά μνημεία του 16ου αιώνα και 
όλης της μεταβυζαντινής εποχής. Οι αριθμοί είναι χα
ρακτηριστικοί. Υπάρχουν γύρω στις 170 μορφές αγίων 
και περί τις 350 σύνθετες παραστάσεις, που περιλαμβά
νουν περισσότερες από 750 επιμέρους σκηνές και 
επεισόδια και μερικές χιλιάδες πρόσωπα. Ανάλογη εί
ναι η πυκνότητα των επιγραφών που ενταγμένες με 
συνθετική φρόνηση στο διάκοσμο υπομνηματίζουν 
και ερμηνεύουν τα ιστορούμενα, συχνά με αντίστοιχα, 
λεπτομερή χωρία των Γραφών. 

Ο φωτισμένος και φιλόδοξος ηγούμενος της μονής 
Ιωάσαφ ο Φιλανθρωπηνός δεν υστέρησε στο πεδίο 
της τέχνης από τον προκάτοχο του στον οποίο οφεί
λεται ο αρχικός διάκοσμος, πιθανώς τον ιερομόναχο 
Νεόφυτο τον Φιλανθρωπηνό (fi531/32). Είναι φανε
ρό από την ποιότητα όλων των τοιχογραφιών ότι ανέ
θεσε στις διαδοχικές φάσεις το έργο στους καλύτε
ρους, της αρεσκείας του, ζωγράφους που υπήρχαν τό
τε στον τόπο και προφανώς σε πολυμελή συνεργεία. 
Είναι δε χαρακτηριστικό του πλούσιου δυναμικού που 
υπήρχε το 16ο αιώνα στα Γιάννενα ότι, εκτός από τους 
πολυάριθμους και άριστα καταρτισμένους ζωγράφους 
που μετείχαν στις διάφορες τοιχογραφήσεις του κα
θολικού, ένας άλλος σημαντικός καλλιτέχνης κοντά 
στον καιρό της ζωγραφικής του 1542 διακοσμούσε με 
το συνεργείο του (1543) το καθολικό της γειτονικής 
μονής του Στρατηγοπούλου (Εικ. 15-16). 
Θα πρέπει να παρατηρηθεί σ ' αυτό το σημείο, γιατί 
σχετίζεται επίσης με την καλλιτεχνική αυτοδυναμία 
της τοπικής ηπειρωτικής σχολής και με την απήχη
ση της στην ευρύτερη περιοχή, ότι πολλές από τις 
εικονογραφικές και άλλες απόψεις των Κρητικών, 

42. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π. (υποσημ. 6), σ. 10. Αχειμάστου-Πο-
ταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 22 κ.ε. 
43. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
21 κ.ε. (μάλλον από το έξω-άρτηκες = νάρθηκες). 
44. NE ΙΓ' (1916), σ. 380. 
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προσιτές στις διακοσμήσεις των Μετεώρων και του 
Αγίου Ό ρ ο υ ς , πιθανότατα και από άλλες πηγές, περ
νούσαν, με ενιαία αντίληψη της σύγχρονης θρησκευ
τικής τέχνης, αφομοιωμένες στα έργα της. Αλλά πο
τέ, όσο είναι γνωστό, δεν υπήρξε από πλευράς των 
Ηπειρωτών η διάθεση και η θέληση να καλέσουν 
Κρητικούς ζωγράφους για τη διακόσμηση των ναών. 
Δεν υπήρξε ίσως η ευκαιρία; Αλλά είναι ενδεικτικό 
α π ' αυτή την άποψη το παράδειγμα του πατριάρχη 
Ιωάσαφ Β' , χορηγού το 1563 των τοιχογραφιών στο 
μεγάλο ναό του Αγίου Νικολάου της Κράψης στην 
Ή π ε ι ρ ο , του χωριού όπου γεννήθηκε 4 5 (Εικ. 22). Το 
έργο ανατέθηκε σε εκπροσώπους της τοπικής ηπει
ρωτικής σχολής, τους Θηβαίους Γεώργιο και Φράγγο 
Κονταρή, που πρέπει να εργάζονταν στα Γιάννενα και 
πιθανότατα στη μονή των Φιλανθρωπηνών το 1560 
(Εικ. 19-21), και όχι σε Κρητικό ζωγράφο που μπορού
με να δεχτούμε ότι θα είχε τη δυνατότητα να στείλει 
ο πατριάρχης στην Κράψη. Ί σ ω ς κιόλας δεν είναι 
χωρίς σημασία ότι επί των ημερών του Ιωάσαφ έγινε, 
το 1560, η ανάθεση στον Φράγγο Κατελάνο των τοι
χογραφιών στο παρεκκλήσι της Μεγίστης Λαύρας. 
Η διακόσμηση του καθολικού της μονής των Φιλαν
θρωπηνών, όπως οι μικρότερες σε έκταση των μονα
στηριών Στρατηγοπούλου και Βαρλαάμ, αποκαλύ
πτει, προπάντων αυτή, τις ιδιομορφίες της ηπειρωτι
κής ζωγραφικής, που δεν περιορίζονται στο υφολογι
κό μέρος ή στην πλατιά χρήση εικονογραφικών τύ
πων με άλλη των Κρητικών προέλευση. Οι τοιχογρα
φίες της μονής του Νησιού, που αντιπροσωπεύουν 
σημαντικά καλλιτεχνικά εργαστήρια και καταγρά
φουν εξελικτικές φάσεις της σχολής αντίστοιχες σε 
διαδοχικές ζωγραφήσεις της εκκλησίας σε διάστημα 
τριάντα χρόνων και με διαφορές εργαστηριακού ή 
ατομικού ύφους δηλωμένες με ζωγραφική παρρησία 
(Εικ. 1, 3-4, 6, 8-14, 19-21), συνιστούν συγκροτημένο 
με κοινές αρχές και ομοιογενές στις εκδηλώσεις του 
σύνολο, διαπνεόμενο από πηγαίες ζωγραφικές και θεο
λογικές ιδέες που προσιδιάζουν στην ηπειρωτική 
σχολή. Η διεξοδική διαπραγμάτευση τους στο εικο
νογραφικό πρόγραμμα της εκκλησίας τις προβάλλει 
σε πλήρη φανέρωση. 

