
 

Μετέωρα, ένα μνημείο  
της ανθρωπότητας 

 

 Τα Άγια Μετέωρα, η “Θηβαïδα” των Σταγών, όπως αποκλήθηκαν – αυτή η 

Μοναστηριακή πολιτεία των Βράχων – αποτελούν το μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο, μετά το Άγιο Όρος, Ορθόδοξο Μοναστικό Κέντρο του Ελλαδικού 

χώρου. 

  

Η φύση του απρόσιτου και άγριου τοπίου εξασφάλισε στο κύλισμα των 

αιώνων την προστασία των ανθρώπων από τις επιδρομές των διαφόρων 

κατακτητών οι οποίοι κατά καιρούς εισέβαλαν στην Θεσσαλία. Αυτοί οι 

απροσπέλαστοι βράχοι στάθηκαν ακόμα λίκνο ασφαλείας και ηρεμίας σε 

διάφορους στην αρχή ασκητές και ύστερα μοναχούς οι οποίοι με την αποχή 

τους από τα εγκόσμια , πάνω στην ουράνια γαλήνη των  βράχων, ένιωθαν να 

βρίσκονται πιο κοντά στον Θεό. Ζώντας δε στον ίλιγγο, στο δέος και στην 

στέρηση, επεδίωκαν την χριστιανική τελειότητα. Οι παράτολμοι και 

αποφασιστικοί ασκητές ανακάλυψαν την οδό που οδηγεί στα ουράνια δώματα 

και καταλήγει στην ποθητή Θέωση. Γι' αυτό και οι γυμνοί αυτοί βράχοι , που 

βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού – προσφέροντας την ασκητική κλίμακα της 

πνευματικής αναβάσεως – ονομάστηκαν “μετέωρα” από τον όσιο Αθανάσιο τον 



Μετεωρίτη (κτήτορα της Μονής Μεγάλου Μετεώρου) τον 14ο αι. 

 Οι ασκητές αυτοί, ερημίτες απομονωμένοι στην αρχή, προσεύχονταν μέσα 

στα μικρά παρεκκλήσια που τα ονόμαζαν “προσευχάδια”. Σιγά σιγά όμως 

αναγκάστηκαν να ενωθούν και να οργανώσουν Σκήτες, για να μπορούν πιο 

ολοκληρωμένα να εκτελούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. 

 Η Μοναστική Ζωή, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι θεοσύστατος 

θεσμός και προϋποθέτει ειδική κλήση και ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. 

Σκοπός του Μοναχισμού είναι ο αγιασμός, η θέωση, μέσω της υπακοής, της 

ασκήσεως και της προσευχής. Οι μοναχοί κοπιάζουν μέρα-νύχτα με νηστεία, 

αγρυπνία, εργασία, δεόμενοι, όχι μόνο υπέρ της δικής τους σωτηρίας,  αλλά και 

υπέρ του κόσμου όλου, με πολύωρες θερμές προσευχές και παρακλήσεις. 

Οι πρώτοι ερημίτες εγκαταστάθηκαν στα ασκηταριά τους τον 10ο αιώνα 

 

Τα Άγια Μετέωρα είναι στο σύνολό τους άγια γη, είναι χώρος ιερός, 

θεόκτιστος  και θεοφρούρητος. Γιατί έχουν αγιασθεί κάθε βράχος, κάθε σπηλιά, 

κάθε χαράδρα, κάθε πέτρα τους – αφού πολυάριθμοι οσίων ασκητών και 

μαρτύρων της Μοναστικής Πολιτείας των Βράχων, επί 600 χρόνια, περπάτησαν, 



άγγιξαν και προσευχήθηκαν σε όλες τις κορφές και σε όλες τις χαράδρες αυτού 

του τόπου. 

Τα αγιομετεωρίτικα μοναστήρια αποτελούν σταυροδρόμι της πίστης, του 

πολιτισμού και της ιστορίας. Είναι φρουροί των αληθειών της πίστης και της 

πατρίδας και σταθεροί αρωγοί του λαού μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές του. 

Στους έξι περίπου αιώνες της αδιάκοπης μοναστικής τους παρουσίας και 

δράσης επιτελούσαν και επιτελούν υψηλό πνευματικό έργο, δίνουν μηνύματα 

και παραδείγματα  προσευχής, άσκησης, αγιασμού και λατρείας του Τριαδικού 

Θεού. Ταυτόχρονα όμως, στην εθνική μας ιστορία – όπως και όλα σχεδόν τα 

μοναστήρια – στήριξαν το έθνος μας σε όλους τους αγώνες του, ακόμα και με 

την ενεργή συμμετοχή τους σ' αυτούς και καλλιέργησαν την ανάπτυξη του 

ελληνορθόδοξου φρονήματος, του ηθικού του Γένους και της αγάπης του για 

την ελευθερία. 

