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Πρόλογος  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

συγκεντρώσει όλες τις επιγραφικές μαρτυρίες της περιοχής της 

ανατολικής Όσσας από τον 15ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, να μελετήσει σε 

βάθος την κοινωνική ιστορία της περιοχής και να αναδείξει την 

σπουδαιότητα των επιγραφών ως βασική ιστορική πηγή. Το θέμα της 

εργασίας επιλέχθηκε σε συνεργασία με τον επόπτη μου, καθηγητή του 

τμήματος και πρόεδρο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών κ. 

Χρήστο Σταυράκο.  

Οι επιγραφές που μελετώνται στην παρούσα εργασία είναι ήδη 

δημοσιευμένες σε προηγούμενη βιβλιογραφία. Ωστόσο, ελέγχονται εκ 

νέου, όπου αυτό βέβαια είναι εφικτό. Στην περίπτωση που κάποια 

επιγραφική μαρτυρία πλέον δεν υφίσταται, αλλά ούτε σώζεται 

φωτογραφικό υλικό, αυτή μελετάται μέσα από την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Ακόμη, αν σε κάποια επιγραφή παρατηρείται διάσταση 

απόψεων μεταξύ των ερευνητών στην ανάγνωση ή στην ερμηνευτική 

προσέγγιση του κειμένου, παρατίθενται όλες οι παρατηρήσεις από τον 

εκάστοτε ερευνητή.  

Το κείμενο των επιγραφών μεταγράφεται δύο φορές. Η πρώτη 

μεταγραφή, εφόσον διασώζεται ευανάγνωστο φωτογραφικό υλικό, 

αποδίδεται με την ειδική γραμματοσειρά Athena Ruby, ενώ διατηρείται η 

υπάρχουσα στίξη, ορθογραφία, στοίχιση του κειμένου και το μέγεθος των 

γραμμάτων. Για την δεύτερη μεταγραφή χρησιμοποιείται η 

γραμματοσειρά Palatino Linotype. Σε αυτή, ενώ διατηρείται η ορθογραφία 

και η στοίχιση, χρησιμοποιείται το πολυτονικό σύστημα γραφής και τα 

ακόλουθα σύμβολα: 

(  ): ανάλυση συντομογραφιών 
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[  ]: συμπλήρωση φθαρμένου κειμένου 

…: φθαρμένο κείμενο, που δεν δύναται να συμπληρωθεί 

//: αλλαγή στίχου 

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως η καταγραφή των μνημείων έχει 

πραγματοποιηθεί με βάση την χρονολογία των επιγραφών και όχι με 

βάση το έτος κτήσης, αφού όπως γίνεται διακριτό αρκετά μνημεία 

χρονολογούνται ήδη από την βυζαντινή περίοδο. 

Η εργασία αυτή υποβάλλεται ως διπλωματική εργασία στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών, του τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Σε αυτό το σημείο επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή 

μου, καθηγητή βυζαντινής ιστορίας και πρόεδρο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών κ. Χρήστο Σταυράκο, για την βοήθεια και την 

καθοδήγηση που μου προσέφερε, σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του 

θέματος και της μεθοδολογίας.  

Ακόμη, οφείλω να εκφράσω την εκτίμηση μου απέναντι στους, κ. 

Αλέξανδρο Αλεξάκη, καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κ. Απόστολο Μαντά, επίκουρο καθηγητή 

Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για 

την προθυμία τους να ανήκουν στην τριμελή επιτροπή. 

Την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου επιθυμώ να εκφράσω και για την κ. 

Κατερίνα Κοντοπανάγου, διδάκτωρ Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας, 

πλέον διδάσκουσα Π.Δ 407/80 στο τμήμα Αρχειονομίας, 

Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου, για την 

πολύτιμη βοήθεια της καθ΄ όλη την διάρκεια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών.  

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια και την βυζαντινή 
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αρχαιολόγο κ. Σταματίνα Παπαναστασούλη, για την παραχώρηση άδειας 

εισόδου στην βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, σε μία ιδιαίτερα 

δύσκολη, για την κοινωνία περίοδο, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

βιβλιοθηκών εξαιτίας της πανδημίας.  
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Εισαγωγή 

 

Στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας1, εκτείνεται το όρος Όσσα, 

ή όπως είναι ευρέως γνωστό σήμερα το όρος Κίσσαβος2. Τα γεωγραφικά 

όρια τίθενται μεταξύ του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου, της κοιλάδας 

των Τεμπών, καθώς και της οροσειράς Φλαμουρίου, που βρίσκεται στην 

περιοχή του Πηλίου.  

 

Εικόνα 1: γεωγραφικό διαμέρισμα Θεσσαλίας 

 

Στα δυτικά του Κισσάβου, εκτείνεται η πεδιάδα της Λάρισας, ενώ 

στους πρόποδες του ανατολικά, περιβρέχεται από τον Θερμαϊκό κόλπο 

και το Αιγαίο Πέλαγος. Ανάμεσα σε αυτά τα όρια εκτείνεται η εύφορη 

 

1Ν. ΜΑΓΝΗΤΗΣ, Περιήγησις, Η τοπογραφία της Θεσσαλίας και θεσσαλικής Μαγνησίας, Αθήνα 1860 

2Ε. ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μεγαλόβρυσο (1638/39) και η 

εντοίχια ζωγραφική του 17ου αιώνα στην επαρχία Αγιάς, Βόλος 2011, 8, υπ. 1, η ονομασία Κίσσαβος 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Αλεξιάδα τον 12ο αιώνα από την Άννα Κομνηνή, για 

περισσότερα βλ. ενδεικτικά: Α. ΑΒΡΑΜΕΑ, Η βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι το 1204, Αθήνα 1974, 57 
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πεδιάδα της περιφέρειας Αγιάς, 3  απαρτιζόμενη από εικοσιπέντε 

οικισμούς, που υπάγονται στην μητρόπολη Δημητριάδος.   

Έδρα της δημοτικής και περιφερειακής κοινότητας αποτελεί η 

κωμόπολη της Αγιάς. Η περιοχή της Αγιά4 τοποθετείται βορειοανατολικά. 

Απέχει τριάντα χιλιόμετρα από την Λάρισα και ανέκαθεν αποτελούσε 

σταυροδρόμι πολλών περιοχών, με κύρια την επικοινωνία μεταξύ 

Λάρισας και παραλίων, δεδομένου ότι ο κάμπος της Αγιάς περιλαμβάνει 

την θαλάσσια ακτογραμμή Αγιοκάμπου – Βελίκας και την ανατολική 

κοιλάδα των Τεμπών. Σε αυτόν ανήκουν και οι οικισμοί, Μαρμάριανη, 

Δήμητρα (πρώην Τσιούξανη), Ανατολή (πρώην Σελίτσιανη), Γερακάρι, 

Βαθύρεμα, Αετόλοφος, Νερόμυλοι (πρώην Τουρκοχώρι), Μεταξοχώρι 

(πρώην Ρέτσιανη), Μεγαλόβρυσο (πρώην Νιβόλιανη), Μελιβοία 

(Αθανάτη), παράλια Όμολίου – Στομίου – Καρίτσας – Κόκκινου Νερού – 

Βελίκας – Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου, Πολυδένδρι, Σκήτη, Σκλήθρο, 

 

3Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία των Αγίων Αντωνίων Λάρισας, Ι. Μητρόπολις Δημητριάδος, Αγιά, 2003, 65-66, 

Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα, 1960, 458, υπ. 1, το τοπωνύμιο Αγιά 

αποδίδονταν ορθογραφικά και ως Αγειά ή Αγυιά και είχε την σημασία του μεγάλου 

δρόμου/περάσματος/διάβασης. Άλλωστε από τον 11ο αιώνα αποτελούσε στρατηγικό δρόμο. Άλλη 

μία θεωρία, είναι πως αρχικά προήλθε από την σύμπηξη της λέξης Αγιάννας, προερχόμενης από 

τα ερείπια του βυζαντινού ναού της Αγίας Άννας. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη πως το τοπωνύμιο 

προήλθε από το τούρκικο Αyan, που σημαίνει άρχοντας/ τούρκος διοικητής. Βέβαια, επί 

τουρκοκρατίας, στα επίσημα έγγραφα, το χωριό ονομάζονταν Γενιτζέ, γλωσσική προσαρμογή του 

σλάβικου Γιανιτζά, που σημαίνει ποταμάκι. 

4 Περισσότερα σχετικά με την Αγιά βλ. FR. HILD, J. KODER, Κ. ΣΠΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η βυζαντινή 

Θεσσαλία, οικισμοί-τοπωνύμια-μοναστήρια - ναοί,  Θ.ΗΜ, 12, 1987, 11-112, Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ποικίλα 

ιστορικά από την Επαρχία της Αγιάς, Θ.ΗΜ, 2, 1981, 146-156, Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Έρευναι εν τη 

Επαρχία Αγιάς, Αθήνα 1940, Μ. ΔΑΛΛΑΣ, Επαρχία Αγιάς, Θεσσαλικά Χρονικά, Έκτακτη έκδοση 

50ετηρίδος, Αθήνα 1935, 348-357, Μ. ΔΑΛΛΑΣ, Η Αγιά διά μέσου των αιώνων, Αθήνα 1937, Γ. 

ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ιστορία.  
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Έλαφο, Καλαμάκι, Αμυγδαλή (πρώην Κουκουράβα), Καστρί και Νεοχώρι 

(πρώην Πλασιά). 5 

 

Εικόνα 2: χάρτης του Όρους των Κελλίων 

 

Ξεκινώντας μία αναδρομή στο βυζαντινό παρελθόν, δείγματα 

κατοίκησης στην περιοχή εντοπίζονται από την πρώιμη βυζαντινή 

περίοδο, με βάση την εύρεση ενός μιλιοδείχτη του 4ο αιώνα στο χωριό 

Βαθύρεμα και αρχιτεκτονικών μελών στον περίβολο της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου του Νέου.6 Κατά την μέση Βυζαντινή 

περίοδο, γύρω στον 9ο αιώνα, μοναχοί και ασκητές κατέφτασαν στην 

περιοχή του Κισσάβου για να επιδοθούν στον μοναχισμό, σύμφωνα με τις 

 

5A. MEZIERES, Η κοιλάδα της Αγιάς, Καστρί, Δώτιο Πεδίο, Άμυρος, Αγιά, Μελίβοια, Καρίτσα, Θ.ΗΜ, 

40, 2001, 71 κ.ε, WILLIAM–ΜARTIN, Κεφ. 41ο. Από το Βόλο στην Αγιά: Δημητριάδα. Ιωλκός, Τρίκερι, 

Σέσκλο, Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, Αρμένιο, Καστρί, Ανάβρα, Αετόλοφος, Αγιά, Μελίβοια, 

Καρίτσα, Θ.ΗΜ, 34, 1998, 96-126,  ΔΑΛΛΑΣ, Επαρχία Αγιάς, 100  

6HILD, Η βυζαντινή Θεσσαλία, 20,  Η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, αφού 

έχει ανασκαφτεί προϊστορικός οικισμός, ενώ σώζονται και αρχαιολογικά κατάλοιπα της ύστερης 

αρχαιότητας και των ρωμαϊκών χρόνων, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως, 8 
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πηγές και τα αγιολογικά κείμενα. Έτσι δημιουργήθηκε το «Όρος των 

Κελλίων», μία εκτενής μοναστική κοινότητα με πενήντα θέσεις 

μοναστηριών σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αγιάς7. Πρόκειται για το 

δεύτερο μοναστικό κέντρο στην Θεσσαλία μετά τα Μετέωρα.  

Τα ιστορικά κείμενα για το όρος των Κελλίων γίνονται εκτενέστερα 

τον 11ο αιώνα, 8 με την έλευση του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού στην Λάρισα, ο 

οποίος, έπειτα από επικοινωνία με μοναχούς, χαρακτήρισε το όρος των 

Κελλίων ως «τόπο στάσης» των μοναχών, που είχαν προορισμό την 

Κωνσταντινούπολη και τον Πόντο. Το Όρος των Κελλίων ήκμαζε μέχρι 

τον 12ο αιώνα, γεγονός πως τα περισσότερα μνημεία που μας σώζονται 

σήμερα, χρονολογούνται την περίοδο αυτή. Στον αντίποδα της ακμής του, 

το όρος δείχνει αρχικά σημάδια κατοίκησης τον 14ο αιώνα, λόγω ποικίλων 

επιδρομών,9όπου και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε. 

 

7ΑΒΡΑΜΕΑ, Η βυζαντινή Θεσσαλία, 57-59, Σ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ-Σ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Ο μοναχισμός της ανατολικής 

Όσσας και η μοναστική κοινότητα των Κελλίων, (νεότερα δεδομένα: χρονολογικά και 

τοπογραφικά όρια), Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού 

και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα 2010, 187- 190, Σ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Το όρος των Κελλίων, 

Λάρισα, 2013, 7, Το όρος των Κελλίων είχε ταυτιστεί με την περιοχή του Πηλίου και συγκεκριμένα 

με την Ζαγορά, μέσα από περιγραφές της Άννας Κομνηνής, του Οσίου Χριστοδούλου στα 

αγιολογικά κείμενα και στους βίους των Αγίων Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου. Με την 

επιστολή του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, το όρος των Κελλίων εκτείνεται βόρεια του όρους του Πηλίου, 

στην ευρύτερη περιοχή του Μαυροβουνίου (Σκήτη, Μελιβοία, Αγιά, Ομόλιο, Στόμιο, Κόκκινο νερό, 

Καρίτσα, Κουτσουπιά, Παλιουριά, Αγιόκαμπος, Βελίκα, Πολυδένδρι). 

Τον 11ο αιώνα η Αγιά εντοπίζεται σε εκκλησιαστικά τακτικά να ανήκει γεωγραφικά στην επισκοπή 

Βεσαίνης, Χαρμενών και Κατρίας, περισσότερα βλ: Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Οι επισκοπές Βεσαίνης, Χαρμενών 

και Κατρίας: η εκκλησιαστική περιφέρεια Αγιάς κατά την βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, 

Θεσσαλονίκη 2013 (διδακτ. διατριβή) 

9 Η περιοχή της Θεσσαλίας υπέστη αλλεπάλληλες συγκρούσεις και λεηλασίες την περίοδο της 

Λατινοκρατίας, από τις επιδρομές των Αλβανών, των Κατελάνων και των Σέρβων, για 

περισσότερα βλ: Α. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Το κράτος της Θεσσαλίας, Ελληνική Ιστορία, Εκπαιδευτική Ελληνική 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 25, Αθήνα 1992, 229-230, Γ. ΣΟΥΛΗΣ, Η πρώτη περίοδο της Σερβοκρατίας εν τη 

Θεσσαλία 1348-1356, ΕΕΒΣ 20, 1950, 56 
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Οι αλλεπάλληλες έριδες και η κυριαρχία των Οθωμανών, 

οδήγησαν την περιοχή της Θεσσαλίας σε σοβαρή πληθυσμιακή 

συρρίκνωση και δημογραφική κρίση, 10  γεγονός που επέτρεψε την 

ευκολότερη ενσωμάτωση των Οθωμανών11 στην περιοχή της Αγιάς και 

των περιχώρων, ήδη από το 1386, καθώς και την δημιουργία χωριών. 

 Η Αγιά, βάση της διοικητικής διαίρεσης, αποτελούσε μέρος του 

Κάζα του Yenisehir. Ναχιγιέ στην περιοχή είχε οριστεί η Καστρίτσα, 

δηλαδή το σημερινό Καστρί, αφού χάρη στο βυζαντινό φρούριο, οι 

στρατιωτικές δυνάμεις ασκούσαν τον έλεγχο στην περιοχή.12 Ωστόσο, στα 

ταχρίρ του 15ου αιώνα, δεν πραγματοποιείται καταγραφή των οικισμών 

σύμφωνα με την γεωγραφική τους θέση, αλλά σύμφωνα με την 

ιεράρχηση που τους είχε δοθεί από την οθωμανική διοίκηση.  

Αξίζει να σημειωθεί, πως στα τέλη του 15ου – αρχές 16ου αιώνα, στα 

χριστιανικά χωριά παρατηρείται δημογραφική αύξηση του πληθυσμού, σε 

σχέση με τα μουσουλμανικά, 13  αλλά και ίδρυση νέων ελληνικών 

οικισμών. 14 Η πληθυσμιακή πρόοδος εξακολουθούσε να υφίσταται και 

κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα, λόγω της διοίκησης της περιοχής από 

 

10 Βλ. αναλυτικότερα: N.  BELDICEANU. – P.S, NASTUREL, Η Θεσσαλία, Θ.ΗΜ,19, 1991, 97-135, Κορδάτος, 

Ιστορία, 180-183, Γ. ΤΕΡΕΞΑΚΗΣ, Δημογραφική διερεύνηση στην Θεσσαλία κατά τον Ύστερο 

Μεσαίωνα, Ιστορία και Πολιτισμός Θεσσαλίας, 2009, 556-557, Δ. ΤΣΟΠΟΤΟΣ, Γη και Γεωργοί της 

Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα 1983 

11 KIEL, Das Turkische Thessalien, Gottingen, 1996, 109 κ.ε, Α. Ρίζος, Οικισμοί στην μεσαιωνική 

Θεσσαλία, Ιστορία και Πολιτισμός, 2009, 483 κ.ε, Οι πρώτοι Οθωμανοί της ανατολικής Θεσσαλίας 

προέρχονταν από τους νομάδες Saruhan, πληθυσμοί της Ανατολίας, που υπέστησαν εξορία από 

τον Μουράτ Α στα τέλη του 14ου αιώνα. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και πληθυσμοί 

της δυτικής Ανατολίας Yuruk ή Τουρκομάνοι νομάδες.  

12 KIEL, Thessalien, 192, αρχικά καταγράφηκαν οι οικισμοί της Καστρίτσας, της Αγιάς, του 

Βαθυρέματος, καθώς και της Δέσιανης. Στο Ταχρίρ του 1454/5 προστίθενται και ο οικισμός της 

Μελιβοίας, της Ελάφου, του Μεγαλόβρυσου, της Σελίτσιανης και της Ποταμιάς. 

13 Όπως τα χωριά Δήμητρα, Ανάβρα, Πρινιά και Γερακάρι.  

14Πολυδένδρι, Σκήτη, Σκλήθρο και Κεραμίδι.  
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την Mihrimah, κόρη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1540-1570, το 

Μεταξοχώρι αποσπάστηκε από την Αγιά, ενώ η Αγιά, η Δέσιανη, το 

Βαθύρεμα, το Μεγαλόβρυσο, η Μελιβοία και η Σελίτσιανη μετατράπηκαν 

σε βακούφια και έχαιραν οθωμανικών προνομίων. 15 

Αντίθετα, ο 17ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από πτωτική τάση του 

πληθυσμού,16 με εξαίρεση τους οικισμούς Σελίτσιανη, Μεγαλόβρυσο και 

Μελιβοία, οι οποίοι δέχτηκαν την ανακατανομή και την εσωτερική 

μετακίνηση του. Παρόλο που οι λοιμώδεις ασθένειες και το βαρύ 

φορολογικό καθεστώς που είχε επιβληθεί, είχαν καταβάλει την περιοχή, 

οι προαναφερθέντες οικισμοί εξακολουθούσαν να ακολουθούν ανοδική 

πορεία, σύμφωνα με τους καταλόγους του Χαρατσιού των 1602/3 και 

1642/3. 17 Το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, τα οθωμανικά κατάστιχα 

καταγράφουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Σελίτσιανη 18  και στην 

Μελιβοία, ενώ κατά το δεύτερο μισό τα ηνία παίρνει και πάλι η Αγιά. 19 

Αναφορικά με την εκκλησιαστική ιστορία20 της περιοχής της Αγιάς 

κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, στους καταλόγους απογραφής του 

πρώτου μισού του 16ου αιώνα, δεν παρατηρείται καμία αναφορά σε 

εκκλησιαστική κοινότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την κατάπτωση της 

μοναστικής ζωής στην περιοχή από την στιγμή της οθωμανικής 

 

15KIEL, Thessalien, 186-187  

16  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο οικισμός Βαθύρεμα, με τα 2/3 του πληθυσμού του να έχουν 

πληγεί ολοκληρωτικά. Περισσότερα βλ: Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η καταστροφή του Βαθυρέματος της Αγιάς, 

Απρίλιος – Ιούλιος 1688, Πρακτικά συνεδρίου Α Λαρισαϊκών σπουδών, Λάρισα 1992, 171-173 

17KIEL,Thessalien, 236 

18 Βλ. ενδεικτικά: Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Σελίτσανη και Βαθύρεμα, παράδοση και πραγματικότητα στις 

σχέσεις των δύο οικισμών, Η Ανατολή της Αγιάς-Σελίτσανη (ιστορικές μελέτες)–πρακτικά 

ημερίδων 20ης Αυγούστου 1994 & 12 Αυγούστου 1995 

19KIEL, Thessalien, 186 

20 Η εκκλησιαστική ιστορία εντοπίζεται μέσα από τις επιγραφές, οι οποίες θα μελετηθούν  

διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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κυριαρχίας. Το δεύτερο μισό, ωστόσο, του αιώνα, υπογραμμίζεται από το 

λεγόμενο «μοναστικό κίνημα του 16ου αιώνα», αφού καταγράφονται οκτώ 

ενεργά μοναστικά συγκροτήματα. Η μοναστική αυτή άνθιση οφείλεται 

στα προνόμια που παρείχε η οθωμανική διοίκηση στα μοναστικά 

ιδρύματα, αφού κάτι τέτοιο αποτελούσε συνήθη οθωμανική πολιτική.  

Η ίδρυση μονών και χριστιανικών ναών εξακολουθούσε να 

υφίσταται και τον 16ο αιώνα, κατά την διάρκεια της Pax Ottomanica, αλλά 

και τον 17ο – 18ο αιώνα. Η συνεχής δημογραφική επέκταση της περιοχής 

και η αύξηση της οικονομίας διατήρησαν ακμαίο το αποθεματικό 

κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να χορηγούνται χρήματα για ίδρυση 

εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και να παραχωρείται ιδιοκτησία στους 

κληρικούς.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21KIEL,Thessalien, 238-255 
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Στόμιο – Τσάγεζι 

 

Άγιος Δημήτριος Στομίου 

 

Η μονή του Αγίου Δημητρίου Στομίου, η λεγόμενη «Κομνήνειος 

μονή» βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους Όσσα22, κοντά στην 

θέση Στόμιο και Καρύτσα. Πρόκειται για βυζαντινό μοναστήρι του 11ου 

αιώνα, με ιδρυτή τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό.23 

 

Εικόνα 3: άγιος Δημήτριος Στομίου, εξωτερική άποψη 

 

Το καθολικό του μοναστηριού είναι στον τύπο του σταυροειδούς 

εγγεγραμμένου και ανήκει στον πλήρως απαρτισμένο αθωνίτικο τύπο, 

 

22Σ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Η ανατολική Όσσα και η μοναστική κοινότητα των κελλίων (νεώτερα δεδομένα: 

χρονολογικά και τοπογραφικά όρια), Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία 

του μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 187- 204 

23Περισσότερα βλ: A. COMNENAE, Alexias, [CFHB 40/1-2], Berlin-NewYork, 2001, Δ. Μαμαγκάκης, Ο 

αυτοκράτορας, ο λαός της Ορθοδοξίας: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081-1118), κατασκευάζοντας την 

δημόσια αυτοκρατορική εικόνα, Αθήνα, 2014 
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δηλαδή πρόκειται για σύνθετο τετρακιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό 

με πλευρικές κόγχες, δικιόνια λιτή, τυπικάρια και περίστωο σε σχήμα Π, 

που απολήγει σε δύο τυπικά παρεκκλήσια.24 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος25, σύμφωνα με τον περιηγητή Uspeskij και 

την τότε υπάρχουσα επιγραφή, φιλοτεχνήθηκε το 1758. Έχει αποδοθεί στο 

σημαντικότερο εργαστήριο της περιοχής της Θεσσαλίας, στο εργαστήριο 

του ιερέα Θεόδωρου από την Αγιά.26 

 

24Για την αρχιτεκτονική του μνημείου βλ. αναλυτικότερα: Σ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Ο Άγιος Δημήτριος ή 

Οικονομείον στο Στόμιο (Τσαγέζι): ιστορική ταυτότητα και ανάπτυξη μίας βυζαντινής μονής, 

Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της περιοχής 

των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 19-48, Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Οι επισκοπές Βεσαίνης, Χαρμενών και 

Κατρίας: η εκκλησιαστική περιφέρεια Αγιάς κατά την βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, 

Θεσσαλονίκη 2013, 333-335, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ – Σ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Το αρχικό καθολικό και ο παλαιός 

περίβολος της Μονής Στομίου, Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία του 

μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 93-106, Β. ΜΕΣΣΗΣ, Σκέψεις 

και στοιχεία σχετικά με την οικοδομική ιστορία και την αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής 

του Αγίου Δημητρίου στο Τζάγεζι, Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία 

του μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010,  83-92, Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ, Η 

αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής Αγίου Δημητρίου στομίου, Δελτίον ΧΑΕ, ΚΔ΄, 2003, 145-

162, Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου παρά το Τζάγεζι, ΕΕΒΣ, Ε΄, 1928, 

356-370. 

25 Περισσότερα για τον ζωγραφικό διάκοσμο βλ: Σ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Οι τοιχογραφίες της μονής Στομίου 

(1758), Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της 

περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 107-122, Α. ΣΤΡΑΤΗ, Oι εικόνες του Χριστού 

Παντοκράτορος, της Θεοτόκου Οδηγήτριας και του Αγίου Δημητρίου στην Ι.Μ Αγίου Δημητρίου 

και Θεοτόκου Στομίου, Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- ιστορική γεωγραφία του 

μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 155-164, ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή 

της Παναγίας,  370-372 

26Ο ζωγραφικός διάκοσμος, αν και μέτριας ποιότητας, χαρακτηρίζεται από όγκο, κινούμενες 

μορφές, και προσπάθεια απόδοσης προοπτικής. Έτσι αναδεικνύεται η σημασία της μονής τον 18ο 

αι. 
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Εικόνα 4: η κεντρική πύλη και το καθολικό 

 

Οι επιγραφές του μαρτυρούν ένα αξιόλογο μνημείο, με έντονη 

δραστηριότητα και κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί, 

πως το σύνολο των επιγραφών έχουν δημοσιευτεί από τον Α. 

Αρβανιτόπουλο στα πρακτικά του 1910 και έχουν σχολιαστεί από τον Γ. 

Σωτηρίου και τον Κ. Σπανό. Εντοπίζονται ωστόσο, αρκετά προβλήματα 

ως προς την χρονολόγηση και την γενικότερη ανάγνωση των επιγραφών, 

δεδομένου ότι, η αυτούσια μεταγραφή των  επιγραφών ήταν ενδεικτική 

και πρόχειρα γραμμένη. Ακόμα και ο ίδιος ο Αρβανιτόπουλος σε 

ορισμένες επιγραφές αμφιβάλλει για την ορθότητα της χρονολόγησης. 27 

 

1. Επιγραφή άνωθεν της κεντρικής πύλης -1492 

 

Στον εξωτερικό χώρο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη, 

εντοπίζεται επιγραφή του 1492 28 . Η επιγραφή είναι γραπτή, πάνω σε 

 

27ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού,  146, 160, ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Ο Άγιος Δημήτριος, 160 

28 Α.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί και έρευναι εν Θεσσαλία κατά το έτος 1910, Πρακτικά 

αρχαιολογικής εταιρείας 1910, Αθήνα, 1910, 194, ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Ο Άγιος Δημήτριος, 35-37,  

ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ- Σ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Το αρχικό καθολικό, 94,  ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού, 146, 



26 

 

μάρμαρο και είναι τοποθετημένη σε εσοχή, με τις τρεις πλευρές της να 

περιβάλλονται από κεράμους. Αναπτύσσεται σε τρεις στίχους, με 

ικανοποιητική ομοιομορφία γραμμάτων. Η γραφή της είναι 

κεφαλαιογράμματη, μελανού χρώματος, ενώ δεν εντοπίζουμε σημεία 

στίξης και ορθογραφικά λάθη. Στην αρχή του πρώτου στίχου υπάρχει 

σταυρός. 

 

 

 

Εικόνα 5: επιγραφή της πύλης 

 

+ ινιςΘΗΤοπ ον λλιον ςπ ν Κ ιΘ οΜhΤοΡοςπ Θ ν π

οΤ  // Θ οφιλ Τ πιςΚοπ Κ Κι π ςδι ΧιΚΗνςΡιΑνΚ ι Ηπ λΗ 

//  

 

160, P. USPESKIJ, Στο βυζαντινό μοναστήρι της Όσσας Παναγία του Οικονομείου, Θ.ΗΜ 19, 1991,  

54.ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 353 
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+ Ἀνεκαινίσθη τὸ παρὸν καστέλιον τῆς μονὴς τῆς Πανάγνου 

Θεομήτορος Παρθένου ὑπὸ τοῦ// θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀκακίου 

Πέτρας διὰ ψυχικὴν σωτηρίαν καὶ αὐτὴ ἡ πόλη// ζ  

 

Με την φράση «Ἀνεκαινίσθη», δηλώνεται η ανακαίνιση/ 

ανακατασκευή, και όχι η εκ θεμελίων κατασκευή του καστελλίου της 

μονής ή πιθανότατα του δυτικού τείχους και των διαφόρων εργασιών που 

έλαβαν χώρα στον ναό, με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνήθιζαν ήδη από τα βυζαντινά 

χρόνια.29 

Η ανακαίνιση του καστελλίου και της πύλης ήταν αφιερωμένες 

στην Θεοτόκο, υπό του επισκόπου Ακακίου Πέτρας το 1492 (ζ΄), για την 

σωτηρία της ψυχής του30 (διὰ ψυχικὴν σωτηρίαν-στερεοτυπική έκφραση). Ο 

επίσκοπος Ακάκιος υπάγονταν στην επισκοπή Πέτρας,31 η οποία ιδρύθηκε 

τον 10ο αιώνα και μέχρι το 1896 ανήκε στην μητρόπολη Θεσσαλονίκης, 

όπου και συγχωνεύτηκε με την επισκοπή Ελάσσονος και Κίτρους. 

 Τοπογραφικά, η επισκοπή Πέτρας εκτείνονταν μεταξύ των 

περιοχών Λιβαδίου και Λιτοχωρίου. 32  Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν, ο 

 

29ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Ο Άγιος Δημήτριος, 36-37, Σ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οι επέτειοι της εκατονταετίας και ο ρόλος 

τους στην δημιουργία έργων λόγου και τέχνης, Βυζαντινιακά, 20, 2000, 79-117  

30 Ζ’ = 7000 από κτίσεως κόσμου. Οπότε 7000 - 5508 = 1492, Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910,  

194, ο Αρβανιτόπουλος ωστόσο, με επιφύλαξη την αποδίδει στο έτος 1494. 

31 USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι, 61-62, υπ. 10, υπήρχαν δύο ομώνυμες επισκοπές, μία στην 

μητρόπολη Θεσσαλονίκης και μία στην περιοχή της Μαγνησίας. Πιθανόν πρόκειται για την 

πρώτη. 

32Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η συμβολή της επισκοπής Πέτρας εις τα εθνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα 

του Ελληνισμού της περιοχής του Ολύμπου (1890-1896), Μακεδονικά, 14, 1974, 64, 73-74, Μ. 

ΠΑΪΣΙΔΟΥ, Το καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης στην Πιερία, μελέτη τοπογραφίας, 

αρχιτεκτονικής και μνημειακής ζωγραφικής, Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, πρακτικά 

4ου επιστημονικού συνεδρίου, Κατερίνη, 2015, 346 
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επίσκοπος να είχε αναλάβει τοποτηρητής και της επισκοπής 

Λυκοστομίου, κάτι που δικαιολογεί και την κτιτορική επιγραφή στον Άγιο 

Δημήτριο Στομίου. Το όνομα του επισκόπου Ακακίου εντοπίζεται και σε 

άλλες κτιτορικές επιγραφές, μία του 1494 στο προπύλαιο του Αγίου 

Γεωργίου Ρητίνης Πιερίας,33 μία του 1514 και μία του 1619 ή του τελευταίου 

τετάρτου του 16ου αι.,34 αφού η χρονολόγηση της τελευταίας επιγραφής 

προκάλεσε σύγχυση στους μελετητές. 

Λόγω της μικρής χρονολογικής απόστασης των επιγραφών του 15ου 

αι. και του 1514, θα μπορούσε να ταυτιστεί ο Ακάκιος με το ίδιο πρόσωπο 

της μονής του Αγίου Δημητρίου, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με τον 

επίσκοπο που εμφανίζεται στα τέλη του 16ου ή στα 1619. Συναντώνται 

λοιπόν, δύο επίσκοποι που φέρουν το ίδιο όνομα μέσα στο διάστημα ενός 

αιώνα, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να ταυτισθούν.35 

 

 

2. Επιγραφή οικοδόμησης καθολικού – 1543 

 

Η κτιτορική επιγραφή του 1543, η οποία θεωρείται και η 

σπουδαιότερη της μονής, έχει πλέον χαθεί. Παρόλα αυτά έχει σωθεί η 

μεταγραφή της στο μεγαλύτερο μέρος της, η οποία έχει ως εξής36: 

 

 

33ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 37, υπ. 193, Θ. ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στην Πιερία, 

Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία, 1984, Θεσσαλονίκη, 1985, 63-64 

34ΠΑΪΣΙΔΟΥ, Το καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης, 347-348, η χρονολόγηση του 1619 

αποδίδεται από τον Παπαζώτο, ενώ η Παϊσίδου προτείνει ως πιθανή χρονολόγηση το τελευταίο 

τέταρτο του 16ου αι.  

35ΠΑΪΣΙΔΟΥ, Το καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης, 347-348 

36Η ακόλουθη μεταγραφή προέρχεται από: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 194, ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η 

μονή της Παναγίας, 353 
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+ Ἀνεκινίσθη [καὶ ἐτ]ελιόθει ὁ πάνσεπτος// καὶ περικαλλὴς ναὸς τῆς 

Πανάγνου// καὶ Θεομήτορος Παρθένου διὰ συνδρομῆς// καὶ κόπου τῶν 

μοναχῶν καὶ τοῦ ἡγουμένου… ἱερομονάχου// ἔτη‚ζμα’37 

 

Πρώτος ο οποίος εντόπισε την επιγραφή εκτός θέσεως ήταν ο 

περιηγητής Uspeskij, ο οποίος μάλιστα την απέδωσε εσφαλμένα στα 

1543. 38 Το 1910 την κατέγραψε ο Αρβανιτόπουλος, ο οποίος την 

χρονολόγησε το 1533 (ζμα΄).39 Ωστόσο, σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις 

ερευνητών η μεταγραφή της επιγραφής συναντάται ελαφρώς 

τροποποιημένη.  