Η έννοια της λύτρωσης έχει την προεξάρχουσα θέση. 
Σε διαδοχικούς, ανάλογα με τη λειτουργική χρήση 
των χώρων, και πρωτοφανείς σε έκταση εικονογρα
φικούς κύκλους τα Πάθη του Χριστού (Εικ. 1 και 9), τα 
μαρτύρια των αγίων όλου του ενιαυτού (Εικ. 11-14 και 
19) και, με απτές αναφορές στη μεσσιανική ιδέα, οι 
ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης (Εικ. 20) αποτελούν 
τα κεντρικά μεγάλα μέρη της ζωγραφικής αφήγησης, 
που συναρτώμενη σε όλες τις πτυχές της με τα τελού
μενα στη λατρεία προβάλλει μέσα από το ιστορικό 

γίγνεσθαι της Εκκλησίας το σωτηριολογικό περιεχό
μενο της 4 6 . Η ευφάνταστη ιστορική διήγηση όσο και 
η εκζητούμενη αληθοφάνεια των δρωμένων με την ει
κονογραφική ανάλυση, ακόμη και με προσκείμενους 
στη δυτική τέχνη ζωγραφικούς τρόπους, που φτάνει 
να παραστήσει με τρομακτικές ρεαλιστικές λεπτομέ
ρειες τα βασανιστήρια των αγίων ιδίως στο νάρθηκα 
(Εικ. 11-14 και 19), παρουσιάζουν με αδιάλειπτη ανα
γωγή στο υπερβατικό τη μυστική αλληλουχία των 
γεγονότων που διδάσκουν και νουθετούν τους πι
στούς. Σύγκαιρα, υποδεικνύουν τις συμβολικές ανα
λογίες με το παρόν ενός κόσμου, που έχοντας τότε 
σημαντικό μερίδιο στον «μισθόν της ύβρης καί του 
μαρτυρίου» μπορούσε να προσβλέπει στην «έν Χρι
στώ» σωτηρία και να προσδοκά τη λύτρωση από τα 
δεινά του. 

Ανάμεσα σε πολλές, ιδιαίτερες της ηπειρωτικής ζω
γραφικής παραστάσεις της μονής και ενδεικτικές των 
αποκλίσεων από τις προγραμματικές αρχές της κρη
τικής σχολής, που μεστώνουν στο διάκοσμο τις δογ
ματικές ιδέες με προεικονίσεις, ιστορικά δρώμενα και 
εσχατολογικές αναφορές, ξεχωρίζει η σύνθεση του 
Χριστού της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου με όψη παι
διού, σε προφητικό όραμα, ως θέμα κεντρικής σημα
σίας σε άλλα επίσης ζωγραφικά προγράμματα της 
σχολής. Στη γειτονική μονή του Στρατηγοπούλου, 
όπου τα Πάθη, όπως κατά κανόνα στα έργα της σχο
λής, έχουν την κύρια θέση στο χριστολογικό κύκλο 
που αναπτύσσεται στο ναό, το όραμα του Χριστού 
της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου κοσμεί την αψίδα του 
ιερού (Εικ. 15)47 σε αναφορά του μυστηρίου της θείας 
οικονομίας που απεργάζεται με την ενσάρκωση του 
Λόγου τη σωτηρία των ανθρώπων. Με ανάλογους συ
νειρμούς, στη μονή των Φιλανθρωπηνών ως κορυ
φαία του νάρθηκα σύνθεση και σε συνάφεια με το 