Στα Μετέωρα υπήρχαν 24 μοναστήρια, στις μέρες μας υπάρχουν έξι 

ζωντανά, ακμαία και ανακαινισμένα μοναστήρια, τα οποία υποδέχονται φιλόξενα 

στο αρχονταρίκι τους τον προσκυνητή. Οι Ιερές Μονές της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος, της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, και του 

Βαρλαάμ είναι αντρικές ενώ η Ιερά Μονή Ρουσάνου και Αγίου Στεφάνου 

γυναικείες.  Τα υπόλοιπα 15 είναι είτε ανακαινισμένα αλλά χωρίς μοναχούς, είτε 

ερειπωμένα.  



Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου ή Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος  

Αφετηρία του οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού αποτελεί η ίδρυση 

της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου ή Μεταμορφώσεως. Η Μονή αυτή είναι η 

παλαιότερη, μεγαλύτερη και επισημότερη από τις υπάρχουσες σήμερα 

μετεωρίτικες μονές. Ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τον όσιο Αθανάσιο 

τον Μετεωρίτη, ο οποίος μαζί με 14 άλλους μοναχούς κατάφερε ν' ανέβει και να 

εγκατασταθεί στον πανύψηλο βράχο ύψους 420 περίπου μέτρων από το έδαφος 

και 615 από τη θάλασσα. Μάλιστα ο όσιος Αθανάσιος ήταν αυτός που έδωσε 

στην ευρύτερη περιοχή το σημερινό της όνομα ονομάζοντας “Μετέωρο” τον 

πρώτο μεγάλο βράχο που μέχρι τότε λεγόταν Πλατύ Λίθος, στον οποίο ανέβηκε 

και εγκαταστάθηκε το 1340 για να χτίσει τις βάσεις της πρώτης και μεγαλύτερης 

μονής. 

Ο Διάδοχός του και δεύτερος κτίτορας της Ιεράς Μονής υπήρξε ο μοναχός 

όσιος Ιωάσαφ, πρώην βασιλεύς Ιωάννης Ούρεσης γιος του Σερβοέλληνα 

βασιλιά Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου που είχε έδρα τα Τρίκαλα. 

  



Στα παλιά χρόνια η πρόσβαση στη Μονή γινόταν με ανεμόσκαλες και από 

τον Πύργο (στα 1520), όπου δέσποζε ο εξώστης με το Δίχτυ, που το 

χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα για να μεταφέρουν πράγματα και πότε πότε 

γέροντες προσκυνητές. Μέχρι το 1923 η ανάβαση γινόταν με τις ανεμόσκαλες 

και το δίχτυ. 

Σήμερα η ανάβαση γίνεται με σκάλα που αριθμεί 146 απότομα και 

ακανόνιστα σκαλιά που σε οδηγούν στην είσοδο της Μονής. 

Το πρώτο μικρό κτίσμα που συναντάμε μέσα στο βράχο , αριστερά της 

σκάλας είναι το ασκητήριο του Ιδρυτή της Μονής. Μπαίνοντας στην κύρια 

είσοδο δεξιά θα δούμε το παλιό βαρούλκο. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, βλέπουμε 

το σκευοφυλάκιο, τα παλιά μαγειρία και το κελάρι. 

Φτάνοντας πάνω βλέπουμε το λαμπρό κτίσμα της Μονής, το επιβλητικό 

Καθολικό, με μήκος 32 μ και πλάτος 24 μ. 

Ο Ναός, σταυροειδής εγγεγραμμένος με δωδεκάπλευρο τρούλο και 

πλάγιες κόγχες που ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό αθωνικό τύπο, κτίστηκε στα 

1544-45 μΧ. 

 



Το καθολικό της Μονής Μεγάλου Μετεώρου ( Μεταμορφώσεως). Εξωτερική άποψη 

Το Καθολικό χωρίζεται σε εξωνάρθηκα, νάρθηκα, κυρίως Ναό και Ιερό 

Βήμα. Ο Κύριος Ναός αγιογραφήθηκε στα 1552 επί ηγουμένου Συμεών και 

αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα τοιχογραφικά σύνολα της μεταβυζαντινής 

ζωγραφικής. 

Το Ιερό βήμα που αποτελούσε το πρώτο καθολικό της Μονής, κτίστηκε 

πριν από το 1380 μΧ. από τον ιδρυτή της Μονής Άγιο Αθανάσιο που πέθανε το 

έτος 1380 και τον διαδέχτηκε ο όσιος Ιωάσαφ. 

