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Το πρόγρομμο ECOSERT Ι RECITE 11 υλοποιnθnκε οπό το 1998 ωs το 2002 από ιn Νομαρχιακn Αυτοδιοfκnσn Μαγνn
οιαs (nγέτns) σε συνεργασία με το Dee l:stuary και τn Proνincia di Aνellinα (εταίροι). Αυτό το πρόγραμμα διοπεριφερεια
κι'ιs συνεργασίοs, με ιnν αξιοποίπσπ ιων ιοπικώv εταιρικών σχnμότων, τnν πραγμαιοποίnοn μιοs οειρόs συνοντnσεων 
σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο, τnν εκπόνnσn ενόs αριΟμού ειδικών μελετών και τnν υnoπofnσn πιλοτικών παρεμβά
σεων στιs τρειs περιοχέs, διερεύνnσε σε βόθοs και κατάθεσε ολοκλnρωμένεs προτόσειs γιο τn μεΟοδολογία n οποία 
είναι δυνατόν να στnρίξει αναπτυξιακΕ� ι ιρωιοβουλίεs στον τομέα του οι κο πολιτιστικού τουρισμού. 

Ειδικότερα γιο (Πν r1εριοχι'ι τns Μαγνnσfοs στο πλαίσιο του Προγράμμοτοs, εκπονι'ιθnκε ολοκλnρωμένn μελέτn γιο 
τnν μετατροπn του λόφου τns Γορfτσοs σε ανοιχτό πολιτιστικό Πάρκο, τμnμο τns oπofos υλοποιnθnκε με τn συγχρnμο
τοδόιnσn τns ΕΕ, εκπονnθnκε Επιχειρnσιοκό σχέδιο γιο τnν εκμετάλλευσn του Τραίνου του Πnλfου, ενώ, πορόλλnλα, 
με έναν αριθμό εκδόσεων, συνοντnσε.ων με coυs τοπικούs φορείs και τουs κοτοlκουs τns περιοχns προσεγγίστnκαν 
συστnματικά οι δυνοτότnτεs και οι δυσκολlεs τns ανόπτυξns του οικολογικού και πολιτιστικού τουρισμού σ(Π Μογνnσία. 

Η κατογροφn του πολιτιστικού αποθέμοτοs τns Μογνnσlοs οποτελεl βασικό τμnμο τns μεθοδολογίοs γιο τnν 
εκπόνnσn του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Σχεδfου Βιώσιμου Τουρισμού (RESTP), το οποίο αποτέλεσε κεντρικό 
nροlόν του έργου ECOSERT Ο προσδιορισμόs και n οξιολόγnσn του πολιτιστικού πλούτου τns Moyvnσίos, καθώs και 
n προβολn του, ι'ηαν μεταξύ άλλων, ενέργειεs οτιs οποίεs καθοριστικό συνέβαλε το τΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματοs. 
Η παρούσα έκδοσn, προβάλλει και αναδεικνύει τον μοναστnριοκό μνnμειοκό πλούτο τns περιοχns, προωθώντοs απο
φασιστικά τnν εnίτευξn των σιόχων του προγρόμματοs γιο βιώσιμn περιφερειοκn περιβολλοντικn ονόπτυξn, μέσω κυ
ρίωs του πολιτιστικού τουρισμού 

Ο ΣΥΝΤΟΝ/ΣτΗΣ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ECOSERT 

ΒΑΣΙΛΗΣ I. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΑΝΟΣ ΒΟΥΓ ΙΟΥΚΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ RECITE 11 

ΕΡΓΟ ECOSERT 
Ευρωπαϊκn Συνεργασία για Βιώσιμn Περιβαλλοντικn Περιφερειακn Ανόπτυξn μέσω του Τουρισμού 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
NOMAPXIAKH ΑΥrΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, DEE ESTUARY, PROVINCIA ΟΙ AVELLINO 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
ΚΕΚΑΝΑΜ Α. Ε., ΕΚΠΟΛ, ΑΝ[Μ Α.[., ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ, ΙΓ' ΕΠΚΑ, ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚτl ΠΩΝ ΙΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, 

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΕΚΑΝΑΜ Α.Ε. 



ΠΡΟΛΟΠΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Με ιδιοιιερn χορο και ικονοποfnσn πορουσιάzουμε σι'ψερα, σιουs πολfτεs τns περιοχns μοs, μια ιδιοίτερn και 
ντικn δουnειό, που υλοποιnθnκε οnό ομάδα μπχονικών μοs, στο πλαίσιο του ρόλου και ιns λειτουργίοs του τ: 
Επιμελnτπρίου. 

Πρόκειται γιο τnν οπογροφι'Ί τμnμοτοs του μονοστnριακού μνnμειοκού πλούτου του Νομού. 
Εfναι μια προσέγγισn, από τn σκοπιά του μnχονικού, που καταγράφει τnν υπάρχουσα κατάστοσn, κάνει r 

όμεσns και μοκροπρόθεσμns οντιμετώπιοns ονοδεικνύοντοs ταυτόχρονα τnν ανεκτlμnιn πολιτιστικn οξlα αυιών 
μνnμεfων. 

Η Μογνnσrο nτον στο παρελθόν ο δεύτεροs, μετά το Άγιο Όροs, "μονοστnρότοποs" τns Ελλόδοs. 
Συνnθfzουμε να επαναλαμβάνουμε, γιο να γίνει κοινι'Ί συνεfδnσn όλων, 'ότι zούμε ocnν εποχn του πιο έντονου 

γωνισμού και τns παγκοσμιοποίnσns τns οικονομίοs. 
Ο τουρισμόs και ιδιοfτερα ο μνnμειοκόs πολιτισμόs, που μοs χοροκτnρrzει ωs έθνοs, είναι δύο ισχυρά οτοιJ τns 

μαs, οιnν προσπάθεια ισχυροποfnσns τns οικονομίοs τns. 
Τα Ορnσκευτικά μνnμεfο εfνοι ένα ιδιοfτερα σnμαντικό κεφάλαιο τns πολιτιστικι'Ίs μοs κλnρονομιάs. Εfνοι μερικέs 

λιόδεs κτιριακό συγκροτnμοτα, ανά τnν Ελλάδα, απλό λιτό , ολλό δυστυχώs σnμοντικό ποσοστό, από αυιά είναι 
προϊούσα εγκατόλειψn. Εκπέμι10υν- θα έλεγε κανεfs - μια μελογχολrο για τnν περιφρόνnσn, που δεfχνουμε στπν 
ξn ωs κοινωνlα, στον ονεπονόλnπτο ουcό πολιτισμό. 

Εfναι έργα του 16ου αιώνα, με cn χορnγίο πολλέs φορέs ελλr'Ίνων εμπόρων, που επέοφεψον στnν ποτρfδα 
αφού εfχον ξενιτευτεf και αποκτnσει κάποιο πλούτο σε όλλεs χώρεs (Βλαχfο κ .λ. π.). 

Τα ελλnνικό αυτό μνnμεfα έχουν μια ιδιοιτερότnτα, σε σχέσn με το υπόλοιπα ευρωπαϊκό Είναι μακριά οπό ια 
στικό σύνολο πάνω και γύρω από φυσικό οχυρά. Αυτό nταν φυσικό αφού μετά το Βυzόντιο οι κατοκτnτέs εξόρισαν 
ορθοδοξία στο πιο δύσβατο μέρn. Γ' αυτό το λόγο σnμερο έχει μεγάλεs δυσκολίεs n συντr'φnσι'Ί τουs. 

Το μεγάλο ερώτnμο που τfθετοι σnμερα εfναι πωs θα ουντnρnθεί και θα βελτιωθεί όλο αυτό το μυθικι'Ίs αξlοs, 
μειοκό κτιριακό απόθεμα. 

Πρώτο απ' όλα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κοινόs τόποs για όλουs και κυρrωs για τουs "έχοντεs και 
εfτε τnν πολιτικn εξουσία (πολιτικόs κόσμοs), εfτε τnν οικονομικn δυνατότnτα, ότι n επένδυσn στον πολιτισμό συμ 
σnμανιικό στnν ανάπτυξn. Αν αυτό γfνει κοινn συνείδnσn τόιε θα βρεθούν και οι τρόποι χρnματοδότnσπs 

Στο πλαfσιο αυτό οι τοπικέs κοινωνfεs πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε co φορτfο τns φροντfδοs των 
ρ ιών. 

Δεν μπορούμε να το περιμένουμε όλο οπό τιs ολιγόριθμεs κεντρικέs και περιφερειοκέs υπnρεοίεs του Υπου 
πολιτισμού, που άλλωστε κινούνται στο πλαίσιο τns γνωστns Δnμόσιοs Διοfκnσns. Όσοι 7Ούμε κοντά στα προβ 
πρέπει να παρεμβαfνουμε. 

Cμεfs ωs Τεχνικό Επιμελnτnριο κάνουμε το πρώτο βnμα με τn οποτύπωσn τns σnμερινns κοτόστοσns των Ορ 
κών μνnμεfων. Πρέπει να ακολουθnσουν λεπτομερεfs μελέτεs και χρnματοδοτnσειs των επισκευών και συνιnρn 
Ελπίzουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια, όπωs και σιnν προnγούμενn δουλειά μαs, που αφοροίJσε τα μονοπάτια και 
στρωτα του Πnλlου. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκ μέρουs όλων μαs, στnν ομάδα εργοσfαs του τεΕ και ιδιοfτερο οιn ουντονίσφιο ιου 
έργου κο Μόγδο Γόκn αρχιτέκτονα μnχανικό. Γιατί οι δουilειέs ουιέs rιοράγοντοι με συμβολικn ομοιβn ολλό με 
μεράκι 

(οπό το χαιρετισμό του προέδρου ΤΕΕ (1996 - 1999) ΗΛΙΑ IHPAKIA στπν εκδήλωσn παρουσίοσns τns εργασίαs, τον 
Μόϊο 1997). 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα έκδοσn του nεριφερειοκού τμrψοτοs Μογνnσίοs του Τεχνικού Επιμελnτnρlου Ε.λλάδοs ξεκίνnσε το 1996, με συγκεκριμένουs 
σιόχουs: 

- Τnν κατογραφn του Μοναστnριοκού Πλούωυ ιns Μαγνnσlαs, ο oπolos είναι ιδιαίτερο σnμαντικόs. 
- rον εντοπισμό όστοχων επεμβάσεων κυρlωs σε όσο είναι κnρυγμένα διατnρnτέο Μονοστnριοκό Μνnμεlο. 
- Τnν κατάθεσn συμπεροσμότων και προτάσεων γιο τιs ονογκοlεs επεμβάσειs αποκοτοσcόοειs οι οποlεs πρέπει να γlνουν για τn διατnρnσn 

ιων μνnμείων . 
. Τnν πλnρέσcερn εικόνα τns σnμερινns κατόσcασns για το πλέον αξιόλογα εξ αυcών, με απώτερο στόχο τnν έντοξn τουs σε κόποιο από 

τα χρnματοδοτικό πλαίσια πλnρουs αποκατόστασns. 
Προr1γnθnκε συνόντnσn τns Διοικούσαs Επιφοπns του περιφερειακού τμr'ψαιοs με τον τότε Μnφοπολίτn Δnμnτριόδοs και Αλμυρού και 

σnμFρινό Αρχιεπίσκοπο Αθnνών και πόσns Ελλόδοs κ.κ. Χριστόδουλο. 
Η συνόντnσn εκρlθn αναγκαία για να διευκολυνθεl, από τn Μnτρόπολn, n διαδικασlα αποτύπωσns και καταγραφns του Μοναστnριακού 

Πλούτου τns nεριοχns μαs και παρόλλnλα να συμβάλλει ώστε όλεs οι επεμβόσειs στα μοναστnρια να λαμβάνουν υπόψιν στο μέλλον και τnν 
παρουσα εργασlα του Τεχνικού Επιμελnτnρίου. 

Οταν το 1997 n Νομαρχιακn Αυτοδιοlκnσn τns Μαγνnσίαs πnρε τnν πρωτοβουλία για τnν υλοποlnσn του προγρόμματοs διαπεριφερειακns 
συνεργασlαs ECOSERT, το ΤΕΕ, ωs τοπικόs εταlροs του Προγρόμματοs, πέρα από τιs όλλεs δρόσειs που ανέλαβε και υλοποίnσε, επανεξέτασε 
με ένα αλλο πρίσμα και τnν σnμαντικn προσπάθεια συστnματικns καταγραφns του μοναδικού aυτού υλικού. θεωρnσαμε ότι δεν είναι δυνο
ιόν να μιλούμε για τnν αξιοποίnσn του οικολογικού και πολιτιστικού αποθέμοτοs τns Μαγνnσlαs χωρίs νο δώσουμε ιδιοlτερn σnμασlα στα 
μονασιr'φια τns περιοχns. Αξιοποιώνταs, κατά συνέπεια τουs πόρουs και τιs δυνατότnτεs του προγρόμμοτοs, δώσαμε στnν πολυετn προσπό
θειό μαs στον τομέα αυτό τnν τελικn τns μορφn, όπωs παρουσιόzετοι στον τόμο aυτό. 

θέλω να ευχαριστnσω όλουs ταυs συναδέλφουs Μnχανικούs, οι οποfοι μετεfχαν στnν ομάδα εργασlαs με το συγκεκριμένο θέμα και να 
τουs συγχαρώ για τnν αρτιότnτο τns επιστnμονικns τουs εργασίαs. 

Ο Πρόεδροs Δ.Ε. 

Τ.Ε.Ε. Ν. Μαγνnσiαs (1999 - Ιούλιοs 2002) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝτzΟΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το τΕΕ Μαγνnσίαs, αναδεικνύει με τnν παρούσα έκδοσn ένα σnμαντικό θέμα που αφορό το Νομό μαs. Πρόκειτοι για μια καταγραφn του 
μονασιnριακού μνnμειακού πλούτου, που εlναι διόσπορτοs σε διόφορεs nεριοχέs τns Μαγνnσlαs. 

Μετά το Άγιο Όροs, το Πnλιο και n Μαγνnοία nταν στο παρελθόν έναs σnμαντικόs μονασcnρόιοποs. 
Πολλό από τα μνnμεlα αυτό έχουν ανόγκn όμεσns παρέμβασns ώστε να μnν καταρρεύσουν. 
Η αξιοποιnσn και ανάδειξn του μνnμειακού αυτού πλούτου, σε συνδυασμό με προnγούμενn εργοοίο του Επιμελnτnρlου, που αφορούσε 

τα λιθόστρωτα μονοπάτια του Πnλίου, Οα βοnθnσουν οτnν ονόπτυξn του περιπατnτικού και θρnσκευτικού τουρισμού στn Μαγνnσίο. 
Το cργο αυτό, συνάδει με τουs στόχουs του προγρόμματοs ECOSERT I RECITE 11, σcο οποίο το ΤΕΕ είναι εταfροs, για τnν προώθnσn τns βιώ

σιμns, περιφερειακns ανάπτυξns στο Νομό Οο θέλομε εnομένωs να τονίσουμε τnν συμβολn τns Ευρωπαικns Ένωσns n οποία στα πλαίσια 
του προγράμματοs συγχρnματοδότnσε τnν παρουσα έκδοσn. 

Εκφράzω τιs ευχαριστίεs μου για τουs συναδέλφουs που εργασθnκαν υπό τnν εποπτεία των προnγούμενων προέδρων του τμr'ψατοs κ.κ. 
Ηλlα fnροκιό και Ιωόννn Πρίντzου 

Ο Πρόεδροs Δ.Ε. 

Τ Ε Ε Ν Μαγνnοιαs 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 



Στο Πnλιο, χώρο ιδιαιτερου φυσικού 
κόλλουs. εμφανίzεται αιιό τον 1 Οο έωs 
και τα τέλn του 14ου οι • t:ξόπλωοn του 
μοναχισμού, κυρlω� από καλόγnρουs 
που r'φθσν από το Άγ. Όροs. Το βουνό 
των Κενταύρων, τότε σχεδόν ακαιοlκπτο, 
παfρνει το χαρακσ'φο μοναστικού όρουs 
και ουναντότοι σε έγγραφο τns εnοχn� 
εκεlνns ωs "Όροs των Κελλlων". 

Με τnν ακμn τπs επιφανούs Βυιονιι
νns οικογένειαs των Μαλιασnνών, τοπι
κών φεουδαρχών τπs θεσσολfαs, δπ
μιουργούνται μεγάλα μοναοιικό κέντρα 
καθώs και αξιόλογα μνπμεlα όπωs το κα
θολικό τπs I. Μονιis Αγ Λαυρεντfου, 
αλλοιωμένο όμωs σfιμερα ωs προs τπν 
αρχιτεκτονικn του μορφιi, λόγω των με
ταγενέστερων παρεμβάσεων. 

Κοιό τπν Τουρκοκρατία, ιa μονοστn
ρια, εξαρτπμένα από τπν φροντίδα ιων 
φεουδαρχών, χόνονταs τπ γn ιουs. πα 
ρnκμασαν και σταδιακό εγκαταλειφθπ
καν Σπμειώνεται ότι τπν πρώιμπ περlοδο 
δύο νέα μοναστιiρια αποκτούν μεγόλπ 
περιουσrσ και φιiμn, οι μονέs του Φλα
μουρίου και τns Σουρβιόs. 

Τπν ίδια εποχn λόγοι ασφόΑειαs κα
θώs και το εύφορο fιπιο κλlμα που προ
σφέρονταν, για δενδρικέs καλλιέργειεs 
και εκμετόλλευσπ του εδόφουs, συνετέ
λεσαν ώστε να συγκεντρωθούν οι διωγ
μένοι κάτοικοι των πεδινών περιοχών γύ
ρω οπό τα παλιό μοναστnρια και να δn
μιουργnσουν σταδιακό τα σnμερινό χω
ριό του Ππλlου, πολλά από co οποlσ φέ
ρουν τπν ονομοσfσ τουs, όπωs Πορτα
ριό, οπό τπν Παναγlα Πορταρέο, Αγ. 
Λουρέντιοs από τον Άγ. Λαυρέντιο, 
Μακρινίιαα οπό τnν Παναγία Μσκρι
νlτσαs, κ.ό. 

Από τ:α μέσα του 18ου οι. με ιnν ονό
πιυξn τns βιοτεχνίαs και του θαλάσσιου 
εμπορlαυ, αρχίzει μεγόλn οικονομικn 
ακμfι, με συνακόλουθn τnν πνευματικn 
όνθισn του Πnλlου 

Οι εκκλnσlεs και τα καθολικό των μο 
ναστnριών, σεμνό και ιοπεινό εξωτερικό, 
αποκτούν όγκο και μέγεθοs, θαυμάσια 
εσωτερικn διακόσμnσn, ξυλόγλυπτα 
τέμπλα, λιθανόγλυφα, φορnιέs εικόνεs 

και τοιχογραφίεs εξοιρετικns τέχνns. έργα 
ονομαστών τεχνιτών και μαστόρων τns 
περιοχns. 

ίr'ψερα, τα περισσότερα εγκαταλεnt:ι
μένα από τουs μοναχούs και κατεστραμ
μένα από τn φθορά του χρόνου, συνn
θωs σε τόπουs εξαfσιαs ομορφιόs. ενταγ 
μένα τέλεια στο περιβάλλον, σε σψό
σφαιρο πρεμlαs και γαλιiνns. δπλώνουν 
ονομφισβnτπια ότι π ιστορfα του ελλnνι
σμού στουs τελευταfουs αιώνεs περνό 
μέσα από τα μοναστnρια όπου προστα
τεύθπκε π ορθόδοξπ πfστπ. n ελλπνικn 
γλώσσα, διοφυλόχθπκαν πολύτιμοι θn
ααυροf - κειμιiλιο και υψώθπκαν επανα
στατικό λόβορα. 

Efvoι παρfιγορο ότι νέεs μοναστικέs 
σδελφότnτεs έχουν εγκατασταθεί το τε
λευταίο είκοσι χρόνια, σε ορκειέs από τιs 
μονέs και με πολύ αγώνα και αγόππ τιs 
επισκευόzουν. 

Το σύγχρονο ελλπνορθόδοξο μονο
στnρι παραμένει πόλοs έλξns προσκυνn
τών και φιλόθρnσκων, όπου τακτικό n 
περιστασιακό βρlσκουν σ· αυτό πνευμα
τικό καταφύγιο και ανακούφισn ψυχns, 
πορόλλπλα όμωs n λειτουργία του ανα 
zωογονεl οικονομικό και πολιτιστικό ιnν 
ευρύτερπ περιοχn και δύναισι να συντn 
ρεf στο χρόνο. αξfεs ευρύτερου ενδιοφέ
ρονιοs. 

Κοτό τnν επfσκεψn μαs διαπιστώσαμε 
όιι, πολλά από αυτό παραμένουν εγκα
ταλελειμένο στn φθορό του χρόνου. 
ερειπωμένα κατό το μεγαλύτερο μέροs 
των κτισμάτων, με εξαfρεσn το καθολικό, 
όπου παρέχεται στοιχειώδπs φροντfδα 
και συντι'ιρπσπ ωs τόποs λατρεfαs. 

Η προσπάθεια επαναλειτουργίοs τουs, 
εκτόs ελοχlστων, διαπνέεται από ισχυρό 
πνεύμα ανανέωσns του χώρου, με πα
ρεμβόσειs δροστικέs και εκτετομένεs, 
ανάλογο των οικονομικών δυνοτοτnιων 
των μονών, παροβιόzονταs συστnματικό 
κι ολλοιώνονταs θεαματικό το παραδο
σιακό μοναστnριοκό οικοδομικό πρό
γραμμα, γνωστό έωs σnμερα από το κα
θαρό aπλό περlγραμμο -ψnλόs μονφό
τοιχοs με το κελιό εσωτερικό- τιs ανοιχτέs 
ξύλινεs στοέs των κελλιών και τουs υπό 

λοιπουs χωρουs να βλέπουν προs τnν 
αυλn και τον πυρnνα τns μονns στο κέν
τρο, το καθολικό 

Καταγρόφτπκαν προσθnκεs και .. κα
κοποιnσειs" των καθολικών, διονοfξειs 
νέων και μεγαλιηερων παραθύρων και 
καιαοκευn εξωστών, έξω ιου περιμετρι
κού τεlχουs. ανακαινlσειs εκ βόθρων 
οιΊόκλπρων πτερύγων, που προσδΙδουν 
σύγχρονn ξ�νοδοχειοκού -τουριστικού 
ιιJι ιου μορφολογfα στο μονοστfιρι. Επl
σπs σε κπρυγμένο διατnρnτέο μνnμεfα 
δf-ν ιnρnΟnκαν ούτε οι βοσικέs νόμιμεs 
υποχρεώσFιs. όπωs το Διάταγμα του Πn
λίου, με το οποlο υποχρεωτικό κτίzονται 
όλα τα κτlρια στο Πfιλιο, όπου εμφανείs 
εγκαιασιόσειs, nλιακοf θερμοσίφωνεs 
και ογκώδειs δεξαμενέs, ξεπερνούν οκό
μn και το συνολικό ύψοs των κτισμάτων! 

Στnν προσπάθεια αναβΙωσns των μο
νων κυριαρχούν n άγνοια, π αυθαιρεσία 
και n προχειρόιnια, με επεμβόσειs μn 
οναστρέψιμεs που μειώνουν ονnσυχnτι
κό τn μνnμειοκn ουΟεντικότnτο. Η 7n 
Εφορεία Βυzαντινών Αρχοιοτnιων οπου
σιόzει fι φοίνειαι να μnν αντιστέκεται 
αποτελεσματικό, και τα nγουμενοσυμ
βούλιο με ιιs εκκλnσιοστικέs επιτροπέs 
ονt:πορκεfs επιστnμοvικό, κυριευμένα 
από ανόγκn γιο όλο και κολύτερεs συν
θnκεs διαβlωσns, όnωs οι επιλογέs τουs 
μαρτυρούν, καταφέρνουν σορωτικέs 
Fπεμβόσειs στιs "ανυπερόσπισιεs" μο
νέs. 

ΕΙνοι ορατn n ογόπn των μοναχών για 
το χώρο τουs. και οπωσδnποτε επιθυμπ
τό και ονογκοlο εlναι, ια μνnμεία να πα
ραμένουν zωvτανό σωυs φυσικούs τουs 
οποδέκτεs, ολλό επfσns σαφώs διαχέεται 
n αντlλnψn, ότι ωs χρfιστεs και συνεχι
στέs ιου μοναχισμού, παραμένουν μο
ναδικοl γνώστεs και δικαιούχοι των επι
λογών των επισκευών και επεμβόσεων. 
Δεν διοφοlνετaι να ονοzπτεlωι n όποψn 
των επιστnμόνων και π οποδοχιi των ει
δnμόνων και του κοινωνικού συνόλου. 
παρότι εκεlνο εlναι ο τελικόs οποδέκτns 
των επιλογών ιουs. Προφονώs δεν συ
νFιδιΗοποιεfται οπό τουs σύγχρονουs 
χρr1στΕ!> ότι n Ορnσκευτικότnτα και ιερό-
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τnτα του χώρου διοφυλόττεται και εκ
φpό7εται δικαιωματικό κατό τnν κρfαn 
ιουs, αrΊr\6 τα κτίρια, ωs φορεfs ιστορι
κού μnνύματοs, βόσει τns νομοθεσίαs 
που τα προστατευει, ανήκουν σε όλουs 
τουs Έλλnνεs. που χρειόzονται ανέγγιχτn 
ιnν ισιορικn τουs κλnρονομιό 

Η διοχείρισn του μνnμεfου καθορίzει, 
εκτόs οπό σεβασμό στον πολιιιομό μαs 
και τ:ουs συνονθρ<i>πουs μαs, υποχρεώ
σεις τιμr1s και νομικέs δεσμει!σειs 

Ιεκινnσαμε μία κοιογροφn και διαπι 
στώσαμε οιnν πορεία ότι οφείλουμε να 
προσποθnσουμε να "ξυπνnσουμε συνει
δnσειs" γνωσιοι ιοι<ί>νταs τ:ιs μn αναστρέ 
ψιμες μΕ ισβολέs - καταστροφές που απο
ιυnώσαμε 

Οι φωτογραφιF\ αυτns τns εργοσίαs 
nαραμι'νουν αδιόψευστοι μόρωρες και 
ι:νοχα τεκμι'φια, στο μέλλον, όοο ουνεχί
zονται ασύδοτα οι ιιοριψβάσειs Χόνεται 
n ιερότnια, n σιψνόιnτο, n ιστορικότnτα 
των μονών, είναι φανερό και στουs μr1 
ι-ιδnμονεsι Οι εμnnεκόμενοι δfν ανnοιι
χούν; Εύrlογα μnαίνιι ω δίrlrψμα, ποιιΊ 
εlναι n οδυνnρόιερο κcΗοσψοφn, οπό 

το χρόνο και cιs καιρικέs συνΟnκεs ι'Ί οπό 
ιιs αλλοφιωτικέs "φροντfδεs" ιων χρn
στών; Σίγουρα ο χρόνοs δρα με πολύ πιο 
οργn ταχύτnτα και rσωs κότι να προλο
βαίνεται ... 

Οι μονέs, ωs δυναμικέs πορουοίεs και 
σnμεlα αναφορόs ιου πολιτισμού μαs γε
νικότερα, χρnzουν προστασίοs. Μονοδι
κn λύσn, ανεπιφύλακια είναι n απόλυτn 
συνεργασrα επιστπμόνων και Εκκλnσίοs. 
σι εξαντnnτικέs σε κόθε λεπτομέρεια με
λέτεs, n oνoLr'nnon τns καλύτερns οπό 
όλεs τιs πλευρέs λύσn και κυρiωs n πα
ρακολουθnσn των ι:ργων ανελλιπώs και 
σε όλFS ιιs οικοδομικέs φόσειs. Άλλωσιε 
n χρnμαιοδότnσn δfνειοι με σκοπό τnν 
πλι'φn αποκοιόοωση και τn συμβατή 
βιώοιμn επανόχρnσn τουs. 

Οα Οέλαμε τέλοs να ευχορισιnσσυμε 
τnν Διοικουσα Εnιφοπr1 ιου r l:� τμnμα 
τοs Μαγνr1οιαs και ιδιαίτερα τον πρόεδρο 
κ. Ηλία .frψακιό. που μαs έδωοf. ιnν 
�υκοιρια να κατογρόψουμε κuι να γνω
σιοποιησουμε τn σnμερινn κοι<'1στασn 
των μονασιnριών του νομου μο�. arlλό 
και τιs εnόμενεs Διοικούαεs Επιφοπέs 

και τουs προέδρουs ιωόννn Πρfνιzο και 
Δnμr'nρn Βασιλειόδn, με τn συμβολή 
των οποίων πραγματοποιnθnκε αυτrΊ n 
έκδσσn, καθώs και τιs μσνσστικέs 
αδελφότnτεs που με ευγένεια μαs δέχθn
καν, τnν 7π Εφορεία Βυzαντινών Αρχαιο
τnτων για το υλικό που μαs έδωσε και τιs 
ιοπικέs αρχέs και τουs κατοίκουs tns πε
ριοχns για τιs πολύτιμεs πλnροφορlεs και 
διευκολύνσειs που μαs παρείχαν. θα συ
νεχίσουμε ιnν καιαγραφn και των υπο
λοίπων μονών, με συνεlδnσn και αfαθn
μα ευθύνns και είμαστε διαθέσιμοι με 
τnν επισιnμονικn μαs κατόρτισn και co 
ενδιαφέρον μαs, σε κ όθε θετικn ι ιροσπό
Οεια. 

θα θ�ιlομε. τέλοs, να επισnμόνουμε 
ιr1ν πολύτιμn συμβολn τns Ευρωπαϊκns 
Lνωσns, n οποίο σισ πλαίσιο του Προ
γρόμματοs ECOSERT/HLCιTE ιι συγχρn
μαιοδόιnσε τnν έκδοσn nου κραιόιε σιο 
χέρια σσs 

Μόγδα Γόκn αρχιιέκτων 
συνιονιοψια ιns ομόδαs 
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1. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟΥ ΛΑΥΡΕΝΊ10Υ 
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Αγ. Λαυρέντιοs llnnΙou 

Ι Mnφόnonn Δnμrηριί1δοs 

1988 

θfοδοQλn Μαnακασοnουλου 

1 Ο Maiou κ οι 1 Ο Αυγούστου 

(oσlou Λαυρc.νιίοιι κτι'ηοροs και .�·).. 
aρχιδιακόνου Λσυρενιίου, σιο όνομα του )/Υ"-"� 
οι ιοίου ιιμόιαι ο νσόs) 

/ j }· �ο�� � 
Ι / /1./// �ο 
p./ /�* 

"Χοροκτnρίzεται n Ιερό Μονn Αγ. Λαυρξνιίου ως οιιωνύμου κοινότnτοs 

Πnλίου, ιστορικόν διατnρnτέον μνιψr:ίον κοθ' όσον n εν λόγω Ιερό 

Μονn αποτεnεl αξιόλογο Βυ.ωνιινι'> μνιηιείο". 

ΦΕΚ 380/20-3-1976/Β Τοποργσφικό Σ.κσρίφnμο 



l·il 

1l μονn απέχει οπό ιο Βόλο περlπου 
25 χλμ. ΑκολουΟουμε το δρόμο 

προs Αγριά - Λεχώνιο, συνεχlzουμε προ<; 
Αγ. Λουρέντιο και πριν φθάσουμε στο 
χωριό, περίπου 1 ,5 χλμ στο δεξιό, δύο
βατοs χωμοτόδρομοs μnκουs 1600μ. 
μαs οδnγεί οιnν Ι.Μ. Αγ. Λαυρενιίου 
Υπόρχει επrσπs και λιθόστρωτο καλντερί
μι, που ξεκινό οπό ιnν πλατεία του χω
ριού, και οδnγεl κατ' ευθεfον στπ δυτικn 
εfσοδο cου μονοστnριού. 

Βρlσκετοι ανατολικό του χωριού Αγ. 
Λουρέντιοs που οφεlλει τnν ονομασία και 
σύστοσn του στnν προϋπάρχουσα μονn, 
σε υψόμεφο 61 Ομ, σε ένα περιβάλλον 
κοτόφυrο από αγριοκοστονιέs, πλατάνια, 
μnλεοπερfβολο, κυπορlοσια και πεύκο, 
σε περιτοιχισμένο χωρο έκτοσns 1,5 
οφέμμοτοs (εικ.1 ). 

Η μοκροίωνn ιοτορlο τπs μονιis. n εν
διαφέρουσα ορχιτεκτονικn του καθολι
κού τπs, οι επιγροφέs, n πλnΟώρο των 
εντοιχισμένων βυzαντινών γλυπτών και 
μετοβυLοντινών αναγλυφων καθώs και 
το ελεύθερο n σε δεύτερn χρnσn λοιπό 
αρχιτεκτονικό γλυπτό μέρn, προσέλκυ
σαν τnν προσοχn οnμαντικού αριθμού 
ερευνπτών από το τέλn nδn του προn
γούμενου οιωνο. Διοτυπώθnκον διόφο
ρεs οπόψειs γιο τnν ορχικn ίδρυσn και 
τον κιnτορο τns μονιis, ιnν προέλευσn 
ιων βυzοντινών γλυπτων. τn λοτινικn επι
γροφn και τον ρόλο των Αμολφιτονών 
μοναχών. Πορόλλnλο ερευνnΟnκε n nο
λοιότερn διότοξn των κτισμότων τns μο
νns και κοθορίστnκον οι κύριεs κοτο
σκευοστικέs φόσειs ιου καθολικού. Τέ
λοs, εμπεριοιατωμένπ επιστnμονικn 
προοέγγισn του πλούσιου κερομοπλο 
στικού διακόσμου του ναού καθώs και 
επιμέρουs καcασκευαστικέs και μορφο
λογικέs παρατπρfισι:ιc, ιns αρχιτεκτονικns 

του, οδnγnσον σε νι:α χρονολογικό 
συμπερόσμοιu, τοποθετώνταs τnν ονοι
κοδόμnσn του καΟολικού οια μέσο ιου 
13ου οι. 

Ιδρυτns ι'1 ονοκοινιστns ιr1s μονns φέ
ρεται οπό τπν πορόδοοn ο όσιοs Λουρέ
ντιοs ο Μεγοs, μοναχόs τns Μεγισιr1s 
Λαύραs. ίτnν βορεινn τοιχοποιlα του 
ναού, εντοιχισμένn εnιγροφn - nιθονό
ιατα του 16ου οι. - επιβεβαιώνει τnν πο
ρόδοσn. υπενθυμ17ονταs ότι κτnιοροs 
τns μονns υnnρξε το 1378 ο όσιοs Λου
ρέντιοs και δωρnτns ο ουωκρότοροs 
Τροπεzούνταs Αλέξιοs Γ' Μεγόλοs 
Κομνnνόs (1349 - 1390). Κοτό τον Μ. 
Χοτznγιόννn. ο ορχιιεκιονικόs ιύποs του 
ναού κοθώs και ιο σnόνιο κατασκευ
αστικό και μορφολογικό χοροκτnριοιικό 
του, υποδεικνύουν εκλεκτικότnια, γνώσn 
και ευγενn κοταγωγn τόσο ιου ιδρυτn, 
όσο και του δωρnτn ιns μονns, 
συνnγορώντοs έτσι υπέρ τns πορόδοσns. 
Ωστόσο, ο ίδιοs ερευνnιns σε νεότερn 
έρευνα του στnν CΟνικn Βιβλιοθnκn των 
Παρισίων, επεσnμονε ελλnνικό κωδικο. 
που αποδεικνύει ότι ο όσιοs απεβίωσε 
πριν το 1300 - 1301 μ.Χ. Εόν n nλnρο
φορrσ είναι οκριβns. ελέγχεωι ωs 
ονοκριβέs το κείμενο τns μετοβυzοντινns 
επιγροφr'Ιs, κοθιοιώντοs επισφολn τnν 
rούτισn τόσο του κιι'ηορο όσο και ιου 
δωρnτn. Γο θέμα παραμένει ονοικιό για 
περαιτέρω έρευνα κυρfωs ιων βιογρα
φικών σιοιχεfων του οσίου Λαυρεντίου 
του Μεγόλου. 

Προs διευκρίνισn παραμένει επiσns ιο 
θέμα τns ύπαρξns λατινικns επιγροφns 
στο μνnμείο, τμι'ιμοτα τns οποίοs βρfοκο
νtαι ελεύθερο r'1 εντοιχισμένο στnν δυτικn 
και βόρειο όψn του καθολικού. Cρευνn
η�c; που οσχολιiθnκαν με το θέμα, πιθο-

νολογούν προΟιωρξn λοιινικns μoνfls 
του Αγίου Ανδρέα βενFδικιίνων μονοχων 
ωιό ιο Αμ(Ηlφι ιοs Ιτολlο<>. στο ερFfπιο 
τns oπofos ιδρύΟι1κε αργότερο n μονο 
του Αγ. Λαυρεντiου, ενώ και άλλουs n 
επιγροφn είναι πιθανόιαια αφιερωματικfl 
και υπενθυμίzει χρnματικtι δωρεά στn 
μονn εκ μέρου<; ι Ηlούσιου Αμαλφιτανού 
εμπόρου 

Η παρουσία τns μονfι<; ocnν εξέλιξn 
του ομώνυμου οικισμού είναι καΟοριοιι
κn. Σύμφωνα με τον Σ. Βομβόκο. ωs το 
1517 ιο nγουμενοσυμβουλιο του μονα
οτnριού διόριzε αντιπρόσωπο του χω
ριού στιs διόφορεs κροτικέs ορχέs, ενώ 
οφρογfδο του 1559 φέρει επιγραφn: 

"ΣΦΡΑΓΗC THC MONIC ΚΑΙ ΧΩΡΑC 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ IEP(OMAPTYPOC) Α(ΡΧΙ
ΔΙΑ)Κ(ΟΝΟΥ) ΛΑΥΡΕΝΤΗΟΥ, ΖΙΖ'". 