Ανωθεν οι Προφήται και τον Ακάθιστο Ύμνο σκέ
πει στο κέντρο του θόλου τα μαρτύρια των αγίων και 
βιβλικές προεικονίσεις του Πάθους 4 8, ενώ στη μονή 
Βαρλαάμ, με δογματική καθαρότητα, τα προφητικά 
οράματα του Εμμανουήλ και του βοηθού «έν θλίψε-
σιν» Χριστού της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, το δεύ
τερο σε άμεση σύνδεση με τα Πάθη, επιστέφουν το 
χριστολογικό κύκλο στην κορυφή των χορών 4 9. 
Τα θέματα που σχετίζονται με την τοπική ηπειρωτική 
σχολή είναι πολλά και θα απασχολήσουν για καιρό 
ακόμη την έρευνα, εφόσον συνδέονται με γενικότερα 
ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ζητήματα της μεταβυ
ζαντινής εποχής, με κοινωνικούς και άλλους προ
βληματισμούς που έβρισκαν επίσης έμμεση έκφραση 
στη ζωγραφική διακόσμηση των εκκλησιών. Η εικό
να της σχολής, ολοένα καθαρότερη, επιτρέπει προπά
ντων να δούμε σήμερα το επίπεδο παιδείας των δη-
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μιουργών και φορέων της και να διαπιστώσουμε τη 
σημαντική, παράλληλα με της κρητικής σχολής, 
συμβολή της στη συντήρηση της βυζαντινής παρά
δοσης, πνευματικής κληρονομιάς του Ελληνισμού, με 
ανανεωμένες, πλούσιες σε στοχασμούς, εύληπτες και 
ωραίες μορφές. 

Αθήνα, 15 Μαΐου 1991 

/ \ r o u n d 1530, two sets of monumental wall paintings 
define the appearance of the Cretan and the provincial 
Epirote schools of painting that predominated in main
land Greece up to the end of the sixteenth century, bril
liantly gracing the acme of Orthodox painting in the 
period after the Fall of Constantinople. Respectively, 
these are the wall-paintings of the Cretan Theophanes 
Strelitzas Bathas in the Anapausas monastery at Meteo
ra dating to 1527, and those from a period shortly after, 
possibly from 1531/32, executed by the anonymous 
painter of the monastery of the Philanthropinon on the 
island of Lake Ioannina. 

In the decoration of the Philanthropinon monastery, 
the first of three or four sixteenth-century painting 
phases, the wealth of knowledge and experience amassed 
from the art of mainland Greece was sagaciously 
blended with the methods and types of Cretan painting 
in a fruitful admixture. Here the provincial Epirote 
school created its first masterpiece. That this should 
have taken place at Ioannina is no coincidence. This 
former capital of the Despotate of Epirus had all the 
appropriate pre-requisites for this achievement: an artis
tic tradition, good social and economic standing, toler
able treatment by the conqueror, and powerful families 
given to religious good works. Furthermore, it is quite 
possible that Cretan models were used in Ioannina icon 

45. Βλ. S t a v r o p o u l o u - M a k r i , Les peintures murales; σ. 137 κ.ε. Ο 
ναός της Κράψης έχει διαστάσεις 18,25x7,13 μ. ( Ε υ α γ γ ε λ ί δ η ς , Ο 
ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος, ό.π. (υποσημ. 18), σ. 45). 
46. Για το πρόγραμμα βλ. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή 
των Φιλανθρωπηνών, σ. 37 κ.ε. 
47. Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , ό.π. (υποσημ. 6), σ. 18 κ.ε., εικ. 3. 
48. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φιλανθρωπηνών, σ. 
39 κ.ε., πίν. 79. 
49. Ό . π . , σ. 176. Για το θέμα βλ. S. D e r N e r s e s s i a n , Note sur 
quelques images se rattachant au thème du Christ-Ange, CahArch 
XIII (1962), σ. 209 κ.ε. Δ. Ι. Π ά λ λ α ς , Ο Χριστός ως η Θεία Σοφία, 
Η εικονογραφική περιπέτεια μιας θεολογικής έννοιας, ΔΧΑΕ, περ. 
Δ - τ. Ι Ε ' (1989-1990), σ. 128 και 137 κ.ε. 