Ο Όσιος Ιωάσαφ συμπλήρωσε και τοιχογράφησε στα 1484 μΧ το 

Καθολικό της Μονής. Ο Κύριος Ναός είναι φωτεινός και γεμάτος από 

αγιογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο. Κατασκευάστηκε 

στα 1617 μΧ και περιλαμβάνει παραστάσεις από το φυτικό και ζωικό βασίλειο. 

Οι εικόνες του τέμπλου ανήκουν σε διάφορες εποχές και είναι σημαντικές 

για την τέχνη και την παλαιότητά τους. Σπουδαίο έργο ξυλογλυτικής είναι ο 



Δεσποτικός Θρόνος που έγινε στα 1617 μΧ. (είναι ξύλινος και έχει παραστάσεις 

από το φυτικό βασίλειο). Τα δύο αναλόγια είναι ξύλινα με διάφορα σχέδια από 

μάρμαρο και ελεφαντοστό. Το παλιό ξύλινο προσκυνητάρι του κυρίως ναού έχει 

διάφορες παραστάσεις από άνθη και κατασκευάστηκε επί ηγουμένου Παρθενίου 

Ορφίδου. 

Στο Μεγάλο Μετέωρο υπάρχουν 3 μικρότεροι ναοί: 

1.Του Τιμίου Προδρόμου. 

2.Των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κτίστηκε στα 1789 και είναι  

   μονόκλιτη Βασιλική με πολυγωνικό τρούλο. 

3.Του Αγίου Νεκταρίου. 

Η παλαιά τράπεζα 

Η μεγάλη Τράπεζα μήκους 32 μ, χώρος φαγητού των μοναχών, έχει 

μετατραπεί σήμερα σε Μουσείο με αξιόλογα εκθέματα. 

Στο καθολικό και στο μουσείο φυλάσσονται σπουδαία χειρόγραφα, άμφια 

και εκκλησιαστικά σκεύη, καθώς και σημαντικές φορητές εικόνες. Ανάμεσά τους 

ξεχωρίζουν δύο, που δώρισε στη μονή η Μαρία Αγγελίνα Παλαιολογίνα, αδελφή 

του όσιου Ιωάσαφ. Στη μία εικονίζεται η Παναγία και στην άλλη η Ψηλάφηση 

του Θωμά. 



Στο σκευοφυλάκιο της μονής υπάρχουν πολλά, αξιολογότατα κειμήλια: Σε 

ασημένιες θήκες σώζονται οι κάρες των ιδρυτών της μονής Αγίου Αθανασίου και 

Ιωάσαφ, λείψανα άλλων Αγίων, χρυσοποίκιλτη μίτρα του πρώτου ηγούμενου 

της μονής, χρυσοποίκιλτη μίτρα του κτήτορος Παλαιολόγου Ιωάσαφ με σειρά 

μαργαριταριών, χρυσό ποτήρι του κτήτορα Κατακουζηνού, ένας θαυμάσιος 

ξυλόγλυπτος σταυρός με γλυπτές παραστάσεις της Παλαιάς και Καινής 

Διαθήκης, μικροσκοπικό έργο του μοναχού Δανιήλ του Μετεωρίτου – 

δωδεκάχρονη εργασία ορατή μόνο με μεγεθυντικό φακό- πολλά αργυρά σκεύη 

κλπ.  

Η λειψανοθήκη 'Τα Άχραντα Πάθη' της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 

Η βιβλιοθήκη της Μονής είναι από τις πλουσιότερες και αξιολογότερες 

μοναστηριακές βιβλιοθήκες. Οι μετεωρίτες μοναχοί διαφύλαξαν με ευλάβεια και 

θρησκευτικό δέος και διέσωσαν μέχρι σήμερα τους ανεκτίμητους θησαυρούς 

του μοναστηριού τους, χειρόγραφους κώδικες, έγγραφα βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά, σπάνια έντυπα κλπ. Από τα 1200 χειρόγραφα των μετεωρίτικων 

μονών τα 640 ανήκουν σήμερα στην μονή Μεταμορφώσεως, τα οποία 

χρονολογικά καλύπτουν δέκα περίπου αιώνες πνευματικής παραγωγής (9ος-

19ος αι.). 



 Το οστεοφυλάκιο αποτελεί αξιοθέατο στη μονή Μεγάλου Μετεώρου 

Στη Βιβλιοθήκη της Μονής σώζονται ανεκτίμητοι θησαυροί: 

Χειρόγραφοι κώδικες, έγγραφα βυζαντινά και μεταβυζαντινά. 

Χειρόγραφα πνευματικής παραγωγής του 9ου - 19 αιώνα. 