Επιγροφέs του 1551-1554. 1724 και 
1764 μαρτυρούν εκτέλ�σn εργασιών στn 
μονι\ επιβεβαιώνονωs τnν όποψn ότι το 
σnμερινό κοΟολικό είναι αποτέλεσμα 
ολλεπόλλnλων μεταγενέστερων ανοκαι
νfσεων, προοθnκών και επισκευών, κυ
ρlωs καιό τον 18ο οι., περίοδο οκμns τns 
μονοστrφιακns κοινότnτοs. 

Ο 19os οι. συνδέεται με τnν μορφn 
ιου ελλόγιμου Δοσίθεου του Β', του επι
καλούμενου Φιλοσόφου. Το 1819 γfνε
ται nγούμενοs και ιδρύει στο μονοστnρι 
Φιλοσοφικn σχολn. Πρόκειται γιο τnν τε
λευταίο περίοδο ανολαμπns τns μονιis 
στnν πορεία τns στο χρόνο. Ο Α. Φιλιπnf
δns που επισκέφτnκε ιn μονn πριν το 
1815 περιγράφει το μοναστnρι "μεγόλο 
περιφιγυρισμ�νο με κόστρο έχει μέσα 
σπίτια πολλό, κονάκια, οντόδεs, έχει και 
εκκλnσίο ... • .  

Τα δύσκολα χρόνιο που ακολουθούν 
περfοδοs aπελευθερωτικών κινnμότων 
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και ανοκοιοιάξεων το μονοοιrφι χρnσι · 

fJΟΠοιεlται ωs κρnοφυγετο επαναστaτών, 
ωs τόποs συγκενφώσεωs εκπροσωπων 

των t:ποναστατπμένων κοινοτι'ηων του 
Πnλiου, ακόμn και ωs φυnακn fουρκων 
αιχμαλώτων των Λεχωνiων (1821 -

1827) Είναι επlσns γνωσιό, ότι το 1823 

co χωριό λεr1λατnθnκε από ισυs 

Τούρκουs. t:νώ n μονn υπέστn καταστρο
φέs. Ο Ζ. Εοφιγμενfτns το 1886 βρfοκει το 

μονοστι'ιρι σε τέnεια εγκατόλειψn και 

προχωρnμένn ερεlπωοn Ήδn n ανατολι

κι'ι πτέρυγα των κελλιων - που σώzονταν 

μέχρι το 1853 Γι 1833 �χει καταρρεύσει. 

Ο Ν. Γιαννόπουλοs, που το 1935 επι

σκέφθnκε ιο μοναστι'φι, αναφέρει υπαρ

ξn κελλιων στnν ανατολικn πτέρυγα, 

προφανώς προχεlρωs ανακατασκευα

σμένα, στα μετό το 1886 χρόνια. 
Στερεωτικέs εργασιF'> των θεμεrΗων 

του ναού έπειτα οπό κaθfznon του εδό

φουs - έγιναν ιο 1933, ενώ ιο 1940 n 

κοινότnτο nου εκμεταrinευόιον το κτn

ματα ιου μοναστnριου, επισκFυάzει το 

χαγιόιι και στερεώνει το nόιωμα του χώ

ρου υποδοχι"ιs (αρχονιcφίκι) στnν βόρεια 

πτέρυγα των κεiVΙιών. Eπlons σύμφωνα 
με επιγραφn ο σrφερινόs φούλλοs ειναι 
αποτέλεσμα τns τελευταlαs επιοκευns 
ιου 1968 (ει κ. 1) 

Το εγκοτολεriειμμένο και ι-ρειπωμένο 

μονοστι'φι ενεργοποιnθοκε το 1988 οπό 

γυναικεfα αδελφόιnια, που μέχρι σnμε
ρο εγκαιαβιεί και αγωνίzετοι να το ονα

συγκροτnσει και να συντnρι"ισει ιο ενο
πομt:ιναντα κτίσματα. 

Η σnμερινn εlσοδοs τns μονιis στnν 
ανατολικn τns πλευρό ανακατασκευό
οιιΙκF πρόσφατα. Πλnοlον τns εισόδου 
σιn βορειοσναιολικn γωνία, σε συνέχεια 
με ιnν παλαιό πτέρυγα των κει'tλιών, βρί-

σκεται υιιό κατασκευι"ιν προοθnκn με 

σύγχρονο υλικό (εικ. 2, 3. 4) 

Όλn τn βορεινn πλευρό ιns μονns κα

τολομβόνει το διωροφο και κατό τόπουs 

τριώροφο λόγω έντονns κλlons του εδό

φουs. κτlσμα τns παλαιόs πτέρυγαs ιων 
κελλιών (εικ. 5, 6). Στο ισόγειο του κτι

ριου στεγόzονται αποθnκεs και λοιποΙ 

βοnθnτικοl χώροι και στον όροφο κελλιό 

μοναχών, κουziνα, αρχονταρικι και φα
πεzαρlο. Η λιθοδομn με υλικό ουγκόλ
λnσns λόσπn και αμμοκονίαμα, φέρει 
ξυλοδεσιέs σε όλο ω μnκοs, που όμωs 

Εικ.4. Ι Μ Αγίου Λουρενιfου. ΒΑ όιφο 

Εfσοδοs N�a nροσθnκn 



Εικ5. Ι.Μ Αγlου Λαυρεvτlου 

Β nτι'ρυγο κFnλι<ί>ν ΒΔ ιοξωιε:ρικη 

όψπ. 
Εικ 6. Ι.Μ. Αγίου Λαυρεvτlου. Β πτέρυγα 

κελλιώv Β εξωτερική όψπ. 
Εικ 7. Ι Μ. Αγίου Λαυρ�vιίου. Β ιιι�ρuγο 

κtλλιώv. ΒΔ όκρο. Λεπιομέρεια 
λιθοδομns. 

Fικ 8. Ι Μ Αγίου Λαυρεvιιου. 
Β πτέρυγα κελλιώv. Δ όψπ 
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οι περισσότFρεs έχουν σαπlσει. l.τον βό
ρειο τοfχο εξωτερικό, διακρfνονται ένιονα 
προβλι'ψατα υγρασfα�. ρωγμέs και πα

ρατnρεfται σnμαντικn απόκλιοn από τnν 
κατακόρυφο καθ' όλο το ύψοs (εικ. 7, 8). 

Η εισροn νερού στα τοιχώματα, οι επι

δράσειs των καιρικών συνθπκων (όνεμοι, 
πόγοι), αλλό κυρfωs n έλλ�ιψr1 συντι'φn

σπs, οδnγούν ιο κτίσμα σε μόνιμεs παρα
μορφώσειs οπό τον ερπυαμό του κονιό
ματοs Επιπλι:ον ιu μ�::γόλο μnκοs και n 
έντονn κλiσn του εδόφουs, θέιουν at: 

κίνδυνο ιr1ν σωοιr'1 ισορροπfο τns κοτο-

σκευιis, παρ' ότι ιο κιίομο εfναι θεμελιω
μένο σε βραχώδεs έδαφοs. Στn δυτικιi 
πλευρό βρισκόταν ο πολαιόs nυλώναs 
και nιθονόιοιο ο οχυρόs πύργοs (διακρί
νεται οκόμn n " zεμοτiστρα " ι'ι κοτοχυ 
στρα n φονιόs του πυργου) Σnμερο π 

εfσαδαs αυτn έχει ιοιχισθεΙ (εικ. 8) 

Σε όλο το μι'Ικοs τns πι�:οριιγοs προs ιο 
εσωτερικό τπs ouλris διοσώzετοι οκ�ροιο 

ολλό με εμφονι'ι τn φθορό ιου χρόνοιι n 

γροφικι'Ι ξύλινο ατοά του ορόφου ονο 

δεικνύοντοs τn μοιJφολογfο ιns δομι'Ιs 

τns ξυλοκαιασκευns τns (ει κ. 9, 1 Ο. 11, 

[ικ.9. Ι.Μ. Αγίου Λαυρεvιlου. Β n 

κελλιώv. Ν όψn. ΑύλFιο<> 

Εικ.10. Ι.Μ. Αγίου Λουρενιιου. Β 

κελλιώv. Ν όψn 

[ικ, 11 Ι. Μ Αγίου Λουρενιiου. Β n 

Ν όψn. Ιύλιvn ovoικtr'l mοό 

Εικ 17 Ι Μ Αγίου Λουρενιlου. Β 

Ν όψn. Ιύλινn κοιοσκευn 
[ικ 13 Ι Μ Αγίου Λουρενιίου. 

Β nιέρυγο κελλιών. Ν όψr1 

Ιύλινο υποσιr'ιλωμο 

Εικ 14 I.M Αγίοιι ΛσυρF.νιfοιι 

κελrlιών. Ν όψη. 
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Εικ.15 Ι.Μ Αγlου Λουρενιiου. 

Β πτέρυγα κειΊr1ι<ί>ν ΝΑ όποψn. 

Στέγn 

Εικ.16. Ι.Μ. Αγiου Λαυρενιlου. 

Α και Ν πλευρό. Ερεlnια, 

οστεοφυλόκιο και είσοδοs 

νεκροιοφείου. 

Εικ 17 Ι.Μ. Αγiου Λουρενιlου. ΝΔ πλευρό 

ΒοnΟnτικό κτίσμα 

Εικ.18. I.M. Ayfou Λοιφι:ντfου. Καθολικό. 

Α όnοψn Στέγεs και φουιlλοs 



12, 13, 14). Τnν πτέρυγα καλύπτει ενιαία 
nλακοσκεnιis mέγn καλυμμr'νr1 ιιF. πnό
KF.s Ππλίοu, n οποίο πορουοι(J7Fι ι'.νιονn 
καθίznσn σε πολλά σnμεία παρά τιs τι:
λευταίεs αποσπασματικέs επισκευέs 
(εικ 15). 

Στnν ονοτολικri πλευρ(J ιnς μoνris και 
σε ψι'ψα τns νότιαs ανιχνεύονται σr'ψερα 
ερείπιο πτέρυγαs κελλιών και διοκρf
νονιαι UΠΟnείμμοιο Η15 ΙΙΟnοι{Jς ιοιχο
ΠΟιfαS του περιβόλου (ει κ. 1 6). 

Σ.τn νότιο πλευρό mενό μονοπ(ηι οδrι
γεί σιο γειτονικό νεκροταφείο και σε ένα 

rφόχειρn� κοιοσκευιis σύγχρονο κτίσμα 

(οσιt-οφυnάκιο). Σιn συνέχεια, καια
σκι:υόmnκι: πρόσφατα μικρn αποθnκn 
(ι:ικ.16, 17), ενώ χαμnλόs τοίχοs - πεzού
λι mα δυτικό, περιβάλλει τον αύλειο χώ
ρο κοισnnγονιο� σιn κάτω πύλn ιns μo
νris, τnν οποία επιmέφει κτιmό κωδωνο
στάσιο του 1764. 

ln ιιπόρχονιο λι:ιψανα ιοιχοrιοιιοs, οι 
παλαιότεpεs περιγραφέs και φωτογpα
φfεs καΟώ� και π ποnύιιμπ οrψι-ρα "nοι
κrΊ • urιεικόνισn ιns μoνris, που οποθn
σούpισε ο Κ. ΜακρrΊs, βοπθοιΊν σιrιν 

αναπαρόστασn του συγκροτnματοs κατό 
τnν τελευταία περίοδο τns fουρκοκρα
τίαs. Αξlzει να μνnμονεύσουμε όιι το 

ορχονιορικι ιns μoνris, mn βόρεια πτέ

ρυγα ιων κεnnιων, άλλοτε διοτnρούσε 
τοιχογροφίεs οι οποiεs σr'ψερα έχουν 
εξαφανισΟεΙ. Ο Κ. Μακρns δπμοσίευσε 
ιον οrψονιικό ουιό διάκοσμο, που εκτόs 
οπό ιnν μονοδικrΊ nορόσωσn ιου μονο
στnριού, απεικόνιzε το εξαιρετικό σπάνιο 
θf.μο ιιις ιεnι-:ι/1� F.νθρόνrσns ιου 
Πατριάρχου στnν Κωνσταντrνούπολn. 

Ι.! ι 
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Σrο κέντρο τns ουλns βρlσκετοι το 
καθολικό, με εμφονεls ιιs μειοφοnέs 
και επεμβόσειs των διαφόρων χρονικων 
περιόδων ίχει Γιδn εξοκριβωΟεΙ ότι ο 
ορχικόs βυzοντινόs νοόs ονnκε στο οπό
νιο κωνσταντινουπολfτικο τύπο του σύν
Οετου τετροκιόνιου στουροειδούs εγγε
γραμμένου με φούλλο (εικ.1,18). 

Η συστnμοτικn μελέτn τns ορχιτεκτονι
κns του ναού επιτρέπει τον καθορισμό 
τριών κύριων κατασκευαστικών φόσεων: 

Α' φόσπ: 
-Κτlzετοι ο αρχικόs βυzοvτινόs νοόs στον 
ιύπο του σύνθετου τεφοκιόνιου εγγε
γραμμένου με ψnλοιύμπονο οκτόπλευρο 
τρούλλο και νόρθnκο (μέσο 13ου οι.). 
Β' φόσn: 
-Γκρεμlzετοι ο δυτικόs τofxos του κυρfωs 
ναού και στn Οέσn του τοποΟετούντοι 
δύο κfονεs. 
-Κλεlνοντοι οι δύο ορχικέs εfσοδοι 
ονόμεσο στιs προέχουσεs ονιnρiδεs και 
ανοfγοντοι οι δύο σnμερινέs - βόρειο και 
νότια - στουs μακρούs τοfχουs του ναού. 
-Παρόλλnλα στnν ανωδομn δn 
μιουργούνται δώδεκα διόχωρα που με 
εξαlρεσn τον κεντρικό χώρο του τρούλ
λου, καλύπτονται με φουρνικό. 
-Τέλοs ενιαfα nλακοσκεπns δlρριχιn 
στέγn, με απότμnσn στnν ονατολικn και 
δυτικn πλευρό τns, καλύπτει το καθο 
λικό. Εσωτερικό ο ναόs ποfρνει τn μορφn 
φfκλιτns βασιλικns με φούλλο (1 551 ). 

Εικ.19. Ι.Μ. Αγίου Λουρενιlου 
Κοθοrlικό. Α όψn 



Γ' φάση: 
-Προστiθεισι ο σnμερινόs διωροφοs νόρ
θπκαs με γυναικωνίιn σιον όροφο και 
παρεκκλnσι αφιερωμένο στπν Ευαγγε
i'Ηστρια 
-Ανοκατοσκευόzεται ο ψnλοτύμπανοs 
ιρούλλοs του ναού, (1764, χρονολογία 
που εντόπισε ο Ν. ΙΊαννόπουλοs το 
1935). 

Ιδιαίτερα προσεγμένη εμφανfzειοι n 
ιοιχσποιfα τns ανοτολικns όψns του κο 
θολικού. Η ανώτερη zώνn τns κεντρικns 
κόγχns και μέροs των πλαγίων κογχων 
πορουσιοzουν τnν σπάνια ιεχνικn ιn<, 
λαξευιιis ιοόδομns ιοιχοnοιίαs (μονοδι
κn γνωστn περίπτωση στn θεσσαλfο και 
Ήπειρο). Πορόλλnλο, τμnματα τns ανο
τολικι'Ιs όψns υιοθετούν το σύστnμο τns 
πλινθοπερίκλειστns ιοιχοποιίαs (εικ 19) 

Ανιιθέιωs. στουs επιμr'ικειs ιοιχουs του 
ναου οι χονδροπελεκnμένοι λίθοι μΗαξύ 
μονών σειρών πλίνθων στοιιs οριzό
ντιουs αρμούs και μικρών πλινθfων 
στουs κόθετουs αρμούs, συνιστούν συ
νnθπ τρόπο δομr'ιs οπό τον 1 Οο οι. και 
εf,ns (εικ. 19, 20. 21. 22) 

Αρχιτεκτονικό και μορφολογικό Fνδια
φέρον παρουσιόzουν εnfσns οι προέχου
σεs παραστόδεs τns βόρειαs και νότιαs 
όψns. τιs οποίεs γεφυρώνουν τόξα με πε
ριβαλλουσεs 7ώνεs πλούσιου διόκο
σμου έγκοπιων πλίνθων σε διόφορουs 
και κατό τόπουs σπόνιουs σχnματισμούs 
(κλειδόμορφα, δισέψιλον γωνιωδουs 
μορφris, φιοέψιλον, σιγμο�ιδn κ ό ) (t-ικ. 
20, 21, 22). 

Ιδιαίτερο χαρακτnριστικq τns τοιχοποι
ίαs του καθολικού απαiελούν τα" εντοιχι
σμένα βυzαντινό γλυπτό (κοσμr'ηεs, ψn
μαω θωρακίων και ι:nισιυλίων εnιnfδό
γλυφns ιεχνικns. κιονίσκοι κ.ό.) Στnν 

Εικ.20. I.M. Αγίου Λουρεντίου. Καθολικό. 

Ν όψn Προέχουσεs nσρσστόδεs 

Εικ.2 1 . Ι.Μ. Αγίου Λσυρεντ!ου. Καθολικό. 

Ν όψn. Λεπτομέρεια τοιχοnοrίοs. 

12.i 





πnειοψnφία τουs ονnκοιιν πιθονόιοια 
στο μαρμάρινο τέμπλο του αρχικού ναού 
κοι ανάγονται στο δεύτερο μισό του 
13ou ω. (εικ. 23, 24, 25). 

Εντοιχισμένο βιJ?οντιν(J yilυrnό συνα
ντούμε και στnν δυτικr'Ί όψn. Ιδιοίτερn 
�μφοσπ δίνεται στο περιθύρωμο τns 
εισόδου ouτns και οω ιυφλό τύμπανο, 
πόvω οπό το οριzόvτιο υπέρθυρο (εικ 

23, 7.4). 

Εικ 23 Ι Μ, Αγίου Λαuρεντiοu. Καθολικό. 

Δ όψn 

Εικ.24. Ι Μ Λγiου Λουρεντίου Καθολικό. 

Δ όψπ. Γιlυnτό� διόκοσμοs Ρωγμέs. 

Ει κ 25 Ι Μ Αγίου Λαuρεντιου. Καθοnικό. 

Ν όψn Γλunτόs διόκοσμοs. 

"I zινι!τιο" 



2(1 ι 

Παρ'όtι έγιναν ιοnικιs ενιοχυο�ιs οΙ' 
ποnλό σnμεrο με μειολλικό "ιzινέιια", 
Fυδι6κριιο οιιs Fξωιφικf_ο:; όψι:ιs, (μάn
λον μετό ιουs σεισμούs του 1955), ο 
ναόs εσωιFρικό t-ιιφανίιι:.ι οrψανιικc� 
ρnγματώσειs. Η Οολοδομία παρουσιόzει 
μεγόλο ενδιαφέρον αnnό ΟΙ ρωγμέs, 
μέχρι και 3 εκ. πλόιοω. που υnόρχουν 
κυρfωs στον φουλλο και γFνικό σε όλn 
ιnν οροφr\ οι onofεs προδnλώνουν με
γόλn πιθανότnτα κατόρρευσns αποτρέ
πουν σχεδόν τnv παραμονn στο εσωτερι
κό (ει κ. 26, 27, 28, 29, 30, 31 ). 

Στnν ονωδομr'Ί του κυρίωs ναου 
διακρίνονιοι επιχρισμuιο r1ου πιθανολο
γούν ιnν ύπαρξn τοιχογροφικου διόκο
σμου Τοιχογροφίεs πιθανότατα 17ου 
και 18ou οι κολυπτουν τόσο τnν κομό 
ρο του Ιερού Br'ψaτos όσο και τnν κενιρι
κn κόγχn του Ιερου Παρό τnν οποσπο
σματικn τουs διοτnρnσn παρουσιόzουν 
θεμοτογραφικό και τεχνοφοπικό ι:νδιο
φέρον (Ι:.Ικ 30) Ennόnιεs έρευνεs του συ
νεργείου ouνιr1ρnons και αρχαιολόγων 
τns 7ns EφopFίac; Βυ:zοντινών Αρχαιοτn-

Εικ.26 I.M Αγίου Λσιφfνιίου. Κοθοίlικό 

Κίονεs. θολοδομ/ο. 

Εικ.27. Ι.Μ. Αγίου Λουρενιlου 

Καθοrlιι<.ό. Ρ11γμαιώσcιs. 

Εικ.28 Ι.Μ. Αγίοιι ΛσιφF.νtfοιι Κοθοrlικό 

f'rJγμu ιώοι:ιs. 



Εικ.29. lM. Ayfou ΛaupMioυ. Καθολικό 

Σnμοντικέs ρωγμέs σιπν οροφrΊ 

Εικ 30 ι Μ. Αγίου Λουρεντίου. 

Καθολικό. θόλοs φούnnοιJ 

Ιχνn τοιχογραφιών. 

Εικ31 Ι.Μ. Αγίου Λουρεντίου. ΚαΟολικό 

Τρούλλοs 

127 
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των έφεραν στο φωs παλαιότερο στρώμα 
τοιχογραφιών, πιθανότατο του τέλουs 
ωυ 13ου οι. 

Οι εσωτερικοί κίονεs στr'φιξπs διαφο

ροποιούνται μεταξύ τous ωs προs το υλι

κό και το γλυπτό διόκοσμο του κιονό
κρανου (εικ. 26, 28, 32,). 

Από το αξιόλογο μετοβυzοντινό 
τέμπλο ιns cεχvικns του χομnλού ανα

γλύφου (16ou - 17ou οι.) απουσιόzει n 
«ποδιό» του Διατnρεi τnν ιcπiοιι:ψn με 
τον Σταυρό και το "λυπnρό ·, τnν όνω 
zώνr1 ιων εικόνων του Δωδεκοόρτου, 

τnν κότω zώνn των εικόνων τns Μεγόλns 
Δεnσεωs καθώs και ουτnν των δεσπο

τικών εικόνων (εικ 32. 33) 
Όλο το δόnεδο ιου ναού είναι πλακο

στρωμένο. 

Στο παρεκκλnσι του Ευαγγελισμού 
στον όροφο, οι ρωγμέs είναι εντονότερες 
και co ξύλινο n(Ηcιηια δεν εμπνέει ασφό

λεια (εικ. 34, 37). Το ξυλόγλυπτο χρω
μοοστό τέμπΑο δειχνει εnονοτοποθετn
μένο (εικ. 35, 36, 37) 

Εικ.32. Ι.Μ. Αγίου Λaυρεντίου 

Εσωτερικόs χώροs Τέμπλο 

Εικ.33. I.M. Αγίου ΛουpFνιίου 

Καθολικό. Τέμπλο. 



Fικ 34 Ι Μ Αγ!οιι Λαιφεντfοιι. ΚαΟολικό. 

ΠαρεκκλrΊσι σων όροφο 

Εικ.35. Ι.Μ. Αγίου Λαυρεντfου. 

Καθολικό Παρεκκλιiοι 

Τέμπλο 

Εικ.36 Ι.Μ. Αγίου Λουρε:ντfου. 

Καθολικό. Παρεκκλnοι. lέμπλο. 

r:ικ 37. I.M Λγiου ΛαιφFνtlοιι 

Καθολικό I Ι αρfκκrlr·ωι 

Ρnγμοιώσειs 

2') 
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ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σrψερο n Ι Μ Αγ. Λουρεντίου ιστορικό μονοστnρι ιου 1 3ou οι . σπόνιο διιγμα βιιzοντινns μονοστnριοκns 
αρχιτεκτονικns σιnν nεριοχn του Πnλlou. βρίσκεται σε κοκn σχεδόν καιC1στσσn aπό τn φθορό κυρfωs ωυ 
χρόνου λόγω έλλειψns συντnρπσπs και επισκευών. 

Γο καθολικό με τπν πλnθώρα Ί:ων καωσκευασΊ:ικών και μορφολογικών στοιχείων και τον πλούσιο κερα
μοπλαστικό και γλυπτό διόκοσμο παραμένει μέγιστπ ορχιτεκτονικn αξfα στn θεοσαλlα ωs μοναδικό βυLα
ντινό κτlσμα που έχει διασωθεf από μία περlοδο που κυριορχούοf:. n οικογένεια των Μολιασσnνών. Οι έντο
νεs ρnγμαΊ:ώσειs σε όλο το κέλυφοs και n κακn κατόστασn του εσωτερικού του εnιβόλλουν ιο ταχύτερο 
εργασlεs στερέωσπs και συντnρnσns. 

ΣΊ:nν ΠΊ:έρυγα ιων κελλιών θα πρέπει να γlνουν εκΊ:ετομένεs εργασfεs επισκευών αλλό και κόποιοs εκ
συγχρονισμόs Ί:ων εγκαωστόσεων ώστε να παρέχεται σωιχειωδώs ονεκτn διοβfωσn στιs μοναχέs. Απαιτεlτοι 
έλεγχοs στοτικns εnόρκειαs Ί:ου κηρlου, σπμειοκιl ενlσχυσπ. εξυγεfονσπ και ορμολόγnμο των λιθοδομών, 

επισκευn τns στέγπs και οπωσδήποτε επιμελιis συντnρnσn μf:. ονιικατόστοσπ όλων των φθαρμένων τμnμό
των των ξύλινων κατασκευών, επικενφώνοντοs το ενδιαφέρον στnν ονόδειξn τns ανοιχτns στοόs του 
ορόφου 

Η ν�ο προσθnκπ στο βορειοονοΊ:ολικό όκρο, περιπn και ανεnιτυχns λειωυργικό και αισθnτικό, εντελώs 
οσύμβοτπ κοτοσκευοστικό και μορφολογικό με τον γύρω δομπμένο χώρο υποβοθμίzει τnν ιστορικόΊ:πια και 

ιερότnτο Ί:Ου μονοστπριού. Η εnικοινωνfο ιπs πτέρυγαs με τnν εlσοδο Οα μπορούσε νο γίνει με απλό τρόπο 

και όχι με τnν πολύπλοκn λύσn των στενών δυσλειιουργικών διαδρόμων και κλιμόκων. 
Επισπμοlνουμε οτι απαιτούνται μεθοδικό συγκροιnμένεs μελέτεs με αναλυτική τεκμnρfωσn τns υπόρ

χουσοs κοτόστοσns, επιτόπιεs και εργοστπριοκέs έρευνεs, κοθώs και προιόσειs παρέμβασπs και στn συνέ
χεια εργοσlεs στερρέωσns, συνΊ:nρnσns και ανόδειξns των στοιχεlων, ώστε νο συνεχlσει n μονή τ:nν πορεlα 
ιns στο χρόνο και να πορομεfνει σnμεfο ανοφορόs τns πολιτιστικns μas κλnρονομιόs οναβιώνονταs Ί:πν 
μονοστnριοκιl Lωι'l και διοΊ:πpώνιαs zωνιανέs Ί:ιs μνι'ψεs που προέρχονται οπό το βόθn των αιώνων και 
συνθέτουν Ί:nν πορεία και ωυs ογώvεs τns ορθοδοξlοs και του ελλnνισμού. 
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2. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΟΥΡΒΙΑΣ 

Χρόνοs ίδρυσπs: Ανάγεται στο α' μισό του 16ου οι. 

Διεύθυνσn: 

Ιδιοκτ:nσιακό: 

θέσn Λέσιανn, Μακρινlισαs στο Μαυροβούνι 

Ι. Μnτ.ρόnολn Δnμnφιόδοs 

Εγκαιαλελειμένn 
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) ρίσκεται βορειοανατολ κά τns πόλns 
} του Βόλου, πάνω στο Μαυροβούνι, 

σε οnοστοσn περίπου 50 χλμ. Ακολου
θώντοs ια γραφόμενα του Α. Φιλιππιδn 
(1815) • ... βγαίνονταs από mν Κοπουρνο 
κατά ιnν Τραμουντάνα, έρχεσαι ωs μια 
ώρα, εμβοίνειs μέσο ειs ένα ρεύμα μεγα
λον ... ανοβαίνειs μισn ώρα, ευρiσκειs ιο 

μονοστnρι ms Σορβιά.s, Άγιοs Γερόσιμοs, 
nεριιριγυρισμένο με κάστρο καλό . 
Συγκεκριμένα, οπό το Βόλο μέσω Ν. 

Ιωνfοs με κοτεύθυνσn προs τον οικισμό 
Φυτό�e:ου, πριν φιοσουμε στnν εκκλnσιο 
του χωριού, ο δρόuοs αριστερό οδηγεί 
μετά οπό οnόστασπ 11,5 χλμ nερίηου, 
σm θέσn Λέσιονη. Ακολουθώντοs μονο
πάτι μέσο οπό το δάοοs (οποιιείται 45 
λεnτών ονάβασn στο βουνό) και χωμα
τόδρομο, βατό κατά το μεγαλύτερο μέ
ροs του. φτάνουμε στnν nύλn εισόδου 
του ερειηωμένου σr'ψερο μονοστnριο
κού συγκροτrΊμοτοs (εικ.1) 

Η μονn ms Αγίαs Τοιάδοs. περισσότε

ρο γνωστn ωs μονrΊ τπs "Σουρβιάs". 

εlνοι κτισμένn σε υψομεφο 700μ., σε 

πλαγιά με μικοn κλίσn 1<ο έχει ωροιό

τοτn θέα προs νόιο στον γυρω ορεινό 

όγκο. Πλούσιο βλάστnσπ από βελονι

διέs, ογριοκαστανιέs και κυπαρίσσια 

περιβάλλουν το μοναστιlρι. Σύμφωνο με 

τουs Γ.Κορδάτο και Γ. Kίzn, στπ nεριοχn 

επιχωριάzει ειδοs οπωρο<Dόρου δέντρου, 

ιου οποίου οι καρποί ·το σουρβα •. 

μοιόzουν με ογριόμnλα. Σουρβιέs εντο

πlστnκαν στο πλάτωμα έξω από το μονα

στnρι, πορέχοντοs έτσ τπν πιθανότερn 

ερμnνεία ωs rρos mν ετυμολογικn προέ

λευσn τns εnωνυμίαs τns μονns 

Η μονn ιδρύθnκε ωs Πατριαρχικό 

Στουροπnγιο Πρώτοs κτnτοροs θεωρεί

ταΙ ο Αγ. Διονύσιοs ο Ολυμniτns (ο' μισό 

του 16ου οι.). Ο 17os ο υnnρξε γιο τn 

μονοστικn κοινόιnιο περίοδοs οκμns, 

όπωs αποδεικνύουν οι εργασiεs ονέγερ

σns (1626-1627) κο τοιχογράφnσπs 

(1627 έωs 1631-1632) του "νέου" κα

θολικού, ηιθονότοτο στο ερεlrιο ιου πα

λαιότερου Παρά τnν rαντελrΊ έλλειψn 

επιγραφικών στοιχείων n οκτονοβολiα 

του μοναστnριού ειναι βέβαιο ότι συνεχi

στnκε και κατά τον 18ο οι., αφού συνδέ

θnκε με το όνομα του Αγ. Γεράσιμου, 

που θεωρείτο. ο δεύτεροs κτπτοροs -

ανοκοινιστns Στn συνέχεια, κατά το α' μι

σο του 19ου οι .. επιγραφέs πλέον- όλεs 

Εικ 2. I.M Σουρβιάs. Ν όψn. Efooδos ιns 

μovrΊs. 



800 - μΟρί:υρούν VέES ανακαινίαειs 
στπριοκού συγιφοτnματοs, ενώ 
των αρχείων ms Μαφινίτσαs 

844, 1845 και 1882) βεβαιώνουν 
σντικn κιnμοu�ή περιουσία του. 

οπό to μέσα του 19ου οι. η μονιi 
ο ποροκμάzει. Η σφαιnγικιi ιns 

οδr'ιγnσε σιnν αναπόφευκτη 
ιηs στοus εnανασταuκούs απε

αγώνεs του 1821, με 
τnν ισιορικιi μάχη τns 

ΙΡJΡpιαs σus 12 - 13 Ιανουαρlου 1878, 

κατολfιγει στον εμπρησμό τns από 
οuρκαλβανούs σuνιελώνταs έτσ 

βαθμιαία αrοδυνάμωσn ιns. Εξόλ
μετοξύ των ετών 188 7 κο ι 1891 n 

διοrκπσn rou ,μονσστnριού σuμ
σιnν αΊοδιοργάνωσιi ιου Τέλοs. 

δεύτερη πuρκαγιά ω 1940, ο ρόλοs 
διοδρομόυσε n μονn ωs φnσφύ
σια χρόνια ιns ανιiστσσns και του 
λίου πολέμου ί:ΠS vεότερns ιστορfαs 
κοθώs και οι καταστροφικοί σεισμοί 
ετών 1950-55 που ακολούθnσαν, 
λεσον αποφασιστικό στnν ορισιικn 

εγκατάλειψη τns μονfιs. 
Σήμερα ιο ιστορικό μονσστι'φι τηs 

Σοuρβιάs" είνΟJ έρnμο, σώzεται μόνον 
το καθολικό, ενώ τα ερειπωμένα πλευρι
κό κτίρια με τnν nοιότnτσ των δομικών, 
ιιοτασκευσστικών και αρχιτεκτονικών 
τous στοιχείων ανακαλούν το άλλοτε έν
δοξο παρελθόν (εικ 2). 

Το συγκρότnμα τηs μovns, κατά τον Γ. 

Klzn, αποτελείτο αnό • διώροφεs ικαι το
κό ιριωροφεs λιθόκτιστεs πτέρυγεs 

ιελλιών επιβλητικού ύψουs και με αμυ-
κfι διάταξη και ύφοs, που σχnματίzουν 

σε κόιοψn ένα σκαληνό πεντάγωνο που 
περισφίγγει το καθολικό. Η βορειοδυτι
κή, βόρειο και αναι:ολι<.fι πτέρυγα βρf-

σκονται σε πολύ προχωρπμένn ερείπω
ση, ώστε οποσnοσμοιικό μόνον να υnο
ρεί να διακρίνει κονείs ιμfιμοτα ιου πα
λαιού ιρουλλοσκέnαστου μαγειρείου, 
τnν θολοσκέποστn nηγri τns μονηs <σι us 
τοξωτέs βόοειs των στοών ιns ανωδομfιs 
των παλαιότερων κελλιών. που δεν σώ
zονται καθόλου Η νότια και νοτ,οδuτικn 
πτέρυγα διοσώzουν στο ύψοs των δύο ιi 

τριών ορόφων, κατά περίπτωση, το λίθι
νο τοιχώματα και τιs εσωτερικέs τοξοστοι
χίεs τουs, και μάλιστα στο νοuοονοιολ:κό 
μέροs διατηρούνται και πατώματα, όπου 

Εικ.3 Ι.Μ. Σουρβιόs. Ερείπιο ΝΔ 

πτερυγοs κελλιών. 
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έχει γίνει και πρόσφατn, κακότεχνn ανα
κατασκευn κελλιού, ενώ παραμένουν 
εξωτερικό μερικό μέλn οπό ξύλ·νn σκα
λωσιά κόποισs όκορnns nροσπόθειοs 

nολοιότερns επισκευrΊs (εικ 3, 4}. Εδώ 
στnν νόuα πλευρό εντάσσεται n επιβλn
τικn τοξωτή nύλn ιns μονns. χτισμένn το 

έιοs 1800, n οποία φέρει καθ ύψοs 
nροσθnκn του όψιμου 19ου σι • (εικ. 5} 

Το καθολικό τns Αγ. Τριάδοs οnαρτί

zειοι από τον κυρίωs ναό με τιs προεξέ
χουσεs αβαθείs κόγχεs των πλευρικών 
χορών και φιμερέs ιερό στα ανατολικό. 

Σύμφωνο με το Γ. Kίzn, nρόκειτοJ για 
σύνθετο τεφακιόνιο σταυροειδή εγγε

γραμμένο ναό uε πλευρικό χοροστάrnο 
(αγιορετικού τύπου) και χομnλωμένο 
τυφλό κενφικό τρούλλο. Στα δυτικό 
προσαρτάται δικιόνιοs νόρθnκοs με όρο
φο. Στενn κοστn ελικοειδr'Ιs σκάλο στn 

νοτιοδυτικn γωνία οδnγεί στον όροφο, 
στο χώρο των κοτnχουμένων ορχ.κά, 
ποu μεταγενέστερο μετοφόnnκε σε νε
κρι<:ό παρεκκλnσι - οστεοφυλάκιο των 

μοναχών ms μονrΊs (εικ 6). 
Ο Γ. Kίzns θεωρεί τnν Ι.Μ. Σουρβιάs 

αδελφό" καθίδρυμα τns γειτονικns Ι Μ. 
Φλαμουρίου. Ο ίδιοs επισnμαίνει nωs 
' τα αρχ·τεκωνικά στοιχεία του καθο

λικού τns Σουρβιόs απομιμούντα· μετρό
πο συνοπτικό εκείνα του ναού του Σω
τnροs στο Φλαμούρι, και αυτό γίνετα 
ομέσωs έι<δnι1ο O'lO m διομόρφωσn ιns 

δυτικns όψns με mν κmτορικn επιγρο<;>n, 

Εικ 4. Ι. Μ. Σουρβιόs. ΝΑ nιέρυγο 

κελλιώv. Ρωγμεs λιθοδομών. 

Εικ 5. I.M. Σουρβιοs Ν όψn. 

ΤοΕωτ:ιΊ nίιλn. 