Όπως την παραθέτει ο Σωτηρίου, η επιγραφή είναι γραπτή, πάνω 

σε τεθραυσμένη μαρμάρινη πλάκα,40 κεφαλαιογράμματη, καλλιτεχνικά 

αποδοσμένη και εκτείνεται σε τέσσερις στίχους. Αξίζει να σημειωθεί, πως 

για πρώτη φορά σε επιγραφή του μνημείου εντοπίζονται ορθογραφικά 

λάθη, τα οποία βέβαια περιορίζονται στην λέξη τον μοναχόν (αντί των 

μοναχών). Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ανάγνωση της χρονολογίας 

στα 1543 (ζνα΄), στην α΄ινδικτιώνα. 41 

 

+ Ἀνε[και]νίσθη [καὶ] (ἐ)τελιό[θει] ὁ πάνσεπτος// κ[αὶ] περικαλλὴς ναὸς 

τῆς Πανάγνου κ(αὶ) Θεομήτορος Παρθένου διὰ συνδρομῆς// κ(αὶ) κόπου 

τὸν μοναχὸν κ(αὶ) τοῦ ἡγουμένου...ἱερομονάχου// ἔτη ζνα ἱν(δικτιώ)νος α 

 

Ήδη από τον πρώτο στίχο Ἀνε[και]νίσθη [καὶ] (ἐ)τελιό[θει], 

γνωστοποιείται η οικοδόμηση του ναού της Θεομήτορος (ναὸς τῆς 

 

37 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 353, ζνα΄ 

38USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι, 62 και υπ. 13 

39ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 193 

40 Το αναφέρει και ο Αρβανιτόπουλος.   

41ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 353 
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Πανάγνου κ(αι) Θεομήτορος Παρθένου) στην θέση μίας παλαιότερης 

εκκλησίας ή για την ανέγερση και ολοκλήρωση του, έπειτα από αναστολή 

των εργασιών για μερικά χρόνια. Σύμφωνα με τον Χ. Μπούρα, είναι πολύ 

πιθανό να προϋπήρχε μικρό καθολικό, αφού οι κτίτορες που ανέλαβαν 

την χρηματοδότηση, αλλά και την οικοδόμηση (διὰ συνδρομῆς// κ(αὶ) 

κόπου), ήταν μία ομάδα μοναχών, που ανήκαν ήδη στην μοναστική 

κοινότητα (τὸν μοναχὸν κ(αὶ) τοῦ ἡγουμένου...ἱερομονάχου). Στην 

πρόσφατη ανασκαφική έρευνα της 7ης ΕΦΑ, δεν εντοπίστηκε στρώμα 

καταστροφής του παλαιότερου καθολικού, κάτι που ενισχύει την άποψη 

ότι το παλαιό καθολικό παρουσίαζε στατικά προβλήματα και 

κατεδαφίστηκε, ώστε να οικοδομηθεί το καθολικό του 16ου αι.42 

Πρόκειται για ομαδική αφιέρωση του καθολικού από τους 

μοναχούς, με κύριο αφιερωτή τον ηγούμενο της μονής. Το όνομα του δεν 

είναι γνωστό, καθώς έχει αποξεστεί. Η απόξεση αυτή, μαζί και με την 

αφιέρωση της μονής στην Θεοτόκο, ενισχύουν την πιθανή διακοπή των 

εργασιών και μετέπειτα την ολοκλήρωση του το 1543.43 

Η αφιέρωση του ναού του 1543, αλλά και του καστελλίου του 1492 

στην Θεοτόκο έχει δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα γύρω από το όνομα της 

μονής. Η επίσημη ονομασία της μονής είναι ιερά μονή Αγίου Δημητρίου 

Στομίου- Κομνήνειος μονή. Ωστόσο, οι πηγές και οι προφορικές μαρτυρίες 

φέρουν μία σειρά από ποικίλα ονόματα. Γίνεται λόγος για την μονή των 

Κομνηνών, Κομνηνείων ή Κομνήνειων, ή Κομνήνιος μονή, αφού σύμφωνα 

με τις πηγές, η μονή ιδρύθηκε από τον Αλέξιο Α Κομνηνό.44 

Ακόμη ονομάζεται και Οικονομείον ή Κονομ(ε)ίο ή Κονομ(ε)ιό, 

γιατί σύμφωνα με την παράδοση, ιδρυτής της μονής παρουσιάζεται ο 

 

42ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ-ΣΔΡΟΛΙΑ, Το αρχικό καθολικό, 94-96 

43ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού, 160 

44ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Άγιος Δημήτριος, 35  κ.ε 
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οικονόμος που ήταν υπεύθυνος για το οικονομείο, χώρο φύλαξης της 

μονής.45 Παράλληλα, επικρατεί και η άποψη ότι σε μικρή απόσταση από 

την μονή υπήρχε οικισμός με το όνομα Οικονομείον που προϋπήρχε ή  

ήταν σύγχρονος της μονής του 15ου αι.46 

Ο Αρβανιτόπουλος αναφέρει πως η μονή του Κονομείου μετονομάστηκε 

σε μονή των Κομνηνών. 47 Τέλος, μαρτυρείται και ως μονή 

Λυκοστομίου, 48 για τοπογραφικούς λόγους, ονομασία που έφερε στα 

βυζαντινά χρόνια, αντί του Τζάγεζι.49 

Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι σε ποιον 

άγιο ήταν αφιερωμένη η μονή. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, 

τους θρύλους και τις μαρτυρίες των περιηγητών, ο ναός ήταν 

αφιερωμένος στον άγιο Δημήτριο. Αυτό διαπιστώνεται και από την 

ύπαρξη δύο επιγραφών,50 ενθυμήσεων, χειρογράφων, καθώς και από τις 

επίσημες τουρκικές πηγές του 16ου αι. και το πατριαρχικό σιγγίλιο.51 

 

45 ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 24-25 όπου και βιβλιογραφία, Πολλοί μελετητές και περιηγητές 

προσπάθησαν να εξηγήσουν τον λόγο που ονομάστηκε η μονή Οικονομείον. Κάποιοι ταύτισαν 

τον όρο οικονομείον με την λέξη οικονομία που παραπέμπει στην βυζαντινή αυλική ιδιοκτησία 

και στην κατοχή μοναστηριακής περιουσίας. Άλλοι τον απέδωσαν στην ύπαρξη «οικονομικής 

αποθήκης όπλων» και στην ίδια την προέλευση της λέξεως, που πιθανόν να προέρχεται από την 

σλάβικη λέξη Χάρμαινα (περιοχή του Κισσάβου), ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 353, η 

ονομασία Οικονομείον, καθώς και η αφιέρωση στον Άγιο Δημήτριο δηλώνεται σε επιγραφή του 

1740, σε ορειχάλκινο χορό. 

46ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 23-28, ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 355 και υπ. 1 

47 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 191-192,ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 33 και υπ. 147 

48 Υπάρχει μόνο μία αναφορά σε κώδικα της μονής Αγίας Λαύρας του Αγίου Όρους, κώδικας 1080, 

χωρίς ωστόσο αυτό να θεωρείται αδιαμφισβήτητο. 

49 ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 28-33, πιο αναλυτικά βλ: Β. ΝΕΡΑΝΤΖΗ – ΒΑΡΜΑΖΗ, Το βυζαντινό 

Λυκοστόμιον και η περιοχή του (10ος-15ος αιώνας), Άγιος Δημήτριος Στομίου, ιστορία- τέχνη- 

ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα, 2010, 349-

353,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Επισκοπή Πλαταμώνος, 160 κ.ε 

50Βλ παρακάτω: επιγραφές 1740 και 1759 

51 Αναλυτικότερα βλ: ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 34-35 και τις υποσημειώσεις, όπ. βιβλιογραφία.  
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Οι επιγραφές ωστόσο, του 1492 και του 1543, μαζί με την ύπαρξη 

της εφέστιας εικόνας της Θεοτόκου, που σύμφωνα με τον Ζωσιμά ήταν 

τοποθετημένη στο τέμπλο του καθολικού52, κάνουν λόγω για αφιέρωση 

του καστελλίου και του καθολικού στην Θεοτόκο και δημιουργούν 

σύγχυση στους μελετητές. 53  Παρόλα αυτά, η επικρατέστερη άποψη 

έγκειται στην διπλή αφιέρωση, με αρχική την αφιέρωση του καθολικού 

στην Θεοτόκο, αλλά με κυρίαρχη την τιμή της στον άγιο Δημήτριο κατά 

τα μεταβυζαντινά χρόνια. 54 

 

3. Επιγραφή οικοδόμησης μαγειρίου - 1557 

Η επόμενη επιγραφική μαρτυρία που συναντάται στην μονή, 

σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο, αφορά στην οικοδόμηση του 

μαγειρίου. 55  Η μαρμάρινη πλάκα που έφερε την επιγραφή βρέθηκε 

ακέραια, πίσω από το ιερό, στην οικία του ηγουμένου, μαζί με άλλα 

αρχιτεκτονικά μέλη.  

 

+ Ἔτους (ε΄) ζε’ ἐκτίστη τὸ παρὸν// μαγερίον διὰ ἐξόδου τοῦ 

θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Πλαταμῶνος Γρηγόριος ἡγουμενεύοντος 

Νεοφύτου ἱερομονάχου καὶ ἐπιστάτης Γρηγόριος μοναχὸς+ 

 

Βάσει του δείγματος της μεταγραφής του Αρβανιτόπουλου56, καθώς 

δεν μεταγράφει ολόκληρη την επιγραφή, αλλά και της δεύτερης 

 

52ΖΩΣΙΜΑΣ, μονή Οικονομείον, 52-53 

53 Για περισσότερα σχετικά με τους μελετητές και την άποψη περί αφιέρωσης της μονής: βλ. 

ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 35-36 

54ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 36, ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού, 145, ο X. Μπούρας 

υποστηρίζει πως η αφιέρωση στον άγιο Δημήτριο έγκειται σε παρεκκλήσι της μονής.  

55ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 192-193,USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι, 54 

56ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 193, εικ. 3 .1  
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μεταγραφής, παρατηρείται ότι η γραφή είναι κεφαλαιογράμματη, χωρίς 

τονισμό και πνεύματα, ενώ υπάρχει σταυρός στην αρχή, αλλά και στο 

τέλος της επιγραφής.  

Από τον πρώτο στίχο δηλώνεται η οικοδόμηση του μαγειρίου 

(ἐκτίστη τὸ παρόν μαγερίον), ως βοηθητικός χώρος της μονής, κατά το έτος 

1497 (<ε>ζε’).57 Ωστόσο, η χρονολόγηση τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού ο 

Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης προτείνει το <ξ> αντί του <ζ>, δηλαδή ξε’ - 7065= 

1557.58 Ως κτίτορας ορίζεται ο επίσκοπος Πλαταμώνος Γρηγόριος, όταν 

ηγούμενος της μονής ήταν ο ιερομόναχος Νεόφυτος και επιστάτης ο 

μοναχός Γρηγόριος.59 

 

4. Επιγραφή θεμελίωσης τράπεζας – 1578 

 

Την 1η Μαΐου 157860 πραγματοποιήθηκε θεμελίωση της τράπεζας 

της μονής. Η επιγραφή σήμερα δεν σώζεται, όμως έχει δημοσιευτεί και 

παρατίθεται ακολούθως.61 

 

+ Ἔτους ζπς ἐν μηνῂ Μα//ίῳ εἰς τὴν πρότη ἐθεμε//ληώσαμεν τὴν 

τράπεζα// ἡγωυμενέβωντος Κήρηλος//…νω μήν…+ α(;)// ἔτους + καὶ 

παραστεκωμένι ὡ// Καλίνηκος …μήν +α(;) 

 

 

57ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 192, <3>ζε= 7005, οπότε από κτίσεως κόσμου 7005-5508=1497,  

58ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, Οικονομείον, 33, υπ. 236, ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ, Μονή Οικονομείον, ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, 96, 1896, 52  

59USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι,  54, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Επισκοπή Πλατανώνος και Λυκοστομίου, 

Αθήνα 1984, 160 

60ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού, 146, αναφέρει πως βάσει επιγραφικής μαρτυρίας η 

ανακαίνιση της τράπεζας πραγματοποιήθηκε το 1572. 

61ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφαί 1910, 193-194, ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή της Παναγίας, 354, υπ. 2 
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Η ανάγνωση της επιγραφής χαρακτηρίζεται προβληματική, λόγω 

του εξοβελισμού αρκετών γραμμάτων και των ορθογραφικών λαθών. 

Ωστόσο, είναι διακριτό πως η τράπεζα θεμελιώθηκε την 1ηΜαίου 1578 από 

τον ηγούμενο Κύριλλο, με την βοήθεια του Καλλίνικου.  

 

5. Επιγραφή σε ορειχάλκινο χορό – 1740 

 

Ακολουθεί ανάγλυφη επιγραφή σε ορειχάλκινο χορό 62 που 

βρισκόταν στον πολυέλαιο του καθολικού. Αν και δεν σώζεται, 

καταγράφηκε από τον Ζωσιμά Εσφιγμενίτη. Χρονολογείται το 1740 

(αψμ’).63 

 

Ἐτελιόθι ὁ θίος καὶ πάνσεπτος χορὸς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 

Διμιτρίου τοῦ Μιροβλίτου κὲ κονομίου αψμ΄-1740 – δαπάνες κεξόδου 

θεοφιλεστάτου κυρίου κὺρ Νεοφίτου ἐπισκόπου Πλαταμῶνος 

ἡγουμενεύοντος Ἰοακίμ 

 

 

62ΈΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ, Προμηθεύς Η' (1896),  51 κ.ε, USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι, 56,ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η μονή 

της Παναγίας, 354 

63ΜΠΟΥΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική του καθολικού, 146, USPESKIJ, Βυζαντινό μοναστήρι, 56,ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Η 

μονή της Παναγίας,354 και υπ.3, εκτός του ορειχάλκινου χορού, τον 18ο αιώνα στην μονή 

συναντούμε και τις ακόλουθες επιγραφές: 

• Του 1758 στον δυτικό τοίχο του καθολικού, σχετικά με την ιστόρηση του καθολικού.  

• Του 1759 στην κρήνη. Ἔτ 1759// ἐκτήσθη ἡ ὡρέα// βρύσι διὰ ἐξώδου τοῦ// ἐνδωξωτάτου κὲ 

πω//λιχρονιμέ(νου) καπετὰ Γαζα//πιτηστὶς Ραψάνης κὲ// τοῦ Πηργητοῦ. 

• Του 1777 στα θυρόφυλλα του καθολικού 

• Του 1778. Αναγράφεται η ημερομηνία 1778 Ὀκτωβρίου 20. Είναι πιθανόν να δηλώνεται το 

έτος επισκευής του βορειοδυτικού παρεκκλησίου και μέρους της εξωτερικής στοάς. 

• Του 1785 σχετικά με τοποθέτηση άμβωνα στο καθολικό. 

• Του 1787 πάνω σε χάλκινο κηροπήγιο. 
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Με την φράση Ἐτελιόθι, δηλώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών 

κατασκευής του ξύλινου χορού στο καθολικό της μονής, με δαπάνη του 

επισκόπου Πλαταμώνος Νεόφυτο (δαπάνες κεξόδου θεοφιλεστάτου κυρίου 

κὺρ Νεοφίτου έπισκόπου Πλαταμῶνος), όταν ηγούμενος στην μονή ήταν ο 

π. Ιωακείμ (ἡγουμενεύοντος Ἰοακίμ).  

Η αφιέρωση του χορού στον άγιο Δημήτριο και ο προσδιορισμός του 

ονόματος της μονής ως Κονομίο, (τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Διμιτρίου τοῦ 

Μιροβλίτου) εξηγεί και δικαιολογεί την επίσημη ονομασία της μονής.64 

Ωστόσο, πιθανόν να επιβεβαιώνεται η διπλή αφιέρωση, με αυτή της 

Θεοτόκου να προηγείται και του αγίου Δημητρίου να έπεται. Δεν 

γνωστοποιείται, αν πραγματοποιήθηκε μεταφορά του ορειχάλκινου 

χορού εντός θέσεως, ή σε άλλη μονή εν ονόματι αγίου Δημητρίου. Παρόλα 

αυτά ο άγιος Δημήτριος με βεβαιότητα τιμάται στην περιοχή, όπως 

αναφέρει και ο βίος του, με την έλευση του αγίου στα Τέμπη και την 

συνάντηση του με τον άγιο Αχίλλειο, πολιούχο Λάρισας. 65 

Στην επιγραφή δεν αναφέρονται οι τεχνίτες, ωστόσο ο Uspeskij έχει 

καταγράψει πως ο χορός κατασκευάστηκε από τον Ιωάννη και Νικόλαο 

Ταλιαδούρα, επιγραφή των οποίων είχε εντοπιστεί στον ίδιο χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Σχετικά με την ονομασία Οικονομείο και την αφιέρωση στον Άγιο Δημήτριο βλ. παραπάνω 

στην μελέτη της επιγραφής του 1543.  

65Σωτηρίου, Η μονή της Παναγίας, 355 
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Ανατολή Αγιάς – Σελίτσιανη66 

 

Μονή Τιμίου Προδρόμου 

 

Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου ιδρύθηκε περί το 1550 από τον 

Άγιο Δαμιανό, 67  ο οποίος και μόνασε σε κοντινό ασκητήριο κατά την 

έλευση του στο Όρος του Κισσάβου και επιδόθηκε σε αποστολική του 

δράση στα χωριά της Αγιάς. Ο παλαιός ναός είναι μία μονόχωρη βασιλική 

με δίρριχτη στέγη, η οποία υποβαστάζεται σε τέσσερις ξύλινους κίονες, 

ενώ στο εσωτερικό του φέρει ξυλόγλυπτο τέμπλο. 68 

 

66Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Σελίτσανη και Βαθύρεμα, παράδοση και πραγματικότητα στις σχέσεις των δύο 

οικισμών, Η Ανατολή της Αγιάς-Σελίτσανη (ιστορικές μελέτες)–πρακτικά ημερίδων 20ης Αυγούστου 

1994 & 12 Αυγούστου 1995, 11-18, Ε. ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία της Ανατολής Αγιάς, Αρχαιολογικό έργο 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, τ. Ι: Θεσσαλία, 2006, 619, υπ. 2, οικισμός που ιδρύθηκε από τους 

κατοίκους του Βαθυρέματος όταν τράπηκαν σε φυγή το 1423 με την κατάληψη της Θεσσαλίας. 

Ωστόσο, υπάρχει και η θεωρία ότι το χωριό προϋπήρχε, αφού το τοπωνύμιο Σελίτσιανη δόθηκε από 

τους σλάβους γεωργούς και κτηνοτρόφους και είναι σλάβικο (selice< μικρό χωριό).  

67 Ο οσιομάρτυρας Δαμιανός ο «εν Κισσάβω» κατάγονταν από την Αγία Τριάδα Καρδίτσας. 

Ασκήτεψε για αρκετά χρόνια στο Άγιο Όρος, στην ιερά μονή Αγίου Φιλοθέου και έπειτα κατέφυγε 

στην περιοχή του Ολύμπου και από εκεί στην περιοχή του Κισσάβου και της Λάρισας. Ακολούθησε 

ασκητική ζωή στην περιοχή των Αγράφων, όπου και ανήγειρε την μονή της Παναγίας Πεληκητής. 

Λόγω ανυπόστατων κατηγοριών κατάφυγε στην Σελίτσιανη, όπου και οικοδόμησε την μονή του 

Τιμίου Προδρόμου Σύμφωνα με επιγραφή του 1994 την 14η Φεβρουαρίου 1568 στον ευρύτερο χώρο 

του ναού του Αγίου Αχιλλίου στην Λάρισα, ο κτίτορας της μονής Τιμίου Προδρόμου μαρτύρησε 

στην πυρά, έπειτα από βασανιστήρια που είχε υποστεί. 

68 Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Η σχέση του Αγίου Δαμιανού με την ιερά μονή του Τιμίου Προδρόμου και το 

ασκηταριό, Η Ανατολή της Αγιάς-Σελίτσανη (ιστορικές μελέτες)–πρακτικά ημερίδων 20ης 

Αυγούστου 1994 & 12 Αυγούστου 1995, 29-38,Ν. Δρόσος, Οι επισκοπές, 409-411, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία,  

620-621 
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Εικόνα 6: παλαιό καθολικό - ανατολική πλευρά 

 

Η ακόλουθη επιγραφή βρίσκεται στον χώρο του ιερού βήματος, 

εντός διαχώρου στο χρώμα της ώχρας, που περιγράφεται αχνά με μαύρο 

χρώμα. Η γραφή της είναι κεφαλαιογράμματη, λευκού χρώματος. Παρόλο 

που είναι πρόχειρα αποδοσμένη στον χώρο, γίνονται αντιληπτές η 

οριοθετημένη έκταση των γραμμάτων και η καλλιγραφική γραφή. 

Παρατηρούνται βραχυγραφίες ( , ϛ) και το διακοσμητικό στοιχείο του 

σταυρού στην αρχή του κειμένου. Αν και τα σημεία στίξης στο σύνολο της 

επιγραφής εκλείπουν, ορισμένες λέξεις φέρουν τονισμό και πνεύματα. Το 

βάθος της επιγραφής και ο ευρύτερος χώρος στον οποίο αναγράφεται, 

έχουν υποστεί αρκετές φθορές, χωρίς ωστόσο αυτό να εμποδίζει την 

ανάγνωση και την μελέτη αυτής. 
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Εικόνα 7: επιγραφή εντός του ιερού βήματος 

 

+ ᾽ ο ο ι π πΤο ο  

Τ ο ο ιΤ ο Ρό  Κ ι π  

ἑπιεΤ  . ιΗ ι  ͵ιΧ ΄ 

 

+ ᾽Ανεστωρήθη ὁ θῆος καὶ πάνσεπτος ναὸς// τ(οῦ) ἁγίου ἐνδόξου 

προφίτου Προδρόμου καὶ Βαπτη[στοῦ] // ἐπὶ ἔτους . ΙΗ Μαρτίου ͵ΙΧ Δ΄ 

 

Η επιγραφή μας πληροφορεί για την ιστόρηση του μνημειακού 

διακόσμου του καθολικού (᾽Ανεστωρήθη ὁ θῆος καὶ πὰνσεπτος ναὸς). Οι 

τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται το ΙΧΔ΄,ήτη 1604 στις 18(;) 

Μαρτίου (῾ΙΗ Μαρτίου) ημερομηνία που πιθανόν σηματοδοτεί την 

ολοκλήρωση του διακόσμου. Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στον οποίο 

είναι αφιερωμένο το καθολικό της μονής (τ(οῦ) ἁγίου ἐνδόξου προφίτου 

Προδρόμου και Βαπτη[στοῦ]) θεωρείται ο προστάτης του ορθόδοξου 

μοναχισμού και ο αρχηγός του μοναστικού τάγματος.  
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Άγιος Αθανάσιος 

 

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου κρίνεται από τους παλαιότερους 

ναούς που υφίσταντο στην περιοχή της Ανατολής, σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα δεδομένα. Είναι μονόχωρος, δρομικός,καμαροσκεπής ναός και 

χαρακτηρίζεται από δύο οικοδομικές και ζωγραφικές φάσεις.  

 

 

Εικόνα 8: άγιος Αθανάσιος, εξωτερική άποψη του ναού 

 

Η πρώτη οικοδομική φάση περιλαμβάνει τον κυρίως ναό, με το ιερό 

βήμα μέχρι το ύψος της θύρας, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την 

επιμήκυνση του κτιρίου, τις αναστηλωτικές εργασίες και την ανακαίνιση 

του μνημειακού διακόσμου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και 

των προσθηκών στο τέμπλο του ναού. 69 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του μνημείου σήμερα είναι 

αποσπασματικός, αφού έχει υποστεί φθορές και στην πλειονότητα του 

είναι καλυμμένος με ασβεστοκονίαμα. Παρόλα αυτά, η ζωντάνια των 

μορφών, η λεπτομερής διήγηση των επεισοδίων και οι μεγάλου μεγέθους 

παραστάσεις κατατάσσουν τον ναό τεχνοτροπικά στην «εικονογραφική 

 

69ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 621-622 
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παράδοση της Μακεδονίας» του 15ου και 16ου αιώνα.70 Όσον αφορά στις 

τοιχογραφίες του 17ουαιώνα εντοπίζονται τα εικονογραφικά και 

τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο εργαστήριο των 

Λινοτοπιτών ζωγράφων. 71 

Οι επιγραφικές μαρτυρίες που εντοπίζονται στον ναό έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την εκκλησιαστική ιστορία της Ανατολής, αλλά και 

της ευρύτερης περιοχής της Αγιάς. Στον ναό του αγίου Αθανασίου 

διακρίνονται δύο κτιτορικές επιγραφές, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις δύο 

οικοδομικές φάσεις· της ανέγερσης και της ανακαίνισης του ναού. 

Η πρώτη επιγραφή72 εντοπίζεται στον νότιο τοίχου του καθολικού. 

Στο σύνολο της αναπτύσσεται σε πέντε στίχους, με αξιοπρόσεκτα 

χαρακτηριστικά την ευθυγράμμιση - στοίχιση των σειρών και τις λεπτές 

παράλληλες γραμμές, που διακρίνονται αχνά και οριοθετούν το ισοϋψές 

των στίχων. Η γραφή της, μελανού χρώματος, είναι καλλιγραφημένη και 

κεφαλαιογράμματη, με εξαίρεση τον τελευταίο στίχο, που φέρει 

μικρογράμματη γραφή. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση τονισμού και 

πνευμάτων, αν και προβληματική σε αρκετά σημεία, οι βραχυγραφίες των 

 

70ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 622, Ε. ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 

Μεγαλόβρυσο (1638/9) και η εντοίχια ζωγραφική του 17ου αιώνα στην επαρχία Αγιάς (διδακτ. 

διατριβή), 21-26, Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 16ου αιώνα στην 

Θεσσαλία, Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3, πρακτικά επιστημονικής 

συνάντησης. τ. Ι, Θεσσαλία, 545-558 

71ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 622, 626, υπ. 55 και οι τοιχογραφίες της μονής, 37-42, για τους Λινοτοπίτες 

ζωγράφους βλ: Α. ΤΟΥΡΤΑ, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο 

Μονοδέντρι, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, Θεσσαλονίκη, 1986 (διδακτ. 

διατριβή)  

72ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 225, Τ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες της Ανατολής Κισσάβου, 

Η Λάρισα και η περιοχή της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πρακτικά 3ου συνεδρίου Λαρισαϊκών 

σπουδών, Λάρισα 8-9 Απριλίου 1995, Λάρισα 1997, 246-247, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 621, υπ. 16 
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λέξεων, οι συντμήσεις γραμμάτων, καθώς και η χρήση του σταυρού στην 

αρχή του κειμένου.   

 

Εικόνα 9: επιγραφή Αγίου Αθανασίου Σελίτσιανης 

 

Η ΗΚ ι ι ΤοΡΉ ιὁ ιο Κ ιπ πΤο ν ὸ Το  οςιὸ  // 

Κ ι οφόΡ πΡ ᾽Η ῾ α Ί Χι πι Κοπ́ο ῾ λ ξ ΡιΕΝΤ Ζξ ᾽ Τ

Ι // Ι Η Ρο Η Κ ι᾽ ξο οyΤῶ ᾽ Τι ονΚ ι yγ̓ π οy ̀  // 

οΚ ι ́ Κ Τα Η α Η Κ ι ο Ρ ι ΡΧι Ρ Τ y Τιοyφ……….//παπακηρ

κωμ ιμοςπαπαβασίλιπαπαθεόδοροςπαπαιωηπαπαδιμ¨ητριοcπαπανικο

….. 

 

+Ἀνηγέρθη καὶ ἀνιστορήθει ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τοῦ ὁσίου// κ(αὶ) 

θεοφόρου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρί(ας) ἐν 

τῷ ΖΞΑ ἔτει// διὰ σηνδρομῆς καὶ ἐξόδου τῶν ἐντίμ(ων) καὶ εὐγενεσ(τάτων) 

ἀν(θρώπ)ων Σελίτζανης οὓς// Κ(ύριο)ς εἶδεν κατὰ δήναμην καὶ προέρεσιν 

ἀρχιερατεύοντος Ἰοσὺφ ἀρχιερέως ἱερατευόντος// πάπα κὴρ 

Κωνστ(αν)τίνος. πάπα Βασίλι. πάπα Θεόδορος. πάπα Ἰω(άνν)η. πάπα 

Διμήτριος. πάπα Νικόλαος…73 

 

73ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 225, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 247-248, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 

621, υπ. 16, η παρούσα επιγραφή έχει δημοσιευτεί από τον Δρόσο ως εξής:  
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Η επιγραφή, μέσα από την χρήση της παγιωμένης φρασεολογίας 

της μεταβυζαντινής περιόδου,  αναφέρεται στην οικοδόμηση, πιθανόν εκ 

βάθρων, και στην φιλοτέχνηση του διακόσμου (Ἀνηγέρθη καὶ ἀνιστορήθει) 

κατά το έτος 155274(ἐν τῷ ΖΞΑ ἔτει). 

Ο ναός είναι αφιερωμένος στον άγιο Αθανάσιο, πατριάρχη 

Αλεξανδρείας (Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρί(ας). 75 Πρόκειται για 

ανώνυμη ομαδική χορηγία των κατοίκων της Σελίτσιανης, καθώς δεν 

δηλώνονται τα ονόματα τους, αφού άλλωστε, όπως τονίζεται και στην 

επιγραφή, ο Κύριος τους γνωρίζει (διὰ σηνδρομῆς καὶ ἐξόδου τῶν ἐντίμ(ων) 

καὶ εὐγενεσ(τάτων) ἀν(θρώπ)ων Σελίτζανης οὓς// Κ(ύριο)ς εἶδεν κατὰ 

δήναμην καὶ προέρεσιν). 76 

Η ανοικοδόμηση και η ιστόρηση του μνημείου πραγματοποιήθηκε, 

όταν επίσκοπος Δημητριάδος διατελούσε ο Ιωσήφ και ιερείς του ναού οι 

πατέρες Κωνσταντίνος, Βασίλειος, Θεόδωρος, Ιωάννης, Δημήτριος και 

Νικόλαος. Πιθανόν στο κατεστραμμένο τμήμα της επιγραφής πιθανόν να 

αναγράφονταν τα ονόματα και άλλων ιερέων. 77 

Ο μεγάλος αυτός αριθμός των εφημέριων ιερέων αναδεικνύει την 

σημασία που είχε ο ναός για την περιοχή, αλλά και τον μεγάλο πληθυσμό 

 

+ Ἀνηγέρθη καὶ ἀνιστορήθει ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τοῦ ὁσίου // κ(αὶ) θεοφόρου π(ατ)ρ(ὸ)ς 

ἡμῶν Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρεί(ας) ἐν τῷ ΖΞΑ ἔτει // διὰ σηνδρομῆς καὶ ἐξόδου τῶν 

ἐντίμ(ων) καὶ εὐγενεσ(τάτων) ἀν(θρώπ)ων Σελίτζανης οὓς Κ(ύριο)ς εἶδεν κατὰ δήναμην καὶ 

προέρεσιν ἀρχιερατεύοντος Ὑοσὺφ ἀρχιερέος ἱερατευόντων// πάπα κὴρ Κωνστ(αν)τίνος. πάπα 

Βασίλι. πάπα Θεόδορος. πάπα Ἱω(άνν)η. πάπα Διμήτριος. πάπα Νικόλαος εἲληφεν… 

74 ΖΞΑ = 7061-5508 από κτίσεως κόσμου = 1552 

75Εντοπίζονται τοιχογραφίες με τον πάτρωνα του ναού σε τοξωτή κόγχη της νότιας και δυτικής 

πλευράς του ναού 

76ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 226 

77ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248 
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που ενδεχομένως να είχε το χωριό κατά τον 16ο αιώνα. 78 Αξίζει να 

σχολιαστεί η αναφορά του επισκόπου Δημητριάδος Ιωσήφ Α΄ 

(ἀρχιερατεύοντος Ἰοσὺφ ἀρχιερέως ἱερατευόντος), για τον λόγο ότι στην 

ευρύτερη περιοχή της Αγιάς κάτι τέτοιο δεν είναι σύνηθες.  

Δεδομένου ότι στην περιοχή του Κισσάβου δεν εντοπίζονται 

επιγραφές του 16ου και 17ου που να κάνουν μνεία σε μητροπολίτη και δεν 

σώζονται έγγραφα των μονών, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επιγραφή 

με την αναφορά του Ιωσήφ Α’ αποτελεί το μοναδικό τεκμήριο.79 

Ο Ιωσήφ Α΄ διετέλεσε χρέη επισκόπου από το 1542, μέχρι το 1557. 

Εντοπίζεται για πρώτη φορά σε εκκλησιαστικό γράμμα του 1541/2 σχετικά 

με την επανίδρυση της μονής Γαρδικίου, ενώ για τελευταία σε επιγραφή 

της μονής του Αγίου Βησσαρίωνα Δουσικού το 1557. 80 

 

Δεύτερη και εξίσου σημαντική επιγραφή εντοπίζεται το δεύτερο 

τέταρτο του 17ου αιώνα. Βρίσκεται στον δυτικό τοίχο του καθολικού και 

εκτείνεται σε τρεις στίχους με κεφαλαιογράμματη, καλλιγραφημένη 

γραφή μελανού χρώματος. Η σύνταξη της μιμείται την σύνταξη της 

επιγραφής του 16ου αι. Άξιες αναφοράς κρίνονται οι βραχυγραφίες και οι 

συντμήσεις γραμμάτων, ο τονισμός των λέξεων, η άσκοπη και 

λανθασμένη χρήση πνευμάτων, καθώς και η χρήση του σταυρού, ως 

σύνηθες διακοσμητικό στοιχείο στην αρχή της επιγραφής. 

 

 

78ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 226, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248 

79 ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία,  621 και υπ. 20, 21 

80 Για περισσότερα βλ: Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία, τ. ΙΒ, 1934, 

126, 129 και τ.ΙΓ, 1935,  27,ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 226, υπ.2 και την σχετική βιβλιογραφία,  

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248, υπ.24 
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Εικόνα 10: επιγραφή Αγίου Αθανασίου Σελίτσιανης 

 

+ Ἀνεκενήστι κ(αὶ) ἀνεστωρήθει ὁ θήως καὶ πάνσεπτ(ος) ναὸς τοῦ ὁσοίου 

κ(αὶ) Θεοφώρου π(ατρὸ)ς ἡμ(ῶν) Ἀθανασείου ἀρχηεπισκώπου 

Ἀλεξανδρ(ίας) ἐν τῷ ΖΡΛΗ ἔτ[ει]// διὰ σηνδρομῆς κώπου κ(αὶ) ἐξόδου 

Δειμ(η)τρίου ἡερέος Εὑρέτου ἡερέος ἄμα δὲ κ(αὶ) τῶν ἐντίμ(ων) κ(αὶ) 

εὐγενεστάτον ἀν(θρώπ)ων Σελίτζανης οὓς ὡ Κ(ύριο)ς ἧδεν κατὰ δίναμην 

κ(αὶ) προέρε[σιν]// κ(αὶ) ἡποαρχιερατεύοντος Καλείστου ἀρχιερέος81 

 

Στην ανάγνωση της επιγραφής από τους ερευνητές εντοπίζονται 

διαφορές σε κάποιες λέξεις, αλλά κυρίως σε ότι αφορά τις βραχυγραφίες. 