Λειτουργικά βιβλία, πατερικά κείμενα, υμνογραφικά, αναλογικά, σπάνια 

έντυπα και παλαίτυπα ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι 450 τόμοι 

του 15ου - 19ου αιώνα. 

Συλλογή μουσικών και νομικών χειρογράφων και κείμενα αρχαίων 

συγγραφέων (Όμηρος, Σοφοκλής, Δημοσθένης, Ησίοδος, Αριστοτέλης, 

Αλεξανδρινοί συγγραφείς). 

 

Είναι μία από τις πλουσιότερες μοναστικές βιβλιοθήκες. Λειτουργούσε επίσης και 

βιβλιογραφικό εργαστήριο κατά τον 16ο - 17 αιώνα. 



Ένας ακόμη σπουδαίος χώρος που έχει διαμορφωθεί στη μονή είναι το 

Λαογραφικό Μουσείο ή Αίθουσα “Κωνσταντίνος Μαντζάνας” και η Αίθουσα 

Ιστορικών Λιθογράφων “Νικηφόρος Κομίνης”. Σ’αυτά περιλαμβάνονται: 

συλλογή από ενδυμασίες των αγωνιστών κατά την Επανάσταση του 1821, τον 

Μακεδονικό Αγώνα, Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 και την Εποποιία του 

1940-41, μαζί με όπλα και βοηθητικά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν, 

παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες και κοσμήματα, αντικείμενα από το 

λαογραφικό πλούτο της ελληνικής επικράτειας, φωτογραφίες και γκραβούρες, 

στρατιωτικά έγγραφα, μετάλλια και πολεμικά έγγραφα και γραμματόσημα 

καθώς και κείμενα που επιδιώκουν να προσφέρουν ιστορικές γνώσεις, να 

αναμοχλεύσουν τη μνήμη και να ζωντανέψουν την ιστορία του παρελθόντος. 

Η μονή είναι ανδρική και πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου. 

 

Ιερά Μονή Βαρλαάμ 

Βρίσκεται απέναντι από το Μεγάλο Μετέωρο. Ιδρυτής της είναι ο ασκητής 

Βαρλαάμ στα μέσα του 14ου αιώνα . Στην συνέχεια ανακαινίσθηκε από τους 

αδελφούς Αψαράδες Θεοφάνη και Νεκτάριο από τα Γιάννενα. 



 

Το καθολικό της Ιεράς Μονής είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων 

Πάντων και το έκτισαν οι αδελφοί μοναχοί Θεοφάνης και Νεκτάριος το 1541-

1544. Οι τοιχογραφίες του καθολικού είναι κυρίως του Φράγκου Κατελάνου από 

την Θήβα. 



Η πρόσβαση στη μονή γινόταν με σκαλωσιές από αργότερα 

αντικαταστάθηκαν με μεγάλες ανεμόσκαλες και με το δίχτυ που το 

χρησιμοποιούν και σήμερα για τη μεταφορά τροφίμων και υλικών για τη 

συντήρηση της μονής. Το 1923 οι μοναχοί σκάλισαν στο βράχο 195 σκαλιά που 

οδηγούν σήμερα με ασφάλεια  στην κορυφή του βράχου σε ύψος 370 μέτρα. 

Στα τέλη του 16ου αι. Και στις αρχές του 17ου αι. λειτουργούσε το πιο 

οργανωμένο βιβλιογραφικό εργαστήριο των μετεωρίτικων μονών, ενώ 

λειτουργούσε και ειδικό εργαστήριο χρυσοκεντητικής. 

Το σκευοφυλάκιο της μονής περιλαμβάνει λείψανα Αγίων, ιερά άμφια, 

διάφορα σκεύη, σιδερένια ζώνη των κτητόρων της μονής, χρυσοκέντητος 

επιτάφιος, διάφορα ευαγγέλια και χειρόγραφα γραμμένα σε περγαμηνή, άλλα 

κειμήλια καθώς και πλούσια βιβλιοθήκη. 

Υπάρχει επίσης στην Ι. Μ και το παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών πάνω 

στον πρώτο ναΐσκο που οικοδόμησε ο αναχωρητής Βαρλαάμ. Σημαντικά 

κτίσματα είναι η παλαιά τράπεζα η Εστία (μαγειρείο) και το γηροκομείο 

(νοσοκομείο).  