workshops, while the town's close relations with Meteo
ra secured an immediate source of knowledge for the 
work of Theophanes. 
The decoration of the Philanthropinon monastery fol
lows in a series of seventeen known sets of wall-paint
ings in fourteen monasteries and churches up to the end 
of the sixteenth century. Eight of these survive in Epirus 
(the monasteries of the Philanthropinon, Strategopou-
los or Dilios and Eleousa on the island, the churches of 
Ayios Nikolaos at Krapsi, Ayios Demetrios and the Me
tamorphosis at Veltsista); ten in Aetolia (Myrtia monas
tery), Thessaly (Varlaam monastery at Meteora), Mace
donia (church of Rasiotissa at Kastoria, the monasteries 
of the Great Lavra on Mt. Athos and Zavorda at Grev-
ena), Euboea (church of the Palaeopanayia at Steni, the 
monastery of Galataki) and Boeotia (the monastery of 
Osios Meletios). Of interest here is the dispersal of 
works outside Epirus within the broad geographical 
area of central and northern Greece (unlike works of the 
Cretan School which were mostly confined to the large 
monasteries of Mt. Athos and Meteora). This was most
ly due to successive and quite easily explained relations 
between the works' donors and painters, and also ex
plains up to a point the significant dissemination of the 
School's forms and ideas in following generations of 
painters, already evident in the late sixteenth century, 

Myrtali Acheimastou-Potamianou 

QUESTIONS OF 16TH-CENTURY MONUMENTAL PAINTINGS 
THE PROVINCIAL EPIROTE SCHOOL 
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most of whom now came from semi-urban of argircul-
tural environments extending from the Péloponnèse to 
the Balkans in the north. 
Of importance is the fact that of the eighteen sets of 
wall-paintings, of varying extent and quality, twelve are 
precisely dated by inscriptions from 1539 (Myrtia mon
astery) to 1592/93 or 1595/96 (wall-paintings of the 
dome in the Zavorda monastery), while only four (from 
the second half of the century) bear the names of the 
painters: Frangos Katelanos from Thebes in Boeotia 
(chapel of Ayios Nikolaos in the Lavra monastery, 
1560), and of the brothers, likewise from Thebes, the 
priest Georgios and Frangos Konfaris (church of Krap-
si, 1563; the liti of the Varlaam monastery, 1566), and of 
Frangos Kontaris alone (church of the Metamorphosis 
at Veltsista, 1568). The other painters remain anonym
ous, as is often the case for this period. 
The Theban origins of the three painters who worked in 
Epirus and in the Epirote monastery of Varlaam, where 
Frangos Katelanos possibly decorated the katholikon 
(1548), raises the valid question of their artistic training, 
and consequently of the School's generative relationship 
with Thebes, a question that remains unanswered due to 
the lack of evidence for art there. Furthermore, the 
rather late appearance of the Theban painters, who ma
nifestly provided an impetus for and extended the activi
ty of the already-existing School, the existence of fine 
works of the School in the monasteries on the island of 
Lake Ioannina, and the diachronic ascertainableness of 
ties with art in Epirus and bordering areas, support the 
view that Ioannina represented the main, if not the first, 
hearth of the School's activity. The School's ambiguous 

epithet of "provincial Epirote" and "mainland Greek" 
rests on this assumption, as opposed to other sugges
tions (Theban School, N.W. Greek School). 
A still far from exhausted aspect of this research, but 
one of basic importance, is involved with the kindred 
and differential aspects of the Schools of Cretan and 
Epirote painting which, appearing from opposite direc
tions but inter-linked in piecemeal areas, came to define 
brilliantly the most creative area of sixteenth-century 
art. Both Schools presented definite parallel develop
ments as regards stylistic tendencies, ideographic con
tent, and iconographie programmes. In their works we 
see a vision of worlds with different traditions, values 
and experiences of life. These very significant contrasts 
are comparable in structure, the extent and composition 
of the iconographical cycles which make up the exten
sive painted programmes in particular (such as those in 
the Lavra monastery on the one hand and in the Philan-
thropinon monastery on the other), in the feel of the 
thythm, and in the quality and ethos of their painting. 
The esoteric quality of the closed compositions, the 
simple and profound proportion, the dogmatic deco
rum, and the spirituality of Theophanes' art are con
trasted with the pronounced perception of the dramatic, 
the narrative eloquence, the love for the real, the bold
ness of motion, and the expressive stride of the Epirote 
painters. The systematic study of these works (which for 
most of the output of both Schools is still wanting) will 
progressively shed light on a great many more aspects, 
including the Epirote School's influence on more north
erly areas. 
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