Παρόλα αυτά, δεν διαστρεβλώνεται το γενικό της νόημα. Η δημοσίευση 

της επιγραφής από τον μητροπολίτη Δημητριάδος Γερμανό ωστόσο, 

κρίνεται ελλιπής, καθώς δηλώνεται μόνο η ανακαίνιση, η ιστόρηση και ο 

επίσκοπος Δημητριάδος Κάλλιστος.82 

Η ανακαίνιση του ναού περιελάμβανε τόσο οικοδομική επέκταση, 

όσο  αναστηλωτικές εργασίες και προσθήκες στον μνημειακό διάκοσμο 

(Ἀνεκενήστι κ(αὶ) ἀνεστωρήθει). Τα έξοδα για την αναστήλωση του 

 

81ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 226, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 621 

και υπ.18, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 38, Ο Ν. Δρόσος δημοσιεύει την επιγραφή ως εξής:  

+ Ἀνεκενήστι και ὰνεστωρ̀ήθει ὁ θήως καὶ πὰνσεπτ(ος) ναός τοῦ ὁσίου κ(αὶ) Θεοφώρου π(ατρὸ)ς 

ἡμ(ῶν) Ἀθανασείου ἀρχὴεπισκωπου Ἀλεξανδρ(̀είας) ἐν τῷ ΖΡΛΗ ἒτος // διὰ σηνδρομῆς κώπου 

κ(αὶ) ἐξόδου Δειμιτρίου ἡερε. Ἐβρετοὺ ἡερὲος ἄμα δὲ κ(αὶ) τῶν ἐντιμ(ώτατων) κ̀(αὶ) εὐγενεστατω(ν) 

ἐκ Σελίτζανης ἀν(δρ;)ῶν οὓς ὡ κ(ύριο)ς ἧδεν κατὰ δίναμην κ(αὶ) προὲρεσι// κ(αὶ) 

ἡποαρχιερατεύοτος Καλείστου ἀρχιερέος 

82ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, Θεσσαλικά Χρονικά, 3, 1932, 129, ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 227 
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μνημείου ανέλαβαν οι ιερείς του ναού π. Δημήτριος και π. Ευρετός83(διὰ 

σηνδρομῆς κώπου κ(αὶ) ἐξόδου Δειμ(η)τρίου ἡερέος Εὑρέτου ἡερέος), μαζί 

με τους κατοίκους της Σελίτσιανης (ἄμα δὲ κ(αὶ) τῶν ἐντίμ(ων) κ(αὶ) 

εὐγενεστάτον ἀν(θρώπ)ων Σελίτζανης). Ακολουθώντας ως πρότυπο την 

επιγραφή του 16ου αιώνα, η ομαδική αφιέρωση είναι ανώνυμη, αφού ο 

Κύριος γνωρίζει την ύπαρξη τους (οὓς ὡ Κ(ύριο)ς ἧδεν κατὰ δίναμην κ(αὶ) 

προέρεσιν). 

Η προαναφερθείσα ανακαίνιση έλαβε χώρα το έτος ΖΡΛΗ,΄84 δηλαδή το 

1630, όταν επίσκοπος Δημητριάδος ήταν ο Κάλλιστος, με τον προσδιορισμό 

«υποαρχιεύοντος» (κ(αὶ) ἡποαρχιερατεύοντος Καλείστου ἀρχιερέος). Η 

θητεία του Καλλίστου διήρκησε περίπου από το 1630 μέχρι το 1651/2.85 Μνεία 

αυτού γίνεται το 1630 στον ναό της Αγίας Τριάδας στην Αγιά, καθώς και στον 

ναό του Αγίου Αθανασίου στην Σελίτσιανη. Το 1639 ο Κάλλιστος μνημονεύεται 

στον ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην Σελίτσιανη, ενώ στον λόφο της 

επισκοπής Άνω Βόλου εμφανίζεται ως κτίτορας.86 

 

 

 

 

 

 

 

83ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248, πρόκειται για το όνομα ενός εκ των εικοσιτριών 

μαρτύρων εν Νικομήδεια.  

84 ΖΡΛΗ= 7178 – 5508 (από κτίσεως κόσμου) = 1630 

85ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι τ. ΙΒ, 1934, 129 και τ.ΙΓ, 1935, 27, Ο Ν. Γιαννόπουλος στους 

επισκοπικούς καταλόγους Θεσσαλίας, δημιουργεί μια σχετική σύγχυση ως προς τα χρόνια που 

διατέλεσε ο Κάλλιστος ως επίσκοπος Δημητριάδος. Στον τόμο του 1934 δηλώνει ως αρχή 

επισκοπής  το έτος 1539 και λήξη το 1650, ενώ στον τόμο του 1935 τα έτη 1630 με 1652 αντίστοιχα. 

86ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ. ΙΒ, 1934, 125, τ.ΙΓ, 1935, 23, ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 227, υπ. 

3, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 248, υπ 26, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία,  621 και υπ. 21, για 

τον Παπαζήση, ο Κάλλιστος υποαρχιεράτευε και το έτος 1630, αφού σε επιγραφή του ναού 

Μεταμορφώσεως του ΣωτήροςΦλαμουρίου αναγράφεται ως επίσκοπος ο Γαβριήλ.  
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Κοίμηση της Θεοτόκου/ Παναγία 

 

Στην σημερινή εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντάσσεται 

πιθανόν το καθολικό της Παναχράντου Θεοτόκου, που αποτέλεσε μονή 

της επισκοπής Χάρμενας και διαλύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι 

μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, που φέρει ενιαίο νάρθηκα και στοά 

ανοιχτού τύπου, ενώ έχει υποστεί αρκετές μεταγενέστερες επεμβάσεις 

και προσθήκες.87Τα επιγραφικά στοιχεία που σώζονται δεν μπορούν να 

επιβεβαιώσουν το έτος ανέγερσης του μνημείου, αφού κρίνονται πιθανόν 

μεταγενέστερα της ίδρυσης του ναού.  

Στο κεντρικό τμήμα του ξυλόγλυπτου τέμπλου, εντοπίζεται 

σκαλισμένη η επιγραφή «᾽΄εΤους/ ΖΡΜ», δηλαδή 1631/2. 88  Αντίθετα, τα 

επιστύλια του βορείου και νοτίου κλίτους θεωρούνται προγενέστερα, 

όπως και οι αποσπασματικές τοιχογραφίες που ανάγονται στα τέλη του 

16ου αι.89 Επομένως, ο ναός χρονολογείται τουλάχιστον στο δεύτερο μισό 

του 16ου αι. 

Η κτιτορική επιγραφή του ναού σήμερα δεν σώζεται. Παρόλα αυτά 

έχει δημοσιευτεί σε ελεύθερη απόδοση από τον μητροπολίτη Δημητριάδος 

Γερμανό.90 

 

Ἡ μονὴ τῆς Παναγίας ἀνηγέρθη καὶ ἱστορήθη ἐν ἔτει 1723 

ἀρχιερατεύοντος // Ἰακώβου Δημητριάδος. 

 

 

87ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 242, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 622-623 

88ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 231, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 243, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 623, 

ΖΡΜ= 7140- 5509/8 (από κτίσεως κόσμου) = 1631/2  

89 Στο δεύτερο μισό του 16ου αι.  

90ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, 162, ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 231 
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Η επιγραφή αναφέρεται στην ανοικοδόμηση και διακόσμηση του 

μνημείου το έτος 1723. Δεν πρόκειται για εκ βάθρων ανοικοδόμηση, αλλά 

για ανακαίνιση του ναού, δεδομένων των προγενέστερων επιγραφικών 

τεκμηρίων που υφίστανται, όταν επίσκοπος Δημητριάδος ήταν ο Ιάκωβος. 

Ο π. Ιάκωβος διετέλεσε χρέη επισκόπου Δημητριάδος από το 1723 μέχρι το 

1729. Ο ίδιος μνημονεύεται και στην κτιτορική επιγραφή του Αγίου 

Παντελεήμονα Αγιάς το 1724 .91 

 

 

 

Άγιος Παντελεήμονας 

 

Το μονύδριο του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται δύο χλμ. πριν την 

είσοδο του χωριού και αποτελεί μετόχι της προαναφερθείσας μονής του 

Τιμίου Προδρόμου. Χρονολογείται το 1641, βάσει της κτιτορικής 

επιγραφής στο υπέρθυρο της εισόδου. Αρχιτεκτονικά, πρόκειται για έναν 

ιδιαίτερο, για την περιοχή, τύπο του δικιόνιουσταυροειδούς 

εγγεγραμμένου ναού, τρίκογχο και καμαροσκεπή.92 

 

91ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, 24, περισσότερα για τους επισκοπικούς καταλόγους βλ: 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, ΕΕΒΣ, 12, 1936,  139-238, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί 

Κατάλογοι, τ. ΙΑ΄, 1933, 329-342, τ. ΙΒ΄, 1934, 125-143, τ. ΙΔ΄, 1936, 137-152. 

92 Αναλυτικότερα για την αρχιτεκτονική βλ:ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253-254, 

ΠΑΣΑΛΗ, Ο Άγιος Παντελεήμων στην Ανατολή Αγιάς Θεσσαλίας, Εκκλησίες της Ελλάδας μετά την 

άλωση,IV, 1993, 113-128, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 622-623 
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Εικόνα 9: ανατολική πλευρά καθολικού 

 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος ακολουθεί τα πρότυπα του 17ου αιώνα 

στον βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο, με μία πιο γραμμική τεχνοτροπική 

διάθεση, ενώ ανάγεται στο εργαστήριο των Λινοτοπιτών ζωγράφων. 93 

Στους Λινοτοπίτες ζωγράφους αποδίδεται και το τέμπλο. Χάρη στο 

πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα και στην άριστη διατηρητέα 

κατάσταση των τοιχογραφιών το μνημείο καθίσταται ως ένα από τα 

σημαντικότερα της περιοχής της Αγιάς.94 

 

 

 

 

 

 

93 Για τους Λινοτοπίτες ζωγράφους βλ: Α. ΤΟΥΡΤΑ, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του 

Αγίου Μηνά στο Μονοδέντρι, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, Θεσσαλονίκη, 

1986 (διδακτ. διατριβή) , ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 626, υπ. 55 και την προτεινόμενη βιβλιογραφία.  

94Περισσότερα για τον ζωγραφικό διάκοσμο: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 255-267, 

ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 626-627, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 47-69. 
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1. Κτιτορική επιγραφή του 1640/4195 

 

Στον δυτικό τοίχο του καθολικού, πάνω από το υπέρθυρο της 

εισόδου, εντοπίζεται η κτιτορική επιγραφή του ναού. Αναπτύσσεται σε 

οκτώ στίχους, με οριοθετημένο το ύψος των γραμμάτων, εντός 

τετράγωνου διαχώρου, που φέρει περιμετρικά διακοσμητική ταινία.  

Η γραφή της είναι κεφαλαιογράμματη, καλλιγραφημένη, με 

χαρακτηριστικά στοιχεία τα συμπλέγματα, τις συντμήσεις και τις 

εναποθέσεις γραμμάτων, για οικονομία χώρου και καλαισθησία. Τα 

ορθογραφικά λάθη, αν και εμφανή, δεν καταλαμβάνουν την πλειονότητα 

του κειμένου, σε αντίθεση με την άσκοπη χρήση των πνευμάτων. Στην 

αρχή του κειμένου διακρίνεται το διακοσμητικό στοιχείο του σταυρού. 

 

 

Εικόνα 12: επιγραφή Αγίου Παντελεήμονα Σελίτσιανης 

 

 

95 ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 228, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 255, ΠΑΣΑΛΗ, Ο Άγιος 

Παντελεήμων, 121, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 626-627,ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 47. 
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+Ηγ ΡΘεΙ ΊˁοΡιΘυοΘ̓Ή π C πΤΩ // 

ν ό γι γ λΩ͂ Ρ ΡΩ͂ ι ̓́ Τι π //Τ λ ι ̓́ ῶ · 

Αει cυ Ρο Ή Ὼπ ξΌ̓ // Τι ἩοΤ Τ ΡΧΚυrιΩΗΚ π οςΊοΤ  // 

Τ  Η Ρο Ω ΑΧΗ π π Κ ι ̓́ς Ί ΚΤο υλ  // 

ΤΑι Ρ ΩνΤι υ πΏλ Ω ι Η ι ιΡεο  // 

Κο Τι ́ ιΡέὸ Ργ ΡΗιΡεΩ - γεΩΡΗ ιΡεῺ  // 

ςεΡ φΗ ιεΡο ο ΑΧ επΗεΤ̓ Ζ·̅Ρ·̅Μ̅·Θ̅ 

 

+Ἡγέρθει κ(αὶ) ἱστορίθυ ὁ θήως κὲ πάνσεπτως// ναὸς τοῦ ἁγίου 

μεγαλωμάρτηρως κ(αὶ) ἰαματικοῦ Παν//τελείμῶν(ος) δειὰ συνδρομῆς 

κώπου κ(αὶ) ἐξό//δου τοῦ τιμηοτάτου ἄρχ(οντος) κυρ(ίου) Ἰω(άνν)η 

Καπουζτῆ τοῦ ὁσιοτά//του ἐν ἡερομωνάχης παπὰ κὴρ Ἰσαῒα κ(αὶ) τὸν 

εὐλα//βεστά(των) ἱερέων τὶς αὐτῆς πώλεως Διμητρίου ἱ(ε)ρέος// 

Κο(ν)σταντίνου ἱ(ε)ρέος Μαργαρὴ ἱ(ε)ρέως Γεωργήου ἱ(ε)ρέως// Σεραφὴμ 

ἱερομονάχου ἐπὴ ἔτους ΖΡΜΘ 

 

Ήδη από τον πρώτο στίχο δηλώνεται η ανέγερση και φιλοτέχνηση 

του διακόσμου του καθολικού (Ἡγέρθει κ(αὶ) ἱστορίθυ), το οποίο 

αφιερώνεται στον Άγιο Παντελεήμονα, τον ανάργυρο ιατρό και προστάτη 

των ψυχών (μεγαλωμάρτηρως κ(αὶ) ἰαματικοῦ Παν/τελείμῶν(ος)).96 

Οι εργασίες στον ναό πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια και την 

συνδρομή του άρχοντα Ιωάννη Καπουζτή (δειὰ συνδρομῆς κώπου κ(αὶ) ἐξό 

//δυο τοῦ τιμηοτάτου ἄρχ(οντος) κυρ(ίου) Ἰω(άνν)η Καπουζτῆ), που σίγουρα 

 

96 Η απεικόνιση του πάτρωνα του ναού βρίσκεται στην δυτική πλευρά του καθολικού, καθώς και 

κοντά την πρόθεση.  
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θα αποτελούσε μια εξέχουσα προσωπικότητα της περιοχής τον 17ο αι. 

Ίσως το επίθετο Καπουζτής αποτελεί παράφραση του Καπουτζής.97 

Ως κτίτορες αναφέρονται επίσης οι ιερομόναχοι π. Ησαΐας  

(ἡερομωνάχης παπά κὴρ Ἰσαῒα) και Σεραφείμ (Σεραφὴμ ἱερομονάχου), οι 

οποίοι ανήκαν στην μονή του Τιμίου Προδρόμου98, αλλά και οι ιερείς του 

χωριού π. Δημήτριος, π. Κωνσταντίνος, π. Μάργαρης και π. Γεώργιος (τὸν 

εὐλα//βεστά(των) ἱερέων τὶς αὐτῆς πώλεως Διμητρίου ἱ(ε)ρέος// 

Κο(ν)σταντίνου ἱ(ε)ρέος Μαργαρὴ ἱ(ε)ρέως Γεωργήου ἱ(ε)ρέως). Τα ονόματα 

των ιερέων Δημητρίου και Κωνσταντίνου εντοπίζονται και στην κτιτορική 

επιγραφή του Αγίου Αθανασίου.99 

Η ανέγερση και η ιστόρηση του ναού πραγματοποιήθηκε το έτος 

ΖΡΜΘ – 1640/41.100 Παρατηρείται παρέμβαση του γραφέα στο τελευταίο 

γράμμα της επιγραφής και διόρθωσης του από Η σε Θ, κάτι που 

παραπέμπει στο έτος ολοκλήρωσης των εργασιών. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

είναι πολύ πιθανό η έναρξη των εργασιών να έγινε το 1639/40 και η λήξη 

το 1640/41. 101  Το γεγονός όμως, ότι ο ναός αποτελεί μετόχι της μονής 

Τιμίου Προδρόμου, που χρονολογείται το 1550, οριοθετεί χρονολογικά την 

ανέγερση του ναού μετά το 1550 και πριν το 1641.102 

 

97 ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 228, και υπ. 6, η λέξη Καπουτζής προέρχεται από την τούρκική λέξη 

kapici<kapi< θύρα , που σημαίνει ο φύλακας της πύλης, ο θυρωρός. Από αυτή προέρχεται και η 

λέξη καπουτζήμπασής, που σημαίνει την τάξη θαλαμηπόλων τού σουλτάνου. 

98ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 255 

99ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 228 

100 7149-5509/5508 (από κτίσεως κόσμου) = 1640/41 

101ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 47 

102ΠΑΣΑΛΗ, Ο Άγιος Παντελεήμων, 121 
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Η δημοσίευση της επιγραφής από τον επίσκοπο Δημητριάδος 

Γερμανό103 κρίνεται ελλιπής και ανακριβής ακόμα και με τα υπάρχοντα 

δεδομένα, αφού δηλώνεται λανθασμένα το έτος χρονολόγησης και 

προστίθεται το όνομα του επισκόπου Δημητριάδος Καλλίστου, παρόλο 

που δεν εντοπίζεται στην επιγραφή.104 

 

2. Εξωτερική λιθανάγλυφη επιγραφή  

 

Εξωτερικά του ναού, εντός αβαθούς αψιδώματος, στα δεξιά της 

εισόδου, η όποια βρίσκεται στον νότιο τοίχο, εντοπίζεται εγχάρακτη 

λιθανάγλυφη επιγραφή ανέγερσης του καθολικού. Η επιγραφή 

διαρθρώνεται σε τρεις στίχους, με εμφανή λάθη στην ορθογραφία, και 

στην απώλεια τονισμού και πνευμάτων. 

 

Ἔτως ζρμζ;// Ἠσαΐας [ἱερομόνα]χ[ο]ς [ἐ]πήτροπος Ἰω(άννης) Καπου 

//τζοῦ 

 

Ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει με την παρούσα επιγραφή, 

είναι αυτό του έτους που δηλώνεται στην αρχή του κειμένου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότερη χρονολογικά δημοσίευση του 

μητροπολίτη Δημητριάδος Γερμανού, δεν πραγματοποιείται αναφορά 

στην συγκεκριμένη επιγραφή, πιθανόν λόγω αμέλειας ή επανάληψης της 

κτιτορικής επιγραφής, αφού αναφέρονται τα ίδια πρόσωπα. Ο Ν. Δρόσος 

και η Α. Πασαλή κάνουν λόγο για το έτος ζρμθ’, δηλαδή 

 

103 ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, 162, ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος και ἰαματικοῦ 

Παντελεήμονος ἐν ἔτει ζρμθ (=1639) ἀρχιερατεύοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλλίστου 

Δημητριάδος. 

104ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 228-229,  
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1640/1.105Αντιθέτως, ο Τ. Παπαζήσης δηλώνει ως χρονολογία ανέγερσης 

του ναού το ζρμζ - 1638/ 9106, ενώ η Ε. Τσιμπίδα το έτος ζρνζ – το οποίο 

αποδίδει στο 1639/40.107 

Αν λάβουμε υπόψη το έτος της κτιτορικής επιγραφής, που 

αποδίδεται στο ΖΡΜΘ - 1640/41 και αναφέρεται στην ανέγερση και 

ιστόρηση του ναού, τότε είναι πολύ πιθανό και η εξωτερική επιγραφή να 

αποδίδεται επίσης στο ίδιο έτος. Ωστόσο, πρέπει μελετηθεί σοβαρά και το 

ενδεχόμενο η οικοδόμηση του ναού να ξεκίνησε το ζρμζ - 1638/9, με την 

συνοδεία μίας πρόχειρης σχετικά εξωτερικής επιγραφής και να 

ολοκληρώθηκε το 1640/41, μαζί με τον διάκοσμο, όπου και τοποθετήθηκε 

η κτιτορική επιγραφή, με το τέλος των εργασιών.  

Ακολουθούν τα ονόματα του ιερομονάχου Ησαΐα. (Ἡσαΐας 

[ἱερομόνα]χ[ο]ς) και του επιτρόπου Ιωάννη Καπουτζή ([ἐ]πήτροπος 

Ἰω(άννης) Καπου //τζοῦ). 

 

Αγία Τριάδα 

 

Το ναύδριο της Αγίας Τριάδας είναι ένας μονόχωρος ναός, σε 

κοντινή απόσταση από τον ναό του Αγίου Αθανασίου, στον τύπο του 

συνεπτυγμένου σταυροειδούς ναού. Ο ναός χρονολογείται σύμφωνα με 

εντοιχισμένη επιγραφή στον νότιο τοίχο το 1646. Η επιγραφή είναι 

λιθανάγλυφη, πάνω σε μαρμάρινη πλάκα. 

 

105ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 230, ΠΑΣΑΛΗ, Ο Άγιος Παντελεήμων, 121,ζρμθ’ = 7149-5509/8 = 1640/1 

106ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 255, ζρμζ = 7147- 5509/8= 1638/9  

107ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 625, υπ. 50, Παρόλα αυτά το σωστό έτος είναι:  ζρνζ = 7157-5509/8 = 1648/9, 

ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 46, υπ.110, στην διδακτορική της διατριβή ωστόσο, δίνει την χρονολογία 

ζρμζ. 
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 Η κτιτορική επιγραφή του ναού σήμερα δεν σώζεται. Ωστόσο,έχει 

δημοσιευτεί. Αναπτύσσεται σε τρεις στίχους και φέρει κεφαλαιογράμματη 

γραφή. Στην αρχή του κειμένου υπάρχει σταυρός. 

 

+Ἀνιγέρθει κ(αὶ) ἡστορίθει ὁ θεῖος ναὼς τῆς ὁμωοισίου. κ(αὶ) ἀδιαιρέτου 

Τριάδως// δειὰ σινδρομῆς. πάντον. τον χριστηανῶν ταῦτου τοῦ χορίου τῇ 

ἀρχειε//ρατίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου κυρίου Θεοκλύτου Δημητριάδος κ(αὶ) 

ἐπιτροπεύ[ο]ντος // κὺρ Χατζηιω κ(αὶ). Γεωργίου ἐ[πὶ] ἔτος [α]ψ[ζ]α108 

 

Ήδη από τον πρώτο στίχο της επιγραφής γνωστοποιείταιη 

οικοδόμηση και η ιστόρηση του διακόσμου του ναού της Αγίας Τριάδος 

(Ἀνιγέρθει κ(αὶ) ἡστορίθει ὁ θεῖος ναὼς τῆς ὁμωοισίου. κ(αὶ) ἀδιαιρέτου 

Τριάδως), όταν διατελούσε χρέη επίσκοπου Δημητριάδος ο Θεόκλητος (τῇ 

ἀρχειε//ρατίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου κυρίου Θεοκλύτου Δημητριάδος) και χρέη 

επιτρόπων ο Ιωάννης και ο Γεώργιος Χατζής (ἐπιτροπεύ[ο]ντος // κὺρ 

Χατζηιω κ(αὶ). Γεωργίου). Πρόκειται για ομαδική χορηγία των κατοίκων 

του χωριού (δειὰ σινδρομῆς. πάντον. τον χριστηανῶν ταῦτου τοῦ χορίου). 

Το έτος χρονολόγησης της επιγραφής δημιουργεί σοβαρή σύγχυση 

στους μελετητές, καθώς το σημείο εκείνο είχε εκπέσει. Ο μόνος που το 

εντόπισε, όσο η χρονολογία ήταν διακριτή, ήταν ο Ν. Νικονάνος, ο οποίος 

δίνει το 1646 ως έτος οικοδόμησης109 και το 1731 ως έτος ιστόρησης του 

 

108ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 230, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 

623, υπ. 33, η επιγραφή δημοσιεύεται και από τους δύο με μικρές διαφοροποιήσεις. Οι Ν. Δρόσος 

και Τ. Παπαζήσης παραθέτουν την ακόλουθη, με την μοναδική διαφορά ότι ο Ν. Δρόσος 

συμπληρώνει το έτος ΖΡΝΔ. 

+Ἀνιγέρθει κ(αὶ) ἡστορίθει ὁ θεῖος ναὼς τῆς ὁμωοισίου. κ(αὶ) ἀδιαιρέτου Τριάδως // δειὰ σινδρομῆς. 

πάντον. τον χριστηανῶν ταῦτου τοῦ χορίου τῇ ἀρχειε//ρατίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου κυρίου Θεοκλύτου 

Δημητριάδος κ(αὶ) ἐπιτροπεύ[ο]ντος // κὺρ Χατζηιω(άννου) κ(αὶ). Γεωργίου ἐ[πὶ] ἔτος… 

109 Στην λίθινη εντοιχισμένη επιγραφή του νοτίου τοίχους 
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ναού.110 Ο μητροπολίτης Γερμανός, έχοντας δημοσιεύσει την επιγραφή με 

ελλιπή στοιχεία, επισημαίνει την χρονολογία ζρλδ – 1626, 111  ενώ ο Ν. 

Δρόσος αναφέρει το έτος ζρνδ – 1645/46.112Τέλος, η Ε. Τσιμπίδα προτείνει 

το έτος αψίδα – 1771. 113 

Η φράση Ἀνιγέρθει, ήδη από τον πρώτο στίχο της επιγραφής, 

οριοθετεί τα υπάρχοντα δεδομένα. Από την στιγμή που γίνεται αναφορά 

στην εκ βάθρων οικοδόμηση και όχι σε κάποιου είδους ανακαίνισης, το 

έτος 1731 ή 1771 δεν υφίστατο ως έτος ανέγερσης του ναού. Αντιθέτως, 

είναι πολύ πιθανό να απευθύνεται στην ιστόρηση του μνημείου. 

Δεδομένου ότι έχει εντοπιστεί εντοιχισμένη επιγραφή με έτος ανέγερσης 

το 1646, ίσως στην κτιτορική επιγραφή θεωρήθηκε αυτονόητο το έτος 

ανέγερσης, με αποτέλεσμα να δηλωθεί μόνο το έτος ιστόρησης του ναού. 

Αξίζει να αναφερθεί η σύγχυση που προκύπτει και σε ότι αφορά 

στον επίσκοπο Δημητριάδος Θεόκλητο. Εξαιτίας της διαφορετικής 

χρονολόγησης που δόθηκε από τους μελετητές, δεν αποσαφηνίζεται, αν 

πρόκειται για τον Θεόκλητο Α΄ (1626) ή τον Θεόκλητο Β’ (1735-1757). 

 Ο Ν. Γιαννόπουλος στους επισκοπικούς καταλόγους αναφέρει πως 

το 1626 ο επίσκοπος Θεόκλητος Α΄ αναφέρεται στην επιγραφή της Αγίας 

Τριάδος, στην Σελίτσιανη.114 Αντιθέτως, στους επισκοπικούς καταλόγους 

 

110Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Βυζαντινά και Μεσαιωνικά μνημεία της Θεσσαλίας, ΑΔ 27, 1972, 426, την ίδια 

άποψη ενστερνίζεται και ο Τ. Παπαζήσης στο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253 και 

υπ.31.  

111ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, 162 «̓Ανηγέρθη και ἱστορήθη ἐπὶ τῆς ἀρχερατείας τοῦ Θεοφιλεστάτου 

κυρίου Θεοκλήτου α ̔γίου Δημητριάδος, ζρλδ» 

112ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 230  

113ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 623, υπ. 33 

114ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, 23, ο Θεόκλητος Β’ εντοπίζεται το 1730 σε επιγραφές 

της Ζωοδόχου Πηγής στην Κουκουράβα, στον ναό της Θεοτόκου στο Βαθύρεμα και το 1749 στον 

ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αγιά.   
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της εκκλησίας της Ελλάδος, θεωρείται πως επίσκοπος Θεόκλητος Β’ 

υφίστατο την περίοδο 1735-1757. 

 Ο ίδιος εκτός από την επιγραφή της Αγίας Τριάδας, ο Θεόκλητος Β’ 

αναφέρεται σε επιγραφή του Αγίου Νικολάου Σελίτσιανης το 1735, καθώς 

και στον ναό της Αγίας Κυριακής Ζαγοράς και στον ναό της Ζωοδόχου 

Πηγής στην Κουκουράβα το 1740 και 1741. Το 1756 εντοπίζεται και σε 

επιγραφή του Αγίου Νικολάου Μακρινίτσας, αν και ήδη από το 1745 είχε 

λήξει η αρχιερατεία του.115 

 

 

Άγιος Νικόλαος 

 

Στον ναό του Αγίου Νικολάου έχει εντοπιστεί μία κτιτορική 

επιγραφή, η οποία σχετίζεται με την ανέγερση του ναού. Η επιγραφή 

είναι εγχάρακτη, εκτείνεται σε επτά στίχους και φέρει 

κεφαλαιογράμματη γραφή. Τα ορθογραφικά λάθη και η έλλειψη στίξεως 

είναι εμφανής. Στην μαρμάρινη πλάκα και στα γράμματα εντοπίζονται 

φθορές, με αποτέλεσμα η ανάγνωση της επιγραφής να αφήνει 

αναπάντητα ερωτήματα.  

 

 

115ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253 
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Εικόνα 10: επιγραφή Αγίου Νικολάου Σελίτσιανης 

 

 

Ἀνηγέρθι κ[αὶ] …ίκι θεῖο ναὸς τοῦ// ἁγίου Νηκολ[άου κόπ]ο κὲἐξόδο 

Σιλίτζαν// ἀρχειερατε[ύον]τες Θεούκλητου Γέ//ροτες: 

Τρατ[ά]φιλεκονόμος Παπακόστα// ἱερατέβοντ[ες] Ἰω(άννου) ἱερέος 

Στέριο εἱε//ρέος [Παν]αγιότι ἡερέος // [κτίστης;] ὁ Γιάνις / ἔτος αψλε116 

 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, βάσει επιγραφής, οικοδομήθηκε 

(Ἀνηγέρθι)117 το έτος αψλε – 1735, όταν επίσκοπος Δημητριάδος ήταν ο 

Θεόκλητος (ἀρχειερατε[ύον]τες Θεούκλητου). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο 

επίσκοπος Θεόκλητος αρχιεράτευσε την περίοδο 1735 -1757. Εντοπίζεται 

και στον ναό της Αγίας Τριάδας.118 

Κτίτορες του ναού ήταν οι κάτοικοι της Σελίτσιανης (κόπ]ο κὲ ἐξόδο 

Σιλίτζαν), με κύριους τους προεστούς Τριαντάφυλλο Οικονόμο και 

 

116ΔΡΟΣΟΣ, επιγραφές, 231 

117  Είναι πολύ πιθανό στο δυσανάγνωστο σημείο να δηλώνεται η φράση ἱστορήθει, που 

παραπέμπει στον ζωγραφικό διάκοσμο.  

118ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, 23, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253, βλ. 

και παραπάνω στον ναό της Αγίας Τριάδας, 54 
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Παπακώστα (Τρατ[ά]φιλεκονόμος Παπακόστα).Εφημέριοι του ναού ήταν ο 

π. Ιωάννης, ο π. Στέργιος και ο π. Παναγιώτης (ἱερατέβοντ[ες] Ἱω(άννου) 

ἱερέος Στέριο εἱε//ρέος [Παν]αγιότι ἡερέος). Το γεγονός ότι διατελούσαν 

εφημέριοι του ναού τρεις ιερείς, καθώς και η ομαδική αφιέρωση, 

παραπέμπουν πιθανόν σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής κυρίως 

το πρώτο μισό του 18ου αιώνα.  Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του 

ονόματος Γιάννη, που φέρει την ιδιότητα του κτίστη [κτίστης;] ὁ Γιάνις].119 

 

 

 

Γενέσιο της Θεοτόκου – Παναγία Καρπούζα 

 

Στην ανατολική πλευρά της Ανατολής, δέσποζε η ιερά μονή 

Γενεσίου της Θεοτόκου, στην θέση Καρπούζα. Σήμερα στην περιοχή 

εντοπίζονται μόνο ερείπια. Σύμφωνα με πηγές της μονής Τιμίου 

Προδόμου, η μονή χρονολογούνταν στο πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα και 

δραστηριοποιούνταν μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.120 

Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, το καθολικό ανήκε στον τύπο της 

ξυλόστεγης τρίκλιτης βασιλικής, με νάρθηκα στα δυτικά. Πιθανόν στην 

μονή να έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες προσθήκες και αναστηλωτικές 

εργασίες, αφού στην τοιχοποιία διακρίνονται διαφορετικές οικοδομικές 

φάσεις. Ο ζωγραφικός διάκοσμος δεν σώζεται, παρά μόνο στον ανατολικό 

τοίχο, ενώ αποδίδεται χρονολογικά στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Το 

γεγονός όμως ότι παρατηρείται παλίμψηστο τοιχογραφιών, μας 

παραπέμπει στην ύπαρξη ενός προγενέστερου ζωγραφικού στρώματος. 121 

 

119ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές, 231 

120Δ. ΓΕΡΟΡΙΖΟΣ, Ιστορία της Ανατολής (Σελίτσανης), Αθήνα 1964, 56 

121ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 624  
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Η επιγραφή της μονής σήμερα δεν σώζεται. Ωστόσο, έχει γίνει 

προσπάθεια ανάγνωσης μέρους της μέσα από διαθέσιμο φωτογραφικό 

υλικό. Η επιγραφή αναπτύσσεται σε τρεις στίχους και φέρει 

κεφαλαιογράμματη γραφή. Αναγνωρίζεται μόνο ο δεύτερος και τρίτος 

στίχος.122 

 

Δηὰ σηνδρομῆς καὶ ἐξόδου Κηπριανοῦ ἡερο(μονά)χου// …άννου 

ἡερομονάχου κ(αὶ) Παρθενίου ἡερομονάχου κ(αὶ) Ἰερεθὴμ ἡερομονάχου 

κ(αὶ) Ἠοακὶμ ἡερομονάχου. 