Το μοναστήρι συμβάλλει αποφασιστικά στο να διατηρηθεί η ορθόδοξη 

παράδοση και ο βυζαντινός πολιτισμός. Διάφορα έργα συντηρούνται, εκτίθενται 

και φυλάσσονται σε ειδικά ανακαινισμένους χώρους, μέσα σε προθήκες και σε 

κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Ένα παράδειγμα φύλαξης 

μίας μεγάλης αξίας βυζαντινής φορητής εικόνας είναι το παρακάτω: Η εικόνα 

είναι αμφιπρόσωπη, έχει δηλαδή δύο όψεις. Στη μία όψη υπάρχει η Σταύρωση 

του Χριστού, έργο του 14ου αιώνα, και στην άλλη όψη υπάρχει η Κοίμηση της 

Θεοτόκου, που είναι μεταγενέστερη του 16ου αιώνα (διά χειρός Θεοφάνους του 

Κρητός). Είναι δωρεά του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Καντακουζηνού, 

της συζύγου του Θεοδώρας και των παιδιών τους. Το ιερό αυτό κειμήλιο ανήκει 

στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας. Τα τελευταία χρόνια έχει 

πέσει «θύμα» κλοπής δύο φορές. Ευτυχώς βρέθηκε, αλλά χωρισμένη σε δύο 

εικόνες, και σήμερα για λόγους ασφαλείας φυλάγεται στο μοναστήρι μας. Τέλος 

στο Ιερό βήμα των Αγίων Πάντων φυλάγονται ως πολύτιμος θησαυρός της 

Ορθοδοξίας πολλά λείψανα Αγίων, που ευωδιάζουν και ευφραίνουν τους 

πιστούς. Μεταξύ άλλων είναι οι κάρες των οσίων κτιτόρων και του νεομάρτυρος 



Νικολάου του εκ Μετσόβου και κομμάτια από τα λείψανα του Ιερού 

Χρυσοστόμου, του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας 

Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. 

Όλα τα εκθέματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, εντύπωση όμως 

προκαλεί ένα μεγάλο βαρέλι στην αποθήκη χωρητικότητας 12 τόνων το οποίο 

κατασκεύασαν οι μοναχοί στο οποίο μάζευαν το νερό της βροχής και  το νερό το 

χρησιμοποιούσαν ως πόσιμο, για τις αρδεύσεις και για τις οικοδομικές τους 

εργασίες. Αργότερα σε διάστημα μεγαλύτερο των 18 ετών κατάφεραν να 

φτιάξουν τρεις δεξαμενές, οπότε το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πολύ πιο καλά.  

 



Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου 

Στο νοτιότερο τμήμα των Μετεώρων βρίσκεται ο βράχος της Μονής, η 

οποία συνδέεται με την απέναντι πλαγιά με μια μόνιμη γέφυρα μήκους οκτώ 

περίπου μέτρα, που παλαιότερα ήταν κινητή. Η άνοδος στη μονή ήταν πάντα 

ομαλή και γι’αυτό φαίνεται ότι ο βράχος αυτός κατοικήθηκε πριν το 1200 μ.Χ.  

Ήταν αρχικά ανδρική, αλλά από το 1961 εγκαταστάθηκε σ’ αυτή 

γυναικεία αδελφότητα. Κτήτορες είναι ο όσιος Αντώνιος στις αρχές ως και τα 

μέσα του 15ου αιώνα και ο όσιος Φιλόθεος, ο οποίος στα μέσα του 16ου αιώνα 

ξανάχτισε τον ναό του Αγίου Στεφάνου. Περίπου στον 16ο αιώνα τοποθετούνται 

και οι πρώτες τοιχογραφίες του ναού. 

Κατόπιν το 1798, επί επισκόπου Σταγών Παϊσίου από τον Κλεινοβό 

Καλαμπάκας και ηγουμένου Αμβροσίου, κτίστηκε το σημερινό καθολικό στην 

μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, του οποίου η κάρα φυλάσσεται εκεί ως το πιο 

ιερό και θαυματουργό κειμήλιο. Οι τοιχογραφίες στο καθολικό γίνονται από τον 

πιο σημαντικό ίσως σύγχρονο αγιογράφο Βλάση Τσοτσώνη. 



Στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου, στην παλαιά τράπεζα που έχει 

διαμορφωθεί σε μουσείο, υπάρχει αξιόλογη και πλούσια συλλογή χειρογράφων, 

μεταβυζαντινών εικόνων, χρυσοκέντητων άμφιων και υφαντών, ξυλόγλυπτων, 

περίτεχνων έργων αργυροχοΐας και ιερών κειμηλίων. 

Το σκευοφυλάκιο της μονής ήταν αρκετά πλούσιο. Υπάρχουν και σήμερα 

πολλά Άγια Λείψανα τοποθετημένα σε κομψά αργυρά κιβώτια. Επίσης ένας 

λειτουργικός κώδικας διακοσμημένος με έγχρωμες μικρογραφίες, χρυσοκέντητα 

επιμάνικα του Επισκόπου Δημητριάδος Γαβριήλ, χρυσοποίκιλτο περιζώνιο του 

1778 και άλλα αξιόλογα κειμήλια. 