μοs π λnρaφορεί nωs μολιs εικοοι

πtντε χρόνιο χ ωρίzουν το κτίσιμο των 
δύο μνnμείων • 

ο εσωτ ερικο του <αθολικού είναι 

ιtατόyραφο τοιχογραφιών, ο οποίεs 

χρονολοyούντα από το 1627 έωs τ ο  

1631-32, βάσει επιγραφών. Η καιάστα

οn διοιnρnσns ιων τοιχογραφιών που 

ιtαλύπτουν τα ανώτερα μέρn ιns θολο

δομiοs του ναού είναι εξαιρετικά κακn 

λόγω τns αιθάλns. τ ων aπολεπίσεων κο 

υγpασίαs. Τμnμαιο ιων επιχρισμάτ ων 

κοιαnέσει. Σε καλύτερη καωστα

οn διαιnρούντοι ια κατώιεοα στρώμαω 

νιοι επισrιs οι τοιχογραφιεs του 

ρθnκα (δυΗκό - κεντρικό φουρνικό), οι 

τουs Αίνουs 

Μ Σοιφβιάs Καθολικό Β όψη. 

Ι Μ. Σο;.pβιάs ΚοθοRικό. Ν όφn 
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ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Σήμερα όλα ια κτίσματα τns μονιis είναι ερειπωμένο εκιόs οπό το καθολικό Το ελάχιστο δομικό και αρχι

τεκτονικό στοιχεία που έχουν απομείνε:, κοιαρρέαυv συνεχώs, λόγω τns εγκαιόλειψns κο των σκλnρών και
ρικών συνθnκώv τns περιοχrΊs. (εικ.7). 

Τελευτaία διαπιστώθηκαν φοποποιnσειs και μεταθέσειs στοιχείων των κuσμότων τns μονήs. πnγών 
πλnροφόρnσns για τον μελλοντικό ερευνnτιi. Αξίzε: να επισnμονθεr ότι ο χώροs επιβάλλει προστασία, ώστε 

να αποφευχθούν εροσιτεχνικέs και άτεχνεs επεμβάσειs, στερούμενεs επιστημονικών γνώσεων καJ μεθόδων, 

που θα αποδειχθούν επισφολεis ωs προs το αποτέλεσμα των επιλογών τous 
Προτείνετaι n επισκευιi και n οποκaτόστασn του καθολικού εξaσφαλίzονταs στn συνέχεια τnv διορκn 

φροντίδα και συντι'φnσιi του. 

Τα ερειπωμένο κτiσματa, οι μισογκρεμισμένοι τοίχοι, τα υπολείμματα θεμελίων και γενικά ό,τι αnέμεινε 
οπό το ιστορικό αυτό μοναστrΊρ. αφού στερεωθούν κο επισκευαστούν, να παραμείνουν όπωs είναι "γλυ

πτό· στο χωρο, θυμίzονταs τnν ακμιi αλλά και mν εγκαιόλειψn κο παρακμn τns μονrΊs, στοιιs προσκιrmτέs 

κο πεpιπαιnτέs ιns περιοχns, συντnρώντοs τον μύθο και τnν ιστορία ms πορείοs του μοναχισμού στο Νομό 
μοs 
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3. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΠΙΡΟΣ -

- ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ 

Χρόνοs Ιδρυσns 

Διεύθυνση: 

Ιδιοκτnσ�σκό: 

Ηγούμενοs 

Μοναχοί: 

Εορτόzει: 

Κείμενο κήρυξns 

16os οι. Καθολικό : 1595 - 1602 

Κερασιά- Βένετο 

Ι. Μnτρόnολn Δnμnφιάδοs 

γέροντοs Συμεών (Ανοστασiου) 

3 

6 Αυγούστου (Μεταμορφώσεωs του Σωτr'φοs) 

"Χοροκτnρίzουμε ωs ιστορικό διατηρητέο μνημείο την I.Movn Φλομουρίου, 

nου βρίσκεται στο Νομό Μσγνnσίσs, Enaρxios Βόλου, Κοινότnτοs Κεροσιόs, 

με zώνn nροστοσiσs 1 ΟΟΟμ. γύρω τns γιατί χρονολογείται στον 16ο αιώνα κο, 

αποτελεί ένα οnό το aξιολογότερα μνημείο τns nεpιoxns τns Μαγνnσίοs. • 

ΦΕΚ 621/Β/27-9-1990 



Ε ρίσκειοι στο �ρειο Π�λιο, σε �nό
στοσn μιοs ωροs περιπου οπο το 

χωριό Κερασιά. Συγκεκριμένο, οπό το 
χωριό, ακολουθούμε το δρόμο προs 
Άνω Κερασιά ΚΟ' στn συνέχειο nρos ιn 
μονn Ο δρόμοs τερμοτizει σε διάσελο, 
όποιι εγκοιολείπουμε το ουωκiνnτο. Πα
λιό μονοπάτι nου κατnφορίzε' προs το 
Α,γοίο, μοs οδnγεί μετά οπό πορεία μι
σήs περίπου ώροs. μέσο από παρθένα 
δόσn με βελονιδιέs, .<οστονιέs και οcιέs, 
στnν Ι Μ Μειομόρφωσns ιου Σωιtιροs, 
σε υψόμετρο 570μ. (εικ.1 ). 

Στπν μακροίωνn ιστορία τns n μονn 
είναι περισσότερο γνωστή με τn προσω
νυμία "Φλομπούρι" n "Φλομούρι". Η 

πρώτn εκδοχή ιου τοπωνυμίου συν
δέεται - σύμφωνο με χειρόγραφn μαρτυ
ρία του Ποφιόρχn Καλλίνικου (1713 -
1792) - με τον π θανό πρώιο κτήτορα τns 
μονι'ls στα 1516, ιον Φλαμnουριάρn ιου 

Μοριά Γεώργιο, ενώ n δεύτερn παρα
πέμπει προφονώs στο ομώνυμο δένδρο, 
που επιχωριόzει στπν περιοχn. 

Εικ 2. Ι Μ. Φλομουρiου. ΒΑ όnοι:ιn. 



θεωρείιαι ο όσιοs Συμεών ο 
i.ιιιόδητοs και μονοχίτων·, από ιο Bo

ms Αγιόs, στα ιέλn ιου 16ου οι. 
αφού εμόνασε σιο Άγιο Οροs. 
περιοχή Φλαμουρίου ιου Πn

ορχικό οσκι'ηευε σιο ύπαιθρο. 
του προσέλκυσε γύρω του και 

ooκntέs Τότε πpέπε να κτίσιnκε 
νοόs τns Αγίαs Τριόδοs (περi το 

και κάποιο ι<ελλιά, συνισιώνιοs 
πυρήνα τns !JΟνήs. Η ιελευ

ΠΕρlοδοs ιπs zωns ιοu οσίου ( 1 590 
μnίπιει με ιαυτόχρονn αύξnσn 

cιwθρώηινου δυναμικού ms μονns, 
ανάλογη κυριακή υπο

tωι. ένα μόλιs χρόνο πριν το θό
ο όσιοs Συμεών εξασφαλίzει με 

iιιΦχικό σιγίλλιο (1593) ιο • σιαυρο-

οκεροιόιnτο τns uoνns και ms 
ms περιουσίαs, επ:κυρώθn

νιa ποφιαρχικά σιγίλλια (1594 
617) nρos τουs διαδόχουs ιου, οπό 
onolous κτίστηκε ιο σημερινό κοθο
αε διαδοχικέs φάσειs, που διr'φκε-

ίισιmeιιουν τπν οκεροιόmιο των μο
κmμάιων εξοσφολιzονtαs 

φορολογικέs ελοφρύνσειs 
του οθωμανικού συστήμοτοs, 

� το μονοστι'ιρι σιο Γενί - Τzομί 
Κιιwfπόλεωs, κόνονιάs ιο βακούφικο 

_,.,..,,..ι τlτλοι των ετών 1604, 

1608 και 1609). Τπν ακμn του μονασιn
ριού κατά τον 17ο οι βεβαιώνουν πρωτί
σιωs n αρχιτεκιονικn και κτιριακή ιου 
δομn και σuγκρόmσn, που επιφέπουν 
να υποθέσουμε zωσο. δροσυ'ιριο και 
πολυπλnθn μοναστικιi κοινότητα. 

Κατά ιο 18ο οι. n μονn συνδέεtαι με 
τον Άγιο Γεράσιμο τηs Μακρινίτσαs, σιον 
οποίο θα μπορούσαν ίσωs να αποδο
θούν οικοδομικέs εργασίεs μειογενέσιε
ρων φάσεων, ενώ το τέλοs του 19ου οι. 
βρίσκε το μονασιnρι μάλλον σε πα
ρακμn. Η κακοδιαχείριση του κοινοβfου 
επιφέρει τn μεfωσn του ανθρώπινου δυ
ναμικού και οδηγεί βαθμιοiωs σιnν ερεί

πωσιi του. 
Από τn νεότερη ιστορία τηs μονι'Ιs αξί

zει να σημειωθεί n εμπλοκn τ:ns στον 
εμφύλιο από ιο 1944, με ολέθρια για την 
κιιριακι'Ι τns ακεραιότητα αποτελέσματα. 
Οπωs επισημαίνει ο Γ. Kizns "απετέλεσε 
καταφύγιο ανταρτών με οηοτέλεαμα τον 

βομβαρδισμό ms. Έτσι γφεμ στnκε ο 
έναs φούλλοs των παρεκκλησίων, ρογ'
σθnκε ο κενφ κόs και κατασιράφηκον 
τμnμοια τοίχων του καθολικού και των 
αλλων κτιρίων". 

Η I.M. Φλαμουρlου, απετέλεσε μαzί 
με τnν γεηονικn Ι.Μ. Σουρβιόs, με τnν 
οποίο προs το τέλοs του 19ου οι. ενώθη
κε σε μια ηγουμενία, ένα από το μεγαλύ
τερα μονοσιnριοκά συγκροιιiμοτο του 
Πηλίου σιο χρονιο τηs πρώιμns Τουρκο
κροτίαs, με 'lνευμοιικι'Ι ακτινοβολία σιnν 
ευρύτερη θεσσαλικrΊ περιοχn. 

Το μονοσιπριακό συγκρότημα συνθέ
τουν διώροφα, τριώροφο και τοπικά ισό
γεια συνεχn κτίρια που περιβάλλουν πε
ριμετρικά το καθολικό (εικ.2). Η είσοδοs 
σι'Ιμερα βρίσκεται σιπ νότιο πλευρά του 
περιβόλου, προs τον δρόμο για τrιν 

ενδοχώρα. Παλαιότερο n κύριο εiσοδοs 
nτον στην ανατολική πλευρά, σιον δρό
μο προs την θάλασσα (εκ.3). Στον όρο
φο, πάνω οπό τnν είσοδο, βρίσκεται ο 
ξενώνοs και ονοτολικόιερα τα κελλιο τns 
νότιοs πτέρυγοs, που είναι ξυλόοτεγο κτι
σμα νεώτερns φόσπs (18os - 19os οι.) 

Πολοιότερπ είναι π ονατολικιi πλευ
ρό, αρχικό θολοοκέποστn, που κοταλι'Ι
γει σιnν ορχική εiσοδο τns μονιis, προ
σιοτευμένn με κοταχύσφα Παpαπλεύ
ρωs. στnν βορειοανατολική γωνία του 
περιβόλου υπnρχε nενιαοροοοs πύργοs, 
με περιμετρ κό χαγιάτι σιον τελευταίο 
όροφο. Σnμερα σώzονιοι μόνο ερεfπιο 
των θεμελίων ιου. Οι δύο αυτέs πτέρυγεs 
φέρουν προs το εσωτερικό, ξύλινο χαγιά
τια. Η βόρεια πλευρά, εκτόs οπό τα εγκο
ιαλελειμένα κελλιό, σιεγάzει και την τε
ράστιο φάπεzα τns μονήs, μιαογφεμι
αμένη, με μεγάλο θολωτό υπόγειο, κο
θώs και το μογειρειο. Πλnθοs άλλων κα
τασκευών υπόγειων θολωτών α'lοθnκών 
και σιοών, στnν βόρειο και δυτικιi περιο
χn καλύπτονται οπό uπάza. Ανάμεσα 
σΌυτέs, η παλαιό βρύσn ιου 1660. 

Χοροκτηρισιικn είναι επίσns n εnί
σιρωσn τns αυλιis με οκτ:ινωτn διότσξn 
τns πέτραs, τ:ονίzονταs έτσι αυτό οκρι
βώs τ:ο επικενφο τns μονns, το ναό του 
Σωτιiροs •• όπωs εύστοχο επισημοiνει ο 
Γ. Kίzns. 

�ο καθολικό ονnκει στον οθωνικό τυ
πο, δnλοδη σιον σισυpοειδn εγγεγραμ
μένο με πλόγιεs nμικυκλικέs κόγχεs (χο
ροσιόσιο) κο φιμερέs ιερό Ειδικά, το 
ναό του Σωτnροs χαροκτnρίzουν οι 
πλευριι<έs εξόρσειs των ποροβημόιων, 
που τον εντάσσουν τυπολογικό οτnν 
ομάδα των οθωνιτ:ιΙCών καθολικών με τυ
πι•<ΟΡιό • (Γ Klzηs). Τπν θέση τns λ,τns 

Ι·υ 



κοιέχε. εδώ θολοσκεnns νάρθnκοs με 
οροφο. Κεvφι κό aψιδωτό πρόπυλο 
nλαισιωνει m δυτ, κn δfφυλλn πόρτο 
εισόδου στο νόρθnκα, n προσπέλασn 
tou οποιου γίνεται και Oliό τοξωui στενn 

νότιο θυρίδα. Έτσι, η σπμερινn μορφn 
του καθολικού, αποτελείται οπό δύο συ

νεχόμενουs όγκουs. Δυτικά το διώροφο 
φriμο σιεγοzει ισογειο νάρθnκο Ι<Οι όοο

φο κοιnχουμένων Εξωτερικtι σιεvιi πέ
φιvπ κλίμακα οδnγεί σιο χώρο αυτό, 

που οποτελε;τοι οπό κεvφικό τμnμο 
(πρόναο) και δυο γωνιο<ά πορεκκλnσιο 

Γίνεται προσπάθεια οπό τον σnμερινό 
nγούμενο συγκέvφωσns εδω, σκευων 
και οvuκειμένων που συνθέτουν ιnν ισιο
ρfα ms μovns. Παλαιότερα το παρεκκλn
σια επέστεφον δύο δεκάπλευροι φούλ
λοι, από τουs onoious σnμερα σώzειο 
μόνο ο έναs (βορειοδυτικn γωνία). Στn 

συνέχε α ανατολικό, ο πλούσιοs σε 

ογκοπλασι.κn μορφή ναόs φέρει φειs 
ψnλοτύμnανουs φοuλλουs: ένα δωδε

κόπλευρο κεvφικό και δυο οκτόπλευ
ρουs των παραβnμότων (εικ.4). 

Εικ3. I.M Φλοuουοiου. Α ntέουγο κελλιών. 



Η επισιiμανσn κατασκευαm:ικών ανα
κολουθιών στn δόμnσn του καθολικού 

σε συνδυασμό με m μακρόχρονη ανέ
γερσή του (1595-1602), οδnγησαν τον Γ. 

Kίzn στον καθορισμό διαδοχικών φά
σεων κοτοσκευιis του. Η nρώτn φάσn 

tns κο�ωδομns του κτίσματοs μαρτυρά 
"χονδροειδή κατασκευn και ότεχνn χά
pοξn", που σε συνδυασμό με μοροολο
γικό στοιχεία ισλαμικών επιδράσεων 

"υποβάλλουν ;:n σκέψn, όυ το συνεργείο 
ου έκuσε mν πρώτη m:άθμn του ναού 

nιον περισσότερο εξοικειω:Jένο με μορ-

φέs τούρκικων κτιρίων". Αντιθέτωs n 
δεύτερη φόσn τns άνω στάθμns του μνη

μείου, υnοδεικνύε: συνεργείο που 

"εφαρμόzει ενσυνείδητο και έντεχνα τπ 
βυzαντινn οικοδομικn παράδοσπ •. 

Εξάλλου, μορφολογικό στοιχεία τns φά
σns αυηΊs "είναι σαφέm:ατο βυzανuνns 
κατογωγήs". Τέλοs, η διαπιm:ωμένη δια

φορετική κατασκευrΊ τ:ου ορόφου των 
καmχουμένων, συνηγορεί για μιο φίτn 
φάσn δόμnσns από • nροικισμένουs 

τεχνίτεs, έμnειρουs γνώστεs των παλαιών 
μεθόδων· . 

Εικ.4. Ι.Μ. Φλομουρiου. Γενικn όnοψn. 

Καθολικό. 



Στο εξωτερικό του καθολικού n διοκο
σμnτ:κΠ δ όθεσn είναι ελόχιστn Η κτnτο
ρικιΊ επιγροφn, το λίγο ένθετο μάρμαρο 
στουs τοiχουs, n τοιχογραφία ms κόγχns 
στnν νότιο είσοδο και οι σφυρnλοτοι 
σταυροί στουs φούλλουs, είναι το μόνο 
σnμοντικό στοιχείο σus οσβεστωμένεs 
επιφόνειεs 

Μνnμείο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον n I.M Φλομουρίου • φέρει 
ει<δnλο μορφολογικό στοιχείο του με
ταίχμιου δύο εποχών: τns πρώιμns μετο
βυzαντινήs και τ:ns προχωρnμένns τουρ
κοκρατίοs •• υπογρομμίzει ο Γ Κίzπs. επι
σnμαίνοντοs ποράλλnλα τnν τυπολογική 
επίδρασn των αγιορείτικων καθολικών 
στο μνnμείο, δiκοιολογnμένn και ονομε
vόμενn :σωs, λόγω • τ:ns εξόρmσns τns 
μοvήs οπό το Πατριαρχείο και τns προτέ
ραs θnτείοs του κτ:ι'ηορο στο Άγιον 
Οροs" (ε κ 5). 

Η τοιχογράφnσn του καθολικού για 
όγvωστουs λόγουs δεν ολοκλnρώθπκε 
ποτέ. Κοτόγροφn είναι n Πρόθεσn και το 
κεντρικό τμr'Ίμο του Ιερού, ενώ τοιχογρο
φίεs κοσμούν m θολοδομίο του κυρίωs 
ναού μέχρ τον κοσμήτn κοθώs και ψn
μο του τυμπάνου τns δυuκήs κεροίαs. 

Ελλείψει επιγραφήs, n ακριβήs χρονο
λογία σvεγερσns του ναού, κοθώs και 
επιμέρουs ορχιτεκτονικέs, εικονογραφι
κέs και τεχνοφοπικέs πορατnρnσειs συ
νnγορουν για μια κατά προσέγγισπ χρο
νολόγnσn των το.χογροφιών του στο 
πρώτο μισό του 17ου οι. 

Προκειτοι για nμιτελέs, αλλά αcιόλογο 
zωγραφικό σύνολο. Η ενδιαφέρουσα και 
πλούσια θεματογραφία, ο δυναμισμόs 
<ΟΙ n δραμοιικότnτα των συνθέσεων. τα 
zωnρό χρώματα, μαρτυρούν ικσνούs 
zωγράφουs, των οποίων το πρότυπα πα-

ροπέμπουν στο μεγάλο καλλιτεχνικό 
ρεύματα του 16ου οι. Επιδρόσειs δυτι
κών προτύπων ανιχνεύονται τόσο σε επι
μέρουs συνθέσΕJs, όσο και στο γενικότε
ρο ύφοs των τοαογραφιών. 

Αν και οποσποσμοτ:ικόs, ο σnμοvτ:ικόs 
εικονογροφι κόs διάκοσμοs του καθολι
κού, υποφέρει οπό ρnγμοτώσειs τns θο
λοδομίοs, τ:ιs συνοκόλουθεs πρόχειρεs 
επεμβόσειs στερέωσπs και mν υγρασία. 

Το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο 
κατολομβόνει σχεδόν όλο το χώρο ιns 
ονοτολικήs καμόροs Σήμερα λείπει n 
·ποδιά του, ενώ διατnρεί mν επάνω 
σειρά των εικόνων τπs Μεγόλns Δέnσπs, 
τιs εικόνεs του Δωδεκαόριου και ιιs δε
σποτ:κέs. Πρόκειιαι για έργο χαμnλού 
αναγλύφου με έντονο δυιικόιροπο δια
κοσμnτικά μοτ:iβα, πιθανόν του ιέλουs 
του 17ου οι 

Στον πρώτο όροφο ms ονατολικπs 
πτέρυγοs των κελλιών, δίπλα στο aρχο
νταρίκι, στεγόzειαι παρεκκλήσι αφιερω
μένο στουs πρωιοκορυφαίουs Αποστό-

λουs Πετρο και Παύλο Ο μικρών δια
στάσεων εnιμήκπs νοόs διοσώzει ενδια
φέρουσεs ιοιχογραφίεs του 1644, έργο 
των zωγράφων Γεωργίου και Δnμnφίου 

από τnν Καστοριά. Το εικονογραφικό 
πρόγραμμα, εκτόs των καθιερωμένων 
θεμάτων, περιλαμβάνει κύκλο των μαρ
τυρίων των Αποστόλων καθώs και απει
κόνιση του κιήτοροs τns μονr'Ίs Φλαμου
ρίου, του οσiου Συμεώνοs 

Αξίzει να σnμειωθεί, ότι n πρόσβασn 
ιns ομόδαs εργασlαs στο εσωτερικό τns 

μονήs και του καθολικού ήιαν ολιγόλε
πτπ και n φωιογράφnσn δεν επεφαππ 
από ιουs μοναχούs. 

Εικ.5. Ι. Μ. Φλομουρiου. Α όψn τns μονήs. 



ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Πρόκειται για ένα μεγάλο υπ οδε ιγ ματ ικό μονοσιnριακό συγκρότnμα. 

Η μονιi σιiμερα εμφανίzει nολλέs φθορέs. Οι εnισκευέs "nρόχειρεs και με φόnο αφαιρετικό". όnωs 

χαροκτnρισι:κό επισnμοίνει ο Γ Kizns. έγιναν οπό ωυs μονοχούs Είναι προφανέs ότ: το μέγεθοs και ο 
ειδικέs κοωσκευέs των κτισμάτων τns μονήs κοθωs και το δυσπρόσιτο ιns περιοχπs καθιστούν ιnν 
αποκσιόσιοσn ιδιαίτερο εξειδικευμέvn, χρονοβόρο και nολυδόnονn. Η πολύπλοκn όμωs μορφολογικό 
κο λειτουργ•κά ενδιοφερουσο σuvθεσn του καθολικού δικαιώνει κάθε nροσπάθΕJο συντιiρnσns κοι σνό
δειξns των στοιχ είων του 

Η πολιτεία αναμένεται να στοθεf στο ύψοs των περιστάσεων και να συμ βάλλει μεθοδικό και οnοιελε
σμοτικό στn διατήρnσn τns ιστορίοs και στnν ενίσχυσ n του μοναχισμού. 

κ Γερμανόs. Μnφοnολίτns Δnμnφιόδοs. "Τρίο σιγίλλιο ιns Μονήs Φλομουρίου. των Παιριαρχωv 
Κωνσιοντινουnόλεωs ιερεμΙου Β' και Τιμοθέου Β'. ΘΧ. ι. 1 (1930). σ. 113 -120 

Kίzns Γ .• ·Η Μονή Φλομουρίου στο Πήλιο·. Εκκiinσίεs στnν Eiiiiόδa μεrά rnν Μωσn, τ. 11 • Ε.Μ.Π.Σ.Ι.Α .• 

Αθιiνσ 1982, σ. 1 51 -166 

Κορδόωs Γ., Η ισrορία rns εnαρχfαs Bόiiαu και Αγιάs. Αθήνα 1960. σ.411 - 412 

Κωνσταντινίδns Α., 'Ή Μονή Φλαμουρίου ". ΘΧ, τ.5 (1936). σ.162 -176 

Κωνσταντινίδns Α., Λεύκωμα επιγραφών και σχεδίων, Αλεξάνδρεια 1961, σ.43, οχ 69 

Nanoυ Μ., La peinture myrale du XVI/eme siecle sur le Mont - Pelιon. Le decor peint de l'eglιse σe 

Saint -Athanase a Zagora. Memoire de D E.A.,Paris 1987 (οδnμοσίευτn μετοnωχ,ακι'ι 

ε ργ οσ ίσ). σ. 28 -31. 46 -50 

Nanoυ Μ., • Monυments et peintures murales dυ XVIIeme siecle sur e Mont-Pelιon •• θεσσαnια. 

Δεκαπέvrε χρόνια αρχαιοiiογικfιs έρευναs, 1975- 1990. Anorεiiέσμarα και προσnrικεs, 

Πρακυκό Διεθνούs Συνεδρίου, Λυών 1990, τ. Β' Αθήνα 1994,σ. 387-389, 391, 

393-396. 

Πιομnίνοs Φ., Έniinvεs αγιογράφοι μέχρι ro 1821, Αθιiνο 1984, σ. 75, 100,475 

Σισιλιόνοs Δ., Η Μακρινίrσα και ro Πniiιo, Ισrορίσ -Μνnμεια -Επιγραφαί, Αθήναι 1939, σ. 1 53 - 157 

Τσοnοωύ Δ. • Η επ· του Πnλίου Μονή Φλομοuρίου και ο κιnτωρ αυτήs Όrnos Συμεών". 

θ.Χ., ι. 1 (1 930), σ. 1 1 1 -112 

Τσοnοτ:ού Δ , Γn και γεωργοί rns θεσσαiiίαs καrά rnν Τουρκοκραrίαν, Αθnνο 1983, σ 72, 79 -80 

Χοιznδόκns Μ., Έiiiinνεs zωγράφοι μεrά rnν άnωσn (1453 - 1830), Αθήνα 1987. σ. 21 7, 268 

θ. Χ.: θεσσαλικό Χρ ονικό 





4.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΡΑΣΟΥΣΑΣ" ή "ΡΑΣΟΒΑΣ" 

(ΖΑΓΟΡΑΣ) 

Xpόvos ιδpυσns: 

Διεύθυνσn: 

Ιδιοκτnσιοκό: 

Εγκοωλελειμμένο 

Axpovo�όynτn Η ύnαρξn βεβαιώνεται αnό τον 13ο οι. 

μεταξύ Ζαγορόs και Πουρfου 

I. Μnφόnολn Δnμnφιόδοs 

Εορτόzει- nονnγυρίzει: 21 Νοεμβρίου (Εισόδια τns Θεοτόκου) 



ρίσκετοι βορειοδυτικο ιπs Ζσγορόs, 
σε ειδυλλιοκn τοποθεσία, με έντονn 

βλόστπσπ και κολλιέργειεs, σε υψόμετρο 
572μ. Στπ διαδρομn Ζσγορόs - Πουρίου, 
2,5 χλμ μετά τπ Ζαγορά, ογροτικόs δρό
μοs αριστερό, ονπφορικόs και δύσβοτοs 
οδπγει μετά οπό 3 χλμ περίπου σιο χώ
ρο ms Ι. Μ. τns Πονογiαs τns Ρόσοβοs 
τns oπoios σnμερα σώzειοι μόνο το κα
θολικό (εικ.1 ). 

Η προέλευσn τns Εηωνυμίαs • Ροαου
σο • ri • Ρόσοβο • παραμένει αβέβαιn. 
Ωσιόσο κοινή ερμπνευuκri προσέγγισπ 
του ονόμοτ:οs οπό τ:ουs Δ. Σ σιλιόνο, Γ. 

Κορδότο και Γ. Θωμά, αποδίδει σλαβική 
npοέλευσn σιnν επωνυμία. Ο zογοροίοs 
ποιnτήs Π. Μόγνπs υποθέτει αραβικn 
ετυμολογικn nροέλΕυσπ του ονόμοτ:οs : 

ράσουο = δώρο - δωροδοκία, όρο Πα
ναγία η Ροσοβσ, δnλοδn Παναγία n Δω

ροδόφο. Τέλοs ο Α. Κωνστσντ,νίδns εκ

φράzονιοs τnν τοπική παράδοσn, συν

δέει - ισωs όχι οδικσ - την προσωνυμία 
• Ράσουσο • rΊ • Ρόσοβα • με παρόσιασn 
ε.κόνοs, προφονώs των Εισοδίων τns 
Θεοτόκου, όπου n φιετήs Θεοτόκοs 

Εικ 2. Ι.Μ. Πονογiοs ?όσοβοs. Δ πλευρά. 
Ερειπιο μovns. Κρπνn του 1915. 

Εικ.3. Ι.Μ. Πονογlοs Ρόσοβοs Καθολικό. 

Ν oιvn. Είσοδοs. 

ενδεδυμένn ·ράσο· (χιτώνοs - μοφόριο) 
οδnγείτοι και οφιερώνειοι οπό τ:ουs γο

νείs τns σιον ναό Αξίzει να σnμειωθε: ότι 
σε παρόμοιο εικονογραφικό τυπο απει
κονίzετοι n ΘΕοιόκοs σΕ παιδική nλικiα 
μειοξύ των γονέων τns, σΕ τοιχογραφία 
του ανατ:ολ κού ιμr'ψατοs του βορεινού 
τοίχου του κυρίωs ναού, οκριβώs δίπλα 

σιο τέμπλο (εικ.7). 

Η ύπαρξn τns μονήs βεβαιωνεται nδn 
οπό τον 13ο οι. Πράγματι σε συνοδικέs 
πρόξειs - σιγίλλιο (1270-71 κο 1272) 

και σε ουτοκροτορικό χρυσόβουλλο 
(1272), επικυρώνεται από τον Ποφιόρχπ 
Κων/πόλεωs Ιωσήφ και από τον αυτο
κράτορα Μιχαήλ Η Παλαιολόγο αντι

σιοιχα, το μονύδριο τns Ράσουσαs ωs 
μετόχι τns μονns Μοκρυνιιίσσπs. Τελευ
ιοίοs μοναχόs nιον ο Ανοιάλιοs ο οποίοs 
απεβίωσε περίπου το 1885. 

Από τπν παλιά μονή, μέχρι το 1970, 

διοσώzοντον ο περίβολοs, π ονατολικιi 
και νότια πτέρυγα των κελλιών και ερεί

πια τπs δυτικns. Σήμερα σώzειοι μόνο το 
καθολικό, το οποίο και παραμένει οχρο-



νολόγnιο. Οι πολλέS και άιεχνεs μεταγε

νέστερεs επεμβόσειs σιερέωσns και • σu

ντήρnσπs· του κuσμστοs και των τοιχο

yροφιών ωυ και n σnμερινιi κακrΊ κατά

σιοσn σιnν οποίο βρίσκετα , δεν αποτε

λοuν ασφολέs κριτήριο για ιnν ανίχνευ
ση ιns ισιορiοs ιου και δεν επιτρέπουν 
πε.ρο ιέρω ορχιτεκτονικέs n τεχνοτροπι

κέs nαροτnριiσειs που θα οδnγούσον σε 

ιθονn χρονολόγnσn. Ωστόσο ο Α 

Κωνσιο.,ιτινίδns, βάσει γροπιrΊs μαριυ

ρiοs σε Ποροκλnuκn του ναού, ανάγει το 

κιiσμο σ:ο ο' υισό του 17ου οι. Tn χρο

νολογικn τοποθέιnσn του μνnμείου σιον 

17ο οι. ενισχυουν ορισμένεs τυπολογικέs 

και μορφολογικεs nαροιnρrΊσειs όnωs ο 
ορχιτεκωνικόs ιύιοs ναού, οι χαμπλοί 

τυφλοί θόλοι, n εν•αΌ στέγοσn, π χρονο
λόγnσn του ιέμπλου σιο τέλοs του 17ου 

σι - λόγω τns τεχνικns του προστύπου 

σνσγλυφου ιου - κοθώs και n ύπαρξn 

εικόνων και βιβλίων ιου ιδίου επίσns 

σιώνc 
Παροτnρnσειs του Α. Κωνστοντινίδn 

και αρχειακό στοιχείο ιns 7ns Εφορείαs 
Βυzσντινών Αρχοιοτnτων αναφέρουν ότ: 
σιnν ονοιολικιi πλευρά τns μονrΊs υπrΊρ

χε πυλώνοs - διαβατικό, σιεγασμέvοs με 

nμικυλινδριιcιi καμάρα. Σιnν ίδιο πλευρά 

σιεγόzοντον το nγουμενείο, ενώ διώρο

φεs πτέρυγεs κυρίων με κελλιά, ξενώνεs, 
nορεκκλιiσι ιcα άλλουs βοnθnτ κούs 

xwpous περιέβαλαν το καθολικό προσ

δίδοντοs σιn μονιi φρουριο<ό χορακύl

ρο Ερείπιο των κτιρίων αυτών ανιχνεύ
ονται σriμερο δυιικά, ανατολικά και κυ
ρiωs βόρειc, όπου παραμένει προσκολ

λημένο το καθολικό. Αντίθετα n νότιο 

πλευρό ιου ναού, όιου και n μονοδικn 

πόρ:ο εισόδου σιο εσωτεpικό του, είναι 

επιμελημένο ισοnεδωμενn. Επί των δυτr-

κών ερειπίων σώzεται κρnνn του 1915 

(εικ 1, 2, 3, 4). 
Το καθολικό αποτελεrιaι οπό δυο 

ορθογώνιουs συνεχόμενουs κατά μnκοs 
χώρουs με υnοτυπώδn στουpικn κάιο

ψn, οι οποίοι καλύπτοντα από δύο χαμn

λωμένουs τυφλούs θόλουs. Κάθε θόλοs 

φέρεται επί τεσσάρων nοροστάδων, 

μέσω ισάριθμων τόξων. Οι θόλο συνδέ
οντσι μεταξύ τουs με nμικυλινδρικn κα

μόρα. Δίρριχιn σιέγn οπό σχιστολιθικέs 

πλόκεs καλύπτει εξωτερικό το ναό, στnν 

οποίο προβάλλουν κωνικοι οι δύο 

Εικ.4. Ι.Μ. Παναγfοs Ρόσοβαs. Α όψn 

καθολικού Περιβόλλων χώροs 



.:;.? 

τυφλοί θόλοι. Πρόκειται για σπάνιο αρχι
τεκωνικό τύπο ναού, μοναδικό δείγμα 

στπν περιοχn του Πnλίου (εικ. 1, 3, 4, 5, 

6). 
Τέσσεριs ογκώδειs αντnρίδεs προβόλ

λοιΝ στn νότιο όψn σε θέσειs τυχοίεs ωs 
προs τα ανοiγμστα, καταργώνταs καθε 
αισθnτικιi και αναλογία. Προφανώs στα
τικοί λόγοι επέβαλαν τnν κοιοσκευn τουs 
(εικ. 3, 4) Εξωτερικά οι επιφάνειεs έχουν 
επ.χριστεί π,θανότατα το ίδιο διάστnμα 

που έγ•ναν ο εργασίεs στερέωσns. Ωστό
σο n υγρασία είναι διάχυτn παντού, αλλά 
κυρίωs στn στέγn όπου λόγω των φυτών 
και τns γενικns εγκατόλειψns έχει δn
μιουργnσει σnμανuκα προβλnματα (εικ 

5, 6). 

Ει<.5. Ι.Μ. Πανσγίοs Ρόσοβοs 

Σιέγεs καθολικού. 

ΠροβλrΊμστσ υγρσσίσs. 
Εικ.6. Ι Μ ΠανΟ'{ίσs Ρόοοβοs 

Σιέγεs κοθολ κού 
Πpοβλtιμοιc υγρσσίοs 



Ο εσωιερικοs διοκοσμοs ιου ναού 

δ οιnρε;ιο οποσπασμαι κό. Μεγάλο 

ψήμα ιων τοιχογραφιών ι<αιοσφόφnκε 

κοιά m διάρκεια εργασιών σιερέωσns 

οnό �ous κατοίκουs ιns Ζαγορόs το 
1915, ενώ επιzωγραφίσειs και υγρασία 

αλίlοίωσαν ό,ι: απέμεινε. Στον χώρο του 

Ιερού δεν διατnρεfται καμία παρόσιοσn. 

Σε κολn κατάσιασn, ανέnαφεs μειογενέ

σιερων επεμβάσεων εμφανίzονται οι 

ιοιχογραφίεs ωυ ανατολικού ιμnμοιοs 

�ου βόρειου τοίχου του κυρίωs ναού 

εικ.7). 1-i διάιαξn των τοιχογραφιών, 

σίψφωνα με τα καθιερωμένα, περιλομ
βόνε.ι σειρά ολόσωμων αγίων σιnν ><:ότω 

zώvn, ενδιόμεσn σιενότερn zώνn με σιn

θόρια αγίων και σκnνέs ιου Ακάθιστου 

Ύμνοu στην ανώτερn zώνn. Το εσωρόχια 

ων τόξων καλύπωυν ολόσωμοι προφn

ιεs, ενώ σιnν εγκάρσιο ιωμάρο σώzειαι 
αποσπασματικό n nαοόσιοσn του Αίνων 

ε.ικ 7, 8, 9). 

Ε1κ 7. Ι.Μ. Πανογiοs Ρόοοβοs. 

Κοθολιι<ό. Τσιχογροφίεs 

Β τοίχοs. Α ψιiμο 
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Γενικό στουs τοfχουs και στnν oρo<Dn, 
οι ρnγματώσειs είναι διοίτερο σnμοντικέs 
(εικ. 9. 1 0). Οι επισκευεs που έγιναν είναι 

τελείωs επιφονειακέs και αφορούν κυ
ρίωs κάλυψn με τσψεντοκον·α n άλλο 
υλικό στnν κάτω zώνn και σε φnματο 
τόξων και θόλων. Η εργοσiο έγινε εντε
λώs πρόχειρα προκειμένου να αποφευ
χθεί n κατόρρευσn του ναού (εικ. 11, 12). 