 

Μέσα από την επιγραφή διακρίνονται οι κτίτορες της ιεράς μονής, 

οι οποίοι ανήκαν στην ομώνυμη μοναστική κοινότητα· οι ιερομόναχοι 

Κυπριανός, 123 Παρθένιος, Ιερεθείμ, Ιωακείμ και ένας αδιάγνωστος 

ιερομόναχος. Αξίζει να σημειωθεί πως το έτος χρονολόγησης της 

επιγραφής δεν δηλώνεται, γι αυτό δεν είναι γνωστό αν η επιγραφή αφορά 

στην εκ βάθρων ανέγερση και ιστόρηση της μονής ή σε τυχόν ανακαίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 624, υπ. 41  

123ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Μνημεία, 624, επισημαίνεται ότι ο ιερομόναχος Κυπριανός ηγείτο της μοναστικής 

κοινότητας. 
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Μεγαλόβρυσο – Νιβόλιανη 

 

Κοίμηση της Θεοτόκου  

 

Η μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στην είσοδο του 

χωριού Μεγαλόβρυσο124 και για τους περισσότερους αποτελεί το σημείο 

αναφοράς για την ιστορία της περιοχής, αφού η ανέγερση του μνημείου 

ταυτίζεται με την ίδρυση του χωριού. Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι 

γνωστό και ως Παναγία Νιβόλιανη.125 

 

Εικόνα 11: νοτιοανατολική πλευρά του καθολικού 

 

124Α. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο της Αγιάς (Νιβόλιανη), Αγιά 1998, 29-30, Το Μεγαλόβρυσο 

είναι χτισμένο στις βορειοανατολική πλευρά της Όσσας. Συνορεύει νοτιοδυτικά με το Μεταξοχώρι 

και νότια με την Αγιά. Μέχρι το 1927 έφερε το σλαβικής προέλευσης τοπωνύμιο Νιβόλιανη, κάτι 

που επιβεβαιώνει πως το χωριό υφίστατο πριν της οθωμανικής κατάκτησης και πως είχαν 

εγκατασταθεί στην περιοχή Σλάβοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Αξίζει να σημειωθεί πως τα χωριά 

που είχαν ιδρυθεί επί Τουρκοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς έφεραν τοπωνύμια 

τουρκικής προέλευσης. Ακόμη, την ίδια περίοδο παρατηρούνται χωριά με σλάβικα τοπωνύμια.  

125 Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ιστορία της Επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, 462, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το 

Μεγαλόβρυσο, 30, Προέρχεται από το σλαβικό Nevoljane που σημαίνει μέρος φτωχό και 

επικίνδυνο, κακοτοπιά, αλλά και σκλάβος. Επομένως, η ελληνική σημασιολογική απόδοση του 

τοπωνυμίου είναι Σκλαβοχώρι. Για τους κατοίκους του χωριού είχε την σημασία της ουρανίας - 

ουράνιας πόλης. 
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Η ύπαρξη του πρώτου ναού εντοπίστηκε χάρη στα όστρακα και στα 

αρχιτεκτονικά υπολείμματα. Ήταν πιθανόν μονύδριο και χρονολογήθηκε 

τον 11ο -12ο αιώνα, στην ύστερη βυζαντινή περίοδο. Ο κυρίως ναός είναι 

μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, με τριμερή κόγχη στα ανατολικά και 

νάρθηκα. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα και έχει 

διατηρηθεί σχεδόν ακέραιος, ιδίως ο βόρειος, ο νότιος τοίχος και η κόγχη 

του ιερού.126 

Η προσθήκη του νάρθηκα εντάσσεται στην δεύτερη φάση 

ανακαίνισης της μονής το 1639, μαζί με κάποιες συμπληρώσεις και 

παρεμβάσεις στην τοιχοποιία και στο ιερό βήμα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 

του καθολικού είναι μεταγενέστερο. 127  Το 1639 χρονολογείται και η 

τοιχογράφηση του μνημείου.128 

 

1. Κτιτορική επιγραφή στο νότιο υπέρθυρο – 1639 

 

Στον νότιο τοίχο του καθολικού, επάνω από το υπέρθυρο της 

εισόδου δεσπόζει η κτιτορική επιγραφή του 1639. 129 Εντάσσεται σε 

επίμηκες διάχωρο και περιβάλλεται από μία ταινία πορφυρού και 

μελανού χρώματος αντίστοιχα. 

 

126ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 49-59, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, οι τοιχογραφίες, 90-91 

127Περισσότερα για την αρχιτεκτονική του μνημείου, τις οικοδομικές φάσεις, την τοιχοποιία και τον 

κεραμοπλαστικό διάκοσμο βλ: Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες στην επαρχία Αγιάς Λαρίσης, Α.Θ.Μ, 

Γ’,1974, 168-170, Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας, από το 10ο αιώνα ως την 

κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους το 1393, συμβολή στην βυζαντινή αρχιτεκτονική, 

Αθήνα 1997, 35-41, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 49-59, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι τοιχογραφίες, 90-91. 

128  Για τον ζωγραφικό διάκοσμο βλ: Τ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Παλιές εκκλησίες και μοναστήρια στον 

Κίσσαβο, Θεσσαλική Εστία, Γ΄, 1975, 174,ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 59-62, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, Οι 

τοιχογραφίες, 94 κ.ε. 

129ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 324-325 
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Η γραφή της είναι καλλιγραφημένη, κεφαλαιογράμματη, με 

εμφανή ορθογραφικά λάθη και απώλεια πνευμάτων. Ο πρώτος και 

πέμπτος στίχος κοσμείται με σταυρό. Η επιγραφή διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση, με την μοναδική φθορά να εντοπίζεται στο κατώτερο μέρος 

του πλαισίου.  

 

 

Εικόνα 15: επιγραφή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγαλοβρύσου 

 

 

+ οι οΡι ́ Ηο Ηο π πΤΩ͂ ο ΤΗ  

π υπ Ρ υλ͂ογΗ Η π Η Η Κ  

Ηπ Ρ ι ι ιν ΗcΚόπ Τ ι ό οΧ́ Τ π νcιοΤ  

Τ 4 ο ΧΗςΚυΡΡο 4́γ Τ4 Ρ ιν ι Τιο 

+ ι φι ο π φΗ cΗc Χ Ἠ Χ Ρο Β c ο γ

ο ου 

π ΡΡΩπόΡΡΩπ φ υγ ΤΗςεπι ́ ΗΤΑυΤ́Ης~ 

 

+Ἀνεγέρθοι κ(αὶ) ἀνεστορίθη ὁ θῆος κ(αὶ) πάνσεπτως ναὸς τῆς// 

πανυπερευλογημένης ἐνδώξου Δεσπήνης ἡμῶν Θ(εοτό)κου κ(αὶ) 

ἀ//ηπαρθένου Μαρί(ας) διὰ σινδρωμῆς κώπου ταὶ κ(αὶ) ἐξόδου κ(αὶ) 

μόχθου τοῦ παν<ο>σιοτά//τοῦ ἐν εἱερομωνάχης κὺρ Ρομανοῦ κ(αὶ) 



63 

 

καθειγουμένου ἐν ἔτει ζρμζ ἰνδικτιώ[νοςζ]// + εἰ μεν φίλος πέφηκας 

ἤσελθε χέρων ὴ δὲ ἐχθρὸν κ(αὶ) βάσκανος κ(αὶ) γέμων δόλου// πώρρω 

πορρὼ πέφευγε τῆς πίλη<ς> ταῦτης 

 

Ήδη από τον πρώτο στίχο της επιγραφής, γνωστοποιείται η 

ανοικοδόμηση και η φιλοτέχνηση του διακόσμου του καθολικού 

(Ἀνεγέρθοι κ(αὶ) ἀνεστορίθη). Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν πρόκειται για εκ 

βάρθρων ανοικοδόμηση, καθώς ο ναός προϋπήρχε, αλλά για ανακαίνιση, 

με κάποιες αρχιτεκτονικές προσθήκες. Η φράση Ἀνεγέρθοι πιθανόν να 

απευθύνεται στην οικοδόμηση του νάρθηκα.130 

Ο ναός αφιερώνεται στην Θεοτόκο (πάνσεπτως ναὸς// 

πανυπερευλογημένης ἐνδώξου Δεσπήνης ἡμῶν Θ(εοτό)κου κ(αὶ) 

ἀ//ηπαρθένου Μαρί(ας). Κτίτορας του ναού, ο οποίος βοήθησε και στην 

διεξαγωγή των εργασιών (διὰ σινδρωμῆς κώπου ταὶ κ(αὶ) ἐξόδου κ(αὶ) 

μόχθου) ήταν ο ιερομόναχος και καθηγούμενος της μονής Ρωμανός (ἐν 

εἱερομωνάχης κὺρ Ρομανοῦ κ(αὶ) καθειγουμένου). Η ανακαίνιση αυτή 

έλαβε χώρα το ζρμζ, την ζ Ινδικτιώνα, δηλαδή το 1638/39 - ἔτει ζρμζ 

ἰνδικτιώ[νος ζ].131 

Η επιγραφή συνεχίζει με την φράση «εἰ μεν φίλος πέφηκας ἤσελθε 

χέρων ὴ δὲ ἐχθρὸν κ(αὶ) βάσκανος κ(αὶ) γέμων δόλου// πώρρω πορρὼ 

πέφευγε τῆς πίλη<ς> ταῦτης», η οποία σπανίως δηλώνεται σε επιγραφή, 

ιδίως στα μέχρι τώρα μνημεία της ανατολικής Όσσας. Εδώ, ο κτίτορας του 

ναού φαίνεται να συμβουλεύει τον εκάστοτε πιστό και επισκέπτη της 

 

130ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες, 170 

131 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 58 ο Γ. Καρτερός σε περιγραφή του 1890 καταγράφει την 

επιγραφή, δηλώνοντας λανθασμένα την χρονολογία -1612.  
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μονής, αν είναι φίλος αυτής να εισέλθει με χαρά στην μονή, ενώ αν είναι 

εχθρός, γεμάτος δόλο, να φύγει τάχιστα ακόμα και από την πύλη. 132 

 

 

2. Επιγραφή στην εξωτερική πύλη - 1645 

 

Ο Γ. Καρτερός, στην περιγραφή της μονής της Παναγίας αναφέρει 

πως υπάρχει επιγραφή και στην εξωτερική πύλη του ναού. Η επιγραφή 

είναι η ακόλουθη: 

 

Ἡ θεία πύλη ἱστορήθη τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ // 

ἀειπαρθένου Μαρίας, διὰ συνδρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου κ.// 

Δανιὴλ καὶ ἀρχιερατεύοντος κ. Γρηγορίου (ἀδερφοῦ ὡς φαίνεται τοῦ ἐκ// 

Ζαγορὰς Καλλινίκου πρώην Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως) ἐν ἔτει// 

ΖΡΝΤ. 

Η επιγραφή αυτή μας πληροφορεί για την ιστόρηση της πύλης 

(ἱστορήθη) το ΖΡΝΤ, δηλαδή το 1645. Η πύλη, σύμφωνα με την περιγραφή, 

ήταν επιχρυσωμένη και έφερε ζωγραφικό διάκοσμο. Την χρηματοδότηση 

του διακόσμου της εξωτερικής πύλης ανέλαβε ο ιερομόναχος Δανιήλ (διὰ 

συνδρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου κ.//Δανιὴλ), όταν αρχιεράτευε ο 

επίσκοπος Γρηγόριος (ἀρχιερατεύοντος κ. Γρηγορίου).  

Δεν δηλώνεται η αρχιεπισκοπή στην οποία υπηρετούσε ο 

επίσκοπος Γρηγόριος, ωστόσο η επιγραφή φροντίζει να επισημάνει ότι ο 

επίσκοπος Γρηγόριος είναι αδερφός του πρώην πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικου, από την Ζαγορά (ἀδερφοῦ ὡς φαίνεται 

τοῦ ἐκ// Ζαγορὰς Καλλινίκου πρώην Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως).  

 

132ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες, 168, υπ.2, ο Ν. Νικονάνος δεν αναγνωρίζει την φράση αυτή. 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 58, ο Γ. Καρτερός την θεωρεί λανθασμένα ξεχωριστή επιγραφή. 
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3. Επιγραφή Τέμπλου 

 

Στην εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία 

βρίσκεται στο τέμπλο, εντοπίζεται επιγραφή του 1701, που δηλώνει την 

ιστόρηση του τέμπλου. Ως κτίτορας δηλώνεται ο μοναχός Ματθαίος. 

 

Ἱστορίθη τὸ παρὸν τέμπλον διὰ συνδρομῆς κώπου καὶ ἐξώδου τοῦ// 

Πανοσιοτάτου ἐν μοναχοὶς παπὰ κὺρ Ματθαίου ἐν ἔτει ΑΨΑ (=1701).133 

 

Άγιος Χαράλαμπος 

 

Αν και σήμερα υφίσταται μόνο το ναύδριο του Αγίου 

Χαραλάμπους, μέχρι το 1960 διατηρούνταν και η ομώνυμη μονή. 134  Η 

επιγραφή της μονής δεν σώζεται, ωστόσο έχει καταγραφεί από τον Γ. 

Καρτερό.  

 

Ἀνηγέρθη καὶ ἱστορήθη ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς τέμπλος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου τὲ// 

καὶ συνδρομῆς τῶν λοιπῶν Διονυσίου ἱερομονάχου Διονυσίου μοναχοῦ// 

ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου κ. Ἰακώβου ἱερατεύοντος Διονυσίου 

// ἐτελέσθη τὸ παρὸν φαιδρὸν ἔργον ἔτος 1731 μήνα Ἰούνιο 

 

Η επιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και στην φιλοτέχνηση του 

διακόσμου του τέμπλου (Ἀνηγέρθη καὶ ἱστορήθη ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς τέμπλος) 

τον Ιούνιο του 1731 (ἐτελέσθη τὸ παρὸν φαιδρὸν ἔργον ἔτος 1731 μήνα 

Ἰούνιο). Την χρηματοδότηση των εργασιών ανέλαβαν ο ιερομόναχος 

Διονύσιος και ο μοναχός Διονύσιος (καὶ συνδρομῆς τῶν λοιπῶν Διονυσίου 

 

133ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 62 

134 Περισσότερα για την μονή βλ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Το Μεγαλόβρυσο, 62-64 
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ἱερομονάχου Διονυσίου μοναχοῦ), όταν επίσκοπος ήταν ο Ιάκωβος 

(ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου κ. Ἰακώβου). Η επισκοπή δεν 

προσδιορίζεται, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και ο 

επίσκοπος με σιγουριά. 

 

Μεταξοχώρι/ Ρέτσιανη135 

 

Ο Άγιος Νικόλαος και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαράλαμπους 

 

Ο αρχικός ναός του Αγίου Νικολάου οικοδομήθηκε το πρώτο μισό 

του 17ου αιώνα και αποτελούσε τον αρχαιότερο ναό του χωριού. Τον 19ο 

αιώνα καταστράφηκε, με εξαίρεση τον νάρθηκα, και στα θεμέλια του 

οικοδομήθηκε ένας νέος ομώνυμος ναός, ο οποίος υφίσταται μέχρι και 

σήμερα. Το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους εφάπτεται στον 

νάρθηκα του σημερινού ναού και σύμφωνα με επιγραφή ιστορήθηκε το 

1778.136 

 

135Τ. ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι/ Ρέτσιανη, Αθήνα 1987, 10, το τοπωνύμιο του χωριού μέχρι το 1928 ήταν 

«Ρέτσιανη». Πρόκειται για τοπωνύμιο σέρβικης προέλευσης, καθώς ήδη από τον 14ο αιώνα Σέρβοι 

μετοίκησαν στον οικισμό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Το 1929 μετονομάστηκε σε 

Μελίσσι και ένα χρόνο αργότερα σε Μεταξοχώρι, το οποίο και επικρατεί μέχρι σήμερα, αφού το 

χωριό δραστηριοποιούνταν ενεργά στην παραγωγή μεταξιού. 

136ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι, 42-43 
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Εικόνα 12: καθολικό του Αγίου Νικολάου - ανατολική πλευρά  

 

1. Επιγραφή τέμπλου 

 

Από τον αρχικό ναό του Αγίου Νικολάου έχουν καταγραφεί δύο 

επιγραφές του 17ου και 18ου αιώνα. Η πρώτη εντοπίστηκε στα βημόθυρα 

του τέμπλου, μέρος του οποίου φυλάσσεται στην μονή των εισοδίων της 

Θεοτόκου.  

Δέησις τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ…ἐπὶ ἔτους ΖΡΝΔ  

 

Σύμφωνα με την επιγραφή, τα βημόθυρα και κατά συνέπεια το ίδιο 

το τέμπλο κατασκευάστηκαν το έτος ΖΡΝΔ, δηλαδή το 1645/46. Πιθανόν 

θα αναγραφόταν και το όνομα του κτίτορα, όμως το σημείο αυτό είναι 

δυσανάγνωστο. Δεδομένου ότι το τέμπλο φιλοτεχνήθηκε μετά την 
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ανέγερση του ναού, μπορεί να οριστεί ως έτος ανέγερσης του το 1645/46 

terminus ante quem. 137 

 

2. Επιγραφή εξαπτέρυγου 

Η δεύτερη επιγραφή εντοπίστηκε σε εξαπτέρυγο και συγκεκριμένα 

στην περίμετρο μίας συρματερής ταινίας. Η επιγραφή ήταν εγχάρακτη 

και διαρθρώνονταν σε επτά στίχους. Στο σύνολο της έφερε 

κεφαλαιογράμματη γραφή, με εξαίρεση τον τελευταίο στίχο, που έφερε 

μικρογράμματη.  

 

ΑΨΙΗ διὰ σινδρο//μῖς, ἐξόδου Γεωργίου ἱερέος// Ἀλεξίου τοῦ π(ατ)ρὸς 

αὐτοῦ τῆς μο//νῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου Ρέτζιανης// κὶ σινάδελφι-

ἱερατεύοντος // Ζαφίρι ἱερέος Νικολάου ἱε(ρέως)// Ἰωάννου ἱερέως138 

 

Το εξαπτέρυγο κατασκευάστηκε το έτος ΑΨΙΗ, δηλαδή το 1718, με 

κτίτορες τους ιερείς Γεώργιο, Αλέξιο, Ζαφείρη, Νικόλαο και Ιωάννη. 

Πρόκειται για ομαδική χορηγία των εφημέριων ιερέων του ναού, κάτι που 

αποδεικνύει την σπουδαιότητα του ναού του Αγίου Νικολάου τον 18ο 

αιώνα.139 

 

 

 

 

 

 

137Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, ο χιονιαδίτης αγιογράφος Μιχαήλ Ζήκος και η συντροφιά του στο Μεταξοχώρι 

της Αγιάς, Ηπειρωτική εστία, Ιωάννινα 1977, 8, Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές και ενθυμήσεις από το 

Μεταξοχώρι Αγιάς, 1645/46 -1932, Θ.ΗΜ, 29, 1996, 223 

138ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι Αγιάς, 223 

139ΔΡΟΣΟΣ, Επιγραφές Μεταξοχώρι Αγιάς, 223 
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Προφήτης Ηλίας 

 

Ο ναός του προφήτη Ηλία, με την σημερινή του μορφή 

χρονολογείται το 1873. Η σημερινή του κατάσταση οφείλεται σε 

ανακαινίσεις που έχει υποστεί τόσο το 1830, όσο και το 1873. Ωστόσο, ο 

ναός ήδη προϋπήρχε από τον 17ο αιώνα, καθώς στον ζωγραφικό διάκοσμο 

εντοπίζονται οι Λινοτοπίτες ζωγράφοι και συγκεκριμένα ο ζωγράφος 

Νικόλαος.140 Δεν έχει εντοπιστεί επιγραφή με ακριβή χρονολόγηση του 

παλιού ναού, όμως η ύπαρξη δευτερευουσών επιγραφών οριοθετούν 

χρονολογικά την ανέγερση του.141 

 

Εικόνα 13: σημερινή μορφή του Προφήτη Ηλία 

 

Σε εικόνα του Προφήτη Ηλία αναγράφεται η επιγραφή Ἐν τῇ Δεκεμβρίου 

ΚΑ΄ ἔτος ΖΡΧΑ.142 Το γεγονός ότι η επιγραφή δηλώνει ως έτος κατασκευής 

 

140 Για την δράση των Λινοτοπιτών ζωγράφων βλ: Α. ΤΟΥΡΤΑ, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη 

Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, 

Θεσσαλονίκη, 1986 (διδακτ. διατριβή). 

141ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι, 41 

142 21 Δεκεμβρίου 1653  
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της εικόνας το ΖΡΧΑ, δηλαδή το 1653, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 

ναός χρονολογείται με terminus ante quem το 1653.143 

 

1. Επιγραφή καλύμματος ευαγγελίου  

 

 Εντοπίζεται και άλλη μία επιγραφή, εγχάρακτη, σε μεταλλικό 

κάλυμμα ευαγγελίου. 

 

Ἐτοῦ//το τὸ θῆον κὲ// ἡερὸν ἐβαγγέ//ληο…ἀπὸ τὸν Πρὸ//φήτη Ἰλήα…// 

ἔτος ἀπὸ// χ-αψογ 

 

Η επιγραφή είναι κεφαλαιογράμματη και αναπτύσσεται σε επτά 

στίχους. Σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης του έτους Χριστού, 

δηλώνεται ως έτος φιλοτέχνησης του ευαγγελίου το 1773. Αξίζει να 

σημειωθούν τα ποικίλα ορθογραφικά λάθη και ο εντοπισμός σημείων 

φθαρμένου κειμένου.144 

 

Άγιος Γεώργιος 

 

Ο αρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομήθηκε στα μέσα του 

17ου αιώνα. Η μορφή που έχει ο ναός σήμερα προέρχεται από 

ανοικοδόμηση το 1830-31. Η ιστόρηση του ναού, βάσει των επιγραφών, 

ξεκίνησε το 1843 και διήρκησε μέχρι το 1852 από τον ζωγράφο Μ. Ζήκο και 

το συνεργείο του. 145 Όσον αφορά στον αρχικό ναό, οι μοναδικές 

πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε, ώστε να διαμορφώσουμε μία 

 

143ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 226 

144ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 226 

145ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι, 39 
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στοιχειώδη εικόνα για τον ναό του 17ου αιώνα, προέρχονται από τέσσερις 

επιγραφές.  

 

Εικόνα 14: βορειοανατολική πλευρά του σημερινού ναού 

 

 

Εικόνα 15: νοτιοανατολική πλευρά του ναού 

 

1. Επιγραφή καλύμματος ευαγγελίου 

 

Η πρώτη επιγραφή είναι εγχάρακτη και εντοπίζεται στο κάλυμμα 

του ευαγγελίου. Είναι κεφαλαιογράμματη, εκτίνεται σε τέσσερις στίχους 
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και βρίθει ορθογραφικών λαθών. Αξιοσημείωτη είναι η απώλεια τονισμού 

και πνευμάτων, σε περίπτωση που η επιγραφή έχει δημοσιευτεί 

επακριβώς από τον μελετητή. 146 

 

Ἐτοῦτο τὸ ἅγηον ἐβαγγέλιον ἧνε ἀπὸ τὴν Ρέτζιανη τοῦ// ἁγήου 

μεγαλομάρτυρος Γηοργήου ἀνεστορήθη // ἐκ χηρὸς Χρισὸ// ΑΧΞΖ  

 

Η παρούσα επιγραφή αναφέρει πως το παρόν ευαγγέλιο έχει 

φιλοτεχνηθεί για τον ναό του Αγίου Γεωργίου, από τον τεχνίτη Χρυσό, το 

1667 (ΑΧΞΖ).147 Συνεπώς, η ανέγερση του ναού μπορεί να χρονολογηθεί 

πολύ πιο πριν από το έτος κατασκευής και επιμετάλλωσης του 

ευαγγελίου.148 

 

2. Επιγραφή σε εικόνα τέμπλου 

 

Η δεύτερη επιγραφή βρίσκεται σε εικόνα του τέμπλου του 17ου 

αιώνα. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου ενσωματώθηκε και στο τέμπλο του 

ναού του 19ου αιώνα, που όμως εκλάπη και σήμερα δεν σώζεται.  

 

Ἀνιστορήθη οὗτος ὁ θεῖος τέμπλος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτηρος Γεωργίου 

τοῦ τροπαιοφόρου διὰ συνδρομῆς τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων Κομνηνοῦ 

ἱερέος, Ρίζου ἱερέος, Παναγιώτη ἱερέος, ἀρχιερατεύοντος τοῦ 

 

146ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227 

147ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι, 39, ο Τ. Καρδάρας αναφέρει την χρονολογία 1663, η οποία δίνεται από το 

Αρχαιολογικό Δελτίον 22 (1967), για την επιγραφή του τέμπλου.  

148ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227 
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θεοφιλεστάτου κ.κ Δηονησίου. ἐπίτροπος Μυχὸ. Ἐπὶ ἔτους Χ.Γ/Χ.Κ 

ΑΧΟΕ149 

 

Εδώ γίνεται λόγος για την ιστόρηση του τέμπλου του Αγίου 

Γεωργίου (Ἀνιστορήθη οὗτος ὁ θεῖος τέμπλος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτηρος 

Γεωργίου). Ως κτίτορες του τέμπλου παρουσιάζονται οι ιερείς Κομνηνός, 

Ρίζος και Παναγιώτης (διὰ συνδρομῆς τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων Κομνηνοῦ 

ἱερέος, Ρίζου ἱερέος, Παναγιώτη ἱερέος), όταν διατελούσε χρέη 

μητροπολίτου Δημητριάδος ο Διονύσιος (ἀρχιερατεύοντος τοῦ 

θεοφιλεστάτου κ.κ Δηονησίου) και χρέη επιτρόπου ο κ. Μίχος (ἐπίτροπος 

Μυχὸ). 

Ο Διονύσιος, σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους, 

αρχιεράτευσε από το 1663 μέχρι το 1666. Παρόλα αυτά, ο επόμενος 

μητροπολίτης που τον διαδέχεται υπάγεται χρονολογικά στο 1678. 

Εύλογα, λοιπόν, γίνεται δεκτή η χρονολογική επέκταση της αρχιερατείας 

του Διονυσίου τουλάχιστον μέχρι το 1675.150 Η επιγραφή χρονολογείται το 

έτος Χ.Γ/Χ.Κ ΑΧΟΕ, δηλαδή 1675, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται τα 

αρχικά γράμματα που προηγούνται της χρονολόγησης.151 

 

3. Επιγραφή θυμιατηρίου 

 

Εγχάρακτη επιγραφή δεσπόζει και στην βάση του θυμιατηρίου. 

 

 

149 Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο χιονιαδίτης αγιογράφος Μιχαήλ Ζήκος και η συντροφιά του στο 

ΜεταξοχώριΑγιάς, Ηπειρωτική Εστία 22, 1977, 510, υπ. 8 

150ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι τ. ΙΒ, 1934, 129 και τ.ΙΓ, 1935, 27, ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227, 

υπ.19 

151ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227, υπ.18, Το αρχαιολογικό δελτίον 22 (1967) αναφέρει ως έτος ιστόρησης 

το 1663, πιθανόν εκ παραδρομής. 
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<Συνδ>ρομιτὴς Νικόλαος ἱερέας […] διὰ χερὸς […] τοῦ ἁγίου Γιοργίου 

Ρέτζιανις ἐπὴ ἔτος αψε152 

 

Το παρόν θυμιατήριο φιλοτεχνήθηκε το 1705, με έξοδα του ιερέα 

Νικολάου, αποκλειστικά για τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Ίσως να μην 

ήταν ο μόνος κτίτορας, αλλά να υπήρχε και άλλος, του οποίου το όνομα 

σήμερα δεν εντοπίζεται. Ομοίως και το όνομα του τεχνίτη. 153 

 

4. Επιγραφή σε εικόνα τέμπλου 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως, επίσης σε εικόνα του αγίου Γεωργίου, που 

βρίσκεται στο τέμπλο του σημερινού ναού, βρέθηκε η ακόλουθη 

μικρογράμματη επιγραφή.  

 

Διὰ συνδρομῆς τῶν ἱερέων Νικολάου ἱερέως, ἱερέως Ἰωάννου 

ἱεροδιακόνου, χεὶρ Ἀρσενίου ἱερομονάχου ἐξ Ἄρτης// Ἔτος ΑΨΙΕ 

 

Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε το έτος 1715, με κτίτορες τους ιερείς 

Νικόλαο και Ιωάννη (Διὰ συνδρομῆς τῶν ἱερέων Νικολάου ἱερέως, ἱερέως 

Ἰωάννου ἱεροδιακόνου). Την εικόνα φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και 

ιερομόναχος Αρσένιος από την Άρτα, πρόγονος του Μιχαήλ Ζήκου (Χεὶρ 

Ἀρσενίου ἱερομονάχου ἐξ Ἄρτης).154 

 

 

152ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227 

153ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 227 

154ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο χιονιαδίτης αγιογράφος, 508, Στον ίδιο ζωγράφο πρέπει να αποδώσουμε και την 

εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, καθώς, βάσει επιγραφής, ανάγεται στην ίδια περίοδο με 

την εικόνα του αγίου Γεωργίου και ακολουθεί την ίδια τεχνοτροπική διάθεση. Ομοίως και στην 

εικόνα του αγίου Νικολάου, που φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό του χωριού.   
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Αγία Παρασκευή 

 

Ο αρχικός ναός της Αγίας Παρασκευής, όπως και οι περισσότεροι 

ναοί του Μεταξοχωρίου δεν υφίστανται σήμερα. Στα θεμέλια του έχει 

ανεγερθεί ένας νέος ομώνυμος ναός, ο οποίος έχει ιστορηθεί από τον 

Μιχαήλ Ζήκο και το εργαστήριο του το 1843-1852. Από τον ναό του 18ου 

αιώνα εντοπίζονται μόνο δύο επιγραφές. Η πρώτη εντοπίζεται στο 

κάλυμμα του ευαγγελίου, ενώ η δεύτερη περιμετρικά ενός δίσκου.155 

  

1. Επιγραφή στο κάλυμμα του ευαγγελίου 

 

+ Ἐν ἔτη ἀπὸ Χρ. ΑΨΓ 

Ἀφιερόθη τοῦ ἔρονε καλ[…]ιῶν τῆς ἁγίας Παρασκευῆς 

+ σηνδρομῆς παπὰ Στάθι κὲ Νίκο ἐπιτρόπου 

 

Το ευαγγέλιο φιλοτεχνήθηκε το 1703 (Ἐν ἔτη ἀπὸ Χρ. ΑΨΓ), 

αποκλειστικά για χρήση στον ναό της Αγίας Παρασκευής, με έξοδα των 

επιτρόπων Στάθη και Νικολάου (σηνδρομῆς παπὰ Στάθι κὲ Νίκο 

ἐπιτρόπου). Το έτος κατασκευής του ευαγγελίου, μπορεί να προσδιορίσει 

το έτος ανέγερσης του αρχικού ναού, με terminus ante quem το 1703.156 

 

 

 

 

 
 

155ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 235, η επιγραφή δίσκου: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΧΙΗCS / HNAΓΙΑΝ ΠΑΡΑΣΚΙ / ΤΟΥ 

ΧΟΡΙΟΥ/ ΡΕΤΣΑΝΙ/ ΔΗΜΟ/ ΔΙΜΙ/ΤΡΑΚΙ/ ΕΠΙΤΡΟΠΙ/ ΕΝ ΕΤΙ/ 1740. Ο δίσκος φιλοτεχνήθηκε το 

1740, όταν επίτροποι του ναού διατελούσαν ο Δήμος και ο Δημητράκης.  

156ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 235 
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Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου 

 

Το καθολικό των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπως και όλο το 

μοναστηριακό συγκρότημα που το περιβάλλει χρονολογούνται το δεύτερο 

μισό του 18ου αιώνα.  

Δεν γίνεται με ακρίβεια γνωστό το έτος ανέγερσης του 

μοναστηριού, ωστόσο χάρη σε επιγραφές, και συγκεκριμένα στην 

παλαιότερη χρονολογικά, μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί. Σήμερα στον 

χώρο υφίσταται μόνο το καθολικό, καθώς τα κελιά, οι αποθήκες και 

γενικά όλοι οι μοναστηριακοί χώροι έχουν πέσει σε αχρηστία και είναι 

πλέον ερείπια. 157 

 

1. Επιγραφή σε εικόνα 

 

Ἔτος 1765 // κατὰ μήνα Νοεμβρίου 10 

Διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου Ἀνατολί(ου) 

 

Σε εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα βρέθηκε επιγραφή του 1765, 

σύμφωνα με την οποία ο μοναχός Ανατόλιος την αφιέρωσε στον ναό με 

δική του δαπάνη. Εκτός του έτους, αναγράφεται και η ημερομηνία 10 

Νοεμβρίου, που πιθανόν παραπέμπει στην ημέρα ολοκλήρωσης της 

φιλοτέχνησης της εικόνας. Δεδομένου ότι χρονολογικά είναι η 

παλαιότερη επιγραφή που έχει εντοπιστεί στον ναό, οφείλουμε να 

δεχτούμε την ανέγερση της μονής πριν το 1765. 158 

 

 

 

157ΚΑΡΔΑΡΑ, Μεταξοχώρι, 48-49 

158ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 231 
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2. Επιγραφή ευαγγελίου 

 

Στην πρώτη και δεύτερη όψη του ευαγγελίου είναι εγχάρακτες οι 

ακόλουθες επιγραφές.159 

 

1786 Ἐγίνικει τὸ βαγγέλιο γρόσι 3x10 

+ Θοδορὶ Γιόργι // Χρισικάδες+ 

 

Ἐτοῦ//το τὸ ἐβαγγέλιο ἵνε τὶς Παναγίας Ρέτζιανι+ διὰ σινδρομῖς // κὶ 

ἐξόδο Ἀνατόλιος ἱερομόναχος + ἐτοῦτο τὸ<βα>γγέλιο γρόσια 3x0160 

 

Σύμφωνα με τις επιγραφές, το ευαγγέλιο αυτό κατασκευάστηκε 

αποκλειστικά για τον ναό της Θεοτόκου στο Μεταξοχώρι (Ἐτοῦ//το τὸ 

ἐβαγγέλιο ἵνε τὶς Παναγίας Ρέτζιανι) το 1786, από τους χρυσικούς 

Θεόδωρο και Γεώργιο (+ Θοδορὶ Γιόργι// Χρισικάδες). Τα έξοδα της 

επιμετάλλωσης του ευαγγελίου ανέλαβε ο ιερομόναχος Ανατόλιος (διὰ 

σινδρομῖς // κὶ ἐξόδο Ἀνατόλιος ἱερομόναχος), ο οποίος είχε αφιερώσει και 

την εικόνα του Παντοκράτορα το 1765. Είναι χαρακτηριστικό πως για 

πρώτη φορά σε επιγραφές της ανατολικής Όσσας βλέπουμε να 

αναγράφεται το κόστος κατασκευής ΓΡΟΣΙ 3x10, που πιθανόν 

παραπέμπει σε 3 γρόσια και 10 παράδες.161 

 

 

159 ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 232 

160 Πιθανόν να πρόκειται για 3x10, όπως ακριβώς και στην παραπάνω επιγραφή.  