Η Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου διακρίθηκε για τη σημαντική προσφορά 

της στους αγώνες του Έθνους (υπήρξε το στρατηγείου του Μακεδονικού 

Αγώνα), στην ελληνική παιδεία και τα γράμματα. Με έξοδα της έκτισε την  

“Κωνστάντιον Δημ. Σχολή Καλαμπάκας”, κληροδότησε μεγάλα χρηματικά ποσά 

για την ανέγερση σχολείου στα Τρίκαλα, στην δεκαετία του 1970 λειτούργησε 

με επιτυχία στη μονή Ορφανοτροφείο-Δημοτικό Σχολείο θηλέων με 

διδασκάλισσες αγιοστεφανίτισσες μοναχές. 

 

 

 

 



Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος 

 

Πάνω  σ’ έναν από τους εντυπωσιακότερους βράχους  με ιδιόμορφο 

σχήμα και με έκταση 5-6 στρεμμάτων, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Μονής 

Αγίου Στεφάνου, είναι κτισμένη η Μονή της "Αγίας Τριάδας". Είναι το πιο 

δυσπρόσιτο από τα Μοναστήρια των Μετεώρων.  

Η ανάβαση στη Μονή παλιότερα γινόταν με ανεμόσκαλες και με το δίχτυ. 

Σήμερα η πρόσβαση γίνεται με δύσκολη πεζοπορία και αφού ανέβουμε 140 

σκαλιά σκαμμένα μέσα στην πέτρα που έγιναν στα 1925 και μας οδηγούν με 

ασφάλεια στην κορυφή του βράχου. Το 1970 κατασκευάστηκε και ένας εναέριος 

μεταφορέας πραγμάτων και υλικών για τις ανάγκες και τη συντήρηση της 

Μονής. 

Η Μονή της Αγίας Τριάδας θεωρείται από τους ειδικούς το τρίτο 

αρχαιότερο μοναστήρι των Μετεώρων. Οι πρώτοι ερημίτες πρέπει να έκτισαν 

εδώ τα ασκηταριά τους στις αρχές του 14ου αιώνα. Η Μονή κτίστηκε το 1438 

μΧ. από κάποιο μοναχό Δομέτιο αλλά δεν επιβεβαιώνεται. Για να χτιστεί το 

μοναστήρι και να ανεβάσουν τα υλικά χρειάστηκαν 70 χρόνια. 

Από επιγραφή και άλλες μαρτυρίες γίνεται γνωστό ότι ο κύριος Ναός 

(καθολικό) κτίστηκε το 1475-76 μ.Χ. σύμφωνα άλλωστε και με τη χρονολογία 

που είναι χαραγμένη και εντοιχισμένη στο νότιο εξωτερικό τοίχο. 



Το μοναστήρι έχει δύο Ναούς. Τον κυρίως ναό που το λέμε και καθολικό 

και το μικρό Ναό του Ιωάννου του Προδρόμου. 

Ο κυρίως Ναός είναι δικίονος σταυροειδής με κεντρικό τρούλο στη στέγη. 

Η τοιχογράφηση έγινε το 1741 επί μητροπολίτη Σταγών Θεοφάνη και ο 

ηγούμενος της Μονής ήταν ο Παρθένιος, οι ζωγράφοι ήταν ο Αντώνιος Ιερέας 

και ο αδελφός του Νικόλαος. 

Στο τέμπλο υπάρχουν πολλές παλιές εικόνες. Ενδιαφέρος παρουσιάζουν οι 

εικόνες της Παναγιάς που έγινε το 1718 μΧ και η εικόνα του Χριστού που έγινε 

το 1662 μ.Χ. 

Στον εσωνάρθηκα υπάρχουν τοιχογραφίες που έγιναν το 1692 επί 

μητροπολίτη Σταγών Αρσενίου και ηγουμένου της Μονής Ιωνά. 

Δίπλα στο Ιερό υπάρχει ένα μικρό σκευοφυλάκιο που έγινε το 1684. 

Υπάρχουν ακόμη η τράπεζα, αίθουσα υποδοχής, κελιά και δεξαμενές ακόμη θα 

δούμε και μια μικρή λαογραφική συλλογή. 



  Ο μικρός Ναός του Τιμίου Προδρόμου είναι κυκλικός με θόλο, λαξευμένος 

στο βράχο με πολλές τοιχογραφίες. Ο Ναός κτίστηκε και αγιογραφήθηκε στα 

1682 από τους μοναχούς Δαμασκηνό, Ιωνά και Παρθένιο. 