Οι τοιχογραφίεs καταστρέφονται κολυμ
μένεs από τσιμέντο. ξύλα και σίδερα, 
άτεχνα καρφωμένα οπουδήποτε. για τnν 
προσωρινn έστω υποστnλωσπ τns ορο
φns και τ:ων τοιχωμάτων (ειι<. 13, 14, 15). 
Επεμβάσειs υπάρχουν ακόμα και στο ξυ
λόγλυπτο εξαίσιο τέμπλο που χρονολο
γείται στο τ:έλοs τ:ου 17ou οι. (εικ. 15, 16, 

17). 

Εικ.8. Ι Μ. Πονογίοs Ρόσοβοs. 

Καθολικό. Τοιχογροφίεs. 

Εικ.9. Ι.Μ. Πονογίοs Ροσοβοs 
Κοθολ κό Τοιχογροφίεs 

Ρnγμοιώσειs. 

Εικ 10. Ι.Μ Πονογίοs Ρόσοβοs 

Κοθολικο. Ρnγμοιώσειs 
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Εικ.14. I Μ. Πoνoyios Ράσοβοs. Καθολικό 

Πρόχειρn υnοmήριξn τόξου 

Ει κ 15. Ι. Μ. Πoνoylos Ρόσοβοs. Κοθοnιιςό 

Πρόχειρn υnοσιriριξn τοξου σϊ:Ο Ιφο 
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ΕΚτJΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μακραιωνn ιστορία τns μονns, το ιδ αίτερο tυΓlολογικά και μορφολογικά καθολικό τns. οι 

ενδιαφέρουσεs τοιχογραφίεs και το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοποθετούν το μνημείο μεταξύ των σn

μαντ:κοτέρων τns περιοχns 

Σnμερα το καθολικό καταρρέει Οι ρπγμαιώσε.s βαθειέs και πολυπλπθείs, σχεδόν σε όλα τα στοιχείο ιr.s 

δομns του, επιβάλλουν άμεσα αnμαντικέs επεμβόσειs στερέωσns. Παλαιότερεs προσπάθειεs ανεξέλεγκτων 

και πρόχειρων επισκευών επιτείνουν ι:πν καιαστροφn του. Η υγρασία που διεισδύει καθημερινό, <υρίωs αr.ό 
ι:n στέγn, διαβρώνει τnν τοιχοποιία και επιταχύνει ιn φθορά του εσωτερικού διάκοσμου Η εικόνα όλων 

αυτών των ξύλων, σίδερων και καρφιών στηριγμένων βόρβορο στα πρόσωπα των αγίων προκαλεί και 
προσβάλλει το θρησκευτικό συναίσθnμσ των προσκυνητών. 

Η προσεκτικn απομόκρυνσn όλων των πρόχειρων κατασκευών σε συνδυασμό οπωσδr'ιποιε με εργοσίεs 

επισκευns και αποκατόατασns του καθολικού και στn συνέχεια n αποκάλυψη -όπου είναι εφικιn και συντri

ρnσn των αυθεντικών τοιχογραφιών, αποτελούν ελαχίστ:π υποχρέωσn προσφορόs του σύγχρονου πολιτι
σμού στnν τέχνn και τ:ιs αξίεs του nαρελθόντοs που κινδυνεύουν να χαθούν για πόντο. 

Τέλοs αξίzει να επισημάνουμε όι:ι προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνοs συρρικνωσns του zωιικο 
χώρου του παλαιού συγκροτι'ψατοs, επιβάλλεται n οριοθέmαη και προστασία ιου περιγρόμματοs ώστε τα 
λιγοστό εναπομείναντα ερείπια να παραμείνουν αδιάι;ιευστο μάρωρεs τns ιατορίαs τ:ns μονήs, σnμο�ικέs 
πnγέs πλnροφόρnσns στο μέλλον. 
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5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ ΖΑΓΟΡΑΣ 

Χρονοs iδρυσns: 

Διεύθuνσn: 

Ιδιο<ιnσιακό: 

Εγ<αταλελειμμένο 

Ανόγειαι στιs αρχέs του 18ου οι Καθολικό 1733 

Μεγάλο Ρεμα Ζαγοράs 

Ι. Μnφόnολn Δnμnφιόδοs 

Εοριόzει - nσνnγυρίzει: 8 Νοεμβρίου (Σύναξιs Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

Μιχαήλ και Γαβριnλ) 



νατολικά τns Ζαγοpαs. δίπλα στο 
ρέμα του χειμάρρου Καλοκαιρινου. 

n I Μ. Ταξιαρχών δ ιακρίνεται από ψnλά, 
CΓια μεσο περίπου ms διαδρομns Ζαγο
ρόs - Χορευτού. Κατnφορ ικόs βατόs 
δρόμοs δεξιά οδπγεί στο γεφύρι του χει
μάρρου και απέναντι μετό από 200μ. 
βρίσκουμε mν μονn. Χιισμένn σε επ
πεδο ξέφωτο περιβάλλεται από έντονη 
βλάστnσn, ποικίλο δένιρα, θόμνουs και 
καλλιεργnσιμεs εκτάσειs. Tn γραφικότητα 
του τοπίου επιτείνουν τα αιωνόβιο κυπα
ρισσισ. που δεσnόzουν σmν nεpιoxri 
σναδεικνύονιοs ιδιαίτερο το ερειπωμένο 
σrμερσ μοvαστr'φι (εικ. 1, 2). 

Η ίδρυση τns μονns ανάγεται στιs 

ορχεs του 18ου οι. ίσωs και παλαιότερα, 
συμφωνα με γροnτέs μσpτυρίεs, που 
διαοώzουν παλαιό • Παρρnσiα - Πρόθε

ση ι1705). καθώs και βιβλίο Χρονικών 

τns μονιls, του οποίου n δ ιnγnσn αρχίzει 
οπό το 1728. 

Αγνώστου οιτ:ίοs σοβσρn κατσσφοφn 

ή επέκτσσn και αυξnσn του ανθρώπινου 
δυναμικού τns μονns υπαγορεύουν mν 

'εκ βόθρων" ανσκσίνισn τns μεταξύ των 

ετών 1733 και 1795, όnωs μαρτυρούν 

Εικ 2. Ι. Μ. Τοξισρχώv Zoyopόs. Δ όψn 

Εικ 3. Ι.Μ. Ταξιαρχών Ζογορόs. 

Δ πιέρυγο. 



ενεπiγροφεs πλάκεs ενιοιχισμένεs στnν 
aψίδα του ιερού εξωτερικά, σιn δυτικιi 
όφn τοι.ι καθολικού και στn δυτική άλλο
τε κυριο εισοδο ms μσνιis (εικ.4,5) Σύμ
φωνο με us επ•γραφέs ουτέs το σημερινό 
καθολικό κτίσιnκε το 1733, με δαnάνn 
του ιερομόναχου Ευγενίου, ηγουμένου 
τns μονιis Η ονέγερσn των κελλιών και 
λοιπών nροσκτισμότων έλαβε χώρο 
αργότερα, το 1795, επί nγουμενίαs Προ
κοπίου του Μικρού, από τον πρωτομά
στορα Μοοτροδι'ψο, με ιn συνδρομn 

όλων των κατοίκων ms Ζαγοράs. 
Εκατόν σάραντα χρόνια μετά, το 187 4, 

rυρκσγιό πpοκαλεί εκτεταμένεs κοτο
σφοφέs στο μοναστηριακό συγκρόmμα, 
για ιnν αποκαίάστοαn των οποίων συν
δράμουν τόσο οι κάτοικοι ms περιοχns, 
όσο και οι απόδημοι στnν Αλεξανδρεια 
συμποιριώτεs. 

Άγνωσιοs παραμένει ο οκριβήs χρό
νοs εγιeοίολειψns ms μονήs Ενώ το μο
ναστήρι βρίσκεται "εν ενεργεία το 1904, 

όταν ο μnλιώτns μοναχόs θεοφάνηs 
υπογράφει τιs τελευτοΈs ενθυμήσειs, 
που διασώzει το βιβλίο των Χρονικών 
τns μονns, το 1961 σ Α. Κωνσταντινίδns 
αναφέρει τnν μονή ωs εγκαταλελειμμένn, 
επισnμοίνοντοs χαροκτnριοτικά τnν ·από 
πολλού· κατάρρευση του ανατολικού 
άκρου ιns βόρειαs πτέρυγοs των κελ
λιών 

Σύμφωνο με τιs nολύτιμεs σιiμερσ πε
ριγροφέs του ιδιου ε.ρεννnτn, ο άλλσιε 
υψnλόs nερfβολοs ms μονns προσέδιδε 
εεωιερικό φρουρια<ό χαρσκτnρο στο 

μονασιnριοκό συγφότnμα. Οι πτέρυγεs 
σε σχήμα n. r.ou κατελάμβαναν τn βό
ρειο, δuτικιi και νότιο πλευρά, εσωτερικά 

εριελόμβοναν ισόγειο δ.ομερfσμαια με 
ελοιοφιβείο, αλευρόμυλο, μογειρεrο. 

Εικ.4. Ι.Μ Ταξιαρχών Ζογορόs. Καθολικό 

Δ όψn. Ενεnίγροφn nλόκα. 

Εικ5 I.M Ταξιαρχών Ζαγορόs 

Καθολικό. Ενεniγροφn nλόκο στn 

κόγχn του Ιερού εξωτεοικό 



οnοθnκεs, στόβnουs και όροφο με το 

κελnιά των μοναχών, φάπεzο, άνετο 

ορχονταρfκι και το κεnnιά των επισκε

nτων Η πρόσβαση στουs χώpουs ιου 

ορόφου nιαν εφικτn μέσω τns ξύλινns 

γραφιιe:ns στοοs (χαγιάο προs ιο εσωτε

ρικό τns αυnrιs. 

Το επιβλητικό άλλοτε συγκρόmμα 

μαρτυρά ένδοξο παρελθόν, το οποίο 

στnν μακραίωνη πορεία τns μονns ιουτi

στnκε με mν έντονη κοrνων.κn προσφο

ρά των μοναχών στουs αναξιοπαθούντεs 

κατοfκουs τns ευρύτερns περιοχns. Το 

ονομαστό θρπσκευτικό - εμπορ κό στ:s 8 

'\Jοεμβρίου και n ετrΊσια λιτανεία τns εικό

ναs των Ταξιαρχων στπν πεpιοχn Ζαγο

ράs, επιβεβαιώνουν zωντανrΊ παρουσία 

και σχέσn των μοναχων και των κατοίκων 

των γύρω χωριών. Πράγματι, ο Α Φι

λιnnίδns, στα 1815, περιγράφονταs τnν 

σnμοντικιi κιnμοιικn rεριουσια •ns μο

νrΊs, τιs εύφορεs και nλούσιεs καλλιέρ

γειεs, επισημαίνει παρόλnnnα ιο μέγεθοs 

τns προσφοράs και ελεnμοσύνπs των μο

ναχών. 

Εικ.6. '.Μ. Ταξιαρχών Ζσγοροs 

ΒΔ ερειnωμενn nτέρυγο κελλιών 



Σήμερα οπό το κτίσματα τπs μονns 
αί>zονιαι τμπματα τns δυτικήs και νότιοs 
nλευρόs του περιβόλου, ιο ερειπωμένο 
σχεδόν διώροφο Ι(τίσμο των κελλιών σιn 

βορειοδυτική γωνία (που χρnσιμοποιείτοι 
γιο τn φύλαξn προβάτων) και λιγοστά 
ερείπιο τns βορεινns και νότιοs πτέρυγαs 

(εικ. 2, 3, 6). 

Ανσι:ολικό το καθολικό διοτnρείτοι σε 

κακή κατaστοσn. Πρόκειτο γιο μονό

χωρο επιμnκn ναό, στεγασμένο με δίρρι
χτn nλοκοσκεπri στέγπ με σnμαντικέs 
οnοτιμriσειs των αετωμάτων στn Δ κο Α 
πλευρό (εικ. 7) Ευρεία ξύλινn στοά (χα
γιάτι) περιβάλλει τn δυτική όψn τns εισό
δου και το μεγαλύτερο μέpοs τns βό
ρειοs, το ονοτολικο άκρο ms oπoios κο
ιό τον Α Κωνστονιινίδn κατελάuβονε 

nολοιότερο μικρό παρεκκλήσι αφιερω
μένο στουs Αγίουs θεοδώρουs και στουs 
Αγίουs Πάνιεs, που επικοινωνούσε μέσω 
εσωτερικού μικρού ονοlγμοτοs με το 
Ιερό ιου Καθολικού (ει κ. 8, 9, 1 Ο). 

Πρόσφατα ανακατοσκευάστnκε όλn n 
λιθοδομri ιns βόρειοs nλευρόs με ·σε
νάz" οπό σκυρόδεμα, όπου διονοίχθn
κον ορθογώνιο απλό παράθυρο και 

πόρτεs, εξαφανίzοντοs ταυτόχρονο κάθε 
ίχνοs του nρουπάρχονιοs παρεκκλπσίου, 

με αποτέλεσμα να χαθούν τα μορφολο
γικό και δομικό στοιχείο τns αρχικris κα
ιοσκευns και να δnμιουργπθούν σπμα
ντικά τεχνικά nροβλnματα λόγω τπs με
μονωμένns οσύμβοτns με ιο υπόλοιπο 
κτίσμα κακότεχνrs εnέμβοσns. Κατά ιnν 

εnανακοτοσκευn �ns στοάs αρκετά ξύλα 
αντιιcατοστόθnκον ι<οθώs και πολλέs 
σι<εnόπλοκεs <ΟΙ, ενώ n στήριξn στnν 
δυτικri πλευρά έγινε στιs παλο•έs δοκο
θήκεs, στο νεο βορεινό ιοίχο διονοίχτn
κον φύπεs σε διaφορο σnμεία τns λιθο-

Εικ.7. Ι.Μ. Ταξιαρχών Ζαγορόs. Καθοrικό 

ΝΔ όnοψn. 

Εικ.8. Ι. Μ. Ταξ:αρχών Zayopόs. Κοθολ·κό 

Δ όq.n. Είσοδοs. 

16'5 



δομns, χωρίs τnν αναγκαία υποδομn και 
υnοστnριξn με αποτέλεσμα να εμφα
νισθοίιν βοθειs κο επιμnκειs ρωγμέs σε 

πολλά οnμείο Η κοκότεχνn ouτn επέμ
βαση στο παλαιό κτίσμα, εροσιιεχνικn, 
εφορμόzοντοs ονορθόδοξεs μεθόδουs 
στερέωσns, ε'lέφερε σnμοντικέs βλάβεs 

κυρίωs στιs δύο γωνίεs, βορειοδυτικn και 
βορειοονοιολικn. όπου οι ιοίχοι εμφσνί

zουν μετcτοnΙσn (εικ. 1 Ο. 11, 12. 13, 

18). Στn συνέχεια ιο εξωτερικό περιμε
τρικό πεzούλι συμπλnρώθnκε με τσ·με
ντολίθουs και οι ξύλινοι ορθοστοτεs στπ-

ρίχτnκον σ' αυτό χωρίs τιs αποιτούμενεs 
μεταλλικέs υποδοχέs. Σ' ουτn m φόσn 
υ'lοθέιουμε όu θα έγινε και π επισκευιi 

τns κύριοs στέγns ιου ναού 
Η νόuα πλευρό φοποnοιnμένπ, διο

τnρείται σε κοκπ κοτόστοσn με εντσνεs 

εnιμnκειs ρωγμέs σε όλn ιnν επιφάνεια 

τns όψns και nολλέs μ κρότερεs ρnγμο
τωσειs στο γείσο (εικ. 14, 15, 16, 17). Η 

ύπαρξn δοκοθnκών σε κοτόλλnλο ύψοs, 
n τειχισμένn πόρτο με ιο τυφλό aψίδωμα 
αλλά και κόnοιεs κοτ:οσκευασuκέs • ονn
συχίεs • στπν επιφόνε.α τns λιθοδομns, 

Εικ 9. Ι.Μ. Ταξιαρχών Ζαγορόs. Καθολικό 

ΒΔ όψn. 

Εικ 10. lM Ταξιαρχών Ζογορόs. Καθολι:<Ο 

Β όψn 

Εικ.11. Ι Μ Ταξιαρχών Ζογοραs 

Κοθοnιι<ό. ΒΔ γωνια.Σrμανιικέs 

ρωγμέs '<αι μετατοnισn nιθοδομns. 

Ε κ.12. I.M. Ταξιαρχων Ζογοραs Καθολικό 

ΒΔ άκρο nεριστ<i>οι-. Στήριξn στέγns 

Εικ 13. Ι.Μ. Ταξιαρχών Zαyopόs Κaθοn:<ό 

Δ όψn. Σιr'ιριξn στέyns περιστώου 





Εικ.14. Ι. Μ Ταξιαρχών Ζαγοοόs.Καθολικό. 

ΝΑ όψn. 

Εικ.15 I.M. Ταξιαρχών Ζαγορόs 

Καθολικο.Ρωγμέs σm Ν όψn 

Εικ.16. Ι. Μ Ταξιαρχών Ζογορόs. Καθοi!ικο 

Ν όψη. Κuσμένη nόρτα. 

Εικ.17. Ι.Μ. Ταξιαρχών Ζαγοροs. Καθολικό 

Ν όψη. Σηuαντικεs ρnγμαιWσειs. 



εύλογα ερωτιiματα για προ
ιωιασκευέs που αργότερα 

�IV1\ι Άλλωσιε π όnοψn τns Ε. 
ιιιwuuοου όu ·κο ιό τnν δυuκιiν και 

λευρό ο ναόs rιεριβόλλειοι εξω-
υnό ανοιχτού υnοσιέγου, απολιi
κατό το ανοικτό άκρο ειs nαρεκ

τιμώμενο επ' ονόμαιι των 
Θεοδώρων κοι Αγίων Πόvτ:ων", 

σνιίθειn ωs nρos τον nροσανα
με εκείνn του Α. Κωνσιαvτ:ινίδn, 

ιφtηει να ερεuνnθεi διόι: ενισχύειαι 
το γf){ονόs όι.ι συνnθωs σιουs 

ναούs του Πnλίου, οι 
στοέs βplσκονται σιnν δυτικιi 
πλευρό 

σvοτολικn όψn n κόγχn του Ιερού 

με πέντε αβοθιi aψιδώματα, 
στο δύο από αυτά εvτ:οιχίzονται 

εvεrίγροφεs πλόκεs ενώ σιο 
διομορφώνειω μικρό άνοιγμα 

5, 18 
δυτικn πλευρά του <αθολικού, 

κουφισιικό τόξο υπεράνω τns ει
κοσμεί ωιχογροφίο του ορχόγγε-

ΜιχarΊλ του έιοJs 1794, ενώ nορα

εκοtέρωθεν ιns εισόδου, σε ιο
εσοχέs, ιέσσεριs τοιχογροφίεs 
που τεχνοφοπικό παpοπέμnουν 

μετaγεvέστερεs Ε'ΙΟΧέs (εκ 19,20). 

Ι Μ Ταξιαρχών Zoyopos. 
Καθολικό Α οψn. 

(_ 
ι 
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Εωιερικά οι τοίχοι εινο' επιχρισμένοι 
και ιο δόnεδο καλυμμένο με ακανόνι
οtεS πfiόκεs Πηλίου. Η εμφανήs ξύλινη 
οροφή είνοι uψnλn στο ανατολ ικ ό τμήμα 
1nS, ώστε να περιλαμβάνει τnν σταύρωση 

υ ξυλόγλuπιου επιχρυσωμένου 
1ήι1λου, nου χρονολογείται με ανάγλυ

φη εnιγροφn στο 1734. Π ρ όκειται για 
εντυπωσιακό έργο του κ ρnηκού 
ΚqΝενόκn, του Ιωάννου Παναγιώτη από 

Κων/nολn και του Λοϊzου οπό τnν 

Κύπρο, που κατά τον Κ. Μσκρι\ 
προnγείτοι οnό το σύγχρονο τέμπλο και 

ιnν άrιοψn τns τεχνικι'ιs (υψnλό 
τολμnρέs nροβολέs) και οπό 

πλευρά των θεμάτων ,σνθρώnινεs 
�. τοπίο, σnειροt�δn φυτικά δισκο

• (ει κ 21, 22, 23). 

Στο χώρο ms ευρύχωρns σJλι'ιs, στο 

ms νόιιαs πλει.ράs, εντοπίzεται 
Ιιιιθόκτιστπ ιοξωτn .<ατασκευή κο διαα.ί>

βρύσn του 1807 εξαίρετο δείγμα 
πτικήs ιns nεριοχns (εικ.24,25) 

lM. Ταξιαρχών Ζογοράs. 

Καθολικό. Τέμπλο. 

Ι Μ. Ταξιαρχών Ζοyορόs 

Καθολικό Εσωτερικοs χώροs. 

Ι Μ. Ταξιαρχών Ζογορόs 

Κοθοilικό Εα.ι.ηερι<όs χωροs 

lϊι 
ι 



ΕκτJΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το μονοστι'φι ερειπωμένο σrΊμερα κατά τ:ο μεγαλύτερο μέροs. σε μια nεριοχrΊ ιδιαίτερου κάλλουs. δίπλα 

στο ρέμα, ανάμεσα σε καλλιέργειεs υψnλns nορογωγικότηταs. εξακολουθεί να θυμizει συγκινητικό την αλ

λοτινή πνευματική λαμπρότητα του χώρου. 

Ερείπιο πτερύγων και ίχνη ωυ nεριτειχίσματοs οριοθετούν αρκετό μεγάλη έκταση nοραμένονταs αδιάψευ
στοι μόρτυρεs ms δυναμ κήs παρουσίοs ιηs μονήs στnν περιοχή. 

Το καθολικό, zωντανό στοιχείο στο χώρο διοσώzεωι τροποποιημένο σε κακή κατόστσση. Ανεξέλεγκτεs, 

αποσποσμοτικέs, οντιεπιστημονικέs επεμβάσειs δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα στο παλαιό κτίσμα 

και συνθήκεs μη ανασιρέψιμεs, αδιαφορωνταs για τη διάσωση των αυθεντικών μορφολογικών του στοιχεων. 
Η επισκευή και αποκατάσταση τ:ου καθολικού, '<.Οθώs κο η συντnρηση και ανάδειξη του εξαιpετ!κr"Ιs 

ιέχνηs επιχρυσωμένου τέμπλου, επιβάλλεται να σποτελέσουν έργο με προιεραιόιητα. Το ενοπομείνοντο 

κτίσματα τηs μονns, όσα είναι επισκευάσιμα αλλό και όσα δύνανται να ανακατασκευαστούν βάσει πληροοο

ριών από παλαιέs φωτ:ογραφίεs κο ιστορικά κείμενα, μπορούν νσ παραλάβουν χρι'tσειs θρησκευτικού ή 

πολιτιστικού χαρακτnρα σλλά και όλλεs, σχετικό με τη φύσn n τιs καλλιέργειεs και το οικοσύστημα και να 

φιλοξενnσουν δραστηριότητεs συμβατέs με τnν οτμόσφοιρσ τ:ου χώρου. που θα συντελέσουν σε μια ρεα

λιστ κn λύσn συντr)ρnσns - επιβίωσns ώστε και n μονn να αναβιώσει συνεχίzονταs τnν πορεία ιns στο χρόνο, 

αλλά και από τnν κίνηση των επισκεπτών- προσκυνητών να αναzωογονnθεί ολόκληρη n περιοχή. 

Εικ.24. Ι.Μ ΤαξΙαρχών Ζαyοοαs. 

ΝΔ πλευρό. Ερείπιο κτ:ισμότων. 

Εικ 25 I.M Ταξιαρχών Ζαγορόs. 

Ν nλεuρό. Βρύση 
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IHPA ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΠΑΣ ΛΑΜΙΠiΔΟΝΑΣ ΙΠΙΛΙΟΥ 

1796 

Λαμnινού Πηλίου 

Διαχείριση από την κοινότητα Λαμηινούs 

23 Αυγούστου (Απόδοση Κοιμnσεωs τηs Θεοτόκου) 

ωs ιστ:ορικό διαmρnτέο μνπμείο tnν I.Movn Παναγίαs 

που βρiσκ:ετα1 κοντά σm κοινόtntα Λαμnινούs Πnλίου. εf'ειδιi 

χαρακmρισ;:ικό δείγμα nηλιορείτικηs εκκλπσιαστικns ορχιιεκτονικns 

οπαρτίzετοι οπό δύο πιέρuγεs με ξύλ:νο προστώο στη Δ ι<οι Ν. πλευ

κtίσθnκε το 1799 και διαθέτει αξιόλογο τ:έμπλο με επιχρυσωμένο το 

ήμο to-· • 

381/8/30-6-1983 

� 

Τοηοργαφικό Σκαρίφnμα 



κολουθούμε το δρόμο προs Μnλιέs 
και σιn συνέχεια προs Λαμπινού 

όπου μετά τnν πλατεία, ο κατnφορ κόs 
βατόs χωματόδρομοs με κατεύθυνση 
προs mν παραλία, μαs οδnγεί μετά από 
2,5 χλμ περίπου ατnν Ι.Μ. Πανογίοs Λα
μπnδόνοs. 

Η μονn βρίσκεται κοντά στnν οκm σε 

απόσταση 300μ., σε μία θαυμάσια κατα

πρόσινπ περιοχn με ελιέs και κυπαρίσσια 

σε υψόμειρο 60μ. με καταπλπκτικn θέα 

στο ανοιχτό πέλαγοs. 

Ο Β. Σκουβοράs υποθέτει ότι n προ

σωνυμία ms μovns οφείλεται σε κάποιο 

nρώτο κτnτορα Λαμππνό, παλιό άρχοντα 

του τόπου. Γνωστότερn ωστόσο είναι π 

nαλιό ιοπικn παράδοσn, που θέλει τn 

μονn κτίσμα αλλόθρnσκου κουρσάρου, 
ο οποίοs σε προγενέατερπ ιου 18αυ οι. 

εnoxn, nαλευονταs με τα κύματα και τον 

καιρό κοντό σ11s ακτέs, σώzετοι θαυμα

τουργικό από mν Πσνσγια, που στnν 
αnελnισία του επικαλείωι, όταν Εκείνn 

στέλνονταs μια λάμψn (λομπnδόνο) μέσα 
στο σκοταδι φωτίzε. τον μικρό όρμο κά
τω ακριβώs από το σnμερινό μοναστrΊρι 

και καθοδnγεί έτ01 τον κουρσάρο να 

προσαράξει τα πλοίο του. Στον ίδιο τόπο 
ο κουρσάροs από ευγνωμοσύνn ανεγεί

ρει αργότερα εκκλπσίο επ' ονόματι τπs 

Παναγίαs Λαμπnδόνοs. 

Οι εnιγροφέs όμωs ταυ σnμερινού κα

θολιοι:ού δεν αφι'Ινουν αμφιβολία για ιον 

κτιiτορο Πρόκειται για τον οnλαρχnγό 

Στέργιο Μnασδέκn, κτι'Ιωρα και άλλων 

μονών στο Πnλιο. Ωστόσο n λaiκri nίσιn 

σuντοφιόzονταs τον θρύλο και mν ιστο

ρι!<ri nραγματικότnτα δεν διστάzει να ταυ

τίσει τον κουρσάρο ms napόδaσns με 
τον γνωστό aρματολό ms επιγραφris 

Πρόκειται για μεταγενέστερη ελάχιστα πι-

θανn εκδοχι'Ι. 

Η είσοδοs του οριοθετnμένου χώρου 
ms μονns, έκτασns περίπου 600 μ., βρί

σκεται στο βορειοδυτικό άκρο και τα '<tί
σματα εκτείνοντα. στnν βόρεια και νοτιο

δυτική πλευρό (εικ. 1, 2). Γενικά υπάρχει 

ευρυχωρία στον υπαίθριο χώρο προs τnν 

πλευρό ιου βουνού, ενώ ανάμεσα στα 

κτίσματα και το καθολικό προs m θά

λασαα διαμορφώνονται στενό nερό

σματα 

Εικ.2 Ι.Μ. Πονογlοs Λομnnδόνοs. Δ όψn. 

Β nιέρυγο κελλιων. Καθολικό 



βόρειο διώροοn πτέρυγα των κελ

ε λιθόκτιστεs καμόρεs mo ισόγειο 
ξύλινη στοά (χαγιάτι) mον οροφο 

bιιοκοτοσκεuόzετοι Ενισχύειαι και αρμο
�Ιτοι n λιθοδομr'l εnισκευάzονιαι και 

ξuλοκοτοσκεuέs και σνιικαθίmαται n 
στέyn με καινούργια. Ωmόσο οι 

Ι:οικοδομικέs εργασίεs αυτn τnν εnοχr'Ί δεί
ν να είναι σταματnμένεs. Δεν έχουν 

οθετnθεί κουφώματα ούτε ολοκλn
ηκον τα nαιώμσω, ενώ n στέγη nα

ένει ημιιελns (ει κ 1, 2, 3, 4, 5) 1-1 

n 'lιέρυγα των ι<ελλιών στnν δυτ:ικri 
υρά, εnίσns δ:ωραpn, βρίσκετα σε 
xωpnμέvn ερεinωσn. Το μεσαίο φn

s έχει καιαρpεύσει και το υπόλσι'lο 
δεν εινοι κατοικήσιμο (εικ. 5, 6, 7). 

Εικ.3. I.M. Πανογίοs Λαμnnδόναs 

Β πτέρυγα. 

Εικ.4. Ι. Μ. Πονσγίαs Λομπnδοναs. ΒΑ όψn 

Β ntέρuyos 

ι-
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Ανό;.εσο σ:ιs δtιο nτέρυγεs, στην ονο
,..,&υρά nρos mν θάλασσα, βρί

αι το καθολικό_ Σύμφωνο με λιθό
πτεs επr{ρσφέs κτίστηκε το 1796 με 

ιξοδο του καπετάν Στέργιου Μnοσδέκη 
nό τον �νωστό στο Πflλιο nρωτομόστο-

Δήμο ΖnΠΟ\1ώtΓΙ. Είναι μονόκλιτη βο

λικιi με θόλο που προεξέχει σε σχιiμσ 
ισού λεμονιού πάνω οπό τη nλακοσκε

στέγn (εικ. 2)_ Στπ δυτικn και νόιια 
ευρό περιβάλλεται οπό ξύλινο nερ'-

ωο (χcγιάιι), ιο ονατολιι<ό άκρο του 
οίου κσιαλαμβόvει nορεκκλrΊσι οφιε

ένο σιουs Αγίουs Αναργύρουs (εικ. 
8) Οι εξωτερικοί τοίχο των όψεων 
ν πόνω zώvn διακοσμούνται με εντοι

χισμένα εφυαλωμένα nιστσ (ε:κ. 6, 9, 

Μορφολογικό ενδιαφέρον nορου-

όzει επ:σns εξωιεριιcά η κόγχη του 
Ιερού Βnμοτοs, όπου διομοροώνονιαι 

.ό σβαθιi υψ!κορμσ aψιδώματα σε ιέσ
σεριs zωvε.s Το κεντρικό οwiδωμα φέρει 
εντσιχισμέ\·n λιθονόγλυφn πλάκα και μι
κρό όνοιγμσ Από το πέντε zωγραφιστό 
εφιιαλωμέvσ πινάκιο, ηου κοσμούσαν 

Εικ .8. Ι.Μ Παναγfαs Λσμπnδόναs.Ν όψn 

καθολικού. 

Εικ 9. Ι Μ. Πονογiαs Λαμπnδόναs. Δ όψn 

καθολικού Πάνω τμf:μσ_ 
Ε'κ 10 Ι Μ. Πονσγiαs Λαμ"'nδόνσs Α όq;n 

καθολικού. Εμ<;>σνι"ιs διάβρωση ms 

ΕΠιψόνειοS ιΠS ίΟΙΧΟΠΟΙΙΟS 

10 
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ολλοτε το ανώτερο τμnμο τns κογχns, 
σήμερα σώzειοι μόνο ω κεντρικό 
(εικ. 12). Όλn n ανατολικn πλευρό ιου 
καθολικού εκτεθε μένn κοθώs είναι 
στουs ανέμουs του Αιγαίου παρουσιόzει 
φθορεs και διόβρωσn στnν επιφάνεια 

των όψεων. (εικ. 11, 12, 13). 

Το μνnμείο διοσώzει αξιόλογο λιθο
γλυπτικό διάκοσμο, που φιλοιέχνnσε ο 
γλύπτns ΜΊ1ιοs, γνωστόs συνεργάτns ιου 
πρωτομάστορα Δnμου Ζnπανιώτn. Η 

nροσεγμένn εξώγλυφn κτnιορικn εnι
γροφri στο υπέρθυρο τns δυυκns εισό
δου αποτελεί • nρογμαιικn γλυnτικn 
σύνθεσn • και διααΟzει ε.ι μέρε: ιον ορχι

.<ό χρωμαυσμό τns (εικ. 14, 15, 16, 17, 

18). Η θεμαιολογiο των περισσοτέρων 
λιθόγλυπτων παραστάσεων του καθολι
κού επονολομβόνε. το καθιερωμένα γιο 

mν εnoxn θέματα, όπωs ρόδοκεs, εξόλ
φεs, στοuρούs, εικόνεs (εικ. 9, 12, 19) 

Αντιθετωs εξαιρετική πρωτότυπη θεμοιο
λογία ποpουσίοzσν οι λιθονόγλυφεs πα
ραστόσειs που πλαισίωναν άλλοτε τnν 
νότιο εισοδο ιου ναού, όπου οnεικοvίzο-

Εικ.11. Ι. Μ Πονσγίοs Λαμnnδόναs. Α όψη 

καθολικού 

Εικ.12. Ι.Μ. Ποναγίοs Λαμnnδόνοs. 

Κοθολι<ό. Δ ακοσμnσειs σmν 
κόγχη τοιJ ιεοού. 

Εικ 13 Ι.Μ. ΠαΊΙογιοs Λομηηδόvοs. 

Κοθολ.κό. Διοκοομnσειs σmν 

κόγχη του Ιερού. 



νιαv · nροσωnογpσφίσ • του κύηοροs 
ms μο\·ιis, του κσnετάν Στέργιου Μπσ

οδέκn κοι nορόστσσn με τnν κρίσn και 
ι:σιοδίκn γυνσ ιc::os, nερίnτωσn μονσδιιc::n 
στcw χωpο του Πnλίου. 

Τοιχογραφίεs, χρονολογnμένεs με 
επιγροφr. στα 1799, που κοσμούν το 
σνσκουφισιικό τόξο πάνω οπό τιs δύο 
χσμnλέs nόριεs εισόδου, στn δυτικn και 

νότιο πλευρό του ναού, στο χώρο του 
περιστώου (χσγισηού), σπεικονίzουν τnν 

Koiμnon και Μετόστοσn τns Θεοτόκου 
ΟΕ ιc::αθΙερωμένουs γιο τnν μετοβυzσντινn 
zωγροφικri Εικονογροφικούs ιύnous. Τnν 

ρωm ncρόστοσn στην δυτικιi Ε:σοδο 
εριβόλλΕι δισκοσμrη:ικιi ταινία με φυλ

λοφόρο βλαστό και όνθn, ενώ τnν δεύ
tερn cr..n νότια Είσοδο πλαισιώνουν σδιό
yνωσιοι αγιοι κ.ρστώνισs ενΕn•γρσφσ 
ειλnιdρια (Ει<. 1t., 15, 20). Πσρομοίωs 
πάνω από τnν εισοδο ωυ παρεκκλnσι'ου 
των Αγίων Ανοργύpων, στο νότιο χώοο 
του περιcτ.:ώοu, αnεικονizοντσ στο ανσ
κοuφισιικό τόξο οι ομώνυμοι Άγιοι 
Κοσμόs και Δαμιανόs και γύρω δισιc::ο
σμnιικri ταινία με γεωμετρικά σχι'ψατο 
(Ει Κ 21) 

Ε κ 14 Ι Μ. Πσνογίαs Λcμπnδόνσs 

Δ είσοδοs καθολικού. 
Λιθονόγλυοο unέoθupo 

Εικ 15. I Μ. Πovoγios ΛομπnδόΙΙοs 
Δ είοοδοs 'Κcθοilικού. 
Εr.ιγροφn ( 1799). 

.... 
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Εικ.16. Ι.Μ. Πονογίοs Λομπnδόνοs. 
Δ εισοδοs καθολικού. 

Λιθονόγλuφο υπέρθυρο 
ΕιΙ<.17. Ι Μ. Πονογίοs Λομπnδόνοs 

Δ εlσοδοs κοθολ,κού 

Λιθονάyλυφο υπέρθJpο, 

ορισιερο ψήμο 
Εικ.18. Ι.Μ. Πovoγios Λομπnδόνοs 

Δ είσοδοκaθολικού Λιθονόγλυφο 

υnέρθυρο,δεξιό ψriμο 



Ι Μ. Πσναγ,αs Λαμnnδόναs. 

Ν όψη κοθοr.ικού. Λιθαναγλυφο 

έρθυρο. 
Μ ΠσJογίαs Λομπnδόναs. 