161Ε. ΛΙΑΤΑ, Τα νομίσματα του Βενετοκρατούμενου και Τουρκικοκρατούμενου Ελληνικού χώρου 

(15ος -18ος αι.), Η ιστορική διαδρομή της νομισματικής μονάδας στην Ελλάδα, Αθήνα 2002, 85-96, Το 

γρόσι (kurus) είναι τούρκικο ασημένιο νόμισμα του 17ου αιώνα και κυκλοφορούσε στις 

ωθομανοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο παράς αποτελούσε υποδιαίρεση 

του νομίσματος (1 γρόσι = 40 παράδες = 120 άσπρα). Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι 10 παράδες 

αντιστοιχούσαν στο ονλούκ.  
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Σε μεταλλικό κάλυμμα ευαγγελίου εντοπίζεται άλλη μια 

εγχάρακτη επιγραφή του 1798, η οποία αναφέρεται στην αφιέρωση του 

από τον μοναχό Ανατόλιος. Το ευαγγέλιο φιλοτέχνησαν οι χρυσοχόοι 

Γεώργιος και Μαργαρίτης.  

 

Διὰ σηνδρομῖς καὶ ἐξόδο Ἀνατόλιος ἱερομόναχος Γιόργιος Χριτζηκὸς 

17(9)8 εὐαγγέλιον Παναγία Ρέτζιαν Μαργαρήτη Χρητζηκὸς162 

 

 

3. Επιγραφή τέμπλου 

 

Πάνω από τα κεντρικά θωράκια του τέμπλου δεσπόζει η επιγραφή 

του ξυλόγλυπτου τέμπλου. Αναπτύσσεται σε πέντε στίχους. 

 

Καὶ Κονσταντὶς καὶ Δημήτρις// τριποξιδὰς αψςδ χόραν Νιβόλιαν// διὰ 

σινδρομῖς καὶ ἐξόδο πα(πὰ) Ἀνατόλιος// καὶ πα(πὰ) Ἰσαϊας καὶ 

Μαγδαληνὴ// 1794: Δικαίβρι: κ:163 

 

Στην παρούσα επιγραφή δηλώνεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης 

των εργασιών του τέμπλου η 20η Δεκεμβρίου 1794 (ΑΨϞΔ). Το τέμπλο 

κατασκεύασαν οι ξυλογλύπτες (ΤΡΙΠΟΞΙΛΔS> ΤΡΙΠΟΞΥΛΗΔΕΣ) 

Κωνσταντίνος και Δημήτριος, προερχόμενοι από το χωριό Μεγαλόβρυσο. 

Πρόκειται για ομαδική αφιέρωση των μοναχών του μοναστηριού, και 

συγκεκριμένα από τους μοναχούς Ανατόλιο, Ησαΐα και Μαγδαληνή164 (διὰ 

 

162ΔΡΟΣΟΣ,Μεταξοχώρι, 234 

163ΔΡΟΣΟΣ,Μεταξοχώρι, 232 

164ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 232, Οι κτίτορες του τέμπλου εμφανίζονται και σε άλλη επιγραφή, στην 

εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η επιγραφή αναφέρεται στην ιστόρηση των εικόνων 
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σινδρομῖς καὶ ἐξόδο πα(πὰ) Ἀνατόλιος// καὶ πα(πὰ) Ἰσαϊας καὶ 

Μαγδαληνὴ).165 

 

 

4. Κτιτορική επιγραφή καθολικού 

 

Η επιγραφή του καθολικού166 βρίσκεται στο υπέρθυρο της νότιας 

εισόδου. Είναι γραπτή, εκτείνεται σε οκτώ στίχους και στο σύνολο της 

φέρει κεφαλαιογράμματη γραφή. Στην αρχή του κειμένου φέρει το 

διακοσμητικό στοιχείο του σταυρού. 

 

+Ἀνηγέρθι καὶ ἀνηστορήθη ὁ θεῖος οὗτος καὶ πάνσεπτος ναὸς τῆς// 

πανυπερευλογημένης ἐνδόξου Δεσπήνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ 

(ἀ)ηπαρθένου// Μαρίας εἰπονόματη τὸν ἠσοδίων ἀρχιερατευταὶς τοῦ 

πανηεροτάτου καὶ λογηωτάτου// μητροπολήτου ἡμῶν δὲ αὐθέντου καὶ 

δεσπότου κύριου κύριου: Ἀθανασίου Δημητριάδος// ἡγουμενεύοντας τῷ 

πανωσιωτάτῳ ἡερομονάχοις κυρίου Ἀνατόλιω δι(ὰ) σινδρομῆς τὲ καὶ// 

ἐξόδων τοῦ πανοσιωτάτου ἁγίου προτοσίγγελου τοῦ προσκυνητοῦ, τοῦ 

Παναγίου καὶ Ζωοδόχου τάφου// ἐν ἱερομονάχοις. κυρίου κὺρ Ἰωακὺμ// 

τοῦ ἐν πολητήας ἐξ Ἁγίας καὶ τὸν γονέων αὐτοῦ: γραμένε// 

 

του Προδρόμου, των αγίων Αποστόλων, των Ιεραρχών και των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το 

1796.  

Ἱστορήθησαν[…] αὐταὶ θείαι καὶ Ἱεραὶ Εἰκόναι, ὁτὲ Πρόδρομος, Ἀπό//στολοι, Οἱεράεχαι, Κων/νος 

και Ἐλένη. Διὰ φιλοτίμου δαπάνης τὸτὲ Πανοσιω//τά//του ἁγίου Καθηγούμενου κυρίου Ἀνατολίου. 

καὶ τοῦ ἐν ἱερομονάχου κυρίου Ἠσαϊα, καὶ τῆς ἐν μοναχοῖς ὁσιατοῦ: Παμαγδαλινὶ διὰ αἰώνιον 

μνημόσηνον αὐτῶν: Ἐν ἔτι σωτηρίῳ 1796. 

165 ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 232 

166Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Έρευναι εν τη επαρχία Αγιάς, Ε.Ε.Β.Σ, 6, 1940, 370-383, ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 

233, Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Λεύκωμα βυζαντινών και μεταβυζαντινών επιγραφών, Θεσσαλονίκη, 1977, 

202, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 245 
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[…....]προσκυνητοῦ. ἐτεληόθη: Νοεμβρίου -14 πὰρ ἑμῶν εὐτελοῦς: χὶρ// 

Κον//σταντίνου ἐκ χόρας; Συλίτζανις-ἐν ἔτη 1797 αψςζ 

 

Ο πρώτος στίχος αρχίζει με την παγιωμένη φρασεολογία της 

μεταβυζαντινής περιόδου Ἀνηγέρθι καὶ ἀνηστορήθη. Με την φράση αυτή, 

δηλώνεται η ανοικοδόμηση και η ιστόρηση του καθολικού, το οποίο είναι 

αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου (πανυπερευλογημένης ἐνδόξου 

Δεσπήνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ (ἀ)ηπαρθένου// Μαρίας εἰπονόματη τὸν 

ἠσοδίων). 

Δεδομένου ότι υπάρχουν παλαιότερες χρονολογικά επιγραφές και 

ότι στην παρούσα επιγραφή δεν εντοπίζεται στο ἀνηγέρθι η 

συμπληρωματική φράση ἐκ βάθρων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

φράση αυτή προσδιορίζει μία ανακαίνιση του υπάρχοντος καθολικού. 

Ως κτίτορες της ιστόρησης του καθολικού παρουσιάζονται ο 

πρωτοσύγκελος Ιωακείμ, με καταγωγή από την Αγιά και οι γονείς του, εκ 

των οποίων μόνο το όνομα του πατρός μπορεί να αναγνωστεί (δι(ὰ) 

σινδρομῆς τὲ καὶ// ἐξόδων τοῦ πανοσιωτάτου ἁγίου προτοσίγγελου τοῦ 

προσκυνητοῦ, τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου τάφου// ἐν ἱερομονάχοις. κυρίου 

κὺρ Ἰωακὺμ//τοῦ ἐν πολητήας ἐξ Ἁγίας καὶ τὸν γονέων αὐτοῦ). Άξιο 

αναφοράς κρίνεται πως ο Ιωακείμ και ο πατέρας του Γραμμένος, είχαν 

επισκεφτεί και προσκυνήσει τον Πανάγιο τάφο. 167 

Η ιστόρηση του ναού ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1797 

(ἐτεληόθη: Νοεμβρίου-14/ ἐν ἒτη 1797 αψςζ), όταν ηγούμενος στην μονή 

ήταν ο μοναχός Ανατόλιος (ἡγουμενεύοντας τῷ πανωσιωτάτῳ 

ἡερομονάχοις κυρίου Ἀνατολίω) και μητροπολίτης Δημητριάδος ο 

Αθανάσιος (μητροπολήτου ἡμῶν δὲ αὐθέντου καὶ δεσπότου κύριου κύριου: 

Ἀθανασίου Δημητριάδος). Ο Αθανάσιος διετέλεσε μητροπολίτης 

 

167ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 233 
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Δημητριάδος, σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους, από το 1795 

μέχρι και το 1822.168 

Αξιοσημείωτη κρίνεται η αναφορά του ζωγράφου Κωνσταντίνου 

Σελιτσανιώτη(πὰρ ἑμῶν εὐτελοῦς: χὶρ// Κον//σταντίνου ἐκ χόρας; 

Συλίτζανις).169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι τ. ΙΒ, 1934, 129 και τ.ΙΓ, 1935, 27 

169ΔΡΟΣΟΣ, Μεταξοχώρι, 233 
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Αγιά 

 

Άγιος Παντελεήμονας 

 

Η μονή του Αγίου Παντελεήμονα είναι μία από τις σημαντικότερες 

μονές της περιοχής της Αγιάς, ήδη από την ύστερη βυζαντινή μέχρι και 

την μεταβυζαντινή περίοδο. 170 Σε απόσταση τεσσάρων χλμ. 

βορειοανατολικά της επαρχιακής κωμόπολης της Αγιάς και πολύ κοντά 

στο χωριό Μελιβοία, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. 

 

Εικόνα 16: η μονή του Αγίου Παντελεήμονα 

 

 Σύμφωνα με τον Σουηδό περιηγητή J. Bornstani και τον ιστοριοδίφη 

της περιοχής Θ. Χατζημιχάλη, η μονή χρονολογείται τον 12ο αι (1292), επί 

 

170J. KOUMOULIDES – C. WALTER, Byzantine and post-byzantine monuments at Aghia in Thessaly, Greece: 

The art and architecture of the monastery of Saint Panteleimon, London 1975, 1, Δ. Αγραφιώτης, Η 

Μονή του Αγίου Παντελεήμονος της Αγιάς, ΘΗΜ, τ. 15, 1989, 65, ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 314-320, Σ. 

ΣΔΡΟΛΙΑ-Β. ΤΟΥΛΗ, Η ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αγιά, Λάρισα, 2014, 3 
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Ανδρόνικου Β΄Παλαιολόγου171. Δεν σώζονται σήμερα ιστορικές πηγές και 

αρχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ωστόσο η αποκάλυψη τόσο 

οστράκων -χρονολογημένων τον 12 αι.- όσο και ένος βυζαντινού τοίχου, 

μας μαρτυρούν την πιθανή ύπαρξη της μονής εκείνη την περίοδο.172 Μέσα 

από ευρήματα, η μονή πιθανόν θα οικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός 

μνημείου αφιερωμένο στον Δία.173 

 

Εικόνα 17: το καθολικό 

 

171Για τις συνδέσεις των μονών με δοξασίες και αυτοκράτορες βλ. ενδεικτικά: CH. STAVRAKOS, The 

16th century donor inscriptions in the monastery of Dormition of the Virgin (Theotokos 

Molybdoskepastos), The legend of the Emperor Constantine IV as founder of monasteries in Epirus, 

Wiesbaden, 2013 

172ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 69, τότε χρονολογείται η μονή και μέσα από 

δενδροχρονολόγηση της ξυλείας του Αγ. Παντελεήμονα, Μ. KIEL, Επίσημες τουρκικές πηγές για 

την μοναστηριακή ζωή και τα μοναστήρια της ανατολικής Θεσσαλίας κατά τον 16ο αιώνα, το κοινό 

και οικονομικό υπόβαθρο, η μονή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αγιά, Αγιά – Ιστορικά – 

Αρχαιολογικά, πρακτικά Α΄ ιστορικού αρχαιολογικού συνεδρίου για την Αγιά και την επαρχία της (3-

4/4/1993), Αγιά Λάρισας, 2002, 251 

173 Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 68, μεταξύ των ευρημάτων βρέθηκαν 

κεραμικά όστρακα, ένα νόμισμα, μία πλάκα κιβωτιόσχημου τάφου και μία ενεπίγραφη στήλη. 



84 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της μονής χρονολογείται τον 16ο αι. Το 

καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και αρχιτεκτονικά 

ανήκει στον Αθωνίτικο τύπο ή διαφορετικά σταυροειδή εγγεγραμμένο 

τρίκογχο.174 Χαρακτηριστικός ο οκτάπλευρος τρούλος στο καθολικό που 

ονομάζεται Κούμπελι ή Κουμπελί. 175  Όσον αφορά στην μνημειακή 

ζωγραφική της μονής, αυτή διακρίνεται σε δύο φάσεις· στα τέλη του 16ου 

και στις αρχές του 18ου αιώνα. 

 

1. Επιγραφή σε λίθινη πλάκα – 1568 

 

Πρόκειται για την παλαιότερη χρονολογικά επιγραφή, η οποία 

βρέθηκε κατά την διάρκεια των επισκευών της οροφής του κεντρικού 

τρούλου της μονής το 1969.176 

Η λίθινη πλάκα πάνω στην οποία εγγράφεται, εντοπίστηκε σχεδόν 

κατεστραμμένη. Το μόνο που διακρίνεται είναι δύο σειρές εγχάρακτου 

κειμένου με μεγαλογράμματη γραφή. Δεσπόζει η λέξη [ΙΕΡΟ]ΜΟΝΑΧΟΥ 

στην πρώτη σειρά και [Ι]ΕΡΟΜ[Ο]ΝΑΧΟΥΖ στην δεύτερη, με 

μεγαλογράμματη γραφή, ενώ υπάρχει και ένδειξη χρονολόγησης ZOS. 

Πιθανόν θα αναφέρονταν και το όνομα του αφιερωτή ιερομονάχου, 

ωστόσο λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η πλάκα, κάτι τέτοιο δεν είναι 

εύκολα διακριτό.  

 

174ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 69, KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-

byzantine monuments, 1, ΣΔΡΟΛΙΑ-ΤΟΥΛΗ, Η ιερά μονή, 10, (για την κάτοψη, 16-17), ο τρούλος 

στεγάζει τον κεντρικό χώρο, ενώ προκύπτουν γωνιακά διαμερίσματα που καλύπτονται με 

φουρνικά. Με φουρνικά καλύπτεται και ο νάρθηκας. Το τριμερές ιερό βήμα χωρίζεται με τοίχους, 

οι οποίοι φέρουν τοξωτά ανοίγματα για την επικοινωνία μέσα στον χώρο. Το ιερό βήμα 

καλύπτεται με καμάρα, ενώ η πρόθεση και το διακονικό με τρουλίσκους, 

175Καλύπτονταν με μολύβι πριν την αφαίρεση αυτού από τους Οθωμανούς. 

176ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 70, KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-

byzantine monuments, 20, υπ. 8, ομοίως για την εικόνα της επιγραφής, 39, εικ.19  
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[Ἱερο]μονάχου 

[Ἱ]ερομ[ο]νάχου ζος 

 

Η χρονολόγηση αυτή αποδίδεται στο έτος 1568 από γεννήσεως 

Χριστού ή στο έτος 7076 από κτίσεως κόσμου 177 . Η ίδρυση της μονής 

κοιμήσεως Θεοτόκου στο Πολυδένδρι, η οποία χρονολογείται εξίσου το 

1568, θα προβληματίσει την συνέχεια της μελέτης, όπως ήδη έχει 

προβληματίσει την μέχρι τώρα έρευνα.178 

 

2. Επιγραφή σε λίθινη πλάκα -1580 

 

Η αμέσως επόμενη χρονολογικά επιγραφή βρίσκεται στον νότιο 

τοίχο στο εξωτερικό του καθολικού, ενυπόγραφη πάνω σε λίθινη 

πλάκα.179 Η επιγραφή διαρθρώνεται σε πέντε στίχους, ενώ συνοδεύεται 

από σταυρό και εγχάρακτη ακτινωτή διακόσμηση στην κορυφή της 

επιγραφής. Η γραφή της χαρακτηρίζεται μεγαλογράμματη.  

 

177 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 70 

178ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ,, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 70 

179ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ,, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 71-72, KOUMOULIDES–WALTER,Byzantine and post-

byzantine monuments, 17 και εικόνα της επιγραφής 37, εικ. 16 



86 

 

 

Εικόνα 18: λίθινη επιγραφή 

 

+ EcΚεπ CΤΗ//Η εΚλΗCI Eνε // 

ΖπΗ: ΗνΗ οΚΤοΒΡι//ο ECΚΑ υπο Χει// 

Ρος ιΑΚοΒ //.οΧ180 

 

+ Ἐσκεπάστη// ἡ ἐκ(κ)λησία ἐν ἔτη// ζπη μηνῂ Ὀκτωβρίο//(υ) σες κα ὑπὸ 

χει//ρὸς Ἰακώβου//. οχ: 

 

Με την παρούσα επιγραφή, γίνεται αναφορά πιθανόν στην 

οικοδόμηση του ναού (Ἐσκεπάστη)181 ή στην ανακατασκευή του από τον 

χτίστη Ιάκωβο.182 Όσον αφορά στην χρονολόγηση της επιγραφής (ΖΠΗ), 

 

180KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-byzantine monuments, 17 

181  Βλ. σκέπασμα (<σκεπέω-ω) = κάλυμμα, Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ-ΒΕΡΤΗ, Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Λεξικό όρων 

βυζαντινής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, Ηράκλειο, 2010, 280 

182KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-byzantine monuments, 17 
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οι Κουμουλίδης-Walter την απέδωσαν εσφαλμέναστο 1548, 183  ενώ ο Δ. 

Αγραφιώτης στο 1580.  

Η οικοδόμηση αυτή ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1580 (ζπη 

μηνῂ Ὀκτωβρίο//(υ) σες κα), ημερομηνία καθόλα πιθανή, αφού το 

καθολικό είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου. 184  Αξίζει να 

σημειωθεί, πως στον τελευταίο στίχο διακρίνεται πιθανόν άλλη μία 

χρονολογία, που ωστόσο δεν είναι εύκολα διακριτή. 

 

3. Επιγραφή στην σταύρωση των λυπηρών και στην βάση – 1580 

  

Την ίδια χρονική περίοδο, ένα μήνα αργότερα από την 

προαναφερθείσα επιγραφή, σώζεται κτιτορική επιγραφή στην 

σταύρωση185 των λυπηρών, αλλά και στην βάση αυτών.186 Στην σταύρωση, 

η επιγραφή διακρίνεται κάτω από την αριστερή κεραία του σταυρού. Είναι 

γραπτή, ερυθρού χρώματος και διαρθρώνεται σε δύο στίχους. Ο πρώτος 

στίχος φέρει μεγαλογράμματη γραφή, ενώ στον δεύτερο στίχο 

εντοπίζεται και μικρογράμματη γραφή. 

 

183ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 71-72, το 1548 θεωρείται χρονολογικό σφάλμα, 

γιατί το ΖΠΗ αντιστοιχεί στο 7058 από κτίσεως κόσμου. Άρα 7058-5509 = 1580, KOUMOULIDES –

WALTER, Byzantine and post-byzantine monuments, 17 

184ΣΔΡΟΛΙΑ-ΤΟΥΛΗ, Ηιεράμονή, 7  

185 Στα λυπηρά απεικονίζεται η σκηνή της Σταύρωσης, με τον Χριστό πάνω στον σταυρό, ενώ 

εκατέρωθεν να δεσπόζουν οι προτομές των αρχαγγέλων και η απεικόνιση του Ήλιου και της 

Σελήνης. 

186ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72, KOUMOULIDES-WALTER,Byzantine and post-

byzantine monuments, 46, εικ. 27 και 52, εικ.32, 32α 
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Εικόνα 19: λεπτομέρεια επιγραφής στον σταυρό 

 

δεΉCιC Τ  δ λ  Τ  Θυ ͂πΑΡΘενι  υεΡο// 

ΜονΑΧ  εν ΤΩ ΖΡΗΩμημύμαρτύον 

 

Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θ(εο)ῦ Παρθενίου ὑερο//μονάχου ἐν τῷ ζρη μηνὺ 

Μαρτύον 

 

Εδώ γίνεται αναφορά στο ιερομόναχο Παρθένιο (Παρθενίου 

ὑερο//μονάχου), ως αφιερωτή των λυπηρών, πιθανόν μοναχό που 

ασκήτευε στην μονή τον Μάρτιο του 1600 (ζρη μηνὺ Μαρτύον).187Στην 

εμπεριστατωμένη παρουσίαση του Δ. Αγραφιώτη, δίνεται η χρονολογία 

ζπη, ήτη 1580 και ο μήνας Νοέμβριος. Ο Ν. Δρόσος βασίζει αυτήν την 

λανθασμένη ανάγνωση, λόγω απόστασης.188 

 

 

187Ν. ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία των Αγίων ΑντωνίωνΑγιάς, Αγιά 2003, 85 

188ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία, 86 
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Στην βάση των λυπηρών διακρίνεται ακόμα μία επιγραφή 

διαρθρωμένη σε πέντε στίχους, με έντονο μαρμάρινο ανάγλυφο φυτικό 

διάκοσμο κυκλικά της επιγραφής και το σύμβολο του σταυρού να 

παρεμβάλλει στο κείμενο.189 

Παρατηρείται μία σύγχυση όσον αφορά στον τρόπο γραφής της 

επιγραφής, αφού η μικρογράμματη διαδέχεται την μεγαλογράμματη 

γραφή και τα ορθογραφικά λάθη κυριαρχούν στο κείμενο. Ο τονισμός 

είναι ανύπαρκτος. Ο ζωγράφος δεν ασχολήθηκε με την συμμετρία των 

γραμμάτων και την στίξη, ωστόσο, κάνει αισθητή την κλίση του στην 

καλλιγραφία αυτών. 

 

Εικόνα 20: επιγραφή χορού 

 

ηωακημ + ηερωμο//να  

ν οΡΗ Θ  //ΧοΡ  δΗ  // 

δΡομηςσεραφην//ηερομοναχ  

 

Ἠωακὴμ + ἡερωμο//νά(χ)ου 

ἀνεστορήθη ὡ χορὼς δηὰ σην//δρομῆς Σεραφὴν// ἡερομονάχου 

 

 

189ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72, KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-

byzantine monuments, 46, εικ. 27 
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Στον πρώτο στίχο γίνεται αναφορά στον ιερομόναχο Ιωακείμ 

(Ἠωακὴμ + ἡερωμο//νά(χ)ου). Το όνομα του αναφέρεται στην αρχή της 

επιγραφής, εκατέρωθεν του σταυρού, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση. 

Πιθανόν η ύπαρξη του ονόματος του Ιωακείμ αντικαθιστά το έτος της 

επιγραφής ή πως λειτουργεί ως δεύτερος αφιερωτής του διακόσμου, μαζί 

με τον ιερομόναχο Σεραφείμ (δηὰ σην//δρομῆς Σεραφὴν// ἡερομονάχου). 

Ακόμα, πιθανόν ο ιερομόναχος να ταυτίζεται και με τον ίδιο τον 

ζωγράφο. Ίσως να πρόκειται για μοναχό που ασκήτευσε στην μονή.  

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η παρουσία και των δύο αυτών 

ιερομονάχων, στις επιγραφές των φορητών εικόνων του τέμπλου του 

Αγίου Παντελεήμονα.190 

 

4. Επιγραφή σε εικόνα του τέμπλου 

 

Σε φορητή εικόνα του Πέτρου και Παύλου εντοπίζεται μία 

επιγραφή, από την οποία αντλείται αξιόλογο πληροφοριακό υλικό. Το 

κείμενο της επιγραφής αναπτύσσεται σε έξι στίχους και φέρει τόσο 

μεγαλογράμματη, όσο μικρογράμματη γραφή μελανού χρώματος.191 

 

190Α. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Προσθήκες-συμπληρώσεις για την μονή του Αγίου Παντελεήμονα της Αγιάς, 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ. 17, Λάρισα, 1990, 92-93, Στ. Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της 

μονής Πέτρας (1625)  και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα, Βόλος, 2012, 373 

191ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Προσθήκες-συμπληρώσεις, 93, Ν. Δρόσος, Η ενορία, 87 

191 Ο Δ. Αγραφιώτης μεταγράφει ως εξής:  
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Εικόνα 21: επιγραφή φορητής εικόνας Πέτρου και Παύλου 

 

C Ηt  Κ ιε Τ C // δ λο C  σεραφημ // ηερωμωναχ // ηωακημ 

ηερωμωναχ // κε δηα χηρος τ  ευτελ ς γεοργη // εκ χώρας κλητζ ς τον 

αγράφον 

 

+ Μνήσθητε (μοῦ) κήριε τοὺς// δοῦλον σοῦ Σεραφὴμ// ἡερωμονάχου// 

Ἠωακεὶμ ἡερωμονάχου// κὲ δηὰ χηρὸς τοῦ εὐτελοῦς Γεωργήου// ἐκ 

χώρας Κλήτζους τὸν Ἀγράφων192 

 

Η επιγραφή ξεκινάει με την ευαγγελική φράση Μνήσθητε μοῦ 

Κύριε. Πρόκειται για την φράση που είχε πει ο ληστής απευθυνόμενος 

στον Χριστό πάνω στον σταυρό. Εδώ, οι κτίτορες της επιγραφής, Σεραφείμ 

και Ιωακείμ (τοὺς// δοῦλον σοῦ Σεραφὴμ// ἡερωμονάχου// Ἠωακεὶμ 

ἡερωμονάχου), επιδιώκουν να εκφράσουν την πίστη τους και να ζητήσουν 

από τον Κύριο μετάνοια και είσοδο στον παράδεισο κατά την Δευτέρα 

παρουσία. Πιθανόν πρόκειται για τους ίδιους ιερομονάχους που 

αναφέρονται και στην επιγραφή των λυπηρών, με τον Σεραφείμ να 

 

ΜΝΗΣΘΗΤΕ μοῦ Κ(ύρι)Ε [ΤΟῩ] δοῡλου σοῦ CΕΡΑΦΗΜ ἱερομονάχουἸωακεὶμ ἱερομονάχου διά 

χειρός τοῦ εὐτελοῦς Γεωργίου ἐκ χώρας Κλειτζοῡ τῶν Ἀγράφων. 
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αποτελεί εξίσου τον δεύτερο κτίτορα. Δεδομένου ότι, δεν αναγράφεται η 

χρονολόγηση της επιγραφής της εικόνας, εύλογα προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι είναι σύγχρονη της επιγραφής των λυπηρών και του 

τέμπλου, δηλαδή του 1580.193 

Για πρώτη φορά σε επιγραφή του 16ου αιώνα στην ανατολική Όσσα, 

γίνεται αναφορά στον ζωγράφο. Η ύπαρξη του ονόματος του (δηὰ χηρὸς 

τοῦ εὐτελοῦς Γεωργήου// ἐκ χώρας Κλήτζους τὸν Ἀγράφων) στις εικόνες 

του τέμπλου κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη της 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής στην περιοχή της Αγιάς. 

Για την ιστόρηση των εικόνων κλήθηκε ο ζωγράφος Γεώργιος από 

τον Κλειστό των Αγράφων. Αποτελεί τον πρώτο αγραφιώτη ζωγράφο που 

φιλοτεχνεί έργα στην Θεσσαλία, 194  συγκεκριμένα το τέμπλο και 

πιθανότατα το καθολικό του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς το 1580. 195 

Υπογράφει με το προσωνύμιο εὐτελούς Γεωργίου, για να υποδηλώσει την 

ταπεινοφροσύνη που διακατέχει τους ζωγράφους ήδη από τα βυζαντινά 

χρόνια.  

Ο Ν. Δρόσος, ωστόσο, υποστηρίζει πως τόσο το τέμπλο, όσο και οι 

φορητές εικόνες δεν ανάγονται στο 1580, αφού δεν έχει υπάρξει μέχρι 

τώρα τέμπλο της συγκεκριμένης περιόδου. Πιστεύει πως χρονολογούνται 

τουλάχιστον το 1750 και αυτό γιατί οι ιερομόναχοι Σεραφείμ και Ιωακείμ 

και ο ζωγράφος Γεώργιος έζησαν στα μέσα του 18ου αιώνα.196 

 

5. Κτιτορική επιγραφή στο επίθυρο της πύλης – 1580 

 

 

193ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Προσθήκες-συμπληρώσεις, 93 

194ΣΔΡΟΛΙΑ, Μονή Πέτρας, 373, KIEL, Επίσημες τουρκικές πηγές, 252 

195 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Προσθήκες-συμπληρώσεις, 93 

196ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία, 86 
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Η κτιτορική επιγραφή που δεσπόζει στην πύλη του τέμπλου 

χρονολογείται εξίσου τον Νοέμβριο του 1580 (ΖΠΗ).197 Εντοπίζεται στο 

επίθυρο της ωραίας πύλης εκατέρωθεν δύο μεταλλίων, στα οποία 

απεικονίζονται οι προφήτες Δαβίδ και Σολομών, ενώ περιμετρικά ο χώρος 

κοσμείται με ποικίλα θέματα, όπως καρδιόσχημα και φυτικά ερυθρά 

μοτίβα.198 

 Αξίζει να σημειωθεί η απόδοση των προφητών σε προτομή, με 

ελαφριά κλίση της κεφαλής προς την επιγραφή. Κρατούν γραφίδα και 

ανοιχτό ειλητό με δευτερεύουσα επιγραφή. Η επιγραφή εκτείνεται σε 

τέσσερις στίχους και η γραφή παρουσιάζεται μεγαλογράμματη, λευκού 

χρώματος, πάνω σε μελανό βάθος. Ο ζωγράφος ασχολήθηκε διεξοδικά με 

την καλλιγραφία της επιγραφής, λόγω της άρτιας συμμετρίας, του 

μεγέθους των γραμμάτων, καθώς και της ορθής χρήσης της γλώσσας.  

 

Εικόνα 22: επιγραφή του τέμπλου 

 

+ ι Τ  λ  Τ  Θυ ι  T  k  

Τ  k  υν  υΤ k ν  

kΤ νΤ k ν υΤ  

 π̅  ο ιΩιδ 

 

197ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72 

198ΣΤ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Το τέμπλο του καθολικού της μονής Αγίου ΠαντελεήμονοςΑγιάς, στοιχεία για ένα 

άγνωστο εργαστήριο παραγωγής τέμπλων του 16ου αιώνα, Δελτίον της Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, 34, 337-339 
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+Δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ἰω(άννη) τοῦ Κω//στὴ κ(αὶ) τῆ(ς) συμβείας 

αὐτοῦ Κηράνας// κ(αὶ) τῶν τέκνων αὐτοῦ// ἐν ἔτῃ ζπη μηνῂ Νοεμβρίῳ// 

ιδ’ 

 

Ως κτίτορας παρουσιάζεται ο Ιωάννης του Κωστή, γνωστός ως 

Καλογιάννης, μαζί με την σύζυγο του Κηράνα και των τέκνων (Δέησις τοῦ 

δούλου τοῦ θεοῦ Ἰω(άννη) τοῦ Κω//στὴ κ(αὶ) τῆ(ς) συμβείας αὐτοῦ Κηράνας// 

κ(αὶ) τῶν τέκνων αὐτοῦ). Πιθανότατα πρόκειται για ένα σημαντικό 

πρόσωπο της περιοχής, με οικονομική επιφάνεια, αφού το όνομα του 

ταυτίζεται με τον λαϊκό κτίτορα της κτιτορικής επιγραφής της μονής 

Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι.199 

 Εδώ δηλώνεται ως Καλογιάννης, ενώ από την υπόλοιπη επιγραφή 

σώζεται μόνο ένα Κ, πιθανόν το όνομα της συζύγου.200 Ως ημερομηνία 

αφιέρωσης του τέμπλου και κατά συνέπεια της επιγραφής δίνεται η 14η 

Νοεμβρίου του 1580 (ἐν ἔτῃ ζπη μηνῂ Νοεμβρίῳ// ιδ’). Το γεγονός ότι η 

τεχνική κατασκευής των τέμπλων είναι πανομοιότυπη ενισχύει την 

θεωρία τόσο για την χρονολόγηση του το 1580, όσο και για ανάθεση 

αυτών στο ίδιο εργαστήριο και κατά συνέπεια από τον ίδιο κτίτορα.201 

 

199ΣΤ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Η ζωγραφική της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι Αγιάς, Δελτίον 

ΧΑΕ, ΚΖ΄, Αθήνα, 2006, 221, η επιγραφή του τέμπλου της μονής Γεννήσεως μεταγράφεται ως εξής: 

Ἀνιστ[ορήθη ο θεῖος καὶ πάν]σεπτος ναὸς τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ 

ἀυπαρθένου Μαρίας// [διὰ συνδρομῆς κόπου] μόχθου [τοῦ ἐν ἱερομονάχοις παπὰ κὺρ Ἀρσενίου] 

καὶ κτή[τορος]…ί…[καὶ ἡγουμένου κυρίου παπὰ Κυριάκου καὶ τοῦ προηγούμενου] σὴν πάσι τῆς ἐν 

Χριστὸ [ἡμῶν Δεσπότου]// εἷς Βασιλί τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ ἔτος ζἡ ἐν μηνὶ Φεβρουαρίο 11// εὔχεσθε ὑπὲρ 

ἡμῶν.  

200ΣΔΡΟΛΙΑ, Το τέμπλο του καθολικού της μονής Αγίου Παντελεήμονος, 339 

201ΣΔΡΟΛΙΑ, Το τέμπλο του καθολικού της μονής Αγίου Παντελεήμονος, 345, πιθανόν στην περιοχή 

να δραστηριοποιούνταν ένα τοπικό εργαστήριο, αφού παρατηρείται η ίδια διακοσμητική διάθεση 

σε έξι ακόμα τέμπλα.  
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Παρατηρείται ακόμη η ύπαρξη επιγραφικών μαρτυριών τόσο στην 

πρόθεση, όσο και στο διακονικό. Η πρώτη αφορά στην στερέωση του 

τέμπλου202, ενώ η δεύτερη παραμένει αδιάγνωστη, λόγω της φθοράς που 

έχει υποστεί.  

 

6. Κτιτορική επιγραφή στην τράπεζα – 1615/16 

Κτιτορική επιγραφή εντοπίζουμε και στην τράπεζα της μονής, στο 

εσωτερικό υπέρθυρο της εισόδου. 203 Αν και το σύνολο της επιγραφής 

εκτείνεται σε έξι στίχους, το κυρίως κείμενο το εντοπίζουμε στον πρώτο 

και πέμπτο στίχο. Στους υπόλοιπους στίχους ακολουθεί vacat (κενό), 

πιθανόν για να συμπληρωθούν μεταγενέστεροι κτίτορες του διακόσμου 

της τράπεζας. Η γραφή είναι μεγαλογράμματη, μελανού χρώματος. Η 

επιγραφή εγγράφεται σε επίμηκες διάχωρο που κοσμείται από μελανή 

ταινία.  