Το 1909 σε μια κρύπτη ο Βυζαντινολόγος Ν. Βέης ανακάλυψε 47 σπάνια 

χειρόγραφα, που μαζί με τα χειρόγραφα των Μονών Ρουσάνου και Αναπαυσά 

φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής Αγίου Στεφάνου από το 1953. 

Δυστυχώς το πλούσιο σκευοφυλάκιο της Μονής έχει λεηλατηθεί και η 

βιβλιοθήκη της Μονής πυρπολήθηκε στα χρόνια της κατοχής από τους 

Γερμανούς και Ιταλούς. 

Από το 1942 μέχρι το 1961 το μοναστήρι έμεινε έρημο με αποτέλεσμα να 

χαθούν πολλά από τα κειμήλια τις εικόνες και τα χειρόγραφά του. 

Οι 26 εικόνες που σώθηκαν μεταφέρθηκαν στη Μονή Βαρλαάμ. Το 1972 

το μοναστήρι ανακαινίστηκε. 

Η ανδρική Μονή της Αγίας Τριάδας ανήκει στη μητρόπολη Σταγών και 

Μετεώρων με έδρα την Καλαμπάκα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιερά Μονή Ρουσάνου 

 

Ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το μοναστήρι είναι κατακόρυφος, 

απότομος και στενός. Το μοναστήρι καλύπτει ολόκληρο το πλάτωμα της 

κορυφής του βράχου , του οποίου φαίνεται σαν φυσική απόληξη. 

Οι πρώτοι μοναχοί αναρριχήθηκαν. Αργότερα η ανάβαση γινόταν με 

ανεμόσκαλες και δίχτυ. Ειδικά η ανάβαση κρατούσε περίπου 30 λεπτά και ήταν 

πολύ δύσκολη. Σήμερα γίνεται άνετα με σκαλοπάτια από τσιμέντο και δύο 

μικρές στερεές γέφυρες, που κατασκευάστηκαν το 1930 και αντικατέστησαν την 

ξύλινη γέφυρα που έγινε το 1868.  



 

Ο πρώτος ή πρώτοι κτίτορες έκτισαν το μοναστήρι τον 14ο με 15ο αιώνα. 

Την σημερινή μορφή την πήρε στις αρχές του 16ου αιώνα από τους 

αδελφούς ιερομόναχους Ιωάσαφ και Μάξιμο από τα Γιάννενα. Η μονή 

αποτελείται από ένα τριώροφο συγκρότημα με το καθολικό και κελιά στο ισόγειο 

και με δωμάτια υποδοχής, το αρχονταρίκι, την έκθεση, άλλα κελιά και 

βοηθητικούς χώρους στους ορόφους. Τελευταία στη βάση του βράχου έχουν 

κτιστεί χώροι για άλλες χρήσεις (εργαστήρια, βιβλιοθήκη κ.α). Το καθολικό είναι 

αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Επίσης τιμάται και η μνήμη της 

Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου). 



 



Οι τοιχογραφίες είναι αξιόλογες και έγιναν από άγνωστο ζωγράφο 

επηρεασμένο από την Κρητική σχολή επί ιερομόναχου Αρσενίου, (ίσως από τον 

Τζώρτζη, μαθητή του Θεοφάνη του Κρητός). 

Ήταν πρώτα ανδρικό μοναστήρι ενώ τώρα είναι γυναικείο. Δεν 

γνωρίζουμε πόσους μοναχούς φιλοξενούσε παλιά το μοναστήρι. Ήταν άβατο για 

τις γυναίκες. Όμως έμεινε πάρα πολύ καιρό κλειστό. Επί 20 σχεδόν χρόνια και 

μέχρι το 1971 που πέθανε κρατούσε ανοιχτό το μοναστήρι η γερόντισσα 

Ευσεβία από το Καστράκι. Με τη βοήθεια πιστών έκανε επισκευαστικές εργασίες 

στο μοναστήρι και φρόντισε για την ύδρευσή του. Η σημερινή αδελφότητα με 

μοναχές ήρθε το 1988. Είναι 13 με καθηγουμένη (γερόντισσα) την Φιλοθέη 

Κοσβύρα  

Τον 16ο αι. πρέπει να λειτούργησε στην Ιερά Μονή Ρουσάνου ένα 

εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων, με επικεφαλής τον γνωστό 

κωδικογράφο, τον ρουσανίτη ιερομόναχο Παρθένιο γύρω στα 1565. Από αυτά 

δεν σώζονται πολλά, περίπου 50, γιατί το μοναστήρι λεηλατήθηκε πολλές φορές 

κατά καιρούς από αλλόθρησκους εισβολείς και άγνωστους κακοποιούς. Όσα 

σώθηκαν φυλάγονται σήμερα στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου.  