Ν ειοόδοs καθολικού. Τοιχογραφιο 

έρθυpου 
Μ Ποναγίαs Λομn:1δοναs. Ν 

ιcωροs r.ροοτώοu .. Είσοδοs 

ρεκκλnσiοu Τοιχογροφiο 





Εσωτερικό ο τοίχοι είναι επιχρισμένοι 

Ένα καωnnΓ'κιικό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο με βαθιά σναγλυφα, με πολλέs 
και πυκνέs κυρίωs φυιικέs παροστάσειs 

εντυπωσιάzει ιον επισκέnτπ Το χρύσωμα 
ιου τέμπλου για όγνωστουs λόγουs δεν 
ολοκλnρώθnκε ποτέ. Έτσι, μόνο το πάνω 

οπό το επιστύλιο ιμfιμα ιου είναι επιχρυ

σωμένο, ενώ το υπόλοιπο διοτnρείται 

στπν ορχικn ιου μορφn και σε αρκειά 
κολfι κοτάστοσn. Περιορισμένο μαυρι

σμένο εμφανίzετοι ιο επιστύλιο από ιον 

καπνό των κοντπλιών, που ανάβουν σε 

μικρή αναλογικά οπόστασn {ε κ 22, 23, 

24, 25, 26, 27). Τπν πιθσνfι χρονολόγπ
σπ του τέμπλου στα τέλπ του ; 8ου οι., 

λόγω τπs τεχνικfιs ιου (υq,πλό ανάγλυφο, 
επίδρασn μπαρόκ,, εν σχύε π εύρεσπ επ· 
ιου τέμπλου οnό τnν Μ. Ρ. Καμnλάρπ 

(1936). δεσnοuκfιs ΕJκόναs του Χριστού 

του έτουs 1787. Σπμερα, το τέμπλο δεν 

διαιπρεί καμιά από us αρχι<έs του εικό
νεs και δεν διασώzε, στο ανώτερο τμnμα 
του το ξυλόγλυπτα • λυππρά • εκατέρω
θεν ιου κεντρικού σταυρού (εικ. 28, 29). 

Γύρω στον ευρύτερο χώρο του μονα

στπριού υπάρχουν μικρά λιθόκιιστα κτί

σματα όπωs βρύσεs, ερείπιο ελαιοφι

βείου, φούρνοι, κ.α., μάρτυρεs τπs ολλο

τινns zωns τns μονfιs (εικ. 30, 31, 32). 

Εικ 24. Ι. Μ Πσνσ,iοs Λοuπnδόνοs. 

Τέμπλο. Βnμόθυρο. 
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ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ιδιοίτερn θέσn τns μονns πάνω στο δρόμο προs m θάλασσα, σε συνδυοσυό με ιnν εξοιρετικri θέα 

στο πέλογοs κο ιnν μικρn οπόστοσn οπό τον οικισμό ms Λομπινούs. κυρίωs όμωs n ιστορία ιns και ο 
μονοδ κόs διόκοομοs του κοθολ κού αποτελούν ισχυρά στοιχείο, κίνnφο ονογκοιόmτοs ms ονοβίωσns 
του χώρου 

Η επισκευn και σuνιήρr>σn του καθολικού, αλλά και n ονακοτοσκευn κο οποκοτοστοσn των 

κτισμάτων των κελλιών, αποτελούν έργο με προτεροιότnτο όχι μόνο εξ οιτίσs τns γοnτείοs τουs αλλά 
εξοιτ,οs του κινδύνου που διοφέχουν οπό τn φθορά του χρόνου και ιιs δύσκολεs κοιρικέs συνθή<εs. 

Το μονοστnρι, ωs κnρυγμένο Ιστορικό και διοιnρnιέο μνπμείο, δύναται να λειτουργnοε: με χρnσειs 
ονάλογεs του θρnσκευτ:ικού του χοροκτnρο, αλλά και σε ουνδυοσμό με περιστοσιοκn ίσωs φιλοξενία 
προσκυνπτών, ώστε να εξοσφολίzει τn βιωσιμότnτά του και μειό τnν οποκοιόστοσn. διευρύνοντοs τον 
κύκλο των επισκεπτών και τnν ακτίνα διάδοσns των εντυπώσεων που αυτοί οποκομίzουν. 

Ζοχορίου Γ., Σεflfδεs από rπv ισcορία rns Μαγvnαίαs, Βόλοs 1994, σ. 98 - 100 

θωμόs Γ , Ο Ποflιrισμόs rou Ππflίου σcα χρόνια rπs Τουρκοκραrίαs, Βόλοs 1996, 
σ 20,126, 128,131,167, υπ 2. 237 υπ.S, 466 

Κομnλάρn - Ρήγα Μ.. Ίεροί Ανογροφοf, ι'ηοι εξέτοσιs των ει<κλπσιών, nορεκκλnσιών, εξωκκλnσιών, 
μονών, οπό οπόψεωs ορχαιολογΙκήs των εν to'S τέωs δnμοιs του Πnλiou". θ.Χ. τ. 5 

(1936), σ. 84 - 86 

Κορδάτου Γ .• Ισcορίσ rns Εnσρχίσs Bόflou και Αyιάs, Αθnνο 1960, σελ. 442-444 

Λιόnn Κ., 'Qρεs rou Πnflίou, Αθήνα 1976, σ. 143 - 148 

Μοκρn κ .. Η Λαίκn Τέχνn rou Πnflίou, Αθnνο 1979, σ. 94, 126, 134, 140, 273, 274 

Ρnμοιιοιδου Ν .• Συvοπuκtι nεριγραφιi rns θεσσσflίαs και uvώv παρά roιs θεσοαflοίs Εθίμων, 

Σμύρνn 1874 σ.38 

Σκουβαρά Β.- Μοκρn Κ., Αρχαιοflογικόs και Τουρισcικόs Οδnγόs θεασοflίαs, Βόλοs 1958. σ. 125 - 126 

Σπερόντοο θ., Τα nερισωθέvrα έργα rou Αρyύρn Φιflιππίδπ. Μερικtι Γεωγραφία- Βιβflίοv Ηθικόν, 

Αθnνοι 1978,σ 186 

Στουρνόροs Ν., Πfιflιο. Ισcορία- Λαογραφία - Τουρισμόs (Οδnγ6s), χ. τ., 1984, σ. 29 





7. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΊΊΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΗΣ 

Χρόνοs iδρuσns: 

Διεύθυνση 

1795 σύμφωνο με επιγροφn 

Συκι'Ί Πηλίου 

Ιδιοκτnσιοκό: Ι. Μnτρόπολn Δnμnτριόδοs 

Τελευταία εγκοτάσιασn: 1984 

Ηγουμένn: Αγαθοφι'Ίμn Δι'Ίμου 

Movaxέs: 1 0-12 

Εορτόzει - παvηγυρίzει: 29 Αυγούσιου και 9 Νοεμβριου 

(Αποιομι'Ί κεφσλns Τιμίου Π ροδρόμου, 

Αγ.Νεκτορίου) 

Κείμενο κήρυξns 

"Χοροκιnρfzεται ισιορι<ό διατnρnιέο μνημείο n Μονή Τιμίου Προδρόμου Συκns. 

δρυθr, ιο έτοs 1795. υπό του γνωσιού εν ιω Πnλίω λοΙκού ορχιτέκτονοs Δήμου 

Ζουπονιώιου. Ανεκοινίσθn ω 1839. Το καθολικόν εlνοι φfκογχον, οθωνiιικου 

ιunou Εκ τns τετpοπλεύροu μονιis n ανατολική πτέρυξ και τό riμισυ περίπου ιns 

βορείσs • 

ΦΕΚ 699/26-5-1976/Β' 

Τοποργοφικό Σκσρίφnμσ 



μονrΊ βρίσκεται στο νοτιοανατολικο 
Πήλιο, 38 χλμ από το Βόλο, στα νο

τιοδυτ.ικά ιου χωριού Συκns, στn θέσπ 
Παλατια • και σε απόστασn περίπου 

ενόs χιλιομέτρου απ' αυτό. Συγκεκριμέ
να, πριν φτάσουμε στο χωριό, στο δεξιά 
μοs, ο οσφαλτοοφωμένοs δρόμοs μοs 
οδnγεi στο • κοσφομονάστnρο • του �ι
μου Προδρόμου, σε υψόμεφο 300μ. 
(ε. κ '). 

1-i γύρω φύσn είναι ενδιαφέρουσα με 
καωπρόσινεs πλογιέs, που εναλλάσσο
νται οπό λιβάδια με χομnλόδενφο δάσn 
.<οι θομνώδειs εκτόσειs. Η θέα ειαείνετο 
μέχρ• us Βόρειεs Σποράδεs. Το χώρο του 
μονοστnρ ού περιβάλλουν λιγοστό πεύ
κο κο. κυπαρίσσια 

Η σnμερινrΊ μονn πρέπει να οικοδο
μήθnκε στn θέσn παλσιότερns, ίσωs τns 
Βυzοντινns 'lεpιόδου Η πολαιόmτο τns 
μονns αποδειι<νύετα κυρίωs σύμφωνο 
με τον Α. Ν. Ζαχορό οπό τnν ύπορξn πα
nαιόιεpου οικισμού σε σπόστασπ 1 000 
μέφων οπό το μονσστnρι, στn θεσn 
• Παλόυο ', ο onoιos είχε όμεσπ σχέσn 
με m μονn. Η όnοψn αυτn ενισχύεται και 
ono mν παράδοσn που διοσώzει ο Β. 
Σκουβορόs γιο τnν παρουσία και δρο

στnριοrοίnσn των μοναχών, οι οποίοι 
ανέλαβαν τ:n φροντίδα τns κτnμοuκns πε
ριουσίοs των Συκεωιών μετό ιnν ομοδι
><n φυγn και rνιγμό τουs στιs ορχέs του 
18ου οι Γραrτεs πλnροφορiεs για τn μο
νn μπορούμε μέχρ σr'ψερα να διαβά
σουμε σε μορμόρινο εντοιχισμένο λιθο
νάγλυφο σm δεξιά πλευρά τns πόρτοs 
του καθολικού. Απ' αυτό πλnροφορού
μαστε, πωs το καθολικό αφιερωμένο 
στον ·ένδοξο προοnm Πρόδρομο και 
Βοπιιστn εστερεώθn στιs 26 Φεβρουο
ρίου του 1795 οπό το γνωστό αρχιμό-

στορο Δnμο Ζουπονιώτn, ο οποίοs κατα
γόταν οπό το Ζουπάνι τπs Δυτικns Μοκε
δονίοs. Τα χρι"ιυοτο γιο τnν ανοικοδόμn
σn του καθολικού πρόσφερε, στn μνήμn 
του πατέρα του Κυριάκου ιvπασδέκn, ο 
επfσns γνωστόs στο Πήλιο οπλαρχnγόs 
Στέργιοs Μnοσδέκns. 

Ωs nρώτοs γνωστόs nγούμενοs φσίνε
τ.οι ο ιερομόνοχοs Δαβίδ ο Συκεώτns 
σύμφωνο με εnιγραφn μορμορόγλυnτns 
πλόκαs εντοιχισμενns στον νάρθnκο του 
καθολικού, ο onoίos φαίνεται πωs συν
εργόσmκε με τον οπλορχnγό γιο το χύσι
μο του ναού 

Από το 1795 ωs το 1822 δεν υπάρ
χουν στοιχεία για τnν zωn τns μονιis. Στιs 

3 Μαίου του 1822, όταν πγούμενοs nτον 
σ ορχιμανδρίms Δομοσκnνόs, κάπκε n 

μονή • ... ώστε δεν έμεινε λίθοs εn 
λίθου· . Ο ίδιοs φρόντισε να τnν ανακαι
νίσει αρχίzοντοs οπό τnν ονστολικn 
πλευρό με μαστόρουs τουs Πέτρο, 
Γιόννn και Κοσμά Μέτο. Συγκιnτορεs τns 
μονfιs rΊταν ο ιερομόνοχοs Γεράσιμοs και 
ο εnίφοποs Διανέλλοs από τn Συκn. 

Η ονοικοδόμnσπ του καθολικού ολο
κλnρωθnκε στιs 17 Απριλίου του 1839, 
ενώ μέχρι τιs 24 Ιουνίου 1844, (nμέρο 
των εγκαινίων του καθολικού 011ό το 
Μnφοπολiτn Δπμnφιάδοs Ματθαίο), 
συνεχizοντον οι ονοκοινιστικέs εργοσίεs 
στιs πιέρυγεs των κελλιων. Η νοτιοδυι:κrΊ 
πλευρό συμπλnρώθnκε οπό Ζουnανιώ
τεs μοστόρουs (κuστάδεs) στο 1857 και 
1859. 

Μέχρι το 1911 n μονn nτον ονδρικrΊ. 

Ο κύκλοs των μοναχών κλείνει με τ.ον 
θάνατο του μοναχού Νικnφόρου και τ.ο 
1914 με τον θάνατο τns μονοχns Ελισά
βετ 

Το 1923 εγινε n πρώm προοnόθειο 
εnισκευns των παραθύρων και τns στέ
γns των κελλιών, αφού nροnγουμένωs 
όλο το μονοσιιiρ περιnλθε με οrαηλο
φίωσn, επί Βενιzέλου, σmν κυριότπιο 
ιπs κοινόιnταs Συκns n οποία αργότερο 

το παρεχώρησε χωρίs το κτήματα του 
σmν κυριότnιο του ναού Αγ.Γεωργίου 
Συκns, και μέσω αυτού στnν I. Μnιρόnο

λn Δnμnφιόδοs. 
Έωs το 1940 nτον σε κολn κοτάστοσn, 

έκτοτε όμωs εγκοτολεiφθnκε και σιγά -
σιγά ερειπώθηκε Μόνο το καθολικό συ
νιnρουντον και γιόρτοzε κόθε χρόνο. 

Το 1971 οποφοσίzετοι από τous n 
θεοχάρn Αλαμάνα, το ει<κλnσιοστικό 
συμβούλιο, τnν κοινότητα και κάtοικουs 
τns ΣυκrΊs, n ονοκαίνισn τπs μονns που 
ολοκλnρώνετοι το 1983 Σ' αυτn τn φά
σπ των 13 χρόνων εnισκευόσmκε n ονα
τολικn πτέρυγα των κελλιών, π βόρειο 
καθώs και μέροs τns δυτικfιs, οι οnοίεs 
σώzοντα μέχρι σnμερο 

Το μοναστnρι έχει όλα τα χοροκτnρ;
στικό ιns παροδοσιακns nnλιορείτικπs 
αρχιιεκιονικns συνδυασμένns με οθωνι
ιικό στοιχεία. 

Στο ισόγειο στεγόzοντον οι αποθnκεs. 
το ελαιοτριβείο, ο μύλοs και ο αιόβλοs 
και στον πρώτο όροφο το μαγειρείο, το 

aρχονταρίκι, το nγουμενεiο και τα κελλιά 
με ξύλινο εξώστn - στοά προs το εσωτε
ρικό τns ουλfιs. 

Με τον ερχομό, το 1984, τns νέαs 
σδελφόmταs οπό τα Μειέωρα, οι πτέριι

γεs ιων ><:ελλιών ονοκαινίzονται και σuμ
πλnρώνονται, n στοά στον όροφο κλείνει 
με ξύλινn κοτασκευn όπου ανοίγονται 
παράθυρα και γίνεται γενικn ονοδιόιοξn 
των χρnσεων. 



ΈtOJ mo ισόγειο διομορφώθnκαν ιο 
ορχοντορlιc:ι, το ΊΟΡοσκευοστιiριο, ο ξε
νωνοs από ιnν μια πλευρό, κο1 οπό ιnν 
όλλn εκθεσιακόs χώροs, σποθnκn, ερ
γοστrpιο οvιογραφιαs, ιερορσφείο, πλυ
σιοριό, ΦΟύρνοs και διάφοροι βοπθnτι
κοι xwpoι. Σιον όροφο βρίσκονται ια 
κελλιό, το nγουμενείο, n ιροπεzορίο, n 
κouzίva και ειδικόs χώροs γιο τ:nν φιλο

ξενία κλnρικών. 

Το 1991 στον επάνω όροφο ms νέαs 

οτιοσνσλοίικιis πιέρυγοs ανεγείρεται το 

ρεκκλnσι ιου Αγ. Νεκταρίου. Τέλοs το 

994 ωs ω 1995 ολοκλrρώνονιοι οι 
σfεs επισκευών και προαθnκών στn 

ε;ο r:ιερuγο ιων κελλιών. 
Μέχρι σfψερο διαπιστώνουμε όιι 

ν γινει εnισκευέs, nαρεμβάσειs και 
οοθήκεs ιδιαiτερο εμφσνείs, όπωs : 

- σιοv νόuο περιμεφικό τοίχο τns μονιis 
κώδειs σντnρiδεs οπό οπλισμένο 

σκι.ιpόδεμα, ξuλινοJ εξώστεs, νέα μεγα
ιερα ποράθυpα, εμφονείs εγκατο

σιόσειs κλ:1. (εικ.2) 
- σι" 3όρεια καΙ δυτ:ικιi εξωτερικιi πλευ

ρά, βοnθnιικά ισόγεια κτίσματα με σιέ
γασφα, διάνοιξn μεγαλύτερων παρα
θ.:;pων. ξύλινοι κλειστοί εξώστεs στον 
όροφο (εικ. 3, 4, 5) 

2 Ι Μ Τιμιου Γιροδρο;.ιου. Ν όι:ιn 

Αντnριδεs αrιό cιωρόδεμο 
3 Ι Μ Τιμιου Προδρόμου . . � και Β 

n Προcθήκεs, εuφανείs 
εγκαταοτόσειs 



Εικ.4. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου. Α όψn. 

Μεταγενέστερο όνοιγμο με πρέκι 

οπό εμφονέs σκυρόδεμα. 

Εικ.S. I.M. Τιμιου Προδρόμου. Β και Δ 

όψπ Στέγοσφο νέοs βοnθnιικns 

εισόδου. Ιύλινοι κλειστοί εεώστΕS 

Διάνοιξη παραθύρων. 

Εικ.6. Ι.Μ. Τιμfου Προδρόμου. Δ οφn 

ΥποσuΊλωμο με "σφοφή"Ι 

Α;,λό υnοστnρίzει ιον πρόβολοΙ 



- στον δuτικό εξωτερικό ωίχο. ο εξώ
σιns υnοσιnρίzετα με κολώνα ύψουs 
nερίr.ου 6 μέτρων, ανεξάρmτn κατα

σκευαστικά από ων πρόβολο! (εικ.6) 
- σιο εσωτερικό ms αυλιis σκάλεs και 

ι,.nαλκόνιο - διάδρομοι από εμφονέs 

οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδόν πάνω 
σιον περιμεφικό τοίχο (ε. κ. 7) 

- '1 παλιά ανοιχτιi σωά των κελλιών του 

ορόφου κλείστηκε με ξύλινn κατα

σκευιi ·ρaμποτέ" και διαμορφώθn
καν nαράθυρα (εικ.8). 
Πέραν αυτών όμωs κατά γενικιi διαnι

στωσn n αυλιi Θναι ιδιαίτερα φροντι

σμένη, όλn στρωμένη με σχ.στόπλακεs 
Πf'λίοu (εικ.9}. 

Εικ.7 Ι.Μ Τιuίου Προδρομου. Δ πλευρό 

Εξωστn Γ1άνω στον nεριμεφικό 

τοιχο! 

Εικ.8 Ι. Μ ίψίου Προδpό:.ιου Δυuκή 

ΙΗέρυγσ Αύλειοs χώροs. 



Το καθολικό ms μονήs είνο φίκογχο, 
οθωνιuκού τύπου, με μεγόλεs πλευρικέs 
κόγχεs (χορούs) και νόρθnκο Κατά τον 
Κ. Μακριi αποτελεί • . . .  το ωραιότερο 
δείγμα μονόχωρου κομοροσκέποστου 
ναού ... με ιnν nρεμn όψn και το επιμελη
μένο ορμολογnμένο χτίσιμο . '. Ο 
φούλλοs είναι μικρόs οκτογωνικόs χω
ρίs παράθυρο κολυμμένοs με σκεπό
πλοκεs τns περιοχιis, όπωs και όλn n 
στέγn που nορουσιάzει θλόσn στnν ονο
τολικιi και δυτική όψn (εικ.1 Ο, 11 ). Οι τοί
χοι κτισμένοι με λευκn ορθογωνισμένη 
πέφο βρίσκονται σε πολύ καλή κστό
στοσn, μετά το επιμελπμένο ορμολόγn
μο που έγινε το 1995 (εικ.12, 13). 

Γενικό n λιθοδομή εξωτερικά είναι διο
κοσμπμf.νr με λιθανάγλυφα του γλύπm 
Μίλιου. Οι φε.s λιθονόγλυφεs nοροστό
σειs που ενωιχίσιπκαν σιr κόγχn του 
Ιερού Βι'ψοτοs περιλαμβάνουν τπν Αγία 
Τριάδα, χοοσκτnριΟϊικό έργο του 18ου 
οι. ;.ιε έντονο ι1ο7κά στοιχείο, το γνωστό 
θέμα του δικέe>ολου αετού και το πογώ
νι, σύμβολο τπs οθσνσσίοs (εικ 11,12). 

Από το άλλο λιθονάγλυφο σπμονιι
κότερα είνο' αυτά του τοίχου του νοου 
στο χώρο του νάρθπκο ο οποίοs παλαιό
τερο ι'η:αν ονοιχιόs. Πρόκειται γ•σ ιιs κτπ
τορικέs εnιγροφέs που δεσπόzουν ενιοι-

Εικ.9 Ι Μ. Τιμίου Προδρόμου. Αύλειοs 

χώροs. 
Εικ.10. Ι.Μ Τιμίου Προδρομοu. Καθολικό 

Β όψn. Είοοδοs. 
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χισμένεs δεξιό κο αριστερό <οι στο 
υπέρθυρο τns εισοδου. Η σnουδοιότnτό 
τous συν•σταται τόσο σιnν ολοκλnρωμέ
νn και ορτιο αnοδοσμένn θεματολογία, 

όσο και στο γεγονόs ότι αποτελούν τιs 

μονοδικέs ισιορικέs πnγέs για το μονα

στι'φι. Επίσns πάνω οπό το υπέρθυρο το
ποθετnθnκε τοιχογραφία με ψnφιδωτό 
ιου Κ. Καρυδάκn (εικ.14). 

Εσωτερ κό σιnν οροφιi, τόσο στον κυ
ρίωs ναό όσο και σιο νάρθnκα. σχnματf
zονταιι θόλοι οπό πωρόλιθο τπs περιο
χns. Η χαμπλn πόρτο και το στενά μικρά 

παράθυρα οπό ξύλο κσστσνιόs προσδί
δουν μυσιnριακιΊ επιβλnuκόmισ. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο από σγριοκε
ρασιό κσιασκευάστnκε το 1891 από τον 

λαικό αγιογράφο και ξυλογλύπτn 
Γεώργιο Ισφογιάννn ιi Γισφογ•άννn. Η 

θεμσιολογίσ του προέρχεται από το zω•
κό και φ,Jι:κό βασίλειο με έντονο στοι
χεία Μπαρόκ. Κοσμείται από έργο σύγ
χρονων αγιογράφων (εικ. 15,16). 

Α'lό τιs δύο nσλσιότερεs και σnμσνιι
κότερεs εικόνεs του μοναστηριού που 
απεικόνιzσν ιον τίμιο Πρόδρομο n μία, 
έργο του 18ou αιώνα, βρίσκεται σιiμερσ 
στο νόρθnκσ του καθολικού, ενώ n πα

λαιότερη δυστυχώs κλάπηκε. 

Ει κ. i4 ι Μ. Τιμlου Προδρομου. Καθολικό 

Ναρθn<οs Εισοδοs ναού. 

Εικ.15. Ι.Μ. Τιμίου :Ίροδρόμου. Κοθολικο. 

Τέμπf\ο. 

Εικ.16. ι Μ. ίιμiου Προδρομου. Καθολικό 

Τέμπλο (1891) 



Γενικά πρόκεηο για ένα ιδιαίτερα zωντονό μοναστήρι. 
Με τιs προσπόθειεs των μοναzουσών αλλά και των κατοίκων τns Συκήs, τα κτίρια εnισκευόzοντα και 

εκσυγχρονίzονται. Διαπιστώνεται όμωs ότι χάνεται n εσωσφέφεια που χαρακτnρίzει ιn φρουριοκι'ι διο
μόρφωσn ms μονι'ιs και αντικαθίσταται σταδιακό με μΌ έντονα εnεκτοτικιi και ανnσυχα εξωσφεφι'ι διό
θεσn, καθώs κατοσκευόzονται προσθnκεs προσκολλπμένεs στον εξωτερικό περίβολο, ξεnροβόλουν 
χογιοτια στ:s όψειs των τοίχων, νέεs πλευρικέs είσοδοι και μεγαλύτερα παράθυρο διανοίγονται, κυρfωs 

στπ βορειοδυτικι'ι και βορειοονατολικι'ι πλευρά τπs μανήs. 
Πιστεύουμε ότι δομικn και μορφολογικri ευπρέπεια στο συγκρότnμο θα προσφέρει π κοθαιρεαn 

όλων των πρόσθετων «ελαφρών» κατασκευών (ξύλινοι κλειστοί εξώστεs) και οπωσδriποτε π αποι<ατό
στασn όλων των παλαιών διΟ"ι:πρπτέων στοιχείων. 

Επιβάλλεται να επενδυθούν με πέφα οι ογκωδέσταιεs αντnρίδεs από σκυρόδεμα και να γίνει εnικά
λυψπ και αισθπuκn βελτίωσπ όλων ιων tιδπ καια(}Ι(ευασμένων στοιχείων με υλικό εναρμονισμένα στον 
υηόρχοντα δομπμένο χώρο. 

Οι συγκραιnμένεs επεκτάσειs - παρεμβόσειs, όπου κρίνονται απαρα'ιπτεs, δύναντα να συνυπάρξουν 
μορφολογΙκά με τπν συγκεκριμένn αρχιτεκτονική των πτερύγων και να συντελέσουν στnν αναβίωσπ τns 
ιστορικι'ιs αυτrΊs μονι'ιs σεβόμενεs και διατnρώνταs παρόλλnλα τnν nρεμία και τπν εσωστρέφεια του χώ
ρου. που τόσα χρόνιο σuντnρεί ευλαβικά n μονασιικι'ι παρόδοοn. 

Ζαχαρού Α., "Ιστορικά στοιχεία για το Μοναστnρι του Προδρόμου Συκns·. θεσααnικό Ημεροnόyιο, 
τ.10οs, Λάρισα 1986, σ. 231-239 

Ζαχαρού Α, • ιερομόναχοs Δαβίδ ο Συκεώιπs. Μία μορφιi του νοτίου Ππλίου • •  εφπμ. 
·Η θεασαnία •• Βόλοs, 17.4.1994 

Ζαχαρού Α ,  ·Το μοναστι'φ ιπs Συκήs. Μια όγνωσιn εvθύμπσπ του 1894 ·, εφnμ. Η θεσααΠία •• 

Βόλοs, 21.8.1994 

Ζοχορού Α, -το λ.θονόγλυφα ιns Μονήs Προδρόμου σιn Συκι'ι του Ππλίου κο οι κτπτορικέs 
επιγραφέs τns , θεαααΠικό ΗμεροΠόγιο, ι.26, Λάρισα 1994, σ. 241- 249 

Ζοχορού Α, • Αφιέρωμα στο 200 χρόνια τπs Μονιis του Προδρόμου Σuκns Πnλίου, 26 
Φεβρουορίου 1795 - 26 Φεβρουαρίου 1995 • εφnμ. "Η θεαααΠiα", Βόλοs, 26.2.1995 

Μοκρn Κ., Μεcαβυzαvcινtι και Νεόrερn Μαγνnαία.Μαγνnσία, Το χρονικό ενόs nοΠιrισμού, Αθnνο 
1982, σ. 191,192 

Κόκορn Δ., Ορδόδοξα ΕΠΠnνικό Movaarfιρta, (Προσκυνnμαcικόs Oδnyόs). Αθnνο 1994, σ. 90 

Σκουβαρά Β., Το χρονικό cns Συκns. Βόλοs 1959 





8. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ 

Χρόνοs ίδρυσηs : 

Διεύθυνση: 

διοκ;:nσιακό 

Τελευταίο εγκατόστοσn: 

Ηγουμένη: 

Μοναχέs: 

Εορτόzει- πανηγυρίzει: 

Κείμενο κriρυξηs 

Πιθανόν ανόμεσσ στα 1750- 1800 

Προμύρι Πηλίου 

. Μηφόπολη Δημηφιόδοs 

1979 

Ευθυμία Γκελύι 
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12 Δεκεμβρίου (Αγiου Σηυρίδωνο) 

"Χοροκτnρizεια. ωs ιστορικό διατηρητέο μνημείο n Ιερό Movn Αγίου 

Σnυρίδωνοs Πpομυρίου Μσγνnσίαs. Πρόκειται γιο κτίσμα του 1834 •. 

ΦΕΚ 731/Β /17-12-1992 



) ρίσκεται mo νότιο Πnλιο, ανάμεσα 
) στα χωριά Προμύρι '<Οι Πλατανιά. 

Κατευθυνόμενοι προs Πλατανιά, δεξιά ο 
χωματόδρομοs μnκous 3 χλμ περίπου, 
διασχίzει περιοχή από σκίνα, κουμαριέs, 
σπαρτιέs και πεύκο και οδπγεί mnv Ι Μ. 
Αγ. Σπυρίδωνα. Το μοναmnρ. αλrθινό 
κόσφο με ταυs ψnλούs ταίχουs, είναι κτι

σμένο σε βαθύ καθισμα τns πλαγιόs. σε 

υψόμετρο 230μ (εικ 1.2.3). 
Από τnν εντοιχισμένη επγραφn δεξιό 

τns nύλns nλnραpορούμαστε όι π μονή 

• ονnγέρθn εκ βάθρων το έτοs 1834 με 

τ:n φροντίδα των Προμuριωτών. Enίσns 
σημειώνεται n nμερομnνίο, nροφανώs 
τns εντοiχισns ms nλόκαs. 20 Φεβρουα

ρίου. 
Η επανίδρuσn τns μονns έγινε μετά 

τnν ολοκλnρωτ:κn ιωτασφοφn τns από 
ταυs Τούρκουs. όταν τον Μόϊο του 1824 

παρέδωσαν στιs φλόγεs το χωριό και στn 

συνέχεια πuρrιόλnσον τn μονn. εξαιτίαs 
τns δράσns του προμuριώτn οπλαρχn
γού Γιώργπ Ζορμπό. Ένα αφιερωτnριο έγ

γραφο. με το οποίο παραχωρείται στn 

Εικ.2. Ι.Μ. Αγ. Σnυρiδωνοs. Δ όψn. 

Είσοδοs. 



μονn μεγόλn κινnτn και ακίνπτπ περιου
σία, nou εκδόθnκε τον Μάιο του 1811 

σnό τον μnφοnολίτn Δnunφιάδοs Αθα
νάσιο, μοs φέρνει στα iχνπ τns λειτουρ
yiοs τπs στιs αρχέs του '9ου οι. Σύμφωνα 
με τον ιερομόναχο Ματθαίο Βοτοπεδινό 
n rδρυοn του μονσστnριού nρέπει να 
ανοznτπθεl στο δεύτερο μισό του 18ου 
οι. Η όnοψn του συτn στnρίzετοι στο γε
γονόs, ότι δεν είναι συνnθισμένο να κάνει 
κονείs μία τόσο μεγάλn προσφορά, όταν 
πρόκειται γιο ένα μονοστr"ιρι άγνωστο και 
νεοίδρυμένο. Ο ίδιοs τέλοs οuνδέει τnν 

ίδρυσn τ:ns μονns με tn φυγn των οπα
δών τ:ns πνευματικns κίνnσns των Κολ
λυβάδων από το Άγιο Οροs στο δεύτερο 
περίπου μ σό του 18ου οι. {1754) και τπν 
ovαznτnσn από αυτουs νέων μοναστικών 
χώpων στnν ππειρωτικn και νnσιωτικn 
Ελλάδα. Η παραπάνω άποψn τ:εκυπριώ
νεται κι από ένα επl πλέον στοιχείο. Πρό
κειται για ενθύμπσn γραμμένn σε ευαγγέ
λιο τπs Ι.Μ. Γρπγαρίου του Αγ. Ορουs. n 
οποία έχε: ωs εξns • . . ειs τουs '775 

χρώνουs ήλθον ειs τnν Μονύν μΑs n 
αφιαδελφοι του Κrφ Συνεσι από το Προ-

Εικ.3 I.M Αγ. Σnυρίδωνοs. Δ όψn. 

Περιβάλλων χώροs. ι<υnορiσσιο 
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Ι(}ί I 

μύρι . . και ... Ποχόμιοs Μονοχόs. απ 
τον An Σπυρίδωνα Προμυρίου .. • .  

Το μονοοmρι ιου Αγ. Σπυρίδωνα απο
τελούσε πόλο έλξns γιο τουs νιόπιουs 
αλλά και γιο ιουs κοιοίκουs όλου σχε
δόν του νόιιου Πnλίου. Υπι'φξε πνευμα
ιικό κέντρο γιο τουs νέουs, σε εποχέs δύ
σκολεs. αφού υποσιnρίzειαι n λειιουρ
γία • Κρυφού Σχολειού·. σύμφωνο με 
στοιχεία του αρχείου του θ. Κοφώνn Η 

ενεργόs παρουσία τns μονns σφραγizειαι 
με τn δρόσn του προμυριώτ:n παπα -
Γιόννn Οικονόμου n Οικονομίδn n 
Κοτρώνn, ο οποίοs δίδασκε σιουs μι
κρούs χωριανούs σιnν εκπνοn του 19ου 
οι 1880 -1890). 

Ο 20os οι. θα οδnγnσει ιο μονοοmρ 
σε μαρασμό για να εποvαλειουργnσει ιο 
1979 ωs γυναικείο. 

Το συγκρόιnμο ακολουθεί τn γνωσιn 
δομή των πεοισσοτέρων πnλιορείτικων 
μονών με περίκενιρπ διάταξn κτισμάτων 
γύρω από ιο καθολικό. Παρουσιόzει 
φρουριακn μορφn σε ιεφάπλευρο σχn
μα με ελαφρά nροεξέχουσεs κεραΙεs 
σιιs τέσσεριs γωνίεs ιου (εικ. 2. 4, 5, 6) 

Η nύλn με διπλό τοξωτό υπέρθυρο 
και βοριά ξύλινn δίφυλλn πόρτο, οδnγεί 
μέσω διαβατικού στnν αυλn. Πάνω απ' 
αυτ:ιi, στον άξονα ιns, υπάρχει παράθυρο 
- κοτ:οχύσφο (εικ. 7, 8, 9). 

Ε,κ.4. I.M. Αγ. Σ11υρiδωνοs Β ό\;>n 
npooθnκεs, ιDΟίlΟΠΟιr'ισειS 

σνοιγμόιων 
Εικ.S. Ι. Μ. Αγ. Σπυρiδωνοs. Α όψn. 
Εικ.6. Ι.Μ. Αγ. Σπυρίδωνοs. Ν όψn. 

Χομnλοί πύργοι σιιs γωνίεs. 



··- .. .._ 

Εικ.7. Ι.Μ. Αγ. Σnυρίδωνοs. Δ όψη. 

Πύλη εισόδου 

Εικ.8. I.M. Ay. Σnυρίδωνοs Δ πτέρυγα. 

Διαβατικό 

Εικ.9. \.Μ. Αγ. Σnuρiδωνοs. Δ nτέρυγο 

Πόρτο εισόδου μον'1S 

Εικ.10. Ι.Μ. Αγ. Σnυρίδωνοs Δ ntέpuyo 

Κοτοσκεuη ορόφου. 

Εικ.11. \.Μ. Αγ. Σnuρίδωνοs. Δ mέρυyο 

Όψη nρos τnν ουλή. 
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Εικ.12. I.M. Αγ. Σnυρίδωνοs ΒΔ nτερυγο 

Προσθnκn. 

Εικ 13. Ι.Μ. Αγ. Σπυριδωνοs Β nιfρυγο 

Ισόγειο παλαιό ψι'ψα 

Εκ14. Ι.Μ. Αγ. Σnυριδωνοs Β nιfρυγο 

Προσθnκes uno κοτοσκευnν 



Σnμερο οπό το κτίσμmο ιns ονοmn
λωσns ιου 1834 δ οmρσuντ:οι μόνο n 
δυuκn και βόρειο πτέουγο των κελλιών 

σε δυο ορόφουs. Σιο ισόγειο λειτουρ
γουν χώρο υγιεινns και οποθnκεs. ενώ 
mον όροφο υπάρχουν κελλιά, εργοmn
ριο ογιογροφίοs και το ορχοντ:ορiκι. Σιn 
δυτικι'Ι πτέρυγα n ανοιχιn mοό mον όρο
φο έχει nρόσφmα κλείσει με ξύλινn κο

τασκευn "ρο μ ποτέ·. όπου έχουν ανοι
χθεί μεγάλο παράθυρα (ει κ. 1 Ο, 11, 12, 

19). 

Σιn βόρεια πτέρυγα τn διώροφn mοά 
έχουν ανυκατασιr'Ισει νέοι Ι(λειmοί χώροι 
σύγχρονns δομns και αnροσδιόριmns 

αισθnτικns (ει κ. 13, 14, 15). Σιn βορειοο
ναιολικι'Ι γωνία πάνω οπό ια κτiσμαω 

ιοποθετήθnκσν εμφσνείs εγι<αταmόσειs, 
όπωs nλιακόs θερμοοίφωναs, μειαλλικn 
δεξαμενι'Ι και πρόχειρn βοnθnι:κή σκάλα 
(ε.κ 16, 17). 

Σmν νότια πτέρυγα (κτίσμα του 1950) 

όπου σnμερα mεγάzοντ:σ n Τράnεzα κο 

το παρεκκλnσι του Αγ. Χαρίτωνοs {εικ 
18), νέα στέγαmρα τοποθειnθnκαν και 
πολλά ανοίγματα διευρύνθnκαν, ενώ 

κουφώματα αντ:ικαταmάθnκαν με άλλα 

ποικίλων μορφών {εικ. 19, 20). 

Ε•κ.15. Ι.Μ. Ay. Σnυρίδωνοs. Β πτέρυγα. 

Νέο κt:ίσυmο. 

Εικ 16. Ι.Μ. Αγ. Σnυρiδωνοs Β πιερυγο. 

ΠροσθrΊκεs με εμφσνεοs 

εγι<οτοοτάσειs. 

Εικ.17 Ι. Μ. Α γ. Σπυρίδωνοs. Α πιέρυγο. 

ΕμφσνrΊs πλιοκόs θερμοοiφωνοs. 

I 
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Το υλικό κοτοσκευns των παλαιότε

ρων κuσμότων τns μovns είνο πέφο λο
σnοχτιστn στουs τοιχουs, ξύλο στο δόπε
δο και nλόκεs Πnλίου oos στέγεs Κατά 
us εnισκευέs ομωs χρnσιμοποιnθnκον 
ωπ"1ισμένο σκυροδεμο, τούβλο και τσι

μεντόλιθοι σus προοθnκεs, γαλλικό κε
ρομιδιο στιs στέγεs που οντικοτοστόθn

κον, ολλό και nλnθώρα άλλων υλικών 
όnωs μέταλλο, ξύλο κ.α. 

Το καθολικό r'n:oν μονόκλιτn βασι
λική με φιπλευρn κόγχn και φούλλο. 
Κοτεδοφίστnκε κατά τ:ο μεγαλύτερο τμn

μο τ:ου, ον και είχε κnρυχθεί δΙοmρnτέο 
οπό τnν 7n Εφορεία Βι.zσνυνών Αρχοιο

τnτων, γιο να κατασκευαστεί μεγαλύτερο 
cnό ωπλ,σμένο σκυρόδεμα και τούβλο 
με νέο σνοiγμοιο σnμερινns οισθnτικns 

και ψnλότερο φούλλο (εικ 20, 21, 22, 

23, 24, 25) Εξωτερικό επιχpισμένο πο
ρουσιοzετοι τελείωs σύγχρονο και μόνο 
n κόγχn του ιερού με m διnλn οδοντωτn 
ιαινία στο γείσο κο τιs σκεπόπλοκεs δn
λώνει τnν ορχικn του μορφή (ει κ. 17. 

26). 

Εικ.20. Ι.Μ. Αγ Σnυρίδωνοs. Δ τέρυγο. 

Ποικiλεs μορφέs ονοιγμότων. 

Εικ 21. Ι.Μ Αγ Σnυρίδωνοs. Καθολικό. 

Δ όψn.Ειοοδοs. 

Εικ 22 Ι.Μ. Αγ. Σnυοίδωνοs.Κοθοnικό. 

Β όψη. 



ιιο Ι 

Εικ.23. I.M. Αγ. Σnυρίδωνοs. Καθολικό. 

Β όψn 
Ε:κ.24. Ι. Μ. Αγ Σnυοίδωνοs. Κοθολ κο 

Ν όψn. 
Εκ25. I.M. Αγ. Σnυρίδωνοs Κοθολιι<ό. 

ΒΑ όψn. 



Εσωτερικά οι τοίχοι καλύmονιαι με 

εnιχpισμο, ενώ στο δάπεδο υπάρχουν 
μωσοϊκά πλακάκια 

Μετά τουs σεισμούs ιου 1955 στο 
εσωτερικό ms μονήs κατασκευάστηκε το 
πορεκκλnσι τns Μετομόρφωσns του Σω
τnροs, με λιθοδομn πλάτουs 70 - 80 εκ 
και επιχρiστnκε εσωτερικά και εξωτερικά. 

Πρόσφατα έξω από τnν μονή, κτίzετοι 
ισόγειο απλό κτίσμα με χώρουs φιλοξε
νfοs και υγιεινns γιο τουs προσκυνnιέs 
(εικ. 27). 

Εικ.26. I.M. Αγ. Σnυρiδωvοs. Καθολικό. 
Α όψη. Κόγχn Ιερού. 

Εικ.27 I.M. Αγ. Σnυρίδωvοs. Νέο κτίσμα 

φιλοξενfas Περιβάλλων χώροs. 

� 
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Εικ 28. Ι.Μ Αγ. Σπυρiδωνοs. ΒΔ πλευρό. 

Ρnγμοtώσειs λιθοδομns. 

Εικ 29. Ι.Μ. Αγ. Σnυριδωνοs Δ όψn 

Ρωγμn στο γείσο ms στtyns 

Εικ.30. Ι.Μ Αγ. Σnυρiδωνοs. ΒΔ γωνfο 

εξωιερ κns όψrιs Ρnγμοτωσειs 

rφοχειρο εnιοκευοομενεs 
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Εικ.33. Ι.Μ. Αγ. Σnuρίδωνοs. Ν άι.r. 

Ρnγμοιώσειs λιθοδομns. Υyοοσκι 

Εικ.34. Ι.Μ. Αγ. Σnuρίδωνοs. Α όu:n. 

Προσθnκεs κοθ" ύ'ιJΟS. 

Εμφονείs εγκοιοσιόσειs 

Εικ 35. Ι.Μ. Αγ. Σnuριδωνοs. Γενικn 

Περιβόλλων χώροs. Περίοnιεs 

εγκοιοσιόσειs 



ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η επιβλητικότητα των εξωτερικών όψεων του συγκροτnματοs τns μονns και n τυπολογικn ιου 

οργάνωση, που αναδεικνύει το καθαρό τετράπλευρο σχι'ψα του περιγρόμμοτοs, ουδόλωs σχεύzεται με 

τnν πλnρώθο ετερόκλητων, ασύμβατων δομών και μορφών που κυριαρχούν στο εσωτερικό ιου 

Το παλαιά κτίσματα αλλοιωμένο οπό ιιs ότεχνεs προσθnκεs και φοποποιnσειs υε δυσκολία 

ανιχνεύονται, ενώ νέεs κοιοσκευέs οπό ωπλισμένο σκυpόδεμα πιέzουν ασφυκτ:κο, κσταλσμβανοντοs 

όλα και περισσότερα ταν ελεύθερο χώρο τns ουλns. 

Το καθολικό, διατnρnτέο κτlσμο, όπωs και όλn n μονn, οπό τnν 7n Εφορεία Βυzαντινών Αρχοιοτnτων, 

μεταλλαγμένο κυρ ιολεκτικό σε όγκο �<οι μορφn, σχεδόν εφάπτετα των γύρω πτερύγων αφού και ουτέs 

επεκτάθηκαν με στέγαστρα κατοργώντοs ταυτόχρονο τιs ονοιχτέs στοέs στο ισόγειο και στον όροφο. 
Προκλητικό εμφονείs οι εγκαταστόσειs ξεπερνούν το ύψοs των κτιρίων ακόμn και του καθολικού 

εnιτεiνονταs περισσότερο τnν δομικn και αισθnτικn αναρχία που επικροτεί 

Επιβάλλεται άμεσο καθαίρεση όλων των νέων κατασκευών κυρiωs στπ νότια και βόρειο πτέρυγα και 
τουτόχρονο ανάδειξη και οποκοτάστοσn των παλαιών δομών και ανοιχτών στοών. Παρόλλnλο 

προτεiνετοι να επισκευαστούν και οξιοΓJοιnθούν όλο τα κύσμοιο πορολαμβόνονταs άαεs λειτουργίεs 

κρίνοντα ονογκοίεs. Η οποξnλωσn όλων των πρόχειρων εγκατοστοσεων κο ο εκσυγχρονισμόs τns 
μονιΊs μετά από εμπερrστοιωμένn λεnτομερn μελέτη σκοπιμότnταs θα οποφέψουν απόnειρεs ερασιτε

χνικών μεθόδων στο μέλλον. Οι λιθοδομέs αφού αΓΙολλογούν οπό τnν • πίεσn • των ασύμβατων νέων 

κατασκευών, που προκαλούν και επιταχύνουν ιιs ρnγματώσειs, επισκευάzοντοι, κοθορίzοντοι και 

ενισχύονται με ορμολογnματα και υδραυλικό ενέματο που εξοσφαλίzουν επιπλέον προστασία και οπό 

τπν υγρασία (εικ. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) 
Στο καθολικό οι εκτετομένεs επεμβάσειs μάλλον θεωρούνται μn ονοστρέψιμεs σnμερα. Δύσκολο 

ανιχνεύεται και οναγνωρizετα n παλιό του δομn. Οι παρομορφώσειs των όψεων και n κστασφοφn των 

μορφολογικών του στοιχείων δείχνουν ολοκλnρωτικέs. 

ΠαΡόλο αυτά ευελπιστούμε όι. ομάδα ειδικών επιστnμονων θα μnορουσε να ερευνnσει κάθε 

π θανόιnτο avoznτnσns πολοιόιεpων τμnμότων κο να διασώσει ονοδεικνύοντοs έστω μερικό α11ό ουιό. 

Η ενδιαφέρουσα φρουριακn μορφή τns μονns κο n λαμπρn ιστορία τns στπν περιοχn δικο ώνει κάθε 

προσπάθεια συντrφnσns και οποκοτόστασns. Είναι χσρακιnρισμένn ωs διατnρnιέα και δικαιωματικό 
διεκδικεί σεβασμό και κατονόnσn οπό τous διομένοντεs αλλά και συντnρnσn και φροντίδα οπό τnν 
πολιτεία. 

Βατοπεδινού Ματθαίου, Ιερομονάχου, Η εν rn nεριοχn Προμυρίου κειμέvn ιερο μονfι του εν σγιοιs 

narρ6s nμών Σnυρίδωνοs Επισκόπου Τριμυθούνrοs του θαυμαιουργού, Αγ. Όpos 1973, 
σ.S-14,26 

Θωμά Γ., ''το μοναστnρι του Αγ. Σπυρίδωνα στο Προμύρι·, εφnμ. "Η θεσσαnία", Βόλοs 11-12-1994 

Κόκκορn Δ., Ορθόδοξα ΕΠΠnνικά Μονααrnρια, (Προοκυνnμαuκ6s Οδnγ6s). Αθnνο 1994, σ. 89 

lιι::; 





9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΚΟΥ 

Χρόνοs ίδρυσηs: 1795 

Διεύθυνση : θέση Κωτiκια Λούκου 

Ιδιοκτησιακό: Κοινότnτα Λούκου 

Εορτάzει - πανnγυρίzει: 2 ΜοΊου (Ανοκομιδns λειψάνων 

Μεγάλου Αθανασίου) 

Κείμενο κήρυξηs 

"Χαρακmρίzουμε ωs σιορικό διατηρnτέο μνημείο τnν I. Μονή Αγ. Αθοναοiου, 

που βρίσκετα, σm θέση Κωιiκι ms Κοινόιηταs Λούκου του Ν.Μαγνησίαs γιατί 

ηpόκεται γιο κτίσμα με μεγάλη αρχιτεκτονική γλυπτική και zωγροφιι<n αξία·. 

ΦΕΚ 132/Β/27-3-1986 

φ 

Τοηοργοφικό 1 καuιwι 
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πό το Βόλο ακολουθούμε το δρόμο 
προs Αργολοστfι - Λούκα. Λίγο πρ·ν 

to Λούκα ο χωμοτόδρομοs αριστερό, με
το οπό 6 χλμ μοs οδnγεί στn μονn, στn 
θέσn Κωτίκι. Βρίσκεται δίπλα σε χείμαρ
ρο, σε μια άνετn κοταπρόσινn λαγκαδιά 
σε υψόμετρο 1 ΟΟμ. περίπου. Η βλόστn
σn στnν ευρύτερn περιοχn περιλαμβάνει 
πουρνόρια, κουμοριέs, ελιέs και κοντό 
στο μονοστnρι αρκετό κυπαρίσσια (εικ. 
1' 2). 

Κιίστπκε στn θέσn παλαιότερου μετο-
χίου τns I.M. Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
Αγίου Γεωργίου Νnλείαs με αρχιτεκτονι

κό σχέδια του πρωτομάστορα Δnμου 
Ζουπανιώτπ. Οι υπόρχουσεs ιστορικέs 

πnγέs δεν αναφέρουν συχνό το μοναστn

ρι. Σύμφωνο με τον Χ. Χαρίτο, όΙ"ωS 
αρκετό μοναστι1ρια που χρονολογικό 
ονnκουν σmν εκπνοn του 18ου οι., έτσι 
και αυτό το μοναστι1ρ δεν φαίνεται να 
έχει "ιδιαίτερn εκκλnσιαστικn δρόσn • .  

Από πωλnmριο έγγραφο του 1776 γί

νετα γνωστι'Ι π μεταβiβασn του μετοχίου 
τns Ι.Μ. Ταξιαρχών του Αγίου Γεωργιου 

Νnλείαs σιn θέσn Κωιίκια στουs κατοί-

Εικ.2. Ι.Μ. Αγ. Αθονοσfοu Λούκου. 

Δ όψn. Είσοδοs μονns. 

Εικ.3. I.M. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

ΒΔ όψn. 



κουs του Λούκου με ό,τ. αυτό περιε

λάμβανε (κτήματα, κτίρια, δόσn κ.λπ ) 

χωρίs να αναφέρεται π ύπαρξn του καθο

λικού του Αγ. Αθανασίου, κοθώs κτίzεται 

αργότερο κατά το 1795, με δαπάνn του 

οπλορχnγού Στέργιου Μποσδεκn. Η πω

λnτιiρια πράξn επικυρώνεται από το Βοε

βόδα Αργαλοστιis τnν ίδια χρονιά. Ένα 

αιώνα αργότερο, στο 1887, n κοινότnτα 

Λούκου νοικιάzει τnν κινnτιi και ακίνnτn 

περιουσία τns μoνris του Αγ. Αθανασίου. 

Όλο το οικοδομικό σuγκρότnμα τns 

μονιis, έκτοσns ενόs στρέμματοs, έχει 

φρουριακό χαρακτήρα κοθώs διαμορ

φώνονται διώροφεs <Οι μονώροφεs nτέ

ρυγεs κελλιών, ενώ το αχιiμα κλείνει 

nρos ανατολικά !(ΟΙ βόρειο με υψnλό λι

θόκτιστο περίβολο (εικ. 2, 3, 4, 5). 

Εικ.4. Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

Ν όψn. 

Εικ.S. I.M. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

Α όψn. Bonθnuκιi είσοδοs 
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Η κενφικn πύλn στn δυuκri όψn ιns 

μονns. προβάλλει εντυπωσιακό κοθώs 

προεξέχει σε όλο το ύαιοs τns πτέρυγοs 

ειδικό στον όροφο οπου διαμορφώνεται 

δεύτερο επίπεδο προs το έξω στnρΙzόμε

νο σε πέτρινο φουρούσιο με κεντρικό πα

ράθυρο στον άξονα του (εικ. 2, 6, 7) Η 

βοριά δίφυλλn ξύλινn πόρτο, επενδεδυ

μενn με λαμαρίνα. οδnγεί μέσω θολω

τού διαβατικού στο εσωτερικό τns αυλns. 

Στn δυτικn πτέρυγα το ισόγειο χρησι

μοποιούνταν ωs στάβλοs και αποθnκεs 

(εικ. 8), ενώ στον όροφο πάνω από το 

διαβατικό βρiσκονται τα κελλιό των μο

ναχών. Είναι μικpοί χώροι προσπελάσι

μοι οπό γραφ;κri ξυλόστεγn ανοιχτn 

στοά, διαθέτουν τzάκι και σnμερα φιλο

ξενούν τουs προΟJ<υνnτέs τns μονιis .εικ. 

9, 10. '1, 12). ri νότΙα πτέρυγα διαμορ

φώνει διώροφn στοά με τοξοστοιχiεs στο 

ισόγειο και λιθόκτιστο υ'lοστυλώματα 
που συνεχίzουν στον όροφο <Ο στnρί

zουν τnν ξύλινn οτέγn (εικ. 13, 14) Στn 

Εικ.6. ,_Μ_ Αγ. Αθονοσίου Λούκου. 

Δ όψn. 

Εικ 7. Ι.Μ. Αγ. Αθονοσiου Λούκου.Δ όψn, 

πύλη εισόδου. 

t 

6 



Εικ.8. I.M. Ay. Αθονοσiου Λούκοu 

Δ nιέρυγο Bonθnnκoi χώροι 

σογείου. 
Εικ.9. Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Λούωυ. 

Δ nttρuyo <ελΑιών 

Εικ.10. I.M Ay. Αθονοσlου Λούκου 

Δ nιέρυγο Όpοφοs κελf.ιών. 

Εικ 11 Ι.Μ. Ay. Αθανασίου Λούκου 

Δ nιέρυγο iυλόσιεγn ονοικιrΊ σιοό 
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βορειοδυuκn γωνία στο μονώροφο κτί

σμα στεγοzόταν n κουzίνα (ε.κ. 15) κο 

στn συνέχεια προs βόρεια n διώροφn 

λόγω του εδόφουs πτέρυγα στο ισόγειο 

ήταν στόβλοs και ελαιοτριβείο, ενώ στον 

όροφο διαμορφώνονταν μια ευρύχωρn 

χαρακιnρισιικιΊ σόλα (εικ. 16, 17). Σήμε

ρα ιο ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 

οποθιΊκεs και κουzίνα ενώ ο όροφοs λει

τουργεί ωs τραπεzαρίο. Ο χώροs εντυ

πωσιοκόs σε κολιΊ κατόστααn με εμφανιΊ 

ιnν ξύλινn στέγn ιου δπλώνει έντονα τnν 

ιόξn και τnν αρμονία τns μοναστnριοκιΊs 

zωns, ενώ ο διάχυιοs φωτισμόs που δια

περνά τα παράθυρα με τα τοξωτά υπέρ

θυρο στο νότιο λιθόκτιστο ιοίχο, δn

μιουργεί ευχόριστn διάθεαn στον επισκέ

πιn (εικ. 18, 19, 20). 
Όλα τα κτίσματα είναι οπό εμφανιΊ λι

θοδομn με στέγεs καλυμμένεs με  πλόκεs 
Πnλιου, αλλά και κεραμίδια γαλλικού 
ωπου στα σnμεία που επισκευάστnκαν 
(εικ 3, 16). Σιnν ανατολικιΊ πλευρό, στον 
περίβολο, υπάρχει δεύιερn βοnθnιική 
είσοδοs τns μονns (εικ. 5, 21). 

Ε;κ.15 Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

ΒΔ κτίσμα. Κουzίνα. 

Εικ.16 .. Μ. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

Β πτέρυγα. 

Εικ.17. Ι. Μ. Α γ Αθονοσίου Λούκου. 

Β nτερυγο. Tponεzopio ορόφου. 

:!11" 
..... 
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Το καθολικό στο μέσον το ουλήs, 

ονnκει στον τύπο τns μονόκλτπs βοσιλι
κns με χομπλό εξογων•κό τυφλό φούλ
λο, που φερετα σε τέσσερα τόξο μέσω 

ισαρίθμων σφαιρικών φιγώνων. Ο κτι
στόs εξωνορθπκοs στn δυτική όψn, οnο
τελε· ενιαίο σύνολο με τον ιωρίωs ναό 

κσι διαμορφώνει τοξωτά μεγάλο ανοίγ

ματα στιs φειs πλευρέs του. Στεγάzεται 
με δiρριχτπ στέγn από σχιστολιθικέs πλά

κεs και nσρουσιάzει θλάσn στn δυτική 
και ανατολική πλευρά. Το κτίσιμο τπs τοι
χοποιίαs είναι σχεδόν ισοδομικό Το 
ορμολόγnμα έγινε με παχύ στρώμα 
οσβεστοκονίσs, στο οποίο έγ•ναν οριzό

ντιεs κο κάθετεs χαρακιέs με μυσφί (εικ. 

21' 22, 23, 24). 

Στnν nρόσοψn φειs σκολιστέs επιγρα
φέs μοs πλπροφορούν γ•ο τον κτιiτορα 

Στέργιο Μπασδέκn. τον nγούμενο Ευγέ
νιο κο τον ιερομόναχο Γρnγόριο με mν 
σύμπραξπ των οποίων χτίστnκε το μονα
στnρι Οι εnιγροφέs του Μίλιου, σύμφω
να με τον Κ. Μσκρή, "είναι nραγμαuκέs 

γλυπuκέs συνθέσειs. Γράμματα, κοσμι'ι
μοτα και παραστάσειs είναι στοιχεία ομο

γενών συνόλων, εκτελεσμένο με συνέ
πεια και ενιαία αντίλπψn • .  Στιs επιγραφέs 
διακρίνεται π μεγολογρόμματπ συνεχιzό

μενn βυzαντινιi γροφι'ι, που πλαισιώνεται 
από φυτικό και zωικό διάκοσμο (εικ. 25, 

26, 27, 28). 

Εικ.21. I.M. Αγ. Αθανασlου Λούκου. 

Α ψι'ψα περιβόλου. 

Bonθnuκιi εlσοδοs. Καθολι.c:ό 

Εικ.22. Αθανασίου Λούκου. ΚaθοRικο. 
Δ όψn. ΕΙσοδοs. 
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Εικ.25 I.M. Ay. Αθανασίου Λούκου. 

Είαοδοs καθολικού. Όψn αnό 

διαβσιικό. 

Εικ.26. I.M. Ay. Αθανασίου Λούκου 

Δ όψn καθολικού. Λιθανόγλυφn 

εnιγροφn. 

Εικ.27. I.M. Ay. Αθανασίου Λούκου. 

Καθολικό. Κόγχη ιερού. 

Λιθανάγί'Ιυφα. 

Εικ.28 Ι Μ. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

Δ όψn καθολικού. 

Λιθανάγλυφn εrιγροφn. 



l?RI 

Οι εξωτερικοί τοίχοι του καθολικού, 
στολίστnκον με λιθονάγλυφεs σιenνεs 
έργο και αυτά του γλύnτn Μίλιου. Ανό
μεσσ ωυs ξεχωρίzουν τα τέσσερα λ·θο
νάγλυφα τns θείαs λειωυργίαs που απο
τελούν nορόθεσn στιγμιόιυnων σε nλο
κεs τοποθετnμένεs στην κόγχn του ιερού. 
Σιnν nρώτn απο αριστερά διακρινεται ο 
Αγ. Αθανόσιοs να χοροστατεί, στn δεύτε
ρη δυο φτερωτοί άγγελοι κρατούν σταυ
ρό με χαραγμένο ω IC XC ΝΙ ΚΑ, στn φί

t:n ο Αγ. Αθανόσιοs παραλαμβάνει το Αγ. 
Δισκοπότnρο και στnν τέταριn είναι χα
ραγμένοι τέσοεριs άγγελοι (εικ. 29, 30, 
31) 

Εικ.29. Ι.Μ. Αγ Αθανασίου Λούκου. 

Καθολικό Κόγχn ιερού. 
Εικ.30. Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Λούκου. 

Καθολικό Κόγχn ιερού. 
Λιθονάγλυφα. 

Εικ.31. Ι.Μ Αγ Αθσνοσ!ου Λούκου 

Καθολικό. Κόγχη ιερού. 
Λιθσναγλυ<;>ο 



Οι υορ�όρινεs ποροσιάδεs και το J 
ιπέρθυρο τns εισόδου του καθολ:κού 
I 
γr.-ε ω 1917, nιθονοτατα σε αντικατό-
haσn αεfνου του γλι:ιπιn Μίλιου (εικ. 

32) 
Το δάπεδο του ναού εχει σνuκατασια

θεί με μωσαικά πλακάκια ενώ σιον εξω
Fρθn'<ο έχει παραμείνει n πλακόστρω
σn με οκσνόνισιεs πλόκεs (εικ. 32\. 
ι . , 

Στο εσωτερικο ιου καθολικου τοιχο-
γραφrεs σήμερα διακρίνονται στο σφαιρι
κό τοίγωνο όnου τέσσεριs άγγελοι • σιn
ρίzουν· τον φούλλο στο κέντρο του θό
λου του οπο,ου δεσποzει n μορφή του 
nα�τοκράτορο Χριστού με φειs σγγέ
λουs γύρω ιου. Κατά τον Κ. Μοιφn, λό
γω ms cπλοικήs τεχνοφοπίοs nou nο
ροuσιόzουν οι ογιογροφιεs, ο όγνωστοs 
ογιογρόφοs nρέrει να δοuλειμ μετά το 
1890. Στο 1960 n ουθοίρετn, ότεχνn 

Εϊϊέμβοσπ ous tοιχογροφίεs μείωσε τnν 
οCιο του έργου Οι εnιφόνε�εs περόστn
κσν με πλαστικό προ01νογόλοzο χρώμα 
κολuπτοντοs οκόμ11 <Ο οιφαιο τμnμοιο 
των ι.ιοpφών εικ 33, 34, 35, 36). 

Στnν ευρύχωρn ouλri ο φούρνοs στον 
ανατολικό περίβολο και ιο πολιό nnγάδι 
παραμένουν αδιάψευστοι μόρτυρεs τns 
συνέχισns τns zωιls στο μονοσιιiρι έωs 

σιiμερο (εικ. 37, 38). 

Εικ.32 Ι.Μ. Αγ. Αθονοσίου Λούκου. 

Εiσοδοs ι<οθολιΙCού 

Ει1(.33. Ι.Μ. Αγ. Αθονοσίου Λούκου. 

ΕCΧιJιερ.κό καθολικού. 

Εικ.34 Ι.Μ. Αγ. Αθονοσίου Λcύκοu. 

ΕCΧιJιερJιcό κοθολ,κού. 

θ6λοs φοuλλου. 
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ΕΙ<ηΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η δομή του συγκροιήμοτοs παραμένει ονολιlοίωτn στο χρόνο διοσώzοντοs ακέραιο και σε κο1n 
στοσn όλο το στοιχείο ms μονοστπριακήs ορχ·τεκτονικήs που το χοροκτπρίzουν. Η αμυντική μορφn με 

ψπλό λιθόκτιστο περίβολο και τιs nτέρυγεs, οι γραφικέs στοέs με τουs ξύλινουs εξώστεs γύρω οπό 
ευρύχωρπ ουλή που αναδεικνύει το καθολικό σε μια ορμονική σχέσn κλε:στού και ανοιχτού 
καθιστούν το συγκρότnμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με σnμοντικέs αναφορέs στον πολιό χα 

μονοστπριακό φόπο zωns στπν περιοχή του Πnλίου 

Η γύρω κοιοnρόσινπ περιοχn, rφεμn και nανέμορφn προσφέρεται μοναδικό στnν διαδικασία τns • 

τερικήs ονοzήτnσns. Τnν ιερόmτα του χώρου ενισχύει το λιθόκτιστο καλντερίμι με τιs συστο.χίεs 
πανύιυπλων κυπαρισσιών στιs δύο πλευρέs του, δρόμοs πρόσβασπs τns μονns μέχρ κοι αnμερο ,εικ 

Γενικά το κτίσματα ι<αι όλο το μονοστnρι είναι σε καλι'l κοτάστοσπ. Τα προβλι'lμοτο που πορο 
οφείλονται κυρίωs στπ γtφανσn των υλικών, τnν υγροσιο καθώs κσι τπν εγκατολειψn Οι 

δι απ στώνονται σε περιορισμένn έκιοσπ, κυρίωs στουs εξωτερικούs τοίχοus του περιβόλου και nopoλo 
δείχνουν σπμαντικέs είναι εnισκευόσιμεs. 

Η ελοχιστοποίπσπ των επεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό των χώρων και τn βελτfωσn των 
στάσεών τουs, διοιπρώντοs πορόλλπλσ σμετάβλπιπ τn δομn, το ύφοs και τπν οισθnuκn των κτφlων 

επαναφέρουν τπ zωrΊ στο μσνοστnρι κοθιστώντοs το σnμείο ανοφοpάs και πολιτισμού γενικότερο, με χρr\ 
θρnσκευτικού αλλά και οικολογικού περιεχομένου, αναzωσγονώντοs ίΟ ενδιαφέρον των rn•�r""': 

προοκυνπτών του κοθώs και ολόκλnρπs τns ευρυτερns περιοχns. 

Εικ.39. I.M. Αγ. Αθανασίου 

Λαuκοι.ι. 

Λιθόσφωιο καrνιερίμι 
με κυnορfσσιο 

� . 
--� 

� --
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10. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ 'ΓΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ 

Χρόνοs ίδρυσns: 

Διεύθυνση: 

Ιδιοκτnαιακό: 

Τελευταίο εγκατάστοσn: 

Ηγούμενοs: 

Μοναχοί: 

Εορτόzει - πονnγυρίzει: 

Κείμενο κήρυξns. 

1816 (Σύμφωνο με επιγραφή που 

κατέγραψε ο Γ. Παπούλιοs) 

Αγία Τριάδα Άνω Γατzέαs Ππλίου 

Μετόχι Μεγίστπs Λούροs Αγ.Όρουs 

1989 

Γρnγόριοs Χοτznνικολάου 

6 

Αγ. Πνεύματοs 

κελλιά 

αποθήιlες 

• Χαρακιnρίzουμε ωs ιστορικό διατnρnιέο μνnμε/ο τnν Ιερό Μονή Αγίαs Τριάδοs μαzί 

με ολόκλnρο το κτήμα στο οποίο βρίσκεται και aποτελεί μετόχι τns Moνns Ιενοφώ

ντοs* του Αγίου όρουs, που βρίσκεται στον Οικισμό Ανω Γατzέαs τns Κοινότnτοs Αγίου 

Γεωργίου Νnλείαs τns Επαρχίαs Βόλου του 1\Jομού Μσγνπσiαs επειδή το σύνολο απο

τελεί χσρσκιnρισιικό δείγμα πnλιορείuκns, εκκλnσιαστικns αρχιιεκτονικns. • 

ΦΕΚ 411/Β/4-7-1985 

* Διόρθωσn - Σnμείωσn 

Εινοι μετόχι τns Ι. Μ. Μεγίστns Λαύροs και όχι τns I. Μ. Ιενοφώντοs όπωs ονσγράφεισι. 

ψ 

Τοnοργοφικό Σκορίφnμο 
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ρίΟl<εται στον οικισμό Aγios Τρ άδοs 
τns Άνω Γοτzέοs σε απόσταση 20 

χλμ οπό το Βόλο . 
Η μovn δεσπόzει οπό μακριά κτισμένη 

πάνω σε βροχώδn λόφο, σε υψόμεφο 
περίπου 240μ. με πονορομικn θέα προs 
τον Παγασητικό κόλπο και m γύρω πε

ριοχn. Ο περιτοιχισμένοs χώροs, περίπου 
2 στρέμματα, περιβάλλεται από ελοιώνεs 

και άλλο οπωροφόρα δέντρα (εικ.1) 
Σύμφωνα με ανέκδοτη εργασία του 

πnλιορείτn ιστορικού Γ. Ποπόπουλου n 
Ποπούλια, η αρχική μονή τns Αγ. Τριο

δαs χdστη<ε στη θέση ενετικού κάστρου, 

"γι αυτό και οι ντόπιο ονόμαzον την πε

ριοχn ουτη Παλοιόκαστρο • n Πολιόκο
στpο.Ο ίδιοs ιστορικόs μas πληροφορεί 
πωs το κάσφο κατοσφάφηκε οπό τουs 
Κοταλονούs στα 131 Ο, χωρίs ωστόσο να 
επιβεβο ώνειαι οπό γροπτεs πηγέs μέχρι 
σιiμερο. Στιs σnuειώσειs του επiσns ανα
φέρεται π ύπαρξη μικρού οικισμού γι:ιρω 

από αυτό και αργότερα γύρω από την 

μονn, οι κατοικοι του οποίου ασχολού
νταν με την γεωργία. Ο Κ. Λιάπns μελε
τώνταs τιs γραπτέs σημειώαειs του Γ. Πα

πούλια μαs πληροφορεί για τον πρώτο 
κτι'ηορα και ιδρυτή τns μονns, τον Νικό
λαο Γεωργίου Τzιώρτzου n Τσουρτσn στο 
1816, ενώ ο Ν. I. Σακελαρίου τοποθετε: 
τnν ιδρυσn ιηs μονns στην δεκαετία του 
1830. Από το παραχωρητήριο έγγραφο 
του Γ. Τzιώρτzου, αντίγραφο του οποίου 
φυλάσσεται στο αρχείο τns ιωινότnταs 

ιου Αγίου Γεωργίου Nnλεfos, γνωρfzου
με πωs στο 1841 ο nγούμενοs και κτnτο
ροs τns μονns mν ποραχώρnσε • ειs 
έσχατο γrφοs εληλακώs" στnν Ι Μ. Με
γίστns Λαύραs του Αγίου Όpουs. αφού 
nροnγουμένωs προίκισε ιnν μονn με με
γάλη κτημοτικn περ10υσίο, ενώ στο ίδιο 

εγγροφο τονιzετοι επίσηs ότι έκτισε το μο
νύδριο, όταν • ι'Ιγε την nλικίσ των φι άκο

ντα ετών , γεγονόs που μοs οδηγεί στην 
ανεπιβεβαίωτη άποψn, ότι n μονι'Ι μπορεί 

να κτiστnκε πρ•ν το 1816. 

Σύμφωνο με τον Ζ. Εσφιγμενiτn και τον 
Γ. Ποπούλιο, το κτίσματα τηs μονήs κοτο

στρόφnκον οπό τουs Τούρκουs τον Απρί
λιο του 1822 (κατά τον Κ. Λιάnn ιον 
Μόϊο του 1823) και οι ιδιοκτnτηs τns μο
νns τα επισκεύασε με τn βοnθειο του 

ιερομόναχου Γερμανού. Οι επόμενεs επι
σκευέs έγιναν με επιστασία και δοπάνn 
τns Ι.Μ. Μεγίστns Λούροs. 

Η μονι'Ι εκτόs από το μικρό καθολικό, 

περ ελάμβανε δυτικά διώροφη οικοδομn 
με το κελλιά των μοναχών, οποθnκn για 

τιs ελιέs ανατολικό, φουρναριό, ενο μο
νώροφο κτισμα έξω και βορειοδυτικό 
του περιτοιχισμένου χώροu για mν δια
μονιi των εργατών, ελοιοφιβεiο στην Αγ 
Τριάδα και κοφενεiο γ•ο τον οικισμό. 
Σύμφωνα με τοπικn παράδοση στον ίδιο 

χ.ωρο και συγκεκριμένο νοτιοδυτικό οπό 
το καθολικό, μέχρι το 1930, υπήρχε 
·ένα τυφλό υπόγειο τούνελ· οπό τnν 

εποχn ιηs οκμns του μεσοιωνικοu 
σφου. Εικαzετοι ότι χρnοι 
ωs κρυπm, πιθονον πυρομαχικών. 

Το μονοστηρι λειτουργούσε ωs 

1963, αλλά n ονόκλnαn του ιελευιc 
ιερομονάχου τns μονns Σάββα. aτr.v • 

νn Μεγίστns Λούροs, σnμονε και ιο 

λοs τns λειιουργικήs zωns τηs μονns 

την εριiμωσn ιns γιο πολλά χρόνια, 
χρι το 1989, χρονιά κοτό τnν οποία 

τοστάθnκε n μικρn μονοστιιsn αF; .. � 

το με ενιολn και πάλι τns Ι.Μ. 
Λούροs. 

Οι εργοσιεs ορχίzουν άμεσο uε 

τοβουλίεs των μοναχων. 
Η τοξωτn είοοδοs σι'Ιμερα εn 

σμένn με νέο σιδερένια πόρτα, 
στο εσωτερικό τns μανns μέσω 
σιοκού nμικυλινδρικού ονοίγμοτοs 

τείχοus του περιβόλου (εικ. 2, 3). 
ίδιο πλευρο δεξιά διοσωzειαι ιο 
στο διώροφο κτίσμα σε κοκn σχεf:.ον 
τάσταση και υπολειτουργεί Ο κοτω 

φοs χρnσιμοποιειτοι γιο οποθnκει 
χώροs, ενώ στον επάνω υπόρχοιΝ 

λιά και μικρό ορχ.οντορiκι (εικ. 4, 5 

Ει<.2. Ι Μ.Αγίοs Τριόδοs. Δ nλεuρο. 

Είσοδοs. 



Γενικό σε όλο το χώρο τns μονns γί
νονται εκιεταμένεs οικοδομικέs εργοσίεs. 

Νέο κτlσμοτο προστίθενται, n αυλn δια
μορφώνεται με πεzούλεs, βρύσεs, κn
nous κα ι nρos ιn θάλασσα τοποθετείται 

υπερμεγέθns σιαυρόs ύψουs 12μ. 
Στην ονοιολικn πλευρό, σm θέσn πα

λιού στάβλου η νέο σύγχρονπs οισθnu
κιis διώροφη πτέρυγα (1991-1993) περι
λαμβάνει στο ισόγειο ένα μικρό αρχονιο
ρiκι και τn μεγάλη φοπεzαρία των προ
σκυνητών, με ευρύχωρη κουzίνο Στον 

όροφο στεγόzονιοι το κελλιό των μονο-

Εικ.3 Ι.Μ. Aγfos Τριόδοs Δ πλευρό. 

Η εfσοδοs οnό το εσωτερικό τns 

αυλr'Ιs 
Εικ.4 I.M Αγίαs Τριόδαs. 

Παλαιό πτέρυγα .cελλιών 

113
-
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χών και μικρόs ξενώναs με βοnθnηκούs 
χώρουs (εικ. 7). Βορειότερα, σε κτίριο 
όπου γίνονται εκτεταμένεs οικοδομικέs 
εργασίεs, διασώzονται στο ισόγειο φειs 
αξιόλογοι φούρνοι, ενδιαφέρουσοs 
τεχνοφοnίοs (ε κ. 8, 9). 

Στο πρόγραμμα ανακο.νισns τηs μονήs 

(1992) περιελήφθη και η ονακοτοσκευn 
του παλαιού μεσαιωνικού κάστρου, στn 
σκιά του οποίου αναπτυσσόταν n zωή 
τns Ι.Μ. Αγ. Τριάδαs Ο λιθόκτιστοs περί
βολοs επεκτείνεται και συμπληρώνεται 
με οδοντωτέs εnάλξειs κο ένοs μικρόs 
πύργοs υψώνεται στο βορειοδυτ:κό οκρο 
(ει κ 1 0). 

Αντίθετα με mν nορογγελiο του ιερο
μόναχου και ιδρυτή τηs μονήs Νικη
φόρου, σχετικά με την περιουσία τns 
μονιis, n οποίο θα έπρεπε "να ξοδεύεται 

ειs καλλωnισμόν του Ναού, του μο
νιδρiου ... ·, το καθολικό έμεινε λιτό και 
ταπεινό. Σύμφωνα με δnμοσίευμο του Κ. 

Λιάπn σmν εφημερίδα ·Η Θεσσαλία· 

τns 23- 9- 1973, οι κατά καιρούs σταλ
μένοι από mv Ι.Μ Μεγίστns Λούραs 
ερομόναχοι που διαχειρίστηκαν τnν 

μεγόλn ακίνnm περιουσία του μετοχίου 
αυτού δεν θέλnσαν να ξομπλιάσουν το 
μικρό καθολικό·. Πρόκειται για μικρό 
μονόχωρο καμαροσκεπn ναό του 1815 

Εικ.S Ι.Μ.Αγίαs Τριόδοs. 

Δ nλευρό. Παλαιό nιέρυγα κελλιών 

Εικ.6 Ι.Μ. Αγίαs Τριόδαs. Δ nλευρό. 

Παλαιό κtίσμο <ελλιών. 

Εσωτερικόs χώροs. 





nοΛψιοd> ι;ιο:>ιιd31(1')()3 ur1o� 

Ί;>dn3Ι:JU \1'8 SDgr;>td! SOJλ\f "v-JΊ "6"JΙΙ3 
ΊΟΛψΙΟdJ JOIDΙ:JDU 

r;>dn3Ι:JU 118 ·sogr;>ιd! SOJλV "v-JΊ 8 )113 

/οrι 



(εικ.11 }. Αρχικό είχε δύο εισόδουs στη 
νότιο κο, δυτική όψη ενώ στn βόρειο μι
κρό παράθυρο. Τελευταίο όμωs ο όγκοs 
του σχεδόν φιπλοσιάστnκε κοθώs προ
στέθπκε το 1993 κλειστόs εξωνάρθπκοs 
στπ δυτική πλευρά, στn συνέχεια το 

1994 εσωτερικό περίστωο στη νότ:ιο και 
δυτικrΊ πλευρό και πρόσφατα δεύτερο 

περιστωο, σε χαμηλότερη στάθμη, στn 
νότιο πλευρό που χρησιμεύει κυρίωs ωs 

εκθεσιοκόs χώροs τηs μονrΊs (ει κ. 7). 

Ο εσωτερικόs χώροs του ναού δια
μορφώνεται εξ ολοκλι'φου με επίστρω
σπ μαρμάρων, νέο ξυλόγλυπτο τέμπλο 
κο σύγχρονο εξοπλισμό. 

Το παλαιότερο κειμήλιο τns μονns 
είναι ένα άγιο δισκοπόmρο με χαραγμέ
νο το σώμα του κτήτορα ms μονιΊs "'Jικο
λόου και το έτοs ms ευγενικr'ιs προσφο
ρόs του (1815}. 

Τέλοs αναφέρουμε οο στο καθολικό 
υπάρχουν δύο πορεκκλnσιο, του Αγίου 
Αθανασίου του Αθωνίτου στο νότιο κλί
τοs και τηs Πσναγίαs Γοργοϋnnκόου στο 
βόρειο, ενώ κατασκευάστηκε τελευταίο 
στο χώρο τπs oυλris npos νότιο και τρίτο 
nσρεκκλι'lσι των αγίων Μυροφόρων 
(ει κ. 7). 

Γενικό ο αύλιοs χώροs παραμένει όνε

ιοs και επορκris για τιs χριiσειs που φιλο
ξενει, μεταλλαγμένοs όμωs σrΊμερο κο
θώs δέχεται ποικίλεs κατοσκευέs και φο
ποποιι'lσειs. 

Ει<.10. Ι.Μ Ayfos Τριόδοs. Β nλε.φό. 

Νέεs επολξειs κο rύργοs. 

Ει<.11. I.M Αγίοs τρ,οδοs. Καθολικό. 

ΒΑ όψη 

� 



ΕκτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Οι συνεχώs αυξανόμενεs λειτουργικέs ονάγκεs τns μονιΊs, εξοιτίοs ιns ιδιαίτερα αναπωγμένns κοινωνικn. 

τnτοs, πιέzουν γιο όλο και μεγολύτερεs σύγχρονεs καιοοκευέs με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ονnσυτιι<ό 
ορχικιΊ εικόνα του χώρου. 

Τα παλαιότερα κτίσματα σιγό σιγό εγκαταλείπονται n μεταμορφώνονται κυριολεκτικό με νέεs 
ενώ καινούργιο, αμφfβολns σύγχρονns αισθnτ:ικris, οικοδομούνται. Οι εκτεταμένεs ονακοινιστι<έs 
ριότnτεs καιέσιρεψαν όλn τnν αρμονία και τnν ισορροπία ιου συνόλου που επιτεύχθnκε βάσει μιαs 
νns και εnεξεργοσμένns λογικris. Κάποιο ενδιαφέροντα μορφολογικό σιοιχείο, όπωs οι φούρνοι, 
ενσωματωμένοι ασφυκτικό στιs νέεs κοτασκευέs, ενώ το καθολικό δείχνει σχεδόν ανύπαρκτο από τn 
πλευρό καθώs κυρ:ορχούν οι  μεγολύτερεs μετογενέστερεs προσθnκεs. Το μεσαιωνικό καστρο με 

επόλξειs και τον πύργο όnωsΌνοκοτοσκευόστnκε, γραφικό σιοιχείο στο χώρο, «σκnνικό» σήμερα στο 

δομικό ιοπίο, αδυνατεί να ανακαλέσει ofyλn του παρελθόνιοs. 
Οπωσδnποιε οναγνωρίzονιοι οι σύγχρονέs ανόγκεs τns μονοστικns κοΙνόιπιαs και δΙαφαίνεται ο 

και π προσπάθεια των μοναχών γιο ιπν ονοσuγκρόιπσn τπs μονιΊs. θεωρούμε όμωs όι. ωs διοιnρnτέο 
ρικό μνnμείο n μονri τns Αγίαs Τριάδοs θα πρέπει να επανεξετάσει ιιs μέχρι σnμερα επιλογέs ιns, να 

ρέσει τ:ιs περιπέs κακns οισθnτικfιs κατασκευέs ή και να τ:ιs αναμορφώσει, όπου κριθεί εφικτό, και να 

δείξει τα αυθεντικό στοιχεία του nορελθόνιοs, οnωσδrinοτ:ε σε συνεργασία με ομάδα επιστnμόνων. ώστε 

αποτελέσματα να είναι είναι ονιόξιο ιου nορελθόντοs, σε μια πορεία μελλοντικris ονοyέννnσns και 
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11. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΖΙΤΣΑΣ 

Χρόνοs iδρυσηs: 1797 (βάσει επιγροφns καθολικού) 

Διεύθυνσπ: Βυzίισο Πnλιου 

Ιδιοκιnσιοκό: . Μnφόnολn Δnμnφιόδοs 

Εορτόzει- πανnγυρίzει: 29 Αυγούστου (Αnοιομfι Κεφολfιs Ιωάννου 

Προδρόμου) 
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Ί ο 1815 ο Α. Φιλιππίδns στο βιβλιο 
του • Μερικri Γεωγραφια • αναφέρει 

τnν I.M. Τιμίου Προδρόμου Βυzίτσοs και 
προσδιοp'zει τnν τοποθεσία και τnν κο
στροειδιΊ αρχιτεκιονικri τns, γρόφοντ:αs 
χορακτnριστ:κά "ιου Τιμιου Προδρόμου 
εlναι ειs το κάτω μέροs ειs τnν άκρια τns 
χώραs ιουs, ... περιφιγυρισμένο με κά
στρο. . .. ειs ω κάτω μέροs έχουν nύρ
γουs • . Σriμερα n μονn βρίσκεται στο κέν
φο πλέον του οικισμού τns Βυzfτσοs σε 
υψόμεφο 480 μ. με περιιοιχισμένο χώρο 
περίπου 750 μ2 και γύρω ψnλό επιβλη
τικό πλατάνια (εικ.1 ). 

Τοξωτri είσοδοs στn δυηκn πλευρό 
του περιβόλου οδπγεi στο εσωτερικό 
τns. Αριστερά τns εισόδου βρίσκεται 
εντ:οιχισμένn λιθανόγλυφn επιγραφri με 
χαραγμένο βυzανυνό ισόπλευρο σταυ
ρό, λόγχn και σπόγγο. Σm βόσn του 
σταυρού διακρίνεται χαραγμένο κείμενο 
με μεγαλογράμματη γραφri (εικ. 2, 3). 

Σιο νοηοδυuκό όκpο το παλιό λιθό
κτιστο με ξυλοδεrnέs κτίσμα στέγαzε τα 

κελλιά για τουs μονοχούs και πιθανόν 
και για ιουs επισκέπτεs. Ο αριθμόs τουs 
πρέπει να riιaν μεγάλοs, μαρτυρώντ:αs ιn 
φιλόξενη διάθεση τns μονns, γεγονόs 
που τονίzετοι ιδιαίτερο από τον Α. Φιλιπ
πίδn " ... έχει μέσα οντόδεs ορκετούs δια 
μουσαφίρnδεs ... ·, αλλά και τnν οικονο
μικn όνεσn τns μονns " ... έχει ικανούs 
προσόδουs ... • (εικ. 4, 5, 6) 

Εικ.2. I.M. Αγ. Ιωοννου Βυzιισοs. Δ όψη. 

Είσοδοs μονήs 

Εικ.3. I.M. Αγ. Ιωοννου Βυzιισοs. 

Λιθονόγλuφn εnιγροφn σιnν 

είσοδο ιns μονns. 
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Στn βόρεια πλευρά ω δάπεδο ms 
αυλns υπερυψώνεται και περ βάλλεται 
με μειαλλικό κιγκλιδώματα, ενώ ξύλινο 
στέ'yαοτρο καταλαμβάνει ιπ βορειοδυυ
κn γωνια. Το κωδωνοστάσιο τns μονns 
πάνω οπό τnν είσοδο είναι μ�τογενέστε
ρο (ει κ. 7, 8). 

Όλο το κιίσμοτο κοτασκευόστnκαν 
απο εμφσνn λιθοδομn βαμμένπ n εντε
χνα καλυμμένn μερικώs με επίχρισμα. Η 

επικόλυψn των στεγών καθώs και τns 
aυλns έγινε με πλάκεs Πnλιου. 

Εικ.7. Ι.Μ. Αγ. Ιωόννου Buziτσos 

Εαι>τερικιi ouRn. 

Εικ.8. I.M Αγ. Ιωόννου Βυzιισοs. 

Είσοδοs τns μονns. Κωδωνοστόσ,ο 



Το καθολικό βρίσκεται σιο κένφο του 
χώρου. Είναι φίκλιm βασιλικn, μονό
κογχn με θόλο και φουρνικό κα' n δiρρι
χτn σιέγn καλυμμένn με σχισιολιθικέs 
πλόκεs, παρουmάzει θλάσn σιnν ανατο
λικn και δυτικn πλευρά (ει κ. 9). Tn νοιιο

δυτικn γωνία περιβάλλει ανοιχτn ξυλό

σιεγn σιοά (εικ. 10, 11, 12, 13). 

Στο νόρθnκα, πάνω από ιnν πόρτα τns 
εισόδου του καθολικού, σιnν εγχάρακτn 
επιγραφn διαβόzουμε: 

"ΕΝΕτΙ 1797 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20 ΤΑ ΤΕΛΗ 

ΙΟΥΝΙΟΥ 6", 

δnλωτικn του χρόνου ανέγερσns του κα

θολικού. Επίσns δίπλα ακριβώs είναι το

ποθετnμένn μια δεύτερn εγχόρακm εnι

γραφn σε συνεχΓι μεγαλογρόμματn γρα
φn με ιο εξns περιεχόμενο: 

ΌΎτΟΣ Ο ΘΙΟΣ ΚΑΙ HE(P)OTATOC I 

ΝΑΟΣ ΤΟΥ τΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΙΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟ/ΜΟΥ ΕΓ ΝΗ Δ Α 

CYNTPOMHC ΕΚ THC ΠΑΡΘΕΝΙΟC 

ΠΡΟΤΟΣ UΙΓΟΥΝ ΠΑΤΡΙΟΤΗΣ 

ΒΙΖΙΠ.ΗΣ ΕκτΙCΘΗ ΥΠΟ XIPOC/ ΤΟΥ 

ΜΑΠΡΟΔΙΜΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΟτΙC • .  

Εικ.9. Ι.Μ. Αγ. Ιωόννου Βυzίισοs. 

Καθολικό. Δ όψn. Είαοδοs. 
Εικ.10 I.M. Αγ. Ιωάννου Βυzίτσοs. 

Καθολικό. ΝΔ όψn. 



Το καθολικό βρίσκεται στο κένφο του 
χώρου. Είνο φίκλιτn βασιλικn, μονο
κογχn με θόλο και φουρνικό και n δίρρι
χm στέγn καλυμμένn με σχιστολιθικέs 
nλόκεs, παρουσιόzει θλόσn στnν ανατο
λικn και δυτικn πλευρό (εικ. 9). Tn νοuο
δυτικn γωνiσ περιβάλλει σνοιχτ:n ξυλό
στεγn στοά (ει κ. 1 Ο, 11, 12, 13). 

Στ:ο νόρθnκα. πάνω από τnν πόρτα τ:ns 

εισόδου του καθολικού, στnν εγχόρακτ:n 
επιγρσφn δισβάzουμε: 

• ΕΝΠΙ 1797 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20 ΤΑ τΕΛΗ 

ΙΟΥΝΙΟΥ 6", 

δnλωτ:ικn του χρόνου σνέγερσns τ:ου κα
θολικού. Επίσns δίπλα ακριβώs είναι τ:ο
ποθεmμένn μια δεύτ:ερn εγχάρακτ:n επι

γρσφn σε συνεχn μεγσλογράμματn γρα
φn με το εξns περιεχόμενο: 

-ογτοΣ Ο θΙΟΣ ΚΑΙ HE[P]OTATOC I 

ΝΑΟΣ ΤΟΥ τΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΙΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟ/ΜΟΥ ΕΓΙΝΗ ΔΙΑ 

CYNTPOMHC ΕΚ THC ΠΑΡΘΕΝΙΟC 

ΠΡΟΤΟΣ UΙΓΟΥΝ ΠΑΤΡΙΟΤΗΣ 

Β.Ζ:ΠΗΣ ΕΚτΙCθΗ ΥΠΟ XIPOC/ ΤΟΥ 

ΜΑΠΡΟΔΙΜΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΟτΙC". 

Εικ.9. Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Βυzίισαs 

Καθολικό. Δ όψn. Είσοδοs. 

Εικ.10. Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Βυzίτσαs. 

Καθολικό. ΝΔ όψn. 



Εικ.11. Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Βυzίισοs. 
Καθολ.κό. Ν όψn. 

Εκ12 Ι Μ Α γ. {ΟΟννου Buz, ισοs 

Καθολικό. Ν όψη. 

Εικ.13 Ι Μ Αγ. ίωοννου βυz;ισοs 

Καθολικό. Α όψη 

Εικ. 14. Ι Μ. Αγ. Ιωάννου Βυzιισοs. 

Δ εισοδοs του ναού, στο χωρο 

του νάρθηκα. 

Εικ 15. Ι.Μ Αγ. Ιωάννου Βυzιισοs 

Εηιγραφι'Ι ανέγφσns καθολ:ι::Ού 
Εικ.16. Ι.Μ Αγ. Ιωάννου Βυzιτσαs 

Καθολικό. Ν είσοδοs 

Εικ.17. Ι.Μ Αγ. Ιωάννου Βυzίτσαs 

Καθολικό. Ν εfσοδοs 

Λίθινο υπέρθυρο 

!)()' 



Η Μ.Ρ.Κομnλόρ καταγράφει την επ•γρο
φn ωs εξns: "Τούτοs ο θείοs κο ιεpότσ
τοs νοοs του Τιμίου ενδόξου Προδρό
μου, εκτίσθn εκ βόθρων ορσ (;) επιφο
nευοντοs Παπα - Παρθένιοs Μοίου 20 
1720 • (ε κ. 14, 15). Ωστόσο δεν μπο
ρούμε να δεχθούμε ω 1720 ωs χρόνο 
ίδρυσns ιου καθολικού, αφού n ίδιο 
στnν προnγούμενn εnιγροφι'ι κατέγραψε 
λόθοs τnν χρονολογία, δnλαδι'ι 1907 
αντί 1797. Η χρονολογία ουιι'ι (1797) τnν 
οποίο αναφέρει και ο κ:τσοs Μοκρι'ιs, 
εnιβεβοιώνετο και oτJS χορακτnριστικέs 
οτnν Πnλιορείτικn τέχνn λίθινεs υnέρθυ
ρεs πλόκεs, οι οποίεs πλαισιώνουν τnν 

είσοδο του καθολικού και ξεχωρίzουν 

γιο το λιτό φυuκό τous διάκοσμο. Αρι
στερό κο δεξιό εντύπωσn προκαλούν το 
δύο μεγάλο zωγροφισμένα φίδια, ενώ 
rόνω οπό το υπέρθυρο και συγκεκριμέ
νο στο ωξωιό τύμπανο οπεικονίzετο n 
οποωμn τns κεφολήs του Τιμίου Προ
δρόμου που ιεχνοφοrηκά παραπέμπει 

στο τέλn ωυ 18ου οι. (εικ. 16, 17). 
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___ · i{Aor Τ'3' τ, Η. ι� εκ ιιο r-ιs nfoΔfO 

e'..! (·-τ-: � i cy; .. � ;τ PJ.1Itr'ι'l€:ίfN)!f&iACTNTP.VΉHΣεl<T)'n: 
- ' τ � r- � I . vi\'l'( < ιfi . .;r�εΝΙ Ο Σ.Π'Ι'GΙΟΕΙtΗΌΤΝΠΑΊΙ I 

15 

ι- ·  ?. ' tr/ι: 1 ι. ' · � • ΊJΣΕ!Ζl� ... ':-fΣC.J{";jCθΗΤΠΟΧIΊΌί 
7'Ι!:ΙΑ πorc�1MO) 

!i.ANI01ΊL 

1151 



Στο χώρο του νάρθnκα που πραπέ
θnκε στα 1898, στn δυτική πλευρά του 

καθολικού, πάνω από mν κύρια είσοδο 

του ναου διαμορφώνεται υπέρθυρο προ

σκυνnτόρι. Τnν εσοχή του τυμπάνου κο
σμεί ολόσωμn φτερωui απεικόνισn του 

Τιμίου Προδρόμου (εικ.14). Εκατέρωθεν 

ms εισόδου διατnρούνται σε καλn κατά

στασn ταιχογραφίεs, των οποίων n θεμα
τική διόιαξn ακολουθεί τ:n σειρά τns με

σαfαs zώνns των εικόνων του τέμπλου. 

Αριστερό απεικονίzεται n Παναγία με τον 

Χριστό, ενώ δεξιά ο Χριστόs, ο Αγ. ιωάν
νns, ο Αγ θεόδωροs ο Τήρων και ο Αγ. 

θεόδωροs ο Σφαrnλάτns (εικ. 18, 19). 

Χρονολογικά κο· t:εχνοφσπικά πρέπει να 

ανήκουν στnν ίδια εποχή (19os α .) και 
στον ίδιο αγνιοοτο καλλιτέχνn. 

Στο ανατολικό τμήμα του εξωνάρθn
κα. στnν υπέρθυρn εσοχn βοnθnτ:κns 

εισόδου παριστάνονται ολόσωμοι οι  
Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάs κο Δαμιανόs 

(ει κ 20, 21 ). 

Εικ.20. I.M. Αγ. Ιωάννου Βυzίτσοs. 

Καθολικό. Εξωνόρθnκαs. 

Ει�e 21. I Μ Αγ. Ιωόννου Βυzίτσοs. 

Κοθολι�eό. Εξωνόρθnκαs. 

Τοιχογροφiο στο υπέρθυρο 

βonθntικns εισοδοu. 
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Εσωτερικό του καθολικού πρωτοτυπία 
nορουσιόzει n πολυπλοκότητα τns θο

λοδομίαs με φιnλά συνεχn τόξα που 

προσδίδουν μια γλυnτικn διάθεσn στn 
δομn τns οροφι'ls (εικ. 22, 23, 24, 25). 

Ιδιαίιερα ενδιαφέρουσα θεωρείται n 

εμφσνns λιθοδομn του κεντρικού θόλου 

(εικ.26) 

Το τέμπλο αποτελεί ένα επιπλέον 
ενδιαφέρον δείγμα ms Ππλιορεfτικns ξυ

λογλυπτικns. Αντίθετα με ό,τι συναντάται 
στα περισσότερο τέμπλα aυτns τns nεριό-

δου (18os- 19os οι.), το κέντρο βάρουs 

δεν πέφτει στο ξυλόγλυπω αλλά στnν 

zωγραφικn που κοσμεί ω θωράκιο, ω 

βnμόθυρα, και τιs παρόλλnλεs διακο

σμnτικέs zώνεs κάτω από ω Δωδε

κόορω, στιs οποίεs κυριαρχεί ω κόκκινο 

χρώμα και τα φυτικό θέμαω. Οι εικόνεs 

του τέμπλου είναι κaλns μεταβυzαντινι'ls 

τ:έχνns (εικ.27). 

Εικ.22. I.M. Αγ. Ιωάννου Buziισas. 

θολοδομiο καθολικού. 

Εικ.23. I.M. Αγ. Ιωάννου Buziιoos 

θολοδομiα καθολικού. 
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Ει<τΙΜΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γενικο ο χώροs έχει στοιχείο εγκοτάλλειψns. Εκιόs οnό το κοθολ κό, που διατηρείτο σε κολn κοιόσ:οσn, 

οι υnόλοιπεs κοτοσκευέs εμφονίzουν προβλrΊμοτο uγρoolos. Το κτίσμα των κελλιών πορουσιάzει ρωγμέs και 
χρειάzεται άμεσο επισκεun και συντrΊρηση. 

Σtπν ουλrΊ n προσθιiκn των κιγκλ δωμάτων είναι απαράδεκτη και δεν έχει κομμίο σχέση με το ύφοs κο 

τnν οισθnul(ιi του χωρου. θα πρέπει να οποξnλωθουν και να κοιοσκευοστουν nεzούλιο Γι κάποιο στnθοίο 

ιi ακόμn να ωποθετnθούν άλλο κιγκλιδώματα. περισσότερο εναρμονισμένα και μόνο όπου εfνα αnολύιωs 

αnαραίτnιο. 
ΕΓΙισnμοίνετοι η ονσγκοιότnισ ms επισκευιis ms εισόδου τηs μoνris κσι tns περιτοίχισηs κοθωs και η σu

ντnρηση του λιθόστρωωυ μονοnοuού, που θσ διευκολύνει τnν ηρόσβαση των πιστών. 
Βέβαια γίνεται κατανοητό, ότι ένα μοναστrΊρι μέσα στο κέντρο του οικισμού είναι δύσκολο να λειτουργιiσει 

σιiμερα Η πpοβολη ωυ αξιόλογου καθολικού και η εη,σκευιi και συντιiρnση των κτισμάτων του, ώστε να 
φιλοξενούν πιθανόν λειτουργίεs σuμβαtέs με τπν ερόιnια του χωρου. όπωs εργοστrΊρια χειροτεχνίοs Γι μιφό 
ξενώνα για ιερείs κο προσκυνnιέs, γύρω ano ένα ευπρεπιi καλοφροντισμένο αύλειο χώρο, θα συμβάλλουν 

στην ανάδειξη ιηs ιστορικόιnισs τns μονns καθιστώντοs τnν σημαντικό πόλο έλξns γιο όλουs ισυs εnισκέnιεs 

ισυ παραδοσιακού οικισμού τηs Βυzίισαs 

Ζαχαρίου Γ., Σεnίδεs αn6 ιnv ιστορία rns Mayvnαίαs, Βόλοs 1994, σ. 71 

Καμηλάρι- Pnγa Μ .• • εpa' αναγραφοί, rΊτο εξέτοσιs των εκκλησιών, παρεκκλησιών, εξωκλησιών, 
μονών, οnό οrόψεωs ορχοιοχριστιανικιis των εν ισιs tέωs διiμοιs του Πnλiου·. θεαααiiικα 

Χροvικα. τ. 4os,1933, σ. 50- 51 

Κορδάτου Γ., Ιστορία rns Εnαρχίαs Β6Που και Αyιόs, Αθnνο 1960,σ. 339 - 341 

Μάγνn Ν., Περιιiynσιs n Τοπογραφία rns θεσσαnίοs ιi θεποΠικιis Moyvnσίos, εν Αθιiνοιs 1860, σ. 63 

Μακρn κ .. Η Λοϊκιi Tέxvn rou Πnnίou, Αθnνο 1976, σ. 67 

Σnεράντσα θ, Το nερισωθένrο έργο rou Αργ. ΦιΠιnnίδn. Μερικιi Γεωγραφία, Βιβnίον Ηθικον, 

Αθnνοι 1978, σ. 163 - 164 





12. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΙΠΝΑΚΑΊΈΣ) 

Χρόνοs ίδρυσns: 

Διεύθυνση: 

διοκτnσιακό: 

Εγκαταλελειμμένn 

1866, εnιγροφn σνακοίνισns τns nροϋnόρχουσοs 

μονήs και ιου καθολικού 

Πινοκότεs Πnλίου 

Ι. Μnφόnολn Δnμnφιάδοs 

Εορτόzει - nονnγυρίzει: 18 Ιονουαρiου και 2 Μοίου (Αγίου Αθονοοίου, 

Ανοκομιδι'Ιs λειψάνων Μεγ. Αθονοσfου) 
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πό ιο Βόλο, οκολουθώντοs το δρό
μο προs Πrνοκόιεs, 2 χλμ. πριν το 

χωριό, χωμοτόδρομοs στο δεξιο προs 
Κο'Ιό Νερό οδnγεί μειο οrό 3 χλμ στο 
κοθολ:κό του Αγίου Αθανασίου. Σm γύ
ρω περιοχn φύονται κυριωs κυπορiοσιο, 
πεύκο και ελιέs, ενώ πολύ κοντό στο χώ
ρο ms πρώnν μονns βρίσκεται σγροοκn 
κατοικία με στόβλουs και πρόχειρεs κο
τοοκευέs (εικ. 1, 2, 3) 

Δυστυχώs δεν διαθέτουμε ορκετέs 
γροπιέs πλnροφορiεs γrα ιnν ιστορία τns 
μονns Σrο 1936 n Μ Κοurλόρι κοτο
γρόφοντοs τον κινnτό πλούτο τns μονιis, 
οuμπεοιλομβόνε: και ένα βιβλίο Τριω
δίου με σnμειώσειs (ενθυμnοειs) rου φέ
ρουν τιs χρονολογίεs 1773 Ιο..ιrΗου 24, 

1816, 1762 Απρ λίου 18 χωρίs ωστόσο 

να εξασφολ'zεται n rουιόχpονn ύπορξn 
τns μονns. Η ίδιο περιγράφει και λειψσνο
θιiκn με εγχόpοχιn Ο<:>'ερωματική εr -

γραφrι ·δια συνδρομns κnοίου Πα 
Μελετίου Ιερομόναχου 1803 Φλεβορίου 
20 . Ο Κ. Μοκρns διοαί.>zει εniσ"""s ενθύ
μπσn σε Πενmκοσταριο ιns ιδrσs μονήs, 
ιοιJ Ιερομόναχου Καλλίνικου, n οποίο 
ονοφέpετοr σm μεγόλn πείνα που έπλn
ξε ιnν περιοχn '<Οίό το 1775 και '779. Το 
παραπάνω στοιχείο θα μπορούσα" να 
μas οδnγnσουν στπ όποψn nωs, n μονή 
πιθανόν κτίστηκε στο τέλn του 18ου με 
σρχέs του 19ου or. 

Εικ.2. I.M. Αγ. Αθονοοrου Περιβόλλων 

χώροs. ΝΔ πλευρό. 
Εικ.3. Ι.Μ. Αγ. Αθονοοίου Δ πλευρο 

Είσοδοs τns μονns 



Σύμφωνο με προφορικέs μαρτυρ!εs 
ιων κατοίκων του χωριού, το τελευταία 
�n τns μονοστ:κr'Ίs zωr'Ίs προσδιορίzο
ιτοι πριν το 1940. Το έσοδά τπs προ
ψχονταν από ελαιοπερίβολα ><ΟΙ αμπε-
9ώνεs. οι οποίοι καταλάμβαναν μεγάλπ 
tκτοσn έξω και γύρω οπό τον περίβολο. 

Σnμαντικn ππγn για τπν ιστορία τπs μο
ιns αποτελεί n επιγραφn ανακαίνισns 
1ου χορόχτnκε πάνω στο λίθινο πλαίσιο 
ιns δυτικns εισόδου του καθολικού στπν 
Jριστερn πλευρό διασώzονταs τnν χρο
ιολογία κο το όνομα του μοναχού που 
�νέλαβε τnν ανακαίνιση, n οποία έχει ωs 
' ι:.; ΞφS. 

"HOC 1866 ΑΥΓΟΥΠΟΥ 11 ΗΜΕΡΑ S 

Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΜΟΙΩΣ 

ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΕ ΤΟΝ κτι {C} ΜΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΌΝΑΧΟΥ 

ΛΟΓΟΘΠΟΥ ΕΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ". 

Στο κέντρο του λίθινου πλαισίου επί-
:ms δια-cpίνετοι καλό ισοσJCελήs σταυρόs 
�ε χαραγμένο στιs επάνω κεραίεs το μο
�όγραμμα του Χριστού (ICXC) και τn χρο
�λογία 1865 στιs δυο κάτω. Είναι πολύ 
� ιθονό να γρόφπκε πριν ιnν επιγραφή 
I 
Jνακαίνισns ιns μονns. Επίσns δεξιά από 
ιο σταυρό με δυσκολία ξεχωρίzουν τα 
{ράμματα • ΧΚΙ ... Sου α ι.

· (ει κ. 8). 

· Γύρω από το καθολικό υπάρχουν 
Jπολείμματα λιθοδομών καθώs και φr'Ί
JOta του αρχικού περιβόλου ms μονns. 
ωμφωνα και πάλι με τιs προφορικέs πα
?aδόσειs των κατοίκων του χωριού (επι-
3εβοιώνονται από παλαιότερο φωτογρα
pικό υλ κό), στn βόρειο πλευρό τns 
Juλr'Ίs υπι'ιρχε διώροφο κτfσμα σε σχfιμα 
- (βορειοδυuκn γωνία). που στέγοzε τα 
<ελλιά και τουs βοnθnuκούs χώρουs. 
ίυγκειφιμένα στο ισόγΕΙο υnnρχε κουzί
�ο. a'loθnκεs. φούρνοs και στάβλοs και 

στον όροφο κελλιό, που προστατεύονταν 
από ξύλινο χογιότ:. Μετά mν ερnμιοοn 
ms μονns ο στόβλοs και οι αποθnκεs 
χρnσιμοπαιούντον από τουs ντόπιουs. 
ενώ κατά διαστnμοτα μέχρι το 1970 διέ
μεναν οικογένειεs. Το κελλιά και οι βοn
θnτικοί χώροι καοcδαφiστnκαν προληπτι
κά για λόγουs ασφαλεlαs, χωρis νο ανα
φέρεται επίσnμn γνωμοδόmσn (εικ. 2, 3, 

4). 
Η εfσοδοs του μοναστηριού βρισκόταν 

στn δυτική πλευρά του περιβόλου. Στο 
ίδιο σπμείο έξω από τn μονιi υπfιρχε με
γόλn δεξαμενιi, ίχνn τπs οποίαs διακρί
νονται μέχρ σι'ιμερα. 

Το καθολικό διατηρείται σε σχετικά 
καλιi κατάσταση Πρόκειται γ•ο μονάχω
ρο, μονόκογχο ·δρομικό· νσό με δίpρι
χτπ πλακοσκεnr'Ί στέγn, με απότμπσπ και 
κομποναριό στπ δυτικn πλευρό. Ανατο
λικά προεξέχει n πμικυλινδρικιi κόγχπ 
του ιερού, π οροφή ms οποίαs καλύπτε
ται επίσπs με πλάκεs Ππλίου (εικ.S). 

Στη δuτικn πλευρό του καθολικού ο 
υπόστεγοs χώροs τπs εισόδου, στnρίzετοι 
σε τέσοεριs τσιμεντένιεs κολόνεs και κα
λύπτεται πρόχειρο με λαμαρίνα, ενώ 
ιμnμοτα ξύλινων δοκών, που προεξέ
χουν οπό τn λιθοδομιi, μαρτυρούν πιθα
νή ύπορξπ παλαιότερου χαγιατιού- εξω
νόρθπκα (εικ. 1, 6). 

Σι'ψερα τα παράθυρο του ναού 
βρίσκονται μόνο στn νότιο πλευρό (εικ. 
6, 7) 

Εικ4. I.M Αγ. Αθονaσiου. 

Ερείπιο σιn Β πλευρό. 

Εικ.S. Ι Μ Αγ Αθονaσiου. 

Καθολικό Α πλευρό. 
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Πάνω από tπ βαριά σιδερένια πόρτα 
τπs εισόδου του ναού, εκτόs από τπν 
εγχάραχτn επιγραe>ιi, υπάρχει σε aψιδω
τό τύμπανο n απεικόνισn του Αγfου Αθα
νασίου παφιάρχn Αλεξσνδρεiαs, στον 
τύπο του αρχιερέα, πιθανόν έργο του τέ
λουs του 18ου ιi αρχών του 19ου οι. 
(εικ. 9). Εσωιερrκά or τοίχοι ταυ καθολι
κού δεν φέρουν τοιχογραφίεs. Η οροφιi 
καλύφθnιc:ε, στn δεκαετία του 1980, με 
ξύλινο cφαμποτέ». 

Το τέμπλο είναι κατασκευασμένο πρό
χειρα, βαμμένο υε λαδομπογιά. Ψnλά 
στο κέντρο είναι τοποθετnμένο τμιiμα 
από παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο (ίσωs 
από το αρχικό), που παρουσrάzει ω · λυ
nnρό • (Σιαυρόs, δρόκοντεs) καλυμμένο 
και αυτό με λαδομπογιά Φέρει τέσσερrs 
μεγάλεs φορnτέs εικόνεs, δυστυχώs χω

ρίs χρονολογία, με μονοδικn ένδειξn σε 
μια αυτέs τα ορχικό Δ.Χ. Βρίσιc:ονται σε 
αρκετά κολtι κοτάστασπ και πιθανολο
γούνται επίσns ωs έργα του τέλουs ιου 
18ου οι. n αρχών του 19ου σι 

Δεν μαs επετράπn n φωιογραφnσn 
στο εσωτερικό του καθολικού. 

Ε.κ.6. I.M. Αγ. Αθονοσiου. 

Καθολικό. Β όψn. 

Εικ 7. Ι.Μ Αγ. Αθονοσιου. 

Εrκ.8. 

Καθολικό. Ν όyn. 

Δ όψn. Enιyρaφn στο 

msεισόδου 
Εικ.9 I.M Αγ Αθονοσίοu. 

Καθολικό. Δ όψn Είσοδοs 



Ει<τΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣfΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣrΊμερο το μικρό ιeοθολικό, μοναδική μαρτυρία τηs ηροϋπάρχουσοs μονιis, εγκαταλελειμμένο κο αφη
μένο στο χρόνο, ασφυκτιά και δυσλειτουργεί ωs ηροσκύνημσ των πιστών κοθώs ηερ,βόλλετοι οηό σωρούs 
ερειπίων και πρόχειρεs ευτελείs κοτοσκευέs διαφόρων χρriσεων των γειτονικών ιδιοκτnσιών. 

Προτίνουμε την οποκοτάστοοη και ουντriρηση του κοθολ:κού και του ξυλόστεγου εξωνορθηκο. κοθώs 
και την ανοκοτοοκευri έστω ιμήμοτοs τηs βορειοδυτικris πτέρuγοs των κελλιών 

Σημοντικri προϋηόθεοη λειτουργίοs του μοναστηριού αποτελεί η οριοθέτηση κο ι ο κοθορισμόs του γύρω 
χώρου. ώστε να διαφυλαχθεί η ιερότητα και η ευπρέπεια που του ορμόzει. 

Ζοχορίου Γ .• Σεnί6εs από rπν ισcορία rns Mayνnσfas. Βόλοs 1994, σελ. 145. 