 

Εικόνα 23: επιγραφή τραπέζης 

 

+ ιCΗCtο ο t ΘυγεΩΡγ Τ ΚΑΚ ΡιΚΑλοΑΜΑCι ΚΑιΤΩνΤ Κνον

υΤ Ρ ΤΗιΚΑΤιΡΗνΑ// Τ CΖΡΚ  

 

Δέησις τὸν δοῦλον τοῦ θ(εο)ῦ Γεωργ(ί)ου τοῦ Κακούρι Καλόαμα σιμβήου 

καὶ τῶν τέκνον αὐτοῦ Ἀρετὴ Ἰκατιρήνα// ἔτους ζρκδ 

 

202ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72, η επιγραφή έχει ως εξής: 

Τὸ στερέωμα τέμπλου πεποιθότων στερέωσον κ(ύρι)ε τῆς ἐκκλησίας ταῦτης ἦν ἐκτησω τῷ τίμιῳ 

σοῦ αἷματι 

203ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72 
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Κτίτορας της τράπεζας, βάσει της επιγραφής, είναι ο λαϊκός 

Γεώργιος μαζί με την σύζυγο του και τα τέκνα του, Αρετή και Αικατερίνη 

(Δέησις τὸν δοῦλον τοῦ θ(εο)ῦ Γεωργ(ί)ου τοῦ Κακούρι Καλόαμα σιμβήου καὶ 

τῶν τέκνον αὐτοῦ Ἀρετὴ Ἰκατιρήνα). Για την ιδιόμορφη δήλωση του 

ονόματος «Ἰκατιρήνα», ο ζωγράφος ίσως επέλεξε να το δηλώσει με τον 

τρόπο προφοράς του ονόματος από τους ντόπιους της περιοχής, ίσως 

λόγω ελλιπούς μόρφωσης. Η επιγραφή χρονολογείται ορθά το 1615/16.204 

 

7. Επιγραφή στο υπέρθυρο του νάρθηκα- 1724 

 

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιγραφή που 

βρίσκεται στο εσωτερικό υπέρθυρο του νάρθηκα, η οποία εκτείνεται σε έξι 

στίχους και πλαισιώνεται περιμετρικά από μία ερυθρού χρώματος πλατιά 

ταινία. Η ταινία αυτή πλαισιώνεται από ανθεμωτό-φυτικό διάκοσμό και 

ξανά από ερυθρή ταινία.205 

Το κείμενο ακολουθεί ως επί το πλείστον κεφαλαιογράμματη 

γραφή ερυθρού χρώματος, ενώ στην αρχή και στο τέλος του φέρει στο 

στοιχείο του σταυρού και ένα ανθεμωτό διακοσμητικό μοτίβο αντίστοιχα. 

Ωστόσο, η χρήση μικρογράμματης γραφής διάσπαρτα του κειμένου 206 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Συγκεκριμένα, τα διάσπαρτα μικρογραφικά 

γράμματα πιθανόν να διατυπώθηκαν με αυτόν τον τρόπο εκ παραδρομής.  

Η τελευταία σειρά όμως, που αποδίδεται εξ ολοκλήρου με μικρογράμματη 

γραφή (Ἱστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς Γαβριὴλ μοναχοῦ ἐν 

 

204ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72, οι ερευνητές Κουμουλίδης-Walter, λόγω 

παρανάγνωσης του Δ για Α, στην χρονολόγηση ΖΡΚΔ, θεώρησαν σωστή χρονολόγηση το 1613/14 

(βλ. KOUMOULIDES–WALTER, Byzantine and post-byzantine monuments,17) 

205ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, 72 

206  Όπως Β[Ρ]ΟΔΙΚΛΑΔΙωΤΗCEIC, ΘΕΟΦΙΛΕςΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛωΓΙωΤΑΤΟΥΗΜωΝ, ΙΑΚωΒΟΥ, 

Ἱστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς Γαβριὴλ μοναχοῦ ἐν Πελοποννήσῳ  
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Πελοποννήσῳ), πιθανόν να βασίζεται στην ταπεινή  προέλευση του 

ζωγράφου και του χαμηλού καλλιτεχνικού προφίλ.  

 

 

Εικόνα 24: επιγραφή του καθολικού 

 

Ἀνισορήθη ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 

Θ(εοτό)κου καὶ Ἀειπαρθένου// Μαρ[ίας] τῆς Ἐβ[ρ]οδικλαδιώτησεις ἐν τὰς 

ἡμέρας τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ λωγιωτάτου ἡμῶν αὐθέντος// [καί 

Δεσ]πότου κ(υρίο)υ Ἰακώβου. Ἐπιτροπεύοντες ὁ ἅγιος εἰκονόμος παπὰ 

κὺρ Ἰω(άννης) κ(αὶ) ὁ ἅγιος σακελάριος παπὰ κὺρ Στέριος// [καὶ κὺρ] 

Ἀργήρι κ(αὶ) κὺρ Χατζηδημήτρη: κ(αὶ) κὺρ Θεοχάρης [Πα]ναγιότις 

Πικρ(ό)πουλ(ος): διὰ ἐξόδου πάν(τω)ν τ(ῶ)ν χριστηανῶν εἷς ψυχικὴν 

σωτηρ[ὶ]αν. Ἐν ἔτι ἀπὸ Ἀδὰμ ζσλβ ἀπὸ δὲ Χριστοὺ αψκδ: ἐν μινῂ 

Νοεμβρίου κα// Ἱστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς Γαβριὴλ μοναχοῦ ἐν 

Πελοποννήσῳ 

 

Με την χρήση του ρήματος «Ἀνισορήθη», σύνηθες στις κτιτορικές 

επιγραφές, γίνεται αναφορά στην ιστόρηση του ζωγραφικού διακόσμου 

του νάρθηκα, ενώ με την χρήση της έκφρασης «τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης 

ἡμῶν Θ(εοτό)κου καὶ Ἀειπαρθένου// Μαρ[ίας] τῆς Ἐβ[ρ]οδικλαδιώτησεις», 

γίνεται μνεία στην Θεοτόκο, για να δώσει την χάρη και την ευλογία της 

στους αφιερωτές και στους πιστούς της μονής.  
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Πρόκειται για ομαδική αφιέρωση, αφού τα έξοδα για την ιστόρηση 

ανέλαβαν όλοι οι πιστοί του χωριού (διὰ ἐξόδου πάν(τω)ν τ(ῶ)ν 

χριστηανῶν), όταν οικονόμος 207 της μονής ήταν ο πάπα-Ιωάννης, 

σακελλάριος 208 ο πάπα-Στέργιος και επίτροποι 209 οι λαϊκοί Αργύρης, 

Χατζηδημήτρης, Θεοχάρης και Παναγιώτης Πικρόπουλος 

(Ἐπιτροπεύοντες ὁ ἅγιος εἰκονόμος παπὰ κὺρ Ἰω(άννης) κ(αὶ) ὁ ἅγιος 

σακελάριος παπὰ κὺρ Στέριος// [καὶ κὺρ] Ἀργήρι κ(αὶ) κὺρ Χατζηδημήτρη: 

κ(αὶ) κὺρ Θεοχάρης [Πα]ναγιότις Πικρ(ό)πουλ(ος). Περισσότερα για τον 

χαρακτήρα και την δράση του καθενός δεν γνωστοποιούνται. 

Η αναφορά στον επίσκοπο Δημητριάδος Ιάκωβο είναι 

αξιοσημείωτη ([καί Δεσ]πότου κ(υρίο)υ Ἰακώβου), ο οποίος, σύμφωνα με 

τους επισκοπικούς καταλόγους, αρχιεράτευσε από το 1723 μέχρι το 1738. 

Το όνομα του εντοπίστηκε και σε φορητή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 

στον ομώνυμο ναό του Καστρίου Αγιάς (1738), καθώς και σε επιγραφή του 

Αγίου Νικολάου στην Μακρινίτσα Πηλίου (1756). 210 Ο ζωγραφικός 

διάκοσμος φιλοτεχθήθηκε από τον μοναχό και ζωγράφο Γαβριήλ, 

προερχόμενο από την Πελλοπόνησο211(Ἱστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς 

Γαβριὴλ μοναχοῦ ἐν Πελοποννήσῳ) και ολοκληρώθηκε στις 11 

 

207 Ο οικονόμος διευθετούσε τα οικονομικά (έσοδα-έξοδα) της μονής 

208 Αρμόδιος για την ομαλή λειτουργική τάξη της μονής και των μοναχών. 

209Mέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

210ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία, τ. ΙΓ΄ (1935), 24, ο ίδιος επίσκοπος 

αναφέρεται και σε επιγραφή του ναού της Θεοτόκου στην Σελίτσιανη, ένα χρόνο νωρίτερα. 

Περισσότερα για τους επισκοπικούς καταλόγους βλ: Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, ΕΕΒΣ, 

12, 1936, 139-238, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία, τ. ΙΑ΄, 1933, 329-

342, τ. ΙΒ΄, 1934,. 125-143, τ. ΙΔ΄, 1936, 137-152 

211 Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Κρήτη, 2000, με το προσωνύμιο 

«ευτελούς», ο ζωγράφος επιθυμεί να τονίζει τον μοναχισμό, την ταπεινότητα του χαρακτήρα του 

και την χειρονακτική ιδιότητα του επαγγέλματος του, παρόλο που από τον 15ο αι. οι ζωγράφοι 

θεωρούνται καλλιτέχνες και όχι χειρώνακτες, KIEL, Επίσημες τουρκικές πηγές, 252 
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Νοεμβρίου1724 212 (Ἐν ἔτι ἀπὸ Ἀδὰμ ζσλβ ἀπὸ Χριστοὺ αψκδ: ἐν μινῂ 

Νοεμβρίου κα). Ο Γαβριήλ δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Γορτυνία της 

Πελλοπονήσου (στον ναό Κοιμήσεως το 1715, στο Πουρνάρι Γορτυνίας, 

στο Παρεκκλήσιο της 'Αγία Τριάδος, το 1715-16, στην μονή Αίμυαλών 

Γορτυνίας) και στην μονή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αγιά Λάρισας.213 

 

 

Αγία Τριάδα 

 

Ο ναός της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αγιάς 

και χρονολογείται το 1630. Είναι μία μονόκλιτη βασιλική, με κυρίως ναό 

και νάρθηκα. Λόγω των ακανόνιστων επιπέδων του νάρθηκα και του 

κυρίως ναού, ο ναός πιθανόν θα έχει δεχτεί επισκευές.  

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος έχει εκτεταμένες φθορές στο σύνολο 

του, με εξαίρεση τον δυτικό και νότιο τοίχο. Οι υπόλοιποι τοίχοι 

καλύπτονται πλέον με επιχρίσματα. Οι επιγραφικές μαρτυρίες που 

σώζονται και θα μελετηθούν ακολούθως, διακρίνουν τον τοιχογραφικό 

διάκοσμο σε δυο φάσεις, του 1630 και του 1715. 214 

 

1. Κτιτορική επιγραφή – 1629/30 

Στο εσωτερικό του κυρίως ναού, κάτω από την είσοδο στον δυτικό 

τοίχο, δεσπόζει η ακόλουθη κτιτορική επιγραφή.215 Πρόκειται για γραπτή 

 

212Αξίζει να σημειωθεί πως στην επιγραφή η χρονολογία αποδίδεται διττά· τόσο από κτίσεως 

κόσμου, όσο και από την εποχή Χριστού. 212  Το τελευταίο υιοθετήθηκε εκ νέου κατά την 

μεταβυζαντινή περίοδο. 

213Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), Αθήνα, 1987, 207 

214J. KOUMOULIDES, L. DERIZIOTIS, Churches of Aghia in Larissa, Athens 1985, 91-96, ΓΕΡΜΑΝΌΣ, Β΄ 

Επιγραφαί, 160, 4 

215KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 91 
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επιγραφή μελανού χρώματος, σε λευκό βάθος. Βρίσκεται εντός επιμήκους 

διαχώρου, το οποίο περιβάλλεται από δύο ταινίες ερυθρού χρώματος. Η 

εσωτερική ταινία έχει υποστεί χρωματική φθορά. Εκτίνεται σε πέντε 

στίχους και φέρει μεγαλογράμματη γραφή. Η καλλιγραφία των 

γραμμάτων είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με την ορθογραφική απόδοση και 

τον τονισμό, να υστερούν. Στην αρχή του κειμένου εντοπίζεται το 

διακοσμητικό στοιχείο του σταυρού.  

 

+ ΡΘΗΚ //ΩΡὶΘΗΩΘῊΩCΚ π̀ ςεπΤοC ῺC C CΚ ιέΡ

ε // Η οC Η CΗ ΡΩΜ̀ιCΚΩπ Κ εξὸ CεΡ ι ΗεΡΩ Ω Χ // ιΩ

CῊ Η ΡΩ Ω Χ ιΚΤ ι Ων Χ̀ Θι Ὴ ο Χ̀ // ιπΩ ΡΧ̀Η Ρ Τ

ε ̀ Ω Τ C Κ λὶC ΡΧιεΡεό - Τ ξΡλΗ// ι Ωε ΡὶΩ ι4 

 

+ Ἀνεγέρθη καὶ ἀνεστωρίθη ὡ θῆος καὶ πάνσεπτος ναὼς τῆς Ἁγίας καὶ 

ἀδιερέτου// Τρηάδος δηὰ σηνδρωμῖς κώπου καὶ ἐξόδου Σεραφὶμ 

ἡερομονάχου// Διωνήσηου ἡερομονάχου, Νικταρίου μωναχοῦ, Εὐθιμήου 

μοναχοῦ// καὶ ἱπωαρχηερατέβωντες Καλίστου ἀρχιερέος-ἐπὴ ἔτους 

ζρλη// ἐν μινῂ Νωε(μ)βρίῳ ια 

 

Ο ναός της Αγίας Τριάδος οικοδομήθηκε και ιστορήθηκε (Ἀνεγέρθη 

καὶ ἀνεστωρίθη) με την ομαδική συνδρομή των ιερομονάχων Σεραφείμ και 

Διονυσίου (δηὰ σηνδρωμῖς κώπου καὶ ἐξόδου Σεραφὶμ ἡερομονάχου// 

Διωνήσηου ἡερομονάχου) και των μοναχών Νεκταρίου και Ευθυμίου 

(Νικταρίου μωναχοῦ, Εὐθιμήου μοναχοῦ), όταν διατελούσε επίσκοπος 

Δημητριάδος ο Κάλλιστος. Σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους, ο 

Κάλλιστος είχε αναλάβει χρέη επισκόπου από το 1630 μέχρι το 1639. 

 Εκτός της παρούσης επιγραφής, ο Κάλλιστος εντοπίζεται και σε 

επιγραφές του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Παντελεήμονα της 



101 

 

Ανατολής, το 1630 και το 1639 αντίστοιχα. 216  Η ολοκλήρωση των 

εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1629/30217 (ἐπὴ ἔτους 

ζρλη// ἐν μινῂ Νωε(μ)βρίῳ ια).218 

 

2. Κτιτορική επιγραφή – 1715 

 

Στο εσωτερικό του νάρθηκα δεσπόζει άλλη μία κτιτορική 

επιγραφή.219 

 

Ἱστορήθη ὁ θεῖος οὗτος ναὸς τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιερέτου Τριάδος// 

ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφυλεστάτου κυρίου Ἰωαννικίου τοῦ 

Δημητριάδος// ἐξ Αἰτωλίας διὰ συνδρομῆς Γρηγορίου ἱερομονάχου ἐπὶ 

ἔτους 1715 Μαΐου 12 

 

Η επιγραφή αναφέρεται στην ιστόρηση του νάρθηκα του ναού 

(Ἱστορήθη ὁ θεῖος οὗτος ναὸς) κατά το έτος 1715220 και συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση των εργασιών που πιθανόν έλαβαν χώρα στις 12 Μαΐου (ἐπὶ 

ἔτους 1715 Μαΐου 12). Τα έξοδα για την ιστόρηση ανέλαβε ο ιερομόναχος 

Γρηγόριος (διὰ συνδρομῆς Γρηγορίου ἱερομονάχου), όταν διατελούσε 

επίσκοπος Δημητριάδος ο Ιωαννίκιος, καταγόμενος από την Αιτωλία 

(ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφυλεστάτου κυρίου Ἰωαννικίου τοῦ Δημητριάδος// 

 

216ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι,  τ.ΙΓ, 1935, 23 

217 7138-5508/9=1629/30 

218KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 91 

219KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 92,ΓΕΡΜΑΝΌΣ, Β΄ Επιγραφαί, 160, 3 

220ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι,  τ.ΙΓ, 1935, 23-24, αρχικά είχε διατυπωθεί λανθασμένα το 

έτος 1713. 
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ἐξ Αἰτωλίας). Η θητεία του επισκόπου Ιωαννικίου διήρκησε από το 1678 

μέχρι το 1715.221 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του νάρθηκα δεν χρονολογείται μόνο 

το 1715, αλλά και το 1609 (ΖΡΙΖ), όπως αναφέρει η επιγραφή της 

παράστασης «η φιλοξενία του Αβραάμ». Κτίτορες της ιστόρησης 

αποτέλεσαν οι μοναχοί Ιωάννης και Σεραφείμ. 

 

+ Ἔτους ζριζ+δέ(η)σις τὸν// δοῦλον τοῦ θεοῦ Ἰω(άννου) κὲ Σεραφύμου 

μοναχοῦ222 

 

 

Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και παρεκκλήσιο των Αγίων 

Αναργύρων 

 

Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι μία μονόχωρη 

βασιλική, με χαρακτηριστική την πεντάπλευρη κόγχη στην ανατολική 

πλευρά. Στην δυτική και νότια πλευρά περιβάλλεται από στοά, ενώ 

συνδέεται άμεσα και με το παρεκκλήσιο. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος 

εντοπίζεται σε μεγάλη έκταση, ωστόσο χρήζει άμεσης συντήρησης, 

καθαρισμού και στερέωσης. Λόγω των μεταγενέστερων εργασιών που 

έχουν πραγματοποιηθεί εντός του ναού, οι περισσότερες παραστάσεις 

έχουν επίσης καλυφθεί. 223 

 

 

 

 

221ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ.ΙΓ, 1935, 23 

222KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 93 

223KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 122-124 
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1. Κτιτορική επιγραφή -1653 

 

Η επιγραφή του κυρίως ναού έχει υποστεί μεγάλη φθορά, με αποτέλεσμα 

ορισμένα σημεία του κειμένου να παραμένουν δυσανάγνωστα. Παρόλα 

αυτά τα σημαντικότερα στοιχεία έχουν διασωθεί. Η επιγραφή 

παρατίθεται όπως την κάνουν γνωστή ο Γ. Κουμουλίδης και ο Λ. 

Δεριζιώτης.224 

 

 

Εικόνα 25: επιγραφή καθολικού 

 

 

 

 

 

 

224 KOUMOULIDES, DERIZIOTIS, Churches, 122, Ο Δ.Γερμανός (ΓΕΡΜΑΝΌΣ, Β΄ Επιγραφαί, 162, 12) 

δημοσίευσετην επιγραφή με ελλιπή στοιχεία: ̔Ιστορήθη ἐν ε ̓́τει Σωτηρίω ΑΧΝΓ αρχιερατεύοντος του 

Σ. ̓Επισκόπου Δημητριάδος Γαβριήλ. 
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+Ἱστορίθη ὁ (θεῖος καὶ ἀκήρατος;)………………//……………βρωτοὶ// 

ὁρᾶται ὑπάρχων ἱερὸς ναὸς τῆς τὲ// μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου κ(αὶ) 

θεοῦ καὶ σωτήρως ἡμῶν Ἰη(σοῦ Χριστοὺ)// διὰ συνδρομῆς τοῦ 

χ(ρισεπ)//ώμινου λαοῦ ἀρχιερατεύοντος τοῦ// θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου 

Δημητριάδος Κ(υρίου) Γαβ//ριὴλ ἱερατεύοντος τοῦ εὐλαβεστάτου// ἱερέως 

Ζαφυρίου ὑιοῦ Ἀθανασίου κ(αὶ) Ζαφ//υρίου ἱερέος ὑιοῦ Παναγιώτου, ἔτος 

ἀπὸ Χ(ριστοὺ)//Αχνγ 

 

Ήδη από την πρώτη φράση Ἱστορίθη, δηλώνεται η ιστόρηση του 

κυρίως ναού, η οποία χρηματοδοτήθηκε από σύνολο των πιστών (διὰ 

συνδρομῆς τοῦ χ(ρισεπ)//ώμινου λαοῦ). Η ιστόρηση πραγματοποιήθηκε το 

1653, όπως δηλώνει και η χρονολογία από Χριστού ΑΧΝΓ, όταν επίσκοπος 

Δημητριάδος ήταν ο Γαβριήλ (ἀρχιερατεύοντος τοῦ// θεοφιλεστάτου 

ἐπισκόπου Δημητριάδος Κ(υρίου) Γαβ//ριὴλ). 

Όπως αναφέρεται στους επισκοπικούς καταλόγους,ο Γαβριήλ 

διετέλεσε επίσκοπος από το 1653 μέχρι το 1663.225 Στον ναό ως εφημέριοι 

ιερείς παρουσιάζονται ο π. Ζαφείριος του Αθανασίου και ο π. Ζαφείριος 

του Παναγιώτου (ἱερατεύοντος τοῦ εὐλαβεστάτου// ἱερέως Ζαφυρίου ὑιοῦ 

Ἀθανασίου κ(αὶ) Ζαφ//υρίου ἱερέος ὑιοῦ Παναγιώτου). 

 

2. Κτιτορική επιγραφή – 1656 

 

Το παρεκκλήσιο του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι 

αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό. Πρόκειται 

για μεταγενέστερη προσθήκη, δίπλα στην νότια στοά του κυρίως ναού. 

Σύμφωνα με την επιγραφή, ο τοιχογραφικός διάκοσμος του 

παρεκκλησίου είναι μεταγενέστερος του κυρίως ναού, κατά τρία έτη, αν 

 

225ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι,  τ.ΙΓ, 1935, 23 και 27 
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και τεχνοτροπικά εντοπίζεται ο ίδιος ζωγράφος. Η επιγραφή βρίσκεται 

στο υπέρθυρο της εισόδου και έχει ως εξής226: 

 

Εικόνα 26: επιγραφή παρεκκλησίου 

 

+Ἱστορίθη ὁ θεῖος οὗτος κ(αὶ) σεβάσμιος ναὸς τῶν ἁγίων καὶ 

θαυματουργὼν Ἀναργύρων Κοσμᾶ// καὶ Δαμιανοῦ διὰ συνδρομῆς καὶ 

κόπου πολοὺ τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερεύσι(;) παπὰ κὺρ Ζαφύρι τοῦ 

Ἀθανασίου//…..ἐξόδου τῶν Χριστοῦ μιμητῶν(;) εὐσεβῶν. 

Ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου//..…πρωτόθρονον 

Λαρίσης…..Γαβριὴλ ἱερατευόντων τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων κὺρ παπὰ 

Ζαφύρι ὐοῦ Ἀθανασίου// (ἔτος ἀπὸ γεννήσεως) (;) Χ(ριστο)ῦ αχνστ’ μὴν 

Ἰανουάριος ιδ 

 

Η ιστόρηση του τοιχογραφικού διακόσμου πραγματοποιήθηκε το 

1656 ή ΑΧΝ ΣΤ από έτος Χριστού, με την ευγενική χορηγία και τον 

προσωπικό μόχθο του ιερέως Ζαφειρίου, του Αθανασίου (διὰ συνδρομῆς 

καὶ κόπου πολοὺ τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερεύσι(;) παπὰ κὺρ Ζαφύρι τοῦ 

Ἀθανασίου), συμπεριλαμβανομένων κατά πάσα πιθανότητα και των 

ευσεβών χριστιανών (ἐξόδου τῶν Χριστοῦ μιμητῶν(;) εὐσεβῶν). Ακολουθεί 

αναφορά στον επίσκοπο Δημητριάδος Γαβριήλ, καθώς και στον εφημέριο 

ιερέα του ναού. (Ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου 

ἐπισκόπου//…πρωτόθρονον Λαρίσης…..Γαβριὴλ). 

 

226KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 122-123 
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Ναός του Αγίου Γεωργίου 

και παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων 

 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μία τρίκλιτη βασιλική, που 

βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Αγιάς. Μαζί με το 

παρεκκλήσι που εντοπίζεται προσκολλημένο στα νοτιοανατολικά του 

ναού, χρονολογούνται το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, χωρίς ωστόσο να 

γνωστοποιείται ποιο μνημείο τελικά οικοδομήθηκε πρώτο. Στην θέση του 

ναού του Αγίου Γεωργίου προϋπήρχε ναύδριο, που ανάγονταν στην 

βυζαντινή περίοδο και τον 18ο αιώνα ενσωματώθηκε σε αυτόν.227 Τόσο ο 

ναός, όσο και το παρεκκλήσι φέρουν τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης, 

που έχουν . 228 

 

Εικόνα 27: εξωτερική άποψη του ναού 

 

 

227KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 107, η ύπαρξη του ναύδριου εντοπίστηκε έπειτα από μελέτη 

της αρχιτεκτονικής και της τοιχοποιίας του ναού. Η προσπάθεια των τεχνιτών να μιμηθούν την 

τοιχοποιία της νότιας κόγχης, καθώς και η ύπαρξη μονόλοβου, άλλα και δίλοβου παραθύρου στην 

κορυφή του αετώματος και στην κόγχη αντίστοιχα, ενισχύουν την παραπάνω θεωρία.  

228KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 106-111 
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1. Κτιτορική επιγραφή - 1749 

 Η επιγραφή του Αγίου Γεωργίου 229  δεσπόζει στο εσωτερικό της 

νότιας πλευράς, στο υπέρθυρο του κυρίως ναού. Είναι γραπτή, μελανού 

χρώματος, εγγεγραμμένη εντός επιμήκους διαχώρου. Το κείμενο της 

επιγραφής εκτείνεται σε οκτώ στίχους και φέρει μεγαλογράμματη γραφή, 

εκτός του τελευταίου στίχου, που εντοπίζεται μικρογράμματη.  

Ο ζωγράφος έχει δώσει μεγάλη προσοχή στον τρόπο φιλοτέχνησης 

της επιγραφής, μέσα από την χρήση του σταυρού, ποικίλων φυλλωμάτων 

ως διακοσμητικών μοτίβων, της πλήρους στοίχισης και ευθυγράμμισης 

των γραμμάτων, της συνεχούς χρήσης συμπιλημάτων και της υπογραφής 

του στο κατώτερο μέρος της επιγραφής. 

 

 

Εικόνα 28: επιγραφή ναού - 1979 

 

ΑνΑξ ΑνΑν Χ πΑ οΣΑν Χ Ό ε ΗΣ φιλ ΘΡΩπ Μ ιΑΣ 

γον Σ ινΑΩΣ φΡ Ρ Α Σ π Τ ΣΣοιΤ  

ΤΑΣ; πΡοΣφοΡΑν Α ΑνΑν̓ιγ Ρ΄΄ΘΗ Κ ΑΘΡΩν Κ ο 

ΡιΘΗ ὁ πΑΙΣ πΤοΣ υΡιΩΣ νΑοΣ Αγ̓Ί Μ γΑ ο ΤυΡΩΣ 

γ ΩΡγΊ διΑς̓ύνδΡοΜ Σ ν ΑΧΑ ιώ ν Κ Σ υποιΣΧΩΡ 

δΑπΑνΗπ ΣΊΑ άφΘονοπ ΌΧοιΣεπΊΤ4 Χ ΡΑ Α  

 

229KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 106, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, 161, 6, ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 311-

312, ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Ερευνες, 170-174,Ο Γερμανός μεταγράφει την επιγραφή με κάποιες 

διαφοροποιήσεις.  
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Θ ὀφΗ ˁάΤΚυΡΊ Θ̓ οΚ ΗΤ Α δΗ Η ιΑδΩΣΖ Σ ν Ζ 

κατά μήνα αυγουˁ ΙςτΕπιετι 

 

+Ἄναξ ἀνάναρχε πατρὸς ἀνάρχου λόγε Ἰησοῦ καὶ φιλάνθρωπε Μαρίας// 

Γόνε σὺν τὼ ναὸς σοῦ φρουρεῖ ἀεὶ κ(αὶ) σκεπε(ῖ) τοὺς σοῖ τελού(ν)//τας; 

προσφοράν κ(αὶ) λατρείαν ἀνιγέρθη ἐκ βάθρων κ(αὶ) εἱστο//ρίθη ὁ 

πάνσεπτος κύριως ναὸς τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρως// Γωργίου διὰ 

συνδρομῆς τῶν Μαχαλιωτὸν κ(αὶ) τῆς λυποὶς χῶρ(ας)// δαπάνῃ πλουσίᾳ 

κ(αὶ) ἂφθονοπαροχοὶς ἐπὶ τῇ ἀρχειερατήᾳ τοῦ// θεοφιλεστάτου κυρίου 

Θεοκλήτου Ἁγίου Δημητριάδως ζσνζ// κατὰ μήνα Αὐγούστου ιστ ἐπὶ ἔτι 

 

Σύμφωνα με την επιγραφή ο ναός του Αγίου Γεωργίου 

οικοδομήθηκε εκ βάθρων 230 (ἀνιγέρθη ἒκ βάθρων) και ιστορήθηκε 

(εἱστο//ρίθη ὁ πάνσεπτος κύριως ναὸς τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρως// 

Γωργίου) το 1749 (ζσνζ). 231 Η ανέγερση και η ιστόρηση του ναού έγινε με 

την συνδρομή όλων των κατοίκων της συνοικίας αλλά και των υπόλοιπων 

κατοίκων της Αγιάς (διὰ συνδρομῆς τῶν Μαχαλιωτὸν κ(αὶ) τῆς λυποὶς 

χῶρ(ας), αφού πρόκειται για δαπάνη ενός αρκετά μεγάλου ποσού (δαπάνῃ 

πλουσίᾳ κ(αὶ) ἂφθονοπαροχοὶς). 

Οι εργασίες ανέγερσης και ιστόρησης πραγματοποιήθηκαν, όταν 

διατελούσε επίσκοπος Δημητριάδος ο Θεόκλητος. Πρόκειται για τον 

Θεόκλητο Β (1735-1757) (ἐπὶ τῇ ἀρχειερατήᾳ τοῦ// θεοφιλεστάτου κυρίου 

Θεοκλήτου), ο οποίος εντοπίζεται εκτός του ναού του Αγίου Γεωργίου, σε 

επιγραφές της Ζωοδόχου Πηγής στην Κουκουράβα το 1730 και στον ναό 

 

230 ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες, 173-174, στον χώρο προϋπήρχε μικρό βυζαντινό ναύδριο, το οποίο 

ενσωματώθηκε στην τρίκλιτη βασιλική του 1749. 

231Ζσνζ (7257-5508 από κτίσεως κόσμου =1749), το έτος βρέθηκε και σε άλλες δύο ενεπίγραφες 

πλάκες στην ανατολική πλευρά του ναού. 
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της Θεοτόκου στο Βαθύρεμα. 232 Πιθανόν οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον 

Αύγουστο, όπως άλλωστε αναφέρεται233 (κατὰ μὴνα Αὐγούστου). Στο τέλος 

του επιγραφικού κειμένου εντοπίζεται η υπογραφή του ζωγράφου.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από τον πρώτο στίχο γίνεται επίκληση 

στον Κύριο όλων, στον Ιησού και στην μητέρα του, Μαρία, που 

προστατεύει και έχει υπό την σκέπη της όλους, όσοι τελούν προσφορές 

και λατρείες στον ναό (Ἄναξ ἀνάναρχε πατρὸς ἀνάρχου λόγε Ἰησοῦ καὶ 

φιλάνθρωπε Μαρίας// Γόνε σὺν τὼ ναὸς σοῦ φρουρεῖ ἀεὶ κ(αὶ) σκέπε(ῖ) τοὺς 

σοῖ τελού(ν)//τας; προσφοράν κ(αὶ) λατρείαν).  

 

Μεγαλογράμματη επιγραφή, με αναγραφόμενη την ίδια χρονολογία 

(1749), εντοπίστηκε εξωτερικά του ιερού βήματος, άνωθεν του δίλοβου 

παραθύρου της κεντρικής αψίδας. Αναφέρεται στην εκ βάθρων ανέγερση 

του ναού, χάρη στην συνδρομή των κατοίκων της συνοικίας. Στην 

επιγραφή αναγράφονται τα εξής234: 

 

+ Ἀνοιγέρθη ἐκ βάθρω//ν αὒτη ἡ ὑερὰ ἡκοδ//ωμεὶ τοῦ ἁγίου 

μεγαλο//μάρτυρως Γεωργίου// διὰ συνδρομῆς ἐξόδω(ν)// τῶ(ν) 

μαχαλιωτῶν) ἔτους ζσνζ (=1749) 

 

Αντίστοιχα, στην κόγχη της προθέσεως δεσπόζει άλλη μία μαρμάρινη 

πλάκα με μικρογράμματη επιγραφή. Χρονολογείται την ίδια περίοδο με 

τις προηγούμενες επιγραφές (αψμ9=1749), χρονολογία βασισμένη στην 

γέννηση του Χριστού. Σε αυτή αναγράφεται ο επίτροπος του ναού 

Χατζηγεωργάκης (ἐπίτροπος// Χατζηγεοργάκης), καθώς και οι τεχνίτες 

 

232ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, 23 

233ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β΄ Επιγραφαί, 161, 6,ο Δ. Γερμανός δίνει ως ημέρα ολοκλήρωσης των εργασιών την 15η 

Αυγούστου.   

234ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες, 172, υπ. 1 
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που υλοποίησαν τις εργασίες. Παρόλα αυτά, τα ονόματα έχουν υποστεί 

εκτεταμένες φθορές και έχουν καταστραφεί. 235 Το γεγονός ότι 

αναγράφονται τα ονόματα των μαστόρων, σηματοδοτεί την αποδοχή και 

την επαγγελματική αναγνώριση τους. 

 

Αψμ9 Μαγιοὺ// ἐδὼ σημηώνομεν τὸν ἐπίτροπον// καὶ τοὺς μαστόρους 

ἐπίτροπος// Χατζηγεοργάκης μαστόρο(ι)//…………..//…………..//…………// 

 

2. Κτιτορική επιγραφή - 1706 

Στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του παρεκκλησίου των Αγίων 

Αναργύρων εντοπίζεται η ακόλουθη επιγραφή.236 

 

Εικόνα 29: επιγραφή παρεκκλησίου 

 

 

235ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Έρευνες, 172, υπ. 1 

236KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 106,ΔΡΌΣΟΣ, Επισκοπές, 312 
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+ ˁοΡιΘυοΘειος Κ π νΣ πΤοΣ ΩΣ Ω  

Κ Θ υ Τ ΡγὨ ΡΩ ΗοΣ ΄ ι ν  

υ ςινδΡο Η  ΤΩ  Τι ιΩΤ ΤΩ Χώ Το  

ΗυΡ λ δΡΊ γ ν Ρι Κ ΗυΡ π γιὨΤιεπι οπ  

ιεΡ ˁονΤος ευλΑ εˁ ΤΩ ιεΡε π γιΩΤιιεΡεΩς 

Κ εΤεΡ  π γιΩΤιιεΡεος ΡΧιεΡΑΤευο Τος 

Τ Θεοφιλεˁ Τ Τ επιΣΗοπ ΗΩΗΩ ΚυΡ ιΩ ι Κι  

εΤ ΑψΣμαρτιου………22 

 

+Ἀνηστορίθυ ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὼς τῶν Ἁγίων// κ(αὶ) 

θαυματουργῶν Ἀναργίρων Κοσμᾶ κ(αί) Δαμιανοῦ// δυὰ συνδρομῆς τῶν 

τιμιωτάτων ἀρχώντον// κὺρ Ἀλεξανδρὶ Γούναρι καὶ κὺρ Παναγιώτι 

ἐπιτρόπου// ἱερατεύοντος τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων Παναγιώτι ἱερέως// 

κ(αὶ) ἐτέρου Παναγιώτι ἱερέως ἀρχιερατεύοντος// τοῦ θεοφιλεστάτου 

ἐπισκόπου κ(ύρι)ω κ(ύρι)ω κὺρ Ἰωανικίου// ἔτει αψστ Μαρτίου…..22 

 

Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων ιστορήθηκε το έτος αψστ ή 

1706, σαράντα τρία χρόνια νωρίτερα από τον κυρίως ναό. Πιθανόν να 

προϋπήρχε του κυρίως ναού ή η «εκ βάθρων ανέγερση» που αναφέρεται 

στην επιγραφή του 1749, να αφορά μια επέκταση ή επισκευή μικρότερου 

ναού.237 

Η ιστόρηση του παρεκκλησίου χρηματοδοτήθηκε από τον 

Αλέξανδρο Γούναρη, άρχοντα της περιοχής, και τον επίτροπο Παναγιώτη 

(δυὰ συνδρομῆς τῶν τιμιωτάτων ἀρχώντον// κὺρ Ἀλεξανδρὶ Γούναρι καὶ κὺρ 

Παναγιώτι ἐπιτρόπου), όταν στον ναό λειτουργούσαν δύο ιερείς. που 

έφεραν το ίδιο όνομα «Παναγιώτης» (ἱερατεύοντος τῶν εὐλαβεστάτων 

ἱερέων Παναγιώτι ἱερέως// κ(αὶ) ἐτέρου Παναγιώτι ἱερέως).  

 

237KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 106 
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Να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο διατελούσε χρέη επισκόπου 

Δημητριάδος ο Ιωαννίκιος (τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου κ(ύρι)ω κ(ύρι)ω 

κὺρ Ἰωανικίου),καταγόμενος από την Αιτωλία. Η θητεία του επισκόπου 

Ιωαννικίου διήρκησε από το 1678 μέχρι το 1715.238 Εντοπίζεται και στην 

επιγραφή της Αγίας Τριάδας του 1715.Η ιστόρηση του μνημείου πιθανόν 

ολοκληρώθηκε στις 22 Μαρτίου του 1706 (ἔτει αψστ Μαρτίου…..22). 

 

 

Ναός των Αγίων Αποστόλων 

 

Πρόκειται για ναό αφιερωμένο στους αποστόλους Πέτρο και 

Παύλο, ο οποίος, βάσει επιγραφής, αποτελούσε το καθολικό ή 

παρεκκλήσιο μονής. Ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη μονής αφιερωμένης στους αποστόλους αυτούς. 

 

Εικόνα 30: νοτιοανατολική πλευρά του ναού 

Αρχιτεκτονικά, ακολουθεί τον τύπο της μονόχωρης δρομικής 

βασιλικής, με ξυλόστεγη δίρριχτη στέγη. Η μορφή που έχει λάβει σήμερα 

 

238Ν. Γιαννόπουλος, Επισκοπικοίκατάλογοι,  τ.ΙΓ, 1935, 23 
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ο ναός δεν είναι η αρχική, αφού έχουν εντοπιστεί αναστηλωτικές 

εργασίες και επεμβάσεις στην στέγη. Ο ναός είναι κατάγραφος με 

τοιχογραφίες, καθώς ο ζωγράφος δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη και την πιο 

μικρή επιφάνεια.239 Στο μνημείο εντοπίζονται δύο επιγραφές.240 

 

1. Κτιτορική επιγραφή – 1756/57 

Στο υπέρθυρο της ανατολικής εισόδου, στην νότια πλευρά του 

κυρίως ναού δεσπόζει μία επιγραφή του 1756/7. 241  Η επιγραφή είναι 

γραπτή, μελανού χρώματος και εγγράφεται σε επίμηκες διάχωρο, που 

περιβάλλεται με μία μελανόμορφη και μία ερυθρόμορφή ταινία μεσαίου 

μήκους. Στο σύνολο της φέρει κεφαλαιογράμματη γραφή, εκτός της 

τελευταίας πρότασης, στα δεξιά. Χαρακτηριστικά είναι το διακοσμητικό 

στοιχείο του σταυρού, καθώς και των φυλλωμάτων.   

 

 

Εικόνα 31: επιγραφή κυρίως ναού 

ῚˁοΡΊΘΗοΘ οΣΚΑιΗεΡ́οΣ́ oΣΤο  Ἀ Ω  ε δώ ο  

́𐆂 Α φι ́ Ω  o ό ο  𐆂́ ò ΚοΡιφ Ω  

 

239KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 53-57  

240KOUMOULIDES-DERIZIOTIS Churches, 53, η δεύτερη επιγραφή βρίσκεται στην δυτική είσοδο της 

νότιας πλευράς και έχει ως εξής: 

+Ἂναξ ἂναρχε πατρὸς ἀνάρχου λόγε Ἰησοῦ φιλάνθρωπε Μαρίας 

Γόνε σὺν τὼ ναὸς σοῦ φρουρεῖ ἀεὶ καὶ σκέπε τοὺς σοῖ τελούντας προσφοράν καὶ λατρείαν 

 Η επιγραφή ακολουθεί το ίδιο μοτίβο επίκλησης με την επιγραφή του Αγίου Γεωργίου. 

241KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 53-54 
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ΚΑι ̀ Αυ  διΑΣι δΡο ΗΣ𐆂 ώδο  Τ Τ  ΑΧΑ ιΤΩ  

ιἐΡΑΤεύΩ ΤΑιΣδ  ε Ω ι ̀ΤΑυΤιΑ Α δΡ 𐆂 ιΩ̅ επι οπευ 

ΩνΤοΣΖΑφήΡι  ΤοΣΖ Σ δκατάμήνανοεμβρι  – 10 

 

+ Ἱστορίθη ὁ θεῖος καὶ ἡερὸς ναὸς τὸν Ἁγίων ἐνδώξον// κ(αὶ) πανεφίμων 

Ἀποστόλον κ(αὶ) προτωκοριφέω Πέτρου// καὶ Παύλου διὰ σινδρομῆς κ(αὶ) 

ἐξώδον τῶν τὲ Μαχαλιωτῶν// ἱερατεύωνταις δὲ ἐν τῇ μωνὶ ταῦτι 

Ἀλεξάνδρου κ(αὶ) Ἰω(άννη) ἐπιτροπεύ//ωντος Ζαφηρί(ου) ἔτος ζσξδ κατὰ 

μήνα Νοεμβρίου 10  

 

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ιστορήθηκε 

κατά το έτος ζσξδ ή 1756/7 (+Ἱστορίθη ὁ θεῖος καὶ ἡερὸς ναὸς τὸν Ἁγίων 

ἐνδώξον// κ(αὶ) πανεφίμων Ἀποστόλον κ(αὶ) προτωκοριφέω Πέτρου// καὶ 

Παύλου). Πρόκειται για ομαδική αφιέρωση, αφού ο τοιχογραφικός 

διάκοσμος ήταν προσφορά όλων των κατοίκων της συνοικίας του χωριού 

(διὰ σινδρομῆς κ(αὶ) ἐξώδον τῶν τὲ Μαχαλιωτῶν), όταν ιερείς στην μονή 

διατελούσαν οι πατέρες Αλέξανδρος και Ιωάννης (ἱερατεύωνταις δὲ ἐν τῇ 

μωνὶ ταῦτι Ἀλεξάνδρου κ(αὶ) Ἰω(άννη) ἐπιτροπεύ//ωντος Ζαφηρί(ου)). Η 

ιστόρηση του ναού ολοκληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1756/7 (ἔτος ζσξδ 

κατὰ μήνα Νοεμβρίου 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Η μονή των Αγίων Αναργύρων και τα ασκηταριά 

 

Η μονή των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα έξω από 

την Αγιά, στον δρόμο που οδηγεί προς τον Αγιόκαμπο και ένα χιλιόμετρο 

βορειοδυτικά της Σκήτης. Πρόκειται για μοναστικό κέντρο που 

υπάγονταν στο «Όρος των Κελλίων» και ήδη από τον 10ο αιώνα 

φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό μοναχών.  

Σήμερα στον χώρο δεσπόζει το καθολικό της μονής, το οποίο 

ανηγέρθηκε το 1588, καθώς και δύο βραχώδη ασκηταριά242που παρέμεναν 

ενεργά από τον 12ο μέχρι και τον 16ο αιώνα. Αποτελείται από τρεις 

μονόχωρους ναΐσκους, πουφέρουν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά 

τοιχογραφικό διάκοσμο του 12ου, 13ου , 14ουκαι 16ου αιώνα.243 

 

 

Εικόνα 32: νοτιοανατολική πλευρά του καθολικού 

 

242ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 287-288,Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Ασκηταριά του Κισσάβου της Αγιάς, του Αετόλοφου, 

του Ομολίου», ΘΗΜ, 4, 1983, 11-16, Τα ασκηταριά ανήκουν στην τρίτη κατηγορία σπηλαίων, που τα 

τοιχώματα του βράχου λειτουργούν και ως φράγμα στο άνοιγμα του σπηλαίου. 

243ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία, 83-84, ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 287-289,ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Ασκηταριά,12-14, Β. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, 

Η μονή των Αγίων Αναργύρων και τα ασκηταριά των γύρω βράχων στην περιοχή της Αγιάς, 

Θ.ΗΜ, 60, 2011, 33-63 
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Το καθολικό της μονής αρχιτεκτονικά ακολουθεί τον τύπο της 

ξυλόστεγης  βασιλικής με τρία κλίτη, με ενιαία δίρριχτη στέγη και στοές 

στην νότια και στην δυτική πλευρά. Εσωτερικά, εντοπίζεται 

τοιχογραφικός διάκοσμος που ανάγεται στον 17ο αιώνα. Το καθολικό είναι 

κατάγραφο με υψηλής τέχνης τοιχογραφίες, παρόλα αυτά οι φθορές και 

οι διάφορες επεμβάσεις που έχουν υποστεί είναι εύκολα διακριτές. Εκτός 

του καθολικού σώζεται και ο οχυρωματικός πύργος.244 

 

Εικόνα 33: τα ασκηταριά 

 

1. Κτιτορική επιγραφή – 1588 

 

Η επιγραφή βρέθηκε στο υπέρθυρο της εισόδου του καθολικού. 

Παραδίδεται η μεταγραφή της, όπως αποδόθηκε από τον π. Σ. Ζιμπή το 

1939245 και εν συνεχεία από τον π. Ν. Δρόσο. 246 

 

Ἀνιστορίθη ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ 

καὶ Δαμιανοῦ διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ εὐγενεστάτου καὶ 
 

244ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία, 83-84, ΔΡΟΣΟΣ, Επισκοπές, 287-289,ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Η μονή, 33-63 

245Π. Σ. ΖΙΜΠΗΣ, Χειρόγραφος έκθεσις προς Μητροπολίτην Δημητριάδος, Ιούλιος 1939 

246ΔΡΟΣΟΣ, Η ενορία, 83-84 
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ἐντιμωτάτου κυρίου Ἰωάννου τοῦ Νικολάου (Λαρίσης καὶ 

ἀρχιερατεύοντος) ἐκ τῶν μοναχῶν Γαβριὴλ καὶ Ἰωάσαφ καὶ Ἠλιοῦ 

ἱερομονάχου, ἀρχιερατεύοντος Παχωμίου τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου 

γέροντος τοῦ Νεκταρίου τοῦ ἱερομονάχου ἐπὶ ἔτος Ζπ’ξ3; (1759 ή 1659)  ἐν 

μηνὶ Ἰανουαρίου 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω επιγραφή, το καθολικό των Αγίων 

Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, τοιχογραφήθηκε (Ἀνιστορίθη ὁ θεῖος 

καὶ πάνσεπτος ναὸς) πιθανόν κατά το έτος Ζπξ3. Ωστόσο, η χρονολογία 

δεν είναι αποδίδεται με σιγουριά, γι αυτό και  ανάγεται στο 1759 ή στο 

1659.  

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος χρηματοδοτήθηκε από τον κ. Ιωάννη 

του Νικολάου, εκ Λαρίσης (διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ εὐγενεστάτου καὶ 

ἐντιμωτάτου κυρίου Ἰωάννου τοῦ Νικολάου Λαρίσης καὶ ἀρχιερατεύοντος, 

τους μοναχούς Γαβριήλ, Ιωάσαφ και από τον ιερομόναχο Ήλιο (ἐκ τῶν 

μοναχῶν Γαβριὴλ καὶ Ἰωάσαφ καὶ Ἠλιοῦ ἱερομονάχου), όταν επίσκοπος 

Δημητριάδος διατελούσε ο Παχώμιος (ἀρχιερατεύοντος Παχωμίου τοῦ 

θεοφιλεστάτου) και εφημέριος της μονής ο ιερομόναχος Νεκτάριος 

(ἐπισκόπου γέροντος τοῦ Νεκταρίου τοῦ ἱερομονάχου). Οι εργασίες 

ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο (ἐν μηνὶ Ἰανουαρίου). 

Στους επισκοπικούς καταλόγους, ο Παχώμιος διατελεί χρέη 

επισκόπου από το 1581 μέχρι και το 1590, ενώ δηλώνεται πως στην 

επιγραφή της μονής των Αγίων Αναργύρων αναγράφονταν το έτος 1588 

(ζης΄),247 χρονολογίες που δεν συνάδουν με τις προτεινόμενες από τον Σ. 

Ζιμπή. Παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανό η ιστόρηση του διακόσμου όντως 

 

247 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ.ΙΓ, 1935, 24, 7096=1588, αναφέρεται πιθανόν 

λανθασμένα, πως ο Παχώμιος ήταν και ο κτίτορας του διακόσμου.  
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να πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα, αφού η τελευταία 

επιζωγράφιση ανάγεται ακριβώς την ίδια περίοδο.   

 

 

Αετόλοφος – Δέσιανη248 και Βαθύρεμα249 

 

Ναός του Αγίου Νικολάου του Νέου  

 

Στο ιερό του ναού, στην προσκομιδή, εντοπίστηκε επιγραφή του 

1721. Η μικρογράμματη επιγραφή εγγράφεται σε τρίπτυχο, στην επίστεψη 

του οποίου εικονίζεται ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος και εκατέρωθεν η 

προσωποποίηση του Ήλιου και της Σελήνης. 250 

 

Ἀνιστορίθη ἡ πρό//θεσις αὒτη τοῦ ἁγίου ὁσίο//μάρτυρος Νικολάου τοῦ 

Νέου// με τὰ κελία ὁμοῦ διὰ ἐξόδων τῶν φι//λόχρηστων χριστιανῶν 

συνδρομῆς δὲ καὶ κό//που Ἰωάννη Χρυσικοῦ. Ἔτους αψκα (=1721) 

 

Εδώ γίνεται αναφορά στην ιστόρηση της πρόθεσης και των κελίων 

του ναού του Αγίου Νικολάου (Ἀνιστορίθη ἡ πρό//θεσις αὒτη τοῦ ἁγίου 

ὁσίο//μάρτυρος Νικολάου τοῦ Νέου// με τὰ κελία) κατά το έτος 1721 (αψκα). 

Τα έξοδα των εργασιών ανέλαβαν ο Ιωάννης Χρυσικός και το σύνολο των 

 

248Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο Αετόλοφος (Δέσιανη) και το Βαθύρεμα της Αγιάς, ΘΗΜ, 10, 1986, 17-57, πέντε 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αγιάς βρίσκεται το χωριό Αετόλοφος. Η ονομασία βασίζεται στους δύο 

λόφους που προηγούνται του χωριού, τον Αετό και την Ανάληψη, και το κάνουν αθέατο. Το χωριό 

ονομάζεται και Βέσαινα (= κοιλάδα) και ταυτίζεται με την έδρα της επισκοπής Βεσαίνης, που 

δεσπόζει την βυζαντινή περίοδο. Αργότερα λαμβάνει και την ονομασία Δέσιανη, ως παραλλαγή 

του Β σε Δ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται κατά κόρων από βυζαντινά μνημεία.   

249ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο Αετόλοφος, μεταξύ των χωριών Νερόμυλοι και Γερακάρι. 

250ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο Αετόλοφος, 33 
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πιστών (διὰ ἐξόδων τῶν φι//λόχρηστων χριστιανῶν συνδρομῆς δὲ καὶ 

κό//που  Ἰωάννη Χρυσικοῦ). 

Στα πτυσσόμενα φύλλα του τριπτύχου εντοπίστηκαν ονόματα 

ιερέων, μοναχών, μοναζουσών, ιερομονάχων, λαϊκών και 

κεκοιμημένων.251 

 

Άγιος Νικόλαος Βαθυρέματος 

 

Στον ναό του Αγίου Νικολάου στο Βαθύρεμα διασώθηκε ένα μέρος 

της κτιτορικής επιγραφής, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη σύγχυση στους 

μελετητές. Δυστυχώς δεν δύναται να αναγνωστεί εκ νέου από νεότερους 

μελετητές. Η πρώτη μεταγραφή πραγματοποιήθηκε από τον μητροπολίτη 

Γερμανό και αποδόθηκε ως εξής: 

 

Ἀνηγέρθη καὶ ἀνιστορήθη….. ἀρχιερατεύοντος Δημητριάδος Ἰωσὴφ 

ἰνδικτιώνος ΞΣΤ διὰ συνδρομῆς τοῦ ἱερέως// Ἀνδρέου καὶ τῆς συζύγου 

αὐτοῦ Αἰκατερίνης 

 

Όπως σημείωσε ο ίδιος ο μητροπολίτης Γερμανός, η ινδικτιώνα ΞΣΤ 

αντιστοιχεί στο έτος 1302, και κατά συνέπεια ο μητροπολίτης Ιωσήφ Α 

ανάγεται σε εκείνη την περίοδο. Ο Ν. Γιαννόπουλος αρνείται να δεχτεί 

την θεωρία αυτή, αφού σε συγίλλιο του 1371 αναφέρεται η επισκοπή 

Βεσσαίνης. Έτσι, προτείνει την περίπτωση ο Ιωσήφ να υπάγεται σε αυτή 

 

251 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο Αετόλοφος, 33, Ιερείς: Μιχαήλ, Τριαντάφυλλος, Μιχαήλ, Αδάμης, Κομνημός, 

Αθανάσιος, Αναστάσιος, Μιχαήλ, Αβράμης, Φίλος, Ιωακείμ, Ιωάννης, Αλέξενδρος, Συράκης 

Μοναχοί: Γεράσιμος, Μακάριος, Διονύσιος 

Ιερομόναχοι: Ευγένιος, Παρθένιος, Νεόφυτος 

Μοναχές: Κυπριανή, Σιμιανή, Σάρρα 
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και όχι στην μητρόπολη Δημητριάδος. 252  Παρόλα αυτά, επικράτησε η 

απόδοση της ιστόρησης και της ανέγερσης του ναού το 1303/2. Ο Δ. 

Αγραφιώτης συνδυάζοντας τα στοιχεία, προτείνει τρεις 253  πιθανές 

χρονολογίες μεταξύ του 1548 και 1558, με την τελευταία να φαντάζει πιο 

πιθανή και πιο κοντά στο 1552/3 και στον Ιωσήφ Α, που αναφέρεται στον 

ναό του Αγίου Αθανασίου, ως επίσκοπος Δημητριάδος.254 

 

Πολυδένδρι 

 

Σε μακρινή απόσταση από την Αγιά, περίπου είκοσι χιλιόμετρα 

νοτιοδυτικά, αλλά πολύ κοντά στον παραθαλάσσιο οικισμό του 

Αγιοκάμπου, βρίσκεται το Πολυδένδρι. Εντός του βασιλικού δάσους 

Πολυδενδρίου δεσπόζουν δύο αξιόλογα καθολικά, αφιερωμένα στην 

Κοίμηση και στην Γέννηση της Θεοτόκου.  

 

Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου  

 

Το καθολικό της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου ακολουθεί 

αρχιτεκτονικά τον τύπο του μονόχωρου, δρομικού και ξυλόστεγου ναού, 

με νάρθηκα. Πρόκειται για ένα από τα επτά συνολικά μοναστικά 

συγκροτήματα της επαρχίας Αγιάς, σύμφωνα με τα οθωμανικά 

κατάστιχα.255 

 

252ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, τ.ΙΓ, 1935, 26, να σημειωθεί πως στον ναό του Αγίου 

Αθανασίου στην Σελίτσιανη γίνεται αναφορά στον επίσκοπο Δημητριάδος Ιωσήφ Α το 1552/3. 

253 α) ΖΝς΄/ ΖΟΑ/ ΖΠς’, β) ΖΞς, γ) [.]Ξς’/ΖΞΑ΄ 

254ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Συμπληρώσεις και σχόλια σε ημιτελή επιγραφή του Αγ. Νικολάου στο Βαθύρεμα 

της Αγιάς, Θ.ΗΜ, 32, 1997, 57-64 

255Μ. KIEL, Επίσημες τουρκικές πηγές για τη μοναστηριακή ζωή και τα μοναστήρια της Ανατολικής 

Θεσσαλίας κατά τον 16ο αιώνα. Το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, Αγιά, Ιστορικά -
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Εικόνα 34: νοτιοανατολική πλευρά του ναού 

 

Ως προς τον ζωγραφικό διάκοσμο, ο ναός είναι κατάγραφος με 

τοιχογραφίες. Η κτιτορική επιγραφή βρίσκεται στο υπέρθυρο του κυρίως 

ναού και είναι η ακόλουθη: 

 

Ἀνιστ[ορήθη ὁ θεῖος καὶ πάν]σεπτος ναὸς τῆς ὑπερευλογημένης 

Δεσπήνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀϋπαρθένου Μαρίας// [διὰ συνδρομῆς 

κόπου] καὶ μόχθου [τοῦ ἐν ἱερομονάχοις παπὰ κὺρ Ἀρσενίου] καὶ 

κτή[τορος]…//…[καὶ ἡγουμένου κυρίου παπὰ Κυριάκου καὶ τοῦ 

προηγούμενου] σὴν πάσι τῆς ἐν Χριστῲ [ἡμῶν ἀδελφότητος…καὶ ἐξόδου 

κυρίου ἡμῶν δεσπότου]// εἷς βασίλι τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ ἔτος Ζη ἐν μηνὶ 

Φεβρουάριος 11// εὔχεσθε ὑπὲρ ἡμῶν.256 

 

Αρχαιολογικά, Πρακτικά του Α’ Ιστορικόν - Αρχαιολογικού Συνεδρίου για την Αγιά και την επαρχία 

της, Αγιά, 2002, 238-239 

256 KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 145, ΓΕΡΜΑΝΌΣ, Β΄ Επιγραφαί, 161, 7, ΣΤ. ΣΔΡΟΛΙΑ, Η 

ζωγραφική της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι Αγιάς, Δελτίον ΧΑΕ,ΚΖ΄, Αθήνα, 

2006, 221, το κείμενο της επιγραφής μεταγράφηκε και ορθογραφήθηκε ορθώς από τον 

μητροπολίτη Γερμανό, με μόνη διαφορά την εσφαλμένη ανάγνωση, σύμφωνα με την Στ. Σδρόλια, 

τοῦ Δεσπότου τοῦ βασίλη τοῦ Ἰωάννου, αντί βασίλι τοῦ ἰοῦ, καθώς και της χρονολογίας ζφη, αντί ζη. 

Την μεταγραφή του μητροπολίτη Γερμανού ακολουθούν  και οι Κουμουλίδης – Δεριζιώτης. 
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Η επιγραφή δίνει πληροφορίες για την ιστόρηση του τοιχογραφικού 

διακόσμου του καθολικού, που είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο, το έτος 

1590 (Ἀνιστ[ορήθη ὁ θεῖος καὶ πάν]σεπτος ναὸς τῆς ὑπερευλογημένης 

Δεσπήνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀϋπαρθένου Μαρίας). 

Τα έξοδα της ιστόρησης ανέλαβαν ο μοναχός Αρσένιος ([διὰ 

συνδρομῆς κόπου] καὶ μόχθου [τοῦ ἐν ἱερομονάχοις παπὰ κὺρ Ἀρσενίου]) και 

ο ηγούμενος Κυριάκος ([καὶ ἡγουμένου κυρίου παπὰ Κυριάκου καὶ τοῦ 

προηγούμενου), σε συνεργασία με έναν λαϊκό αδιάγνωστο κτίτορα (καὶ 

κτή[τορος]…//… ) και τον γιό του Βασίλη (εἷς βασίλι τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ). 

Σύμφωνα με την Στ. Σδρόλια είναι πολύ πιθανό ο αδιάγνωστος κτίτορας 

να είναι ο Καλογιάννης, ο οποίος παρουσιάζεται και ως κτίτορας στον 

Άγιο Παντελεήμονα Αγιάς.257 

 

 

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 

 

Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάγεται επίσης χρονολογικά 

στον 16ο αιώνα, όπως αναφέρει η εντοιχισμένη μεγαλογράμματη 

επιγραφή, που βρίσκεται ανατολικά, στην κόγχη του ιερού βήματος. 

 

 

257ΣΔΡΟΛΙΑ, Η ζωγραφική, 221-222 
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Εικόνα 35: νοτιοδυτική πλευρά ναού 

 

 Εδώ γίνεται αναφορά στην οικοδόμηση του καθολικού, κατά το 

έτος ΖΟΣΤ ή 1568258. Πιθανόν η ολοκλήρωση των εργασιών να έλαβε χώρα 

στις 12 Αυγούστου του ίδιου έτους.  Η επιγραφή έχει ως εξής259: 

 

Εικόνα 36: λίθινη επιγραφή 

 

EθE E ΗΩΘΗ 

ν ο Ω  ΤΗ  Κι 

EΩ  Μι ι υ 

γου Το + ιΒ+ EΤου  

ΖοςΤ+ Η Κι ι ι  Τιs 

π υι C+ 

 

+ Ἐθεμεληώθη//ν ὁ ναὸς τῆς κι//μήσεως μινὶ Αὔγουστο+ ΙΒ+ ἔτους ζοστ+ ἡ 

Κίμισις τὶς Παναγίας 

 

258 7076-5508=1568 

259 KOUMOULIDES-DERIZIOTIS, Churches, 146, στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου σώζεται πιθανόν 

επιγραφή που αναφέρεται στην ανέγερση και στην ιστόρηση του ναού. Ωστόσο είναι αδιάγνωστη, 

αφού στο μεγαλύτερο μέρος της είναι ασβεστωμένη. Από την επιγραφή σώζεται μόνο η ευχή στην 

Αγία Τριάδα.  
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Ναός Ζωοδόχου Πηγής, Κουκουράβα260 

 

Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού δεσπόζει η κτιτορική 

επιγραφή του ναού. Παρουσιάζεται με μεγαλογράμματη γραφή, εντός 

επιμήκους διαχώρου, που περιγράφεται από ταινία μελανού χρώματος. 

Το επιγραφικό κείμενο χαρακτηρίζεται από εξαιρετική συμμετρία στίχων, 

καλλιγραφία γραμμάτων, με την χρήση συμπιλημάτων και διαφόρων 

συμπλεγμάτων, αλλά και ορθογραφικών λαθών. Στην αρχή φέρει το 

διακοσμητικό στοιχείο του σταυρού.  

 

Εικόνα 37: επιγραφή κυρίως ναού 

 

+ ΗγεΡΘΗ Κ4 οΡιΘΗ οΘ ος Κ πΑνςεπ Σ νΑοΣ ΤΠΑΝ ΥΠΕ 

Ρ Ο ΜΕ ΣδΕΣΠΥΝΗΣ ΩΝΝ ΩΘεο ΚουΚΑ4 πΑΡΘε 

ν ΜΑΡι Σ ο ο ΑΖΩ ιΣ ΩΖΩο οΧ  

ΗΣ ιΑΣ̓ι ΡΩ Σ Κοπ Τ 𐆂 ΩΧΘυ 𐆂 Ό  

Ρ ΧΑ ιΚυΑ 4ΤΗ Χι ΡΑ Α Θ οφι Α  

4ΣΚο Α ι ιΑ ος ΚυΡΊ Θ οΚ ιΤ 

Τος Ζ Σ Η1740 

 

 

260 Σημερινή ονομασία «Αμυγδαλή».  
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+Ἀνηγέρθη κ(αὶ) εἱστορίθη ὁ θεῖος κ(αὶ) πάνσεπτος ναὸς τῆς 

πανυπε//ρευλογιμένης Δεσπύνης ἡμῶν ναὼ Θεοτόκου κ(αὶ) 

Ἀειπαρθέ//νου Μαρί(ας) τῆς ἐπονομαζωμένις ναὼ Ζωοδόχου// Πηγῆς 

διὰ συνδρωμῆς κόπου τὲ κ(αὶ) μώχθ(ο)υ κ(αὶ) ἐξόδου// Σεργίου 

Χαλικυὰ ἐπεὶ τῇ ἀρχιερατῄα τοῦ θεοφιλεστάτου// ἐπεισκόπου Ἁγίου 

Δημητριάδος κυρίου Θεοκλίτου// Ἔτος ζσμή 1740 

 

Σύμφωνα με την επιγραφή, ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής 

οικοδομήθηκε και ιστορήθηκε το έτος ζσμη ή 1740. Το χρονολογικό έτος 

αποδίδεται με διττό τρόπο, τόσο με αλφαβητική όσο και με αριθμητική 

χρονολογία. Βέβαια είναι πολύ πιθανόν η αριθμητική χρονολογία να 

αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Την χρηματοδότηση των εργασιών 

ανέλαβε ο λαϊκός Σέργιος Χαλικιάς, ο οποίος προέβη και σε προσφορά 

προσωπικής εργασίας (διὰ συνδρωμῆς κόπου τὲ κ(αὶ) μώχθ(ο)υ κ(αὶ) 

ἐξόδου// Σεργίου Χαλικυὰ), όταν επίσκοπος Δημητριάδος διατελούσε ο 

Θεόκλητος (ἐπεὶ τῇ ἀρχιερατῄα τοῦ θεοφιλεστάτου// ἐπεισκόπου Ἁγίου 

Δημητριάδος κυρίου Θεοκλίτου). 

Στους επισκοπικούς καταλόγους της εκκλησίας της Ελλάδος, ο 

επίσκοπος Θεόκλητος υφίστατο την περίοδο 1735-1757. Ο ίδιος εκτός από 

την επιγραφή της Ζωοδόχου Πηγής, αναφέρεται σε επιγραφή του Αγίου 

Νικολάου Σελίτσιανης το 1735, της Αγίας Τριάδος Αγιάς, καθώς και στον 

ναό της Αγίας Κυριακής Ζαγοράς το 1740 και 1741. Το 1756 εντοπίζεται και 

σε επιγραφή του Αγίου Νικολάου Μακρινίτσας, αν και ήδη από το 1745 

είχε λήξει η αρχιερατεία του.261 Αναφορά του ονόματος του γίνεται στον 

ναό της Θεοτόκου στο Βαθύρεμα και το 1749 στον ναό του Αγίου Γεωργίου 

στην Αγιά.262 

 

261ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες, 253 

262ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι, 23 
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Αλφαβητικός κατάλογος κτιτόρων – χορηγών 

 

1. Αικατερίνη: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του Αγίου Νικολάου 

Βαθυρέματος, μαζί με τον σύζυγο της π. Ανδρέα, 1552/3; 

2. Αικατερίνη: κόρη του λαϊκού Ιωάννη, χορηγός της τράπεζας στην 

μονή του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί με τον πατέρα της Ιωάννη, την 

μητέρα της και την αδερφή της Αρετή, 1615/16. 

3. Ακάκιος, επίσκοπος Πέτρας: χορηγός ανακαίνισης του καστελλίου 

στην μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου, 1492. 

4. π. Αλέξιος: χορηγός στο εξαπτέρυγο του ναού του Αγίου Νικολάου 

Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Γεώργιο, Ζαφείριο, Νικόλαο και 

Ιωάννη, 1718.  

5. Ανατόλιος, μοναχός: χορηγός εικόνας στην μονή των Εισοδίων της 

Θεοτόκου Μεταξοχωρίου, 1765 και των ευαγγελίων 1786 και 1798. 

Αναφέρεται και ως κτίτορας του τέμπλου το 1794, μαζί με τους μοναχούς 

Ησαΐα και Μαγδαληνή.  

6. π. Ανδρέας: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του Αγίου Νικολάου 

Βαθυρέματος, μαζί με την σύζυγο του Αικατερίνη, 1552/3; 

7. Αρετή: κόρη του λαϊκού Ιωάννη, χορηγός της τράπεζας στην μονή 

του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί με τον πατέρα της Ιωάννη, την 

μητέρα της και την αδερφή της Αικατερίνη, 1615/16. 

8. Αρσένιος, μοναχός: χορηγός της ιστόρησης της μονής Γεννήσεως 

της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι, μαζί με τον ηγούμενο Κυριάκο, έναν 

αδιάγνωστο λαϊκό κτίτορα και τον γιο του Βασίλη, 1590. 

9. Βασίλειος: γιος του αδιάγνωστου κτίτορα ( βλ: παραπάνω) 

10. Γαβριήλ, μοναχός: χορηγός ιστόρησης της μονής των Αγίων 

Αναργύρων, μαζί με τον Ιωάννη του Νικολάου, τον μοναχό Ιωάσαφ και 

τον ιερομόναχο Ήλιο, 1588.  
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11. Γεώργιος: χορηγός της τράπεζας στην μονή του Αγίου 

Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί με την ανώνυμη σύζυγο του και τα τέκνα του 

Αρετή και Αικατερίνη, 1615/16. 