Κατά καιρούς το μοναστήρι χρησίμευσε ως καταφύγιο κα άσυλο 

κατατρεγμένων ατόμων κατά τη διάρκεια των ιστορικών περιπετειών του 

Έθνους. Έτσι το 1757 κατέφυγαν στη μονή πολλοί Τρικαλινοί, για να γλιτώσουν 

από την καταδίωξη του Τούρκου πασά της περιοχής. Αλλά και μετά τον ατυχή 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 πολλές οικογένειες της Καλαμπάκας και του 

Καστρακίου ζήτησαν άσυλο και βρήκαν θαλπωρή και ασφάλεια κάτω από τη 

φιλόξενη στέγη του μοναστηριού.  

 

 

 

 

 

 



Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά 

Είναι το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε ανεβαίνοντας προς τα Άγια 

Μετέωρα χτισμένο σε ένα βράχο ύψους 85 μέτρων ανάμεσα στα ερειπωμένα 

μοναστήρια Προδρόμου, Αγίας Μονής και Παντοκράτορος και το εκκλησάκι της 

Παναγιάς της Δούπιανης. Η ίδρυσή του ανάγεται στις αρχές ως τα μέσα του 

14ου αιώνα.  

Η μικρή έκταση του βράχου οδήγησε αναγκαστικά το κτίσιμο της Μονής 

σε πατώματα το ένα πάνω στο άλλο. Η πρόσβαση γίνεται με τη κτιστή σκάλα. 

Στην είσοδο της Μονής βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου και η 

κρύπτη όπου φυλάσσονταν παλαιότερα οι κώδικες και τα κειμήλια της Μονής. 

Στους τοίχους υπάρχουν τοιχογραφίες του 14ου Αιώνα. 



Στο δεύτερο πάτωμα είναι ο κεντρικός Ναός (καθολικό) που τιμάται ο 

Άγιος Νικόλαος και είναι μακρόστενος και κολλημένος στη νότια πλευρά του 

τείχους του μοναστηριού. Ο τρούλος του ναού είναι χαμηλός χωρίς παράθυρα. 

Στο τρίτο πάτωμα βρίσκεται η παλαιά τράπεζα διακοσμημένη με 

τοιχογραφίες, Η τράπεζα ανακαινισμένη σήμερα χρησιμεύει για την υποδοχή 

των προσκυνητών. Υπάρχει ακόμη και το οστεοφυλάκιο, τα κελιά των μοναχών 

και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.  

Το καθολικό έγινε επί μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου του Ελεήμονος και 

επί εξάρχου Σταγών ιερομονάχου Νικάνορος. 

Τα έργα του περίφημου Κρητικού Αγιογράφου Θεοφάνη στη μονή Αναπαυσά 

 

Το 1527 έγινε η αποπεράτωση της αγιογράφησης του καθολικού από τον 

Θεοφάνη Στρελίτζα τον Κρήτα, που συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς 

αγιογράφους της Ορθοδοξίας. Στις τοιχογραφίες διακρίνουμε την μεγάλη 

τελειότητα στο σχεδιασμό των μορφών και την άριστη χρωματική απόδοση. 

 



 

Ξεχωρίζουν οι παραστάσεις της ‘Aκρας Ταπεινώσεως του Κυρίου, της 

Δεομένης Παναγίας, του Ιωνά που βγαίνει από το στόμα του κήτους, της 

Λειτουργίας των Αγγέλων και της Δευτέρας Παρουσίας.  

Από τις αρχές του 1900 το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε και άρχισε να 

ερειπώνεται. Στη δεκαετία του 1960 το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου 

αναστηλώθηκε και ανακαινίστηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία . Μέχρι το 

1982 έμενε σ’ αυτό ο πατήρ Παλαμάς. Όταν όμως αυτός αναγκάστηκε να φύγει, 

το μοναστήρι έκλεισε για 15 χρόνια. ‘Aνοιγε μόνον τα καλοκαίρια από τους 

ιερείς της Καλαμπάκας για τους τουρίστες. ‘Aρχισε ξανά να λειτουργεί το 1997.  

Στη δεκαετία του 1960 η Μονή ανακαινίστηκε και αναστηλώθηκε με την 

επίβλεψη της 7ης Εφορείας Αρχαιοτήτων, έγινε συντήρηση των τοιχογραφιών, 

που απέκτησαν την παλιά τους λάμψη. 

Τα λίγα χειρόγραφα της μονής φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς 

Μονής του Αγίου Στεφάνου. 
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