Κομηλάρι- Ρήγα Μ., "Ιεροί ονογροφοί, nτο εξέτοσιs των εκκλησιών, πορεκκλnσίων ξωκλnσιων, 
μονών, οπό οπόψεωs ορχοιοχριστιονικήs των εν τοιs τέωs διlμοιs του Πηλίου·. 
θεσσαnικά Χρονικά, τόμ. 5os, Αθήναι 1936,σ. 43-45 

Μοκρri Κ., Η Λοϊκπ Tέxvn rou Πnnίou. Αθriναι 1976, σελ. 33 





13. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙΠΝΑΚΑΊΈΣ) 

Χρόνοs iδρuσns: 

Διεύθuνσn: 

διοκιnσιακό: 

Εγκαταλελειμμένο 

Εοριόzει - πανnγυρίzει: 

Πιθανολογείται το 1775 

Πινοκάτεs Πnλιου 

Ι. Μnφόπολn Δnμnτριόδοs 

7 Ιουλίου ( Ayfas Κυριακns) 
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το δρόμο Αγ. Γεωργίου Νnλεfαs -
Πινοκοτών, 2 χλμ πριν το χωριό Πι

νακότεs, συναντούμε δεξιό δρόμο που 
οδnγεi στο Καλά Νερό. Μετά οπό 1500μ 
περίπου, οκολουθώνταs τον χωματό
δρομο στα δεξιά, κατευθυνόμαστε σε λό
φο, όπου βρίσκεται n μονn (ει κ. 1 ). Γύρω 
υπάρχουν πεύκο και ελιέs. 

Ο περιτοιχισμένοs χώροs καταλαμ

βάνει έκτοσn περίπου ενόs σφέμμαιοs. 

Στn δυτικn πλευρά n μετολλικn καγκελό

πορτα τns εισόδου φέρει λιθόκτιστουs 

nοραστόδεs (ει κ. 1, 2). 

Ο Γ. Ζαχορίου μαs πλnροφορεf πωs n 

μονfι ιδρύθπκε το 1775, από τον ορχι

μονδρίm ms I.M. Ιβnρων του Αγ. Όρουs, 

Δονιfιλ Ιnροδάκn, ο οποίοs καταγόταν 

οπό τιs Πινακότεs. Ωστόσο στn δυuκfι 

όψn του καθολικού διακρίνεται στnν 

εντοιχιομένn πλά1<:.α n χρονολογία 1 7 45 

(πιθανόν το 1775 αναφέρεται σε ανοκαι

νιση). 

Σύμφωνα με προφορικέs μαρτ:υρίεs 

fιταν ονδρικfι με zωfι ωs τα χρόνια του 

Μακεδονικού πολέμου. Στο χώρο τns φι

λοξενnθnκαν μακεδονομάχοι αλλά και 

αντιστασιακοί, αφού μέχρι σι'ψερα δια

κρίνονιαι χαράγματα με ονόματα και 

χρονολογία του 1939 στο δάπεδο του 

εξωνόρθnκα του καθολικού, αλλά και 

του αύλειου χώρου. 

Η μονn δεν είχε παρά λίγα έσοδα, 

προερχόμενα κυρrωs από τα αμπέλια 

που καλλιεργούνταν σm γύρω περιοχή. 

Τα κτίσματα υπέσmσον J<αιασφοφέS 

οπό τουs σειομούs του 1955. Ακολού

θnοαν επισκευέs του καθολικού και του 

περιβόλου του μοναστηριού, ενώ στnν 

ανατολικfι πλευρά από τα κτίριο των 

κελλιών σώzοντ:αι μόνο ερείπια θεμε

λιων, πάνω στο οποίο κτίστηκε πρόσφο-

Εικ.2 Ι Μ Αγ. ΚυριοκrΊs. Είοοδοs 

ιns μovns. Λεnιομέρειο. 
Εικ 3. Ι.Μ. Αγ. ΚυριοκrΊs. Α πλευρό. 

Ερεlnιο θεμελίων. 



το λιθόκτιστο στεοφυλάκιο (εικ. 3, 4). 

Σήμερα σε όλο ων χώρο τns μονήs γί

νονται οικοδομικέs εργοσίεs, όnωs εnι

σκευέs στn λιθοδομή ωυ περιβόλου και 

γενικά διομορφώσειs σm μεγάλn ουλή 

με nεzούλεs και nλοκοσφώσεs (εικ. 4, 

5). 
Το καθολικό είναι μονόχωροs νοόs, 

κολυμμένοs με δίρριχιn πλακοσι<επή 

στέγn που φέρει οποιμήαε.s σmν ανατο

λική και δυτική πλευρό, πάνω οnό mν 

οποίο βρίσκεται και ιο παλιό κωδωνο

στάσιο (εικ. 5, 6). 

Ει κ 4 Ι Μ. Αγ. Κuριακήs. ΒΑ γωνία. 

Οστεοφuλόκιο. 

Εικ.S. Ι Μ. Αγ. Κuριοκns. Αύλειοs χώροs. 

Καθολ ικό. 
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Εικ 6 Ι Μ Αγ. Κυριοκι'ιs. Κοθολικο 

Δόψn. 

Εικ 7. Ι.Μ Αγ. Κυριοκns. Κοθολιιcο 

Δ οψn Κωδωνοσιοσιο 

Εικ.8. Ι. Μ. Αγ Kupιoιcns Κcθολ κο. 

Δ όψn. Εnιγροφιi 

Εικ.9. Ι.Μ. Αγ. Κυριcκιis ΚοθοΩικο. 

Δ όιpn. Εnιγροοn 



Στn δυτικn όψn επίσns, πάνω οπό το 

παράθυρο, στο νεοεπισκευσσμένο ψήμσ 
ιns λιθοδομns, βρίσκεται ενιοιχισμένn 

επ•γραφή με χαραγμένο ασυνήθιστο σχή
μα σταυρού, ο οποίοs σmρίzετσι πάνω 
σε σνοικιό Λ 

Ανόλογπ μιφότερπ πλάκα τοποθετεί
ιοι στον ίδιο τοίχο δεξιότερα (ε κ. 7, 8, 9). 

Η κογχn του ερού είναι δισκοσμnμένn 
με υψίκορμα τυφnά aψιδώματα στnν 
εξωτερ κn οψn (ει κ. 1 Ο, 11 ). 

Η είσοδοs του ναού βρίσκεται στn νό
τια πλευρό, όπου σχnματίzεται μικρό ξύ-

λινο χαγιόtι, κλειστό στιs δύο γωνίεs. Tn 
νοτιοανατολικιi γωνία καταλαμβάνει μι

κρών διαστάσεων πορεκκλιiσι αφιερω

μένο στουs Αγ. Αναργύρουs (εικ. 12, 13). 
Εσωτερικό ο χώροs του καθολικού 

είναι εnιχρισμένοs εκτόs α'lό τnν κόγχn 

τns nρόθεσns. όπου σώzοντοι αποσπά
σματα παλαιών τοιχογραφιών Στο 'lσ
ρεκκλnσι διατnpούνται επίσns τοιχογρσ
φίεs στnν κόγχn του ιερού και ms πρό

θεσns 
Το δάπεδο στο χαγιάτι και στnν ουλιi 

μπροστά στnν εισοδο είναι λιθόστρωτο. 

Εικ.1 Ο Ι.Μ. Α γ Κυριοκήs. Καθολικό 
Αόψn 

Εικ.11 I.M. Αγ Κυριοκήs. Κοθολικο 
Αόψn 
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ΕΙ<τΙΜΗΣΕΙΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διαφαrνειοι προσπάθεια εκtειομένπs ονοσυγκρόιπσns ιου χώρου όπου προσδίδονται στο κτίσματα 
λειιουργίεs συγγενείs του παρακείμενου στπ νοuα πλευρό νεκροταφείου. 

Το μικρό καθολικό πορουσιόzει ενδιαφέρον, παρότι δείχνει φοποποιπμενο σε αρκεια σημείο των 
όψεων κο προτείνεται μετά οπό εμnεριστστωμένπ μελέιn να προσδιοριστούν ο μετσφοπέs που έγιναν 
και να σποκοτσστοθε' n παλαιό μορφn του. 

Ο τωρινέs εργσαίεs πρέπει να περιοριστούν στιs απόλυτο σnσρσίτπτεs σεβόμενεs το ενσπομεινσντο 
αυθεντικά ιχνn των παλαιών δομών τns μονns. 

Σιον άνετο αυλειο χώρο n επσνσκατασκευri ψriμαιοs του κuρίου των κελλιών θα συμβάλλει στη διό· 
θεσn αναβίωσns τns μονns με δυνατότnτα φιλοξενίσs επισκεπτών τns nεριοχns. 

Ζαχαρίου Γ., Σεnίδεs an6 rnv Ισrορfα τ:ns Mayvnaίas, Βόλοs 1994, σ.144 
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14. !ΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΠΣ'ΓΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 

Χρόνοs ίδρυσns: 

Διεύθυνσn 

Ιδιοκιnσιοκό: 
Τελευωία εγκαιόστασn: 

Ηγουμένπ: 

Μονοχέs: 

Εοριόzει - πονnγυρίzε:: 

Άγνωστοs, κοτοσφόφnκε και εnανιδρύθnκε 

τον 14ο αιώνα. 

Άγιοs Γεώργιοs Νnλείαs 

Κοινόιnια Αγίου Γεωργίου Νnλείαs 
1976 
Νικοδr'ψn Κίσσα 
26 
6 Σεπτεμβρίου κοι 8 Νοεμβρίου 

(Ανόμνrσn θούμοτοs αρχογγέλου Μιχοnλ και 

Σύναξπ aρχαγγέλων Mixonλ και ΓαβριrΊλ) 

υιτο <αrοοο<αιη 

ιcελλιά 

Νοός 

Πρόναος 
ραφειο 

.vιοyροψε;ο Ι κελλιό : t : κελλ!ό 

(αρχονταρίιcι) ; 1 ; (έκθεση) 

Κείμενο κήρυξns 

Χορακmρίzεια ι n Ι.Μονή Πομμεγίστων Ταξιαρχών, που βρίσκειαι στο χωριό Αγ. 

Γεώργιοs Νnλείοs του Ν.Μαγνnσiαs, ωs ιστορικό διοιπρnιέο μνπμείο, επειδn αποιελεί 

σειόλογο σύνολο μοναστnριακns αρχιιεκιονικήs και ιο καθολικό του κοσμείιο με ωιχο

γραφιεs 17ou κο 18ου αιώνα.· 

ΦΕΚ 219/Β/14-4-1981 

Wλιά 

� 
Υ 

Τοnοργαφικό Σκαρίφπμα 
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πό ιο Βόλο, ακολουθούμε το 
δρόμο ηροs Άνω Λεχώνια και 

Αγ. Βλάσιο και 3,5 χλμ μετά τον Άγ•ο 
Βλάσιο, ο δρόμοs αριστερό μas οδηγεί 
μετά από 800μ. στnν Ι.Μ. Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών. Απέχει περίπου 25 χλμ οπό 
το Βόλο και 2 χι1μ από τnν Ι.Μ. Γενέσεωs 
Θεοτόκου Αγ. Βλασfου. 

Το μοναστι'φι έχει φρουριακι'Ι μορφι'Ι, 
• περιφιγυρισμένο με κάστρο μικρόν 
κατά τον Α. Φιλιnπίδn, και βρίσκεται σε 
υψόμεφο 600μ. περίπου. με πανοραμι
κn θέα προs ιον Παγασητικό κόλπο. Τnν 
γύρω βλάστπσn αποτελούν κυρίωs 
πουρνάρια, ενώ κοντά στο μονοστnρι 
υπάρχουν κάποιο κυπαρίσσια και πεύκα 

(εκ 1) 
Ο περιτοιχισμένοs χώροs είναι περί

που 1,2 σφέμμοτα και με τnν γύρω nερι

φρογμενn έκταση <:>θόνει συνολικό τα 4 
σφέμματα (εικ.2). 

Η μονn ιδρύθηκε τον 12ο οι., κατα
σφάφnκε αnό Καταλανούs πειpατέs τον 
13ο και επανιδρύθηκε τον 14ο οι. 

Συμφωνα με τον Γ. Παππόπουλο n 

Παπούλια n σnμερινn μονιi δεν είνσ n 
αρχική. Το πρώτο κτίσμα πρέπει να βρί
σκονταν πιο κάτω, νοτιοανατολικό. Ιδρύ
θrικε στα βυzαντινά χρονιο και συγκεκρι
μένα τον 12ο α ., ίσωs και από τουs Μα
λιασσnνούs, σύμφωνα με τον Κ. Λιάπn, 
και καταστράφηκε από ιουs Κατολονούs 
κατό το 1310. Ο ίδιοs υποστnρίzει nωs n 

θέσπ του καινούριου μοναστηριού άλλα
ξε εξαιτίαs τns συσσώρευσns του χιονιού 
από τον δίπλα ορεινό όγκο, που δυσκό
λευε κατό πολύ τnν zωn των μοναχών Ο 

Ζ Εοφιγμενιτns υποστnρίzει πωs έναs 

δεύτεροs λόγοs για τnν μεταφορά του 
μοναστnριού nιαν οι κατασφοφέs, που 
δέχονταν από τουs διάφορουs επιδρο
μείs. Η προστοσία του μοναστηριού 
ενισχύθηκε με κάστρο - φιiμοτα του 
οnοιου σώzοντα. μέχρι σήμερα - ι<αι οχυ
ρωματικό πύργο. 

Εγχόρακιn χpονολογiο στnν εξωτερι
κή πλευρό του Ιερού Βι'Ιματοs κο σmν 
βρύση του μοναστηριού μas παραπέμπει 

στον 18ο οι. και συγκεκριμένα στο 1764, 
όταν προφονώs ονακοινίσθπκε π μονι'Ι, 

χωρίs δυστυχώs να αναφέρεται το όνομα 
του κτήτορα n του ανακαινιστn. Ο � 

Φιλιππiδηs επισημοίνε. πωs λiγο νωρiιε
ρα, στα 1615, π μονn ενσωματώθηκε με 
όλπ τns τnν περιουσία στο Βακούφι (πε

ριουσία τns εκάστοτε Βασιλομnτο ροs) 
του Αγίου Γεωργίου, γεγονόs που επιβε

βαιώνεται από τονΖ. Εσφιγμεν�τπ, σχεδόν 
φειs αιώνεs αργότερο, στα 1891, στον 
κατάλογο των ·εν ενεργεία μονών ιns 

Ελλόδοs •• με την σημείωση nωs • τούω 

το μοναστι'Ιριον δεν είναι στουροπnνιον 
αλλά κοινοτικόν". 

Ωs πιο φωτεινή προσωnικόιnια. ma 

νεώτερα χρόνια ιns μονns, <Dέρετοι n 

μορφn του γέροντα Γοβριι'Ίλ Ιωάσαφ ο 

onoios nγουμένευσε επί 47 χρόνια. Ο 

ιερομόναχοs Γαβριnλ στο 186Δ εξοcφο
λίzοντοs την πληρεξουσιόmτα των lβr.-

Εικ.2. I Μ Πομμεγισιων ΤοΕιορχών. 

Ν. όψη (Πολοιόιερn φωιογροQίο 



ροοcελιωτών μοναχών κατάφερε να νοι
><:ιόσει εφ'όρου zωns m μονή με mν κτn
r1Οtική ms περιουσία. Το 1919, μειο τον 

θόνοτο ιου τελευταίου nγουμένου Ακό

<ιου. n διαχείρισn πέρασε και πάλι aτnv 
κοινόιnιο ιου Αγίου Γεωργίου. 

Το 1976, n νέα γυναικείο οδελφότnιο 

που εγκοιοατόθnκε, βρnκε ιο μονοατnρι 
ερειπωμένο Το ιελευτοία χρόνιο γίνονται 
εκιειαμένεs εργασίεs και ονοκοίνισns των 
κιιρίων των κελλιών με nοικίλεs τροπο
nοιnαειs και nροσθnκεs (εικ. 3, 4). 

Υπάρχουν γραπτέs ονοφορέs και γιο 

nολοιόιερεs προαπάθειεs επισκευών των 

κuρiων, όπωs ουιέs που μοs πλπροφο

ρεί ο Κ Λιόnπs, (προέρχονται οπό ιον Γ. 

Ποπούλιο), σύμφωνο με υs οποίεs σm 

δυυκn πλευρό ιο κελλιό, που πυρnολr'ι
θnκον οπό ιουs Γκέκπδεs το 1823, ονο
κο�νίσθπκον το 1833, κατά mν πγουμε

νία του ιερομονόχου Δονιr'ιλ Στ:όμοι.ι, 
ενώ το 1859 ονοκοινίσθnκε π ονοτολικr'ι 

πλευρό με τον πυργο, nγουμενεύοντοs 

του παπα - Νεόφυτου Καμπούρn. 
Ολο το μοναατιΊρι είναι θεμελιωμένο 

σε βραχώδεs έδαφοs. Η κατασκευιi των 

παλαιών κτισμάτων είναι από λιθοδομιΊ, 
με ξυλοδεσιέs, ξύλινα πατώματα και ατέ
γεs με εnικόλυψπ πλακών Πnλίου, εκτόs 

οπό τιs nροσθιiκεs που καλύπτονται με 
κεραμίδια γαλλικού, ρωμαϊκού αλλά και 
βυzαντινού τύπου (εικ. 3, 4 ). 

Ειι::.3. I.M. Παμμεγίατων Ταξιαρχών. 
Β nιέρυγα. Ανακαiν!σn εκ βόθρων! 

Εικ 4. Ι. Μ. Παμμεγiατων Ταξιαρχών. 
Β nτερυγα Ανακαιασι::ευιi με 

σίιγχοονα υλικα. 

jιϊs 
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Η κύριο είσοδοs τns μονι'ιs εντυπωσιο
κι'ι, με πέφινπ θολωτn καμάρα και στε
γασμένο εξώστn στον όροφο, προεξέχει 
χαρακτηριστικό στn νότιο όψn (εικ 5, 6, 

7) Η προσπέλοσn στnν ουλn γίνεται μέ
σω διαβατικού όllου στο ισόγειο δεξιό, 
σnμερα στεγάzονται n έκθεσn, n φόπεzα 
και το μαγειρείο, ενω ο ρ ιστερό το αρχο
νταρrκ , το εργοστι'ιριο αγιογροφίαs και το 
ραφείο. Τον όροφο καταλαμβάνουν το 
ιc:ελλιό ιων μοναχών. Εργασίεs στερέω
σπs ms εξωιερικι'ιs πλευρόs ιπs νόιιοs 
πτέρυγοs καθώs και αντικοιόστασn 

φθαρμένων ξύλων και επισκεuέS στπ 
στέγπ έγιναν οπό τπν 7n Εφορεία Βυzο
νυνών Αρχοιοτι'ηων (εικ. 7). Στnν όψn 
προs το εσωτερικό τπs ουλι'ιs, n περιμε
φικri στοό των κελλιών στον όροφο έχει 
επενδυθε: πρόχειρο με ευιελι'ι υλικό, 
όπου και διονοίχθnκον κάποιο παράθυ
ρο (εικ. 8). Στη συνέχεια n δυτικπ πτέρυ
γα φέρει ορκετέs ολλοιώσειs. Τμήμα ιπs 
ξύλινns στοόs του ορόφου καθοιρέθπκε, 
(όπωs προδίδουν οι ενοπομείνουαεs δο
κοθnκεs), ενώ ό,u απέμεινε έκλεισε πρό
χειρο. Στο ισόγειο n ξύλινn κοτοσκευri, 

Ειι<.S. Ι. Μ. Πομμεγiστων Τοξιορχ�Ι 
Ν όψn. 

Εικ.6. I.M Πομμεγίστων 

Ν ά;ιn. Ο nυλώνοs. 



Εικ7. Ι Μ Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΝΔ 

πιερυγα. Εξωιερικr'ι όψn. 

Διακρίνεια στο βάθοs n 

npοϋπόρχουσα δομn τns 

Β ntέpuγas. 

(Πολοιόιερn φωιογροοίο). 

Εικ.8. I.M. Πομμεγίστων Τοξ•ορχών 

ΒΑ άποψη. Κλειστή στοά ορόφοι. 

otn Ν ιωι Δ πιερυγο. Νεοδμnτο 

οyι<οδεs παρεκκλήσι στn ΒΑ γωνlο 



... 

lϊ81 

rou στι'φιzε ιn στοά, ανuκατ:αστάθnκε με 
μεταλλικούs δοκούs και λιθόκτιστα υπο
στnλώματα, όπου mo ένα από αυτά σtι
μερα βρίσκεται ωποθετnμένn μαρμόρινn 
πλάκα με δυσανάγνωστο περιεχόμενο. 
Πρόκειται μάλλον για επιγραφn ανακαίνι
σns, κaθώs διακρίνονται ονόματα και 
χρονολογία, όπωs "γιοργάκιs ... επίιρο
nοs .. (;) 8/1833, Ιουλι 25, ... μαστορου 
πουτολιs· (εικ. 10). Η λιθοδομn δείχνει 
επισκευασμένn και αρμολογnμένn, ενώ 
n στέγn έχει υποστεί καθιztισειs (εικ. 9, 

10, 11). 

Σm βόρεια πτέρυγα οι επεμβάσειs 
είναι δραστικόιερεs. Εκτ:ειαμένεs φοπο
ποιnσειs και προσθnκεs, ανεξέλεκιεs 
αισθnτικά και αμφισβnωύμενεs κατα
σκευαστικά, μεταβάλλουν ολοκλnρωτι
κά mν ηαλαιά δομn (εικ. 12, 13}. Διαφο
ρετικοί τύποι λιθοδομών, όπου διανοί
χθnκαν παράθυρα ποικίλων μεγεθών και 
αναλογιών. καλούνται να ενσωματώ
σουν μορφολογικά αξιόλογα προγενέ
στερα αυθεντικά στοιχεία, όπωs m 
μαρμαροπελεκπτn βρύσπ όπου διακρί
νονται καθαρά λιθανάγλυφεs nαραστά
σειs με ω φίδι που δαγκώνει το δικέφα
λο αετό, τον σκύλο που κυνnγόει το λα
γό, αλλά και επιγραφn που καταγράφει 
ιn χρονιά ανακαίνισns τns μονns Η επι-

Εικ.9. Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

Δ mέρυγα. Εσωιερική όψn 

Εικ.10 I.M. Παμυεγίστων Τοξ!αρχων. 

Δ nιέρυγο. Εντοιχισμένn εnιγραφn 

σε υποστnλωμο ισογείου. 

Ε κ.11 t.M. Πομμεγίστων Ταξιαρχών. 

Δ πιέρυγα. Εξωιερική όψn. 



Εικ.12. Ι.Μ Πομμεγιστων Ταξιαρχών 

Σύνδεση λιθοδομι'ιs πολοιόs Δ 

πτέρυγοs κο σύγχρονns 

Β πτερυγοs 

Εικ 13. Ι. Μ. Πομμεγίστων Ταξιαρχών. 

Β πιέρυγο υπό σνοκοιοοο<ευήν 

Εσωιεριι<ιi όψn. Διάφορο είδn 

(QΙΧΟΠΟιίΟS Και λιθοδομήs ... 

Εικ.14. Ι Μ. ΠομμεγΙστων Τοξιοοχών. 

Β Νέρυγο. Βρύοn. 

Ει'<. 15. I Μ. Πομμεγίστων Τοξιοοχων. 

Β πτέρυγα, Επrγροφn στο δεξιό 

κόιω άκρο τns βρύοns. 

ΙΓ9 
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γραφιΊ έχει ωs εξns: 
"τΩ ΑΓΙΩ TA/IIAPXOY 

Ε!ΠΑΡΑΚΙΝΕ/θΥΟΣ ΝΑΟ (c) ΠΟΣ 

/17641 ΑΠΡΙΛΙΟΥ/2" (εικ. 14, 15) 

Η νέο κοτοσκευιi γ'νεται με φέροντα 

οργανισμό οπό οπλισμένο σκυρόδεμα 

και περιμετρικό "σενάz" για τnν έδροσn 

τns ξύλινπs στεγns, τοίχουs nλιiρωσns 

από οπτοπλινθοδομή και επενδύσειs με 

πέτρα (εικ. 4, 16). Ο χώροs στο ισόγειο 

θα λειτουργnσει ωs αρχονταρiκι και ο 

όροφοs θα στεγάσε κελλιά μοναχων. Το 

βορειοαναωλικό άκρο καταλαμβάνει 

νεόδμητο μεγάλο nορεκκλnσσι αφιερω

μένο στπ Γένεση τ:ου Τιμίου Προδρόμου, 

στον Άγιο Ποτ:όnιο και στον Άγιο Αντώνιο 

(εικ. 7, 8). Η ανατολική πτέρυγα επίσns 

επισκευασμένη και φοποποιnμενn επι

κοινωνεί με νέα κdρ α έξω ono το περί

γραμμα τns μονns, όπου λειτουργούν 
ραφείο, εργοστnριο ογΙογραφίοs και κελ
λιά μοναχών. 

Στο κέντρο βρίσκεται το καθολικό κτf

σμο του 15ου οι, σύμφωνα με us εκτ:ιμιi

σειs τ:ns 7ns Εφορείαs Βυzαντινών 

ορχαιοτ:tιτων. Είναι λιθόκuστn μονόκλιτη 

βοσιλικn με τρούλλο, ο οποίοs κατόπεσε 
στουs σεισμούs του 1955. Κατά τπν εnι

σκευn, που έγινε στn δίρριχτ.π στέγn, 

οντ καωστάθnκαν ο χαρακτnριστ:ικέs 

σκεnόπλακεs με κεραμίδια γαλλικού τύ

που (εικ. 17) Ο Κ Λιάπns περιγρό-

Εικ 16. Ι. Μ. Παμμεγ!στων Ταξιαρχών 

Β πτέρυγα. Εξωtερική άpn. 
Εικ 18. Ι.Μ rαμμεγίστων -αξιαρχών. 

Σιέγεs κυρfωs ναού κο πρόναου. 



φοντοs το κοθσλ.κό ονοα>έρει επισηs γιο 
την ορσοn όu ύστερο οπό mν σνοκαινι
οη ιοu 1955 είναι πιο επίπεδη κο χρι
σμένη με τσιμεντοκονία ... Ο φωοομόs 
του κυρίωs ναού γίνεται από έξ. μικρό 
μονόλοβο παράθυρα που βρίσκονται 
όλα ψnλά ... Η κόγχη του ιερού δεν είναι 
ακριβώs κυκλικn αλλά φέρει εξωτερικά 
εnιό κόθειεs και παράλλnλεs οβαθείs 
εοοχέs πάνω οπό τιs οποίεs υπnρχον πα
λιότερο ισάριθμο εντοιχισμένα πιάτο· 
(εικ. 17). 

Ο πρόναοs, στεγαομένοs με δίρριχτπ 

στέγη καλυμμένη με σκεnόilλοκεs, προ
στέθηκε το 1903 οπό τον ηγούμενο 
Γαβριήλ Ιωόσοφ, περιορίzονταs σημονu
<ό το χώρο τns ouι1ns (ε•κ. 18). Το δάπε
δό του, όπωs και του πορεκκλησιου, κα
λύφθηκε με μολτεzοπλακεs, ενώ ιου κυ
ρlωs ναού επιστρώθn<:ε με σύγχρονο κε
ραμικό πλακ;διο. 

Οι εσωτερικοί τοiχοι του καθολικού, 
τόσο οπό τιs πολαιοτερεs γροπτέs ανα
φορέs όσο και από us σωzόμενεs μεχρι 
σήμερα τοιχογραφίεs του, όσεs απέμει
ναν από ιουs σεισμούs του 1955 και 
1980 και οπό τιs άτεχνεs επικαλύψειs, 
φαίνεται πωs nτον σχεδόν κατάγραφοι 
οπό θέματα χωρισμένο σε διαφορετ:ικέs 
zώνεs. Πρόκειται γιο έργα αχρονολόγητα 
και ανυπόγραφα, επηρεασμένα από την 
λαικn zωγραφικn. Ο Κ. Λιόπns αναφέρει 

Εικ.17. Ι. Μ. Παμμεγiστων Ταξ!ορχών 
Καθολικό. Koxn ιεοού. 
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την παλιό σnμείωσn του Γ. Πσnούλισ, n 

οποία καταγράφει εnιγρσφfι που δεν 

υπάρχει πλέον σnμερο. • ... 1806, εικονο

γροφίσθn ο θείοs ούτοs νσόs, σρχιερσ

ιεύοντοs Αθανασίου του Κυπρίου, nγου

μενεύοντοs εν ιερομονόχοιs κ. Ποnο -

Ιακώβου· .Ολόσωμοι άγιο , npοφιiτεs, 

σκnνέs από τnν zωn του Χριστού ουθε

ντικέs n επιzωγροφισμένεs από τον Μ. 

Πσνσγιωτόκn (1910- 1911) εντυπωσιό

zουν και καθηλώνουν τον προσκυνnτn, 

ενω ταυτόχρονα ξσφνΙόzουν και σπογοn-

τεuουν, συνδυοzόμενοι με τnν οπότομn 

μετόβοσn ono τα σκούρο έντονο χρώμα

τα στο εκτυφλωτικό λευκό του τοίχου 

(εικ. 19, 20). 

Το ψnλό και επιβλnτικό τέμπλο σποτε

λεf ένα οπό τα χοροκτnριστικότερα δεί

γματα τns ξυλογλυπuκns ιέχνns του Πη

λίου. Κοσμείται πυκνό απο τα γνωστό 

διακοσμητικό θέματα εμπνευσμένα από 

το zωικό και φυτικό βασίλειο και φέρει 

δεσποτικέs εικόνεs, έργα του 1772 

(εικ.21, 22). 

20 

Εικ.19 

Εικ.20 



Τα βnμόθυρα κυριαρχούν στn σύνθε

σn εξσιιίσs ιns χρυσωμένns ιουs επιφό

νειαs Είναι διάφnια στο πάνω μέροs, 
ενώ πιο χαμnλά κοσμούνται από μικρέs 
ισομεγέθειs εικόνεs ιου Ευαγγελισμού 

και διαφόρων αγίων (εικ. 22). 

Ο μεγάλοs στουρόs ιου τέμπλου κό
πnκε κατά ιnν ανακαίνιση ιου 1956, ενώ 
το ψnλότ:ερο ψι'ιμο του, στο οποίο είχαν 
τοποθετ:nθε; οι εικόνεs ιων Αποστόλων, 
αφαιρέθnκε και τ:οποθετήθnκε σε απο
θnκn τ:ns μονι'ιs, όπου σύμφωνα με τον 
Κ. Λιάπn τελικά εξαφανίστnκε. 

Ανάμεσα στα ιερό κειμnλισ μεγάλns 

σπουδοιότnτοs είναι ένα άγιο ποιnριο, με 

χσραγμένπ ιn χρονολογία 1490 (;), ενώ 
εξέχουσα θέσn κατείχε n θσυμσιουργόs 
εικόνα του Ταξιάρχου Μιχαι'ιλ, n οποία 
δυστυχώs κλάπηκε ιο 1976 αnό τnν 

εκκλnσιο τns Πονογίαs Ευαγγελίσφ αs, 
στnν οποίο είχε μεταφερθεί για μεγαλύτε
ρη ασφάλεια Αρκετέs επίσπs νεότ:ερεs 
φορnτ:έs εικόνεs (19ου και 20ου σι.) φυ
λάσσονται στο καθολικό και στο πα
ρεκκλήσι τ:ns μονrΊs. 

Εικ.21. I.M. Πομμεγίσιων Ταξιαρχών 

Καθολικό Τέμnλο 

Εικ.22. Ι.Μ. Παμμεγίσιων Ταξιαρχών 

Καθολ κό Βnμόθυρα τέμπλου. 



IS-ιl 

ΕΚτtΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Διαφαίνεται έντονα διάθεσπ επέκτασπs, ανανέωσπs και εκσυγχρονισμού σε όλο το χώρο τπs μονιis. Τι 

ματα των παλαιών πτερύγων επισκευόzονται και συντnρούνται, αλλά κυρίωs γίνονται καθοιρέσειs και 

καινίσειs εκ βόθρων (βόρεια και ανατολικn πτέρυγα). όπου αντικαθιστανται οι παλοιέs δομέs οπό νέα κc 

γαλύτερα κτίσματα, με καθε υλικό και φόπο. δίνοντοs διαίτερn σnι,.ιοσία στιs λειτουργικέs ανόγιeεs. 

αυτέs γινοντοι οντιλnπτέs οπό mν μονοστικn κοινόwτο. Επ.nλέον επισημαίνουμε όι. στο κοθολιο::ό ο 
ταμένεs ανοκα�ν�σε:s και nροσθήκεs δεν συνάδουν ..ιε τον χοροκιnρισμό ωs ιστορικό διοιnρπιέο μνn 
όπωs αυτό κπρύχθnκε από τnν πολιτεια. Όλεs αυτέs ο επεμβόσειs αλλοιωσαν τπ φυσιογνωμία του 
τnματοs. ο ελεύθεροs χώροs τns aυλns συρρικνώθηκε και n κυκλοφορία και ποραμονn σε αυτόν γίνεω 
σκολο. 

Αισθητικά χόθnκε π αρμονία τns σύνθεσns των κτιρίων καθώs μεταλλάχθηκε το τοπίο εμ 
συνεχώs με νέα, επιτείνοντοs τnν ανησυχία δομικns και μορφολογικns συνύnαρξπs ετερόκλιτων 
στο χρόνο. 

Η σωστn τεχν•κό συντιΊρrσn των παλαιών κτισμάτων οπό εξειδικευμένουs επιστiψονεs, n επιστομενn 
ρέωσn τns ι1ιθοδομns και των στεγών, n αποξήλωση των πρόχειρων κατασκευών και n ανοδειξn- σνα 

τοσκευπ ιns ξύλινπs στοόs στον όροφο με σεβασμό όnων των ειδικων στοιχείων, που προσδιορlzοtΝ 
ιστορία και τnν ιεροmτα του χώρου, θα nροσδώσοι.JV νέα πολιτιστικn κο θρπσκευτικn διάσταση στη 

Η αυλr\ ιδια'τερα σnμαντικn στα μοναστηριακά συγκροτrψατα. ωφείλει να παραμένει σε μέγεθοs 
γο των κλειστων χώρων. Με τα νέα κτίριο που κατοσκευόzονται όταν αυτό κοτοικnθούν, n κυκλοφορία 
η παρομονn των ανθρώπων θα επιδεινωθεί ακόμn και ωs προs την ασφάλειά τουs, αφού δεν διοφαίνοντ� 
μέτρα πυροπροστασfοs και εύκολη διοφυγn σε περίπτωση ειδικών συνθηκών. 

Παρ' οτι διαφαίνεται οτι σε πολλά τμr'ψοτα n κατάσταση είναι μn ονοστρέψημη, ιφΙνετοι αποραιιnτο 
καθοριστικό εντόs του περ·τοιχισμένου χώρου να στομοη'Ισουν οι παράτυπεs επεμβόσειs, να καθ 
όπου εινοι δυνατόν α ουθαίρετεs προσθnκεs και να διοτnρπθουν επισφοτεύοντοs σύγχρονεs τεχνικέs 
δουs και γνώσειs όλα τα παι1οιά κτίσματα, διαμορφωμένο με φόπο που να αποτελούν ενιαίο λειιου 
κο. αισθητικό παραδοσιακό μοναστικό σύνολο. Οι οnοιεσδηποτε λειτουργικέs ανογκεs θα πρέπει να 
φθούν σε άλλουs χωρουs, έξω οπό τον περ·τοιχισμένο διατηρητέο χώρα ms μονns. 

θεωρούμε σκόπιμο ότ:, σε όποια φόσn κατασκευών κο: να βρίσκεται α χώροs. υnορχει δυνοτότnισ 
θεωρπσns επιλογών, ακόμn και αν εκτιμπθούν σnμερα χρονοβόρεs και δαπανπρέs, προκειμένου η 

ιδιαίτερα πολυπλπθns, οπό τιs σnμοντικότερεs ιου νομού Μαγνπσίαs, να παραμείνει ιστορικό ισχυριi, 
τnρώνταs στο μέλλον ω ίχνη του πολιτισμού μαs στα κτίσματά τns, αεβόμενn ιο παρελθόν και ιnν 
του μοναχισμού Άλλωs με ιο χρόνο θα δείχνει όλο και περισσότερο χώροs σύγχρονπs και όνετns περ 
σιοκιΊs n και μονιμπs φιλοξενίαs ανθρώπων, όπου ο θρησκευτικόs οiσφοs, πρεμία και π γολι'ινn δεν θα 
ριαρχούν των συναισθnματων ιουs 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεωpγιάδn Ν., Η θεοοαnία, Βόλοs 1894, (2n έκδοσn), χ.σ. 

Εσφιγμενίωυ Ζ .• Προμnθεύs. έι. Γ. αρ. Λγ', Βολοs 1891, σ. 265 - 266 

Κορδόωυ Γ., Ιαrορια rns Επαρχίαs 86nou και Αγιάs, Αθnνα 1960, σ 279- 280 

Λιάπn Κ., ·Τ Αnξαρχού το μοναm:ιiρ 
•

• εφnμ. Ή θεσσαnία •• Βόλοs 13 2. 1972 

Λιάnn Κ., Η Μονn Ταξιαρχών στον Ai- Γιώργn Νnλείαs 
•

• θεσσαnικό Χρονικό, τ. 6, Βόλοs 1983, σ 36 

Μακρn κ .. Η Λαϊκn Tέxvn rou Πnnfou, Αθnνα 1976, σ. 97, 272 

Παπαθανασίου Α., Η Buzavrιviι Δnμnφιόδα, 431-1204, Βόλοs 1995, σ. 144 

Παππόπουλου n Παnούλια Γ . •  Λεχώνια, Kavόilιa, Αγ. Γεώργιοs, Βόλοs 1936 

Παππόπουλου n Παπούλια Γ., Ιαrορικαί σναμvfισειs Ιερόs Moviιs rωv Ταζιαρχών, Βόλοs 1939. 

Σπεράντσα θ, Τα περισωθένrα έργα rou Αργ. Φιnιππίδn. Μερικfι Γεωγραφία, Βιβnίον Ηθικόν, 
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15. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕ'ΓΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΊΉΡΟΣ 

Χρόνοs iδρυοηs