12. π. Γεώργιος: χορηγός ανακαίνισης του Αγίου Αθανασίου 

Σελίτσανης, μαζί με τον π. Ευρετό και τους κατοίκους της Σελίτσιανης, 

1630 και ιερέας. Ακόμα, κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του ναού Αγίου 

Παντελεήμονα, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη Καπουζτή, τους 

ιερομονάχους π. Ησαΐα, π. Σεραφείμ, και με τους ιερείς π. Κωνσταντίνο, π. 

Μάργαρη, 1640/1. 

13. π. Γεώργιος: χορηγός στο εξαπτέρυγο του ναού του Αγίου 

Νικολάου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Αλέξιο, Ζαφείριο, Νικόλαο 

και Ιωάννη, 1718. 

14. Γούναρης Αλέξανδρος: χορηγός ιστόρησης του παρεκκλησίου του 

ναού Αγίου Γεωργίου Αγιάς, Αγίων Αναργύρων, μαζί με τον επίτροπο 

Παναγιώτη, 1706. 

15. Γρηγόριος, επίσκοπος Πλαταμώνος: χορηγός ανέγερσης 

μαγειρίου στην μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου, 1557 

16. Γρηγόριος, ιερομόναχος: χορηγός ιστόρησης του ναού της Αγίας 

Τριάδας Αγιάς, 1715.  

17. Δανιήλ, ιερομόναχος: χορηγός ιστόρησης της πύλης της μονής 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγαλοβρύσου, 1645. 

18. π. Δημήτριος: χορηγός ανακαίνισης του Αγίου Αθανασίου 

Σελίτσανης, μαζί με τον π. Ευρετό και τους κατοίκους της Σελίτσιανης, 

1630 και ιερέας. Ακόμα, κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του ναού Αγίου 

Παντελεήμονα, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη Καπουζτή, τους 

ιερομονάχους π. Ησαΐα, π. Σεραφείμ, και με τους ιερείς π. Κωνσταντίνο, π. 

Μάργαρη και π. Γεώργιο, 1640/1 . 
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19. Διονύσιος, ιερομόναχος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού της Αγίας Τριάδας Αγιάς, μαζί με τους ιερομονάχους Σεραφείμ, 

Νεκτάριο, Ευθύμιο, 1629/30.  

20. Διονύσιος, ιερομόναχος: χορηγός τέμπλου του ναού Αγίου 

Χαραλάμπους Μεγαλοβρύσου, μαζί με τον μοναχό Διονύσιο, 1731. 

21. Διονύσιος, μοναχός: χορηγός τέμπλου του ναού Αγίου 

Χαραλάμπους Μεγαλοβρύσου, μαζί με τον ιερομόναχο Διονύσιο, 1731. 

22. Ευθύμιος, ιερομόναχος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού της Αγίας Τριάδας Αγιάς, μαζί με τους ιερομονάχους Διονύσιο, 

Νεκτάριο, Σεραφείμ, 1629/30.  

23. π. Ευρετός: χορηγός ανακαίνισης του Αγίου Αθανασίου 

Σελίτσανης, μαζί με τον π. Δημήτριο και τους κατοίκους της Σελίτσιανης, 

1630 και ιερέας. 

24. π. Ζαφείριος του Αθανασίου: κτίτορας ιστόρησης του 

παρεκκλησίου του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αγίων 

Αναργύρων, μαζί με την ευγενική χορηγία των πιστών, 1656. 

25. π. Ζαφείριος: χορηγός στο εξαπτέρυγο του ναού του Αγίου 

Νικολάου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Γεώργιο, Αλέξιο, Νικόλαο 

και Ιωάννη, 1718. 

26. Ήλιος, ιερομόναχος: χορηγός ιστόρησης της μονής των Αγίων 

Αναργύρων, μαζί με τους μοναχούς Γαβριήλ, Ιωάσαφ και τον κ. Ιωάννη 

του Νικολάου, 1588.  

27. π. Ησαΐα (ιερομόναχος): κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού Αγίου Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη 

Καπουζτή, τους ιερομονάχους π. Σεραφείμ, και με τους ιερείς π. Δημήτριο, 

π. Κωνσταντίνο, π. Μάργαρη και π. Γεώργιο, 1640/1 . 



129 

 

28. Ησαΐας, μοναχός: κτίτορας του τέμπλου το 1794, στην μονή των 

Εισοδίων της Θεοτόκου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους μοναχούς Ανατόλιο 

και Μαγδαληνή.  

29. Ιερεθείμ, ιερομόναχος: χορηγός κτιτορικής επιγραφής μονής 

Γενεσίου Θεοτόκου – Καρπουζά, μαζί με τους ιερομονάχους Παρθένιο, 

Κυπριανό, Ιωακείμ και ενός αδιάγνωστου ιερομονάχου. 

30. Ιωακείμ, ιερομόναχος: χορηγός κτιτορικής επιγραφής μονής 

Γενεσίου Θεοτόκου – ΚαρπουζάΣελίτσιανης, μαζί με τους ιερομονάχους 

Παρθένιο, Ιερεθείμ, Κυπριανό και ενός αδιάγνωστου ιερομονάχου. 

31. Ιωακείμ, ιερομόναχος: χορηγός της φορητής εικόνας του Πέτρου 

και Παύλου, στην μονή του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί με τον 

ιερομόναχο Σεραφείμ. Αναφέρεται και στην επιγραφή της βάσης των 

λυπηρών, ωστόσο δεν γίνεται ξεκάθαρο, αν αποτελεί τον δεύτερο κτίτορα.  

32. Ιωακείμ, πρωτοσύγκελος:  κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης της 

μονής των Εισοδίων της Θεοτόκου Μεταξοχωρίου, 1797. 

33. Ιωάννης, διάκονος: : χορηγός εικόνας του τέμπλου, μαζί με τον 

ιερέα Νικόλαο στον ναό του Αγίου Γεωργίου Μεταξοχωρίου, 1715. 

34. Ιωάννης του Κωστή: ο γνωστός Καλογιάννης, χορηγός του 

τέμπλου της μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί με την σύζυγο 

του Κηράνα και τα τέκνα, 1580.  

35. Ιωάννης του Νικολάου: χορηγός ιστόρησης της μονής των Αγίων 

Αναργύρων, μαζί με τους μοναχούς Γαβριήλ, Ιωάσαφ και τον ιερομόναχο 

Ήλιο, 1588.  

36. π. Ιωάννης: χορηγός στο εξαπτέρυγο του ναού του Αγίου Νικολάου 

Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Γεώργιο, Ζαφείριο, Νικόλαο και Αλέξιο, 

1718.  
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37. Ιωάσαφ, μοναχός: χορηγός ιστόρησης της μονής των Αγίων 

Αναργύρων, μαζί με τον Ιωάννη του Νικολάου, τον μοναχό Γαβριήλ και 

τον ιερομόναχο Ήλιο, 1588.  

38. Καπουτζής Ιωάννης (άρχοντας): κτίτορας ανέγερσης και 

ιστόρησης του ναού Αγίου Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τους 

ιερομονάχους π. Ησαΐα, π. Σεραφείμ, και με τους ιερείς π. Δημήτριο, π. 

Κωνσταντίνο, π. Μάργαρη και π. Γεωργίο, 1640/1. 

39. Κηράνα: σύζυγος του Ιωάννη του Κωστή και χορηγός του τέμπλου 

της μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, μαζί  με τον σύζυγο της και τα 

τέκνα, 1580. 

40. π. Κομνηνός: χορηγός ιστόρησης τέμπλου του ναού Αγίου Γεωργίου 

Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Ρίζο και Παναγιώτη, 1675.  

41. Κυπριανός, ηγούμενος/ιερομόναχος: χορηγός κτιτορικής 

επιγραφής μονής Γενεσίου Θεοτόκου – Καρπουζά Σελίτσιανης, μαζί με 

τους ιερομονάχους Παρθένιο, Ιερεθείμ, Ιωακείμ και ενός αδιάγνωστου 

ιερομονάχου. 

42. Κυριάκος, ηγούμενος: χορηγός της ιστόρησης της μονής 

Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι, μαζί με τον μοναχό Αρσένιο, 

έναν αδιάγνωστο λαϊκό κτίτορα και τον γιο του Βασίλη, 1590. 

43. π. Κωνσταντίνος: κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του ναού 

Αγίου Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη 

Καπουζτή, τους ιερομονάχους π. Σεραφείμ, π. Ησαΐα και με τους ιερείς π. 

Δημήτριο, π. Μάργαρη και π. Γεώργιο, 1640/1. 

44. Μαγδαληνή, μοναχή: κτιτόρισσα του τέμπλου το 1794, της μονής 

των Εισοδίων της Θεοτόκου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους μοναχούς Ησαΐα 

και Μαγδαληνή.  

45. π. Μάργαρης:κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του ναού Αγίου 

Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη Καπουζτή, τους 
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ιερομονάχους π. Σεραφείμ, π. Ησαΐα και με τους ιερείς π. Δημήτριο, π. 

Κωνσταντίνο, και π. Γεώργιο, 1640/1. 

46. Ματθαίος, μοναχός: χορηγός ιστόρησης του τέμπλου της μονής 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγαλοβρύσου, 1701.  

47. Νεκτάριος, ιερομόναχος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού της Αγίας Τριάδας Αγιάς, μαζί με τους ιερομονάχους Διονύσιο, 

Σεραφείμ, Ευθύμιο, 1629/30.  

48. Νικόλαος, επίτροπος: χορηγός καλύμματος ευαγγελίου, μαζί με 

τον παπά Στάθη, στον ναό Αγίας Παρασκευής Μεταξοχωρίου, 1703.  

49. Παρθένιος, ιερομόναχος: χορηγός των λυπηρών στην μονή του 

Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, 1580. 

50. π. Σεραφείμ: κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του ναού Αγίου 

Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τον άρχοντα Ιωάννη Καπουζτή, τον 

ιερομόναχο π. Ησαΐα και με τους ιερείς π. Δημήτριο, π. Κωνσταντίνο, και 

π. Γεώργιο, 1640/1 . 

51. Σεραφείμ, ιερομόναχος: χορηγός της βάσης των λυπηρών στην 

μονή του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, καθώς και της φορητής εικόνας του 

Πέτρου και Παύλου, μαζί με τον ιερομόναχο Ιωακείμ.  

52. Σεραφείμ, ιερομόναχος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού της Αγίας Τριάδας Αγιάς, μαζί με τους ιερομονάχους Διονύσιο, 

Νεκτάριο, Ευθύμιο, 1629/30.  

53. Νεόφυτος, επίσκοπος Πλαταμώνος: ολοκλήρωση εργασιών του 

ξύλινου χορού του καθολικού στην μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου, 1740 

54. π. Νικόλαος: χορηγός θυμιατηρίου στον ναό του Αγίου Γεωργίου 

Μεταξοχωρίου, 1705. Επίσης χορηγός εικόνας του τέμπλου, μαζί με τον 

διάκονο Ιωάννη, 1715. 
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55. π. Νικόλαος: χορηγός στο εξαπτέρυγο του ναού του Αγίου 

Νικολάου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Γεώργιο, Ζαφείριο, Αλέξιο 

και Ιωάννη, 1718. 

56. π. Ρίζος: χορηγός ιστόρησης τέμπλου του ναού Αγίου Γεωργίου 

Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Κομνηνό και Παναγιώτη, 1675.  

57. Σεραφείμ (ιερομόναχος): κτίτορας ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού Αγίου Παντελεήμονα Σελίτσιανης, μαζί με τον ιερομόναχο π. Ησαΐα, 

και με τους ιερείς π. Δημήτριο, π. Κωνσταντίνο, π. Μάργαρη και π. 

Γεώργιο, 1640/1. 

58. π. Παναγιώτης: χορηγός ιστόρησης τέμπλου του ναού Αγίου 

Γεωργίου Μεταξοχωρίου, μαζί με τους ιερείς Ρίζο και Κομνηνό, 1675.  

59. Παναγιώτης επίτροπος: χορηγός ιστόρησης του παρεκκλησίου του 

ναού Αγίου Γεωργίου Αγιάς, Αγίων Αναργύρων, μαζί με τον Αλέξανδρο 

Γούναρη, 1706. 

60. Παπακώστας: χορηγός κτιτορικής επιγραφής ανέγερσης και 

ιστόρησης του Αγίου Νικολάου Σελίτσιανης, μαζί με τον προεστό 

Τριαντάφυλλο Οικονόμο, 1735. 

61. Παρθένιος, ιερομόναχος: χορηγός κτιτορικής επιγραφής μονής 

Γενεσίου Θεοτόκου – Καρπουζά Σελίτσιανης, μαζί με τους ιερομονάχους 

Κυπριανό, Ιερεθείμ, Ιωακείμ και ενός αδιάγνωστου ιερομονάχου. 

62. Ρωμανός, ηγούμενος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης της μονής 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγαλοβρύσου, 1639 

63. Τριαντάφυλλος Οικονόμος: χορηγός κτιτορικής επιγραφής 

ανέγερσης και ιστόρησης του Αγίου Νικολάου Σελίτσιανης, μαζί με τον 

προεστό Παπακώστα, 1735. 

64. Χαλικιάς Σέργιος: χορηγός ανέγερσης και ιστόρησης του ναού 

Ζωοδόχου Πηγής Κουκουράβας, 1740.  
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65. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Σελίτσανης: κτιτορική 

επιγραφή ανέγερσης και ιστόρησης του Αγίου Αθανασίου Σελίτσανης, 

1552  

66. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Σελίτσανης: κτιτορική 

επιγραφή ανέγερσης και ιστόρησης της Αγίας Τριάδος Σελίτσιανης, 1646. 

67. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Σελίτσανης: κτιτορική 

επιγραφή ανέγερσης και ιστόρησης του Αγίου Νικολάου Σελίτσιανης, μαζί 

με τους προεστούς Τριαντάφυλλο Οικονόμο και Παπακώστα,  1735.  

68. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αγιάς: κτιτορική επιγραφή 

ιστόρησης του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγιάς, 1653. 

69. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αγιάς: κτιτορική επιγραφή 

ιστόρησης του παρεκκλησίου του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 

Αγίων Αναργύρων, μαζί με π. Ζαφείριο του Αθανασίου, 1656. 

70. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αγιάς: κτιτορική επιγραφή 

ιστόρησης της μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς, 1724.  

71. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αγιάς: κτιτορική επιγραφή 

ανέγερσης και ιστόρησης της μονής του ναού Αγίου Γεωργίου Αγιάς, 1749 

72. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αγιάς: κτιτορική επιγραφή 

ιστόρησης του ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Αγιάς, 

1756/7. 

73. Ανώνυμη ομαδική χορηγία κατοίκων Αετόλοφου: κτιτορική 

επιγραφή ιστόρησης της πρόθεσης του ναού Αγίου Νικολάου του Νέου 

στον Αετόλοφο, 1721. 
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Κατάλογος ζωγράφων 

 

1. Κωνσταντίνος Σελιτσανιώτης: Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, 

Μεταξοχώρι 

2. Γεώργιος από τον Κλειστό Αγράφων: Μονή Αγίου 

Παντελεήμονα, Αγιά 

3. Γαβριήλ, μοναχός εκ Πελοποννήσου: Μονή Αγίου Παντελεήμονα, 

Αγιά 

 

Κατάλογος Τεχνιτών 

 

1. Χρυσοχόος Χρυσός: Άγιος Γεώργιος Μεταξοχωρίου 

2. Χρυσοχόοι Θεόδωρος και Γεώργιος: Μονή Εισοδίων Θεοτόκου 

Μεταξοχωρίου 

3. Ξυλογλύπτες Κωνσταντίνος και Δημήτριος: Μονή Εισοδίων 

Θεοτόκου Μεταξοχωρίου 

4. Χτίστης Ιάκωβος: Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς 
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Επιγραφές με 
ανώνυμους ζωγράφους 
- τεχνίτες
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Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εντοπίστηκαν 

και μελετήθηκαν πενήντα τέσσερις επιγραφικές μαρτυρίες από την 

περιοχή της Ανατολικής Όσσας. 

 Η πλειονότητα των επιγραφών εντοπίζεται στο εσωτερικό των 

καθολικών, σε περίοπτη θέση. Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι επιγραφές 

τέμπλων και οι εξωτερικές, εγχάρακτες, λιθανάγλυφες επιγραφές. 

Ελάχιστες διακρίνονται σε αντικείμενα μικροτεχνίας, όπως ευαγγέλια, 

εξαπτέρυγα, θυμιατήρια. Οι τελευταίες ενέχουν σημαντικών 

πληροφοριών, αφού αποτελούν τα μοναδικά τεκμήρια που υφίστανται 

από τους αρχικούς ναούς του Μεταξοχωρίου τον 17ο αιώνα.  

Οι περισσότερες γραπτές επιγραφές εγγράφονται εντός 

ορθογωνίου επιμήκους διαχώρου και συνήθως περιγράφονται από ταινίες 

μελανού ή ερυθρού χρώματος. Φέρουν κεφαλαιογράμματη γραφή, ενώ η 

χρήση των τόνων και των πνευμάτων είναι άλλοτε περιορισμένη και 

ανεπαρκής, και άλλοτε άσκοπη.  

Η λανθασμένη χρήση της ορθογραφίας αποτυπώνει το ελλιπές 

μορφωτικό επίπεδο των ζωγράφων. Το επιγραφικό κείμενο συνήθως 

συνοδεύεται από το διακοσμητικό στοιχείο του σταυρού, αλλά και από 

ποικίλα διακοσμητικά μοτίβα. Οι λιθανάγλυφες εξωτερικές επιγραφές 

είναι εγχάρακτες και οι περισσότερες φέρουν φθορές και σπασίματα. 

Όσον αφορά στις κτιτορικές επιγραφές, παρατηρείται πως 

ακολουθούν μία συγκεκριμένη μορφή. Στον πρώτο στίχο της επιγραφής 

γίνεται λόγος για την ανέγερση και την ιστόρηση του μνημείου με την 

χαρακτηριστική φράση ἀνηγέρθη και ἀνεστορίθη. Αν η φράση ἀνηγέρθη 

συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό ἐκ βάθρων, τότε γίνεται αναφορά 
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στην πρώτη οικοδόμηση του μνημείου, διαφορετικά μπορεί να 

σηματοδοτεί ένα είδος ανακαίνισης ή συμπληρωματικών εργασιών.  

Ακολουθεί ο άγιος, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός ή η μονή 

και το όνομα του κτίτορα-χορηγού, με τις φράσεις δέησις τοῦ δούλου, διὰ 

συνδρομῆς ή κόπου, μόχθου και ἐξόδου. Στην περίπτωση που ο κτίτορας 

είναι κληρικός, λαμβάνει τα προσωνύμια του ευγενεστάτου, εντιμωτάτου, 

οσιοτάτου, πανοσιοτάτου, ενώ δηλώνεται και ο εκκλησιαστικός τίτλος 

(επίσκοπος, ηγούμενος, ιερομόναχος, μοναχός, παπάς). Οι λαϊκοί κτίτορες, 

συνήθως συνοδεύονται από αναφορά των ονομάτων της λοιπής 

οικογένειας. Όταν η αφιέρωση είναι ομαδική, αυτή δηλώνεται με τις 

φράσεις διὰ συνδρομῆς ὄλων τῶν πιστών ή διὰ συνδρομῆς τῶν μαχαλιωτῶν. 

Πολλές φορές γίνεται αναφορά στους επιτρόπους και στους 

εφημέριους ιερείς, που υφίσταντο εκείνη την περίοδο στον κάθε ναό ή 

αντίστοιχα στον ηγούμενο και τους μοναχούς, όταν αφορά μοναστικό 

ίδρυμα. Παράλληλα, σε όλες τις επιγραφές των μνημείων της ανατολικής 

Όσσας συναντούμε τον εκάστοτε επίσκοπο που βρίσκεται εν ενεργεία, 

στην ομώνυμη μητρόπολη που υπάγεται το μνημείο.  

Σε συνέχεια του επιγραφικού κειμένου, αναφέρεται ο ζωγράφος ή ο 

τεχνίτης, με το προσωνύμιο «ευτελούς», γεγονός που δηλώνει 

μετριοφροσύνη, ταπεινότητα και σεμνότητα. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί 

πως, εν προκειμένω, στο σύνολο των επιγραφών, μόνο το 13% 

χαρακτηρίζεται από επώνυμους ζωγράφους.  

Ακολουθεί η χρονολογία ή η ημερομηνία, που αφορά στον χρόνο 

ολοκλήρωσης των εργασιών. Αποδίδεται με την χρήση των ελληνικών 

γραμμάτων από κτίσεως κόσμου, αλλά και από την γέννηση του Χριστού, 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μονή του Αγίου Παντελεήμονα 

Αγιάς. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις και της αριθμητικής χρονολογίας, 

όπως στην περίπτωση του ναού της Ζωοδόχου Πηγής στην Κουκουράβα.  
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Οι επιγραφές, χωρίς αμφιβολία, αποτελούν μία σημαντική ιστορική 

πηγή, από την οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για την 

τοπογραφία της περιοχής, την διαμόρφωση της κοινωνίας και των 

εκκλησιαστικών θεσμών που επικρατούν. Αποτελούν κριτήριο ασφαλούς 

χρονολόγησης και αποτυπώνουν τα κοινωνικά, εκκλησιαστικά και 

οικονομικά τεκταινόμενα του εκάστοτε αιώνα.  

Στην προκειμένη περίπτωση, κύριος άξονας της έρευνας ήταν, 

τοπογραφικά, η περιοχή της Ανατολικής Όσσας και πιο συγκεκριμένα η 

επαρχία της Αγιάς και τα περίχωρα της. Πραγματοποιήθηκε μελέτη όλων 

των ναών και των μονών που δραστηριοποιήθηκαν ενεργά κατά την 

μεταβυζαντινή περίοδο, από τις αρχές του δεκάτου πέμπτου, μέχρι και τα 

τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα, με γνώμονα τις σωζόμενες επιγραφές. 

Όσον αφορά στα μνημεία των οποίων οι επιγραφές δεν σώζονται, η 

καταγραφή τους προέκυψε μέσα από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

Σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα, στο σύνολο των τριάντα 

χρονολογημένων μνημείων, τα δεκαεννιά αφορούν ναούς, μονύδρια και 

παρεκκλήσια, ενώ μόνο έντεκα αφορούν μοναστικά συγκροτήματα.  

 

 

 

 Διάγραμμα 2  
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Από τα μοναστήρια, τα μισά ανήκουν στην βυζαντινή, ενώ τα 

υπόλοιπα στην μεταβυζαντινή περίοδο. Στον 11ο αιώνα ανήκει η μονή του 

Αγίου Δημητρίου Στομίου, ενώ τέλη 11ου με αρχές 12ου αιώνα υφίσταται η 

μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μεγαλόβρυσο. Ακολουθούν η μονή 

του Αγίου Παντελεήμονα στην Αγιά και τα ασκηταριά των Αγίων 

Αναργύρων, με πρώτη χρονολόγηση τον 12ο αιώνα.  

Αυτές οι μοναστικές θέσεις ανάγονται στο Όρος των Κελλίων,263 την 

δεύτερη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα στην Θεσσαλία μετά τα 

Μετέωρα. Κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια ανακαινίζονται και 

εξακολουθούν να λειτουργούν. 

Η πλειονότητα των μοναστηριών της μεταβυζαντινής περιόδου 

χρονολογείται τον 16ο αιώνα. Η μονή του Τιμίου Προδρόμου, του Γενεσίου 

και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σελίτσιανη, η μονή των Αγίων 

Αναργύρων στην Αγιά και οι μονές Γεννήσεως και Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου στο Πολυδένδρι, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα 

ανακαινισμένα μοναστικά κέντρα του Όρους των Κελλίων 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ακολουθεί η 

μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μεταξοχώρι, η οποία ανάγεται στον 

18ο αιώνα.  

 

263ΑΒΡΑΜΕΑ, Η βυζαντινή Θεσσαλία, 57-59, 6 ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ-ΣΔΡΟΛΙΑ, Ο μοναχισμός της ανατολικής 

Όσσας, 187-190, ΣΔΡΟΛΙΑ, Το όρος των Κελλίων, 7, Το όρος των Κελλίων είχε ταυτιστεί με την 

περιοχή του Πηλίου και συγκεκριμένα με την Ζαγορά, μέσα από περιγραφές της Άννας Κομνηνής, 

του Οσίου Χριστοδούλου στα αγιολογικά κείμενα και στους βίους των Αγίων Βαρνάβα, Σωφρονίου 

και Χριστοφόρου. Με την επιστολή του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, το όρος των Κελλίων εκτείνεται 

βόρεια του όρους του Πηλίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μαυροβουνίου (Σκήτη, Μελιβοία, Αγιά, 

Ομόλιο, Στόμιο, Κόκκινο νερό, Καρίτσα, Κουτσουπιά, Παλιουριά, Αγιόκαμπο, Βελίκα, Πολυδένδρι) 
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Όσον αφορά στους ναούς, οι περισσότεροι οικοδομούνται μεταξύ 

του 17ου και του 18ου αιώνα, 264 ενώ υπερέχουν αριθμητικά των 

μοναστηριών. Εννιά ναοί ανήκουν στον 17ο αιώνα: ο ναός της Αγίας 

Τριάδας (1645/46) και του Αγίου Παντελεήμονα (1639/40) στην Σελίτσιανη, 

ο ναός του Αγίου Γεωργίου, του προφήτη Ηλία και του Αγίου Νικολάου με 

το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στο Μεταξοχώρι, ο ναός της 

Αγίας Τριάδας (1630), της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (1653) και του 

παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων (1656) στην Αγιά.  

Αντίστοιχα, επτά ναοί ανήκουν στον 18ο αιώνα: ο ναός του Αγίου 

Νικολάου (1735) στην Σελίτσιανη, ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους 

(1730/31) στο Μεγαλόβρυσο, ο ναός της Αγίας Παρασκευής στο 

Μεταξοχώρι, ο ναός των Αγίων Αποστόλων, (1756/57) του Αγίου Γεωργίου 

(1749) και του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων (1706) στην Αγιά και 

ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής στην Κουκουράβα (1740). 

 

 

Διάγραμμα 3 

 

 

264 Μόνο οι ναοί Αγίου Νικολάου του Νέου στον Αετόλοφο και Αγίου Νικολάου Βαθυρέματος 

χρονολογούνται ήδη από την Βυζαντινή περίοδο, ενώ ο ναός του Αγίου Αθανασίου στην 

Σελίτσιανη χρονολογείται τον 16ο αιώνα. 
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Ως προς τα επιγραφικά 

τεκμήρια, μέσα από την μελέτη του 

ακόλουθου γραφήματος, παρατηρείται 

ανοδική πορεία ως προς τον αριθμό 

των επιγραφών, με κορυφαίο τον 18ο 

αιώνα. 

Στο πέρασμα αυτών των 

αιώνων, τόσο η δράση των κτιτόρων–

χορηγών όσο και των ζωγράφων, των 

συνεργείων και των ποικίλων τεχνιτών 

πολλαπλασιάζεται, αφού όλο και 

περισσότεροι καλούνται να τοιχογραφήσουν τα μνημεία και να διεξάγουν 

αρχιτεκτονικές και άλλου είδους εργασίες. Το ζήτημα των χορηγών στους 

ναούς και στις μονές της ανατολικής Όσσας κρίνεται εξαιρετικά 

σημαντικό.  

Κατά την μελέτη των 

επιγραφικών μαρτυριών, εντοπίστηκαν 

εξήντα τέσσερις χορηγοί (κληρικοί και 

κοσμικοί), οι οποίοι οργανώνονται είτε 

ατομικά, είτε ομαδικά. Σύμφωνα με το 

παραπάνω γράφημα, οι κληρικοί, 

συμπεριλαμβανομένων των μοναχών 

και των ηγουμένων, καταλαμβάνουν 

το 67% των χορηγών. Ακολουθούν οι 

κοσμικοί κτίτορες με 21% και οι 

ανώνυμες ομαδικές χορηγίες με 12%. Όσον αφορά στην διάκριση του 

φύλου μεταξύ των κτιτόρων, όπως είναι φυσικό, οι άνδρες κτίτορες 

58
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καταλαμβάνουν το 91%. Η γυναικεία παρουσία ήταν αρκετά 

περιορισμένη, καταλαμβάνοντας το 9%, στο σύνολο των επιγραφών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ατομικής χορηγίας αποτελεί ο 

επίσκοπος Πέτρας Ακάκιος, χορηγός του καστελλίου της μονής του Αγίου 

Δημητρίου Στομίου (1492), ο επίσκοπος Πλαταμώνος Γρηγόριος, χορηγός 

του μαγειρίου (1557), ο ιερομόναχος Γρηγόριος, χορηγός ιστόρησης του 

ναού της Αγίας Τριάδας Αγιάς (1715) και ο ιερομόναχος Δανιήλ, χορηγός 

ιστόρησης της πύλης του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου  στο 

Μεγαλόβρυσο (1645). Ακόμα αξίζει να αναφερθεί ο κοσμικός Σέργιος 

Χαλικιάς, χορηγός στον ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Κουκουράβα.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομαδικές χορηγίες, είτε 

αυτές αφορούν ονόματα πολλών χορηγών, όπως στον ναό του Αγίου 

Παντελεήμονα Σελίτσιανης, στην μονή των Αγίων Αναργύρων και στους 

ναούς του Μεταξοχωρίου, είτε αφορούν τις οικογενειακές χορηγίες. Οι 

τελευταίες εντοπίζονται στην μονή του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς και 

στον Άγιο Νικόλαο Βαθυρέματος. Ωστόσο, αξιόλογες κρίνονται και οι 

ανώνυμες ομαδικές χορηγίες, στις οποίες ως χορηγοί αναφέρονται όλοι οι 

κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής. Αυτές εντοπίζονται στα μνημεία της 

Σελίτσιανης, της Αγιάς και του Αετόλοφου.  

Χάρη στην ποσοστιαία κατανομή των χορηγών, γίνεται αντιληπτό 

το οικονομικό υπόβαθρο της περιοχής. Οι κληρικοί, και κυρίως οι 

επίσκοποι, καταλαμβάνοντας το 67% των χορηγιών, πιθανότατα είχαν 

μια αρκετά σημαντική οικονομική ευρωστία. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τα οθωμανικά ταχρίρ, σύμφωνα με τα οποία η παραχώρηση 

προνομίων στην εκκλησιαστική πολιτική αποτελούσε σύνηθες 

φαινόμενο.  

Η προσφορά ιδιοκτησίας και γαιών στους κληρικούς από την 

οθωμανική διοίκηση, έδινε συνεχές κίνητρο για διατήρηση, διαφύλαξη, 
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αλλά εξέλιξη των χριστιανικών μνημείων. Έτσι, η επέκταση της 

οικονομίας της περιοχής συντέλεσε στην παραχώρηση του αποθεματικού 

κεφαλαίου για να οικοδομηθούν ναοί και μοναστικά ιδρύματα. 265 

Η οικονομική ανάπτυξη εντοπίζεται και στις χορηγίες των λαϊκών – 

κοσμικών κτιτόρων, βέβαια σε μικρότερη συχνότητα. Πρόκειται για 

ευγενείς, προεστούςκαι άρχοντες, κατά κόρων, της περιοχής της Αγιάς 

και της Σελίτσιανης, με πιθανόν αξιόλογο κοινωνικό και επαγγελματικό 

status για την εποχή. Όσο για τις ομαδικές χορηγίες, ακόμα και το 12% 

αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για την περιοχή, αφού με αυτόν τον τρόπο 

αναδεικνύεται η συνεχής δημογραφική επέκταση του πληθυσμού της 

Αγιάς, η διατήρηση του θρησκευτικού φρονήματος και η ανοχή των 

Οθωμανών, παραβλέποντας την απαγόρευση του ισλαμικού νόμου, για 

οικοδόμηση χριστιανικών ναών.  

Η καλλιτεχνική ιστορία της περιοχής, ωστόσο, παραμένει αρκετά 

μυστηριώδης, αφού η πλειονότητα των επιγραφών αφορά ανώνυμους 

ζωγράφους. Οι μόνοι ζωγράφοι που γνωστοποιούνται είναι ο 

Κωνσταντίνος Σελιτσανιώτης, ο Γεώργιος από τον Κλειστό Αγράφων και 

ο μοναχός Γαβριήλ από την Πελοπόννησο. Οι ερευνητές, εύλογα, κάνουν 

λόγο και για το συνεργείο των Λινοτοπιτών ζωγράφων, βάσει των 

τεχνοτροπικών ιδιαιτεροτήτων σε ορισμένους ναούς. Ωστόσο, η ύπαρξη 

και η δραστηριότητα τους σε περιοχές της Αγιάς μέσω των επιγραφών δεν 

έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πηγές.  

Η ανωνυμία των ζωγράφων αποτυπώνει τον αντίκτυπο που είχαν 

οι ζωγράφοι στην κοινωνία της Αγιάς. Το επάγγελμα του ζωγράφου, 

πιθανόν, εξακολουθούσε να ανήκει στα χειροτεχνικά επαγγέλματα και 

να αντιμετωπίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις υποτιμητικά. 266  Εξάλλου 

 

265KIEL, Τουρκικές Πηγές, 237 

266ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΗ-ΒΕΡΤΗ, Οι ζωγράφοι, 151 
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και το μορφωτικό επίπεδο τους δεν ήταν υψηλών προδιαγραφών, αφού 

στις περισσότερες επιγραφές υπάρχουν ορθογραφικά λάθη και 

εσφαλμένη χρήση τόνων και πνευμάτων. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως 

μέσα από τις επιγραφές προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τους 

τεχνίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (χρυσοχόοι, ξυλογλύπτες, 

χτίστες).   

Αξίζει να σημειωθεί, πως μέσω των επιγραφών, δεν γίνονται 

γνωστά το κόστος της οικοδόμησης ή της τοιχογράφησης του ναού, η 

αμοιβή των ζωγράφων και η σχέση μεταξύ κτιτόρων και ζωγράφων. 

Εξαίρεση αποτελεί η επιγραφή του ευαγγελίου του ναού Εισοδίων της 

Θεοτόκου στο Μεταξοχώρι, στην οποία αναγράφεται το κόστος της 

κατασκευής του ευαγγελίου «γρόσι 3χ10». 

Ανακεφαλαιώνοντας, η μελέτη των επιγραφικών τεκμηρίων στην 

περιοχή της ανατολικής Όσσας συντέλεσε σημαντικά στην απόκτηση 

διευρυμένων γνώσεων, σε ζητήματα τοπογραφικής, κοινωνικής και 

εκκλησιαστικής ιστορίας. Οι επιγραφές, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

ιστορικών πηγών και των αρχαιολογικών ευρημάτων, τροφοδότησαν 

πληροφοριακά την έρευνα με έναν μεγάλο αριθμό κτιτορικών ονομάτων 

και επισκόπων, παρουσίασαν την οργάνωση της κοινωνίας και την 

διάκριση των κοινωνικών τάξεων της περιοχής. Με άλλα λόγια, 

αποτύπωσαν την κοινωνική ιστορία της επαρχίας Αγιάς των 

μεταβυζαντινών χρόνων. 

 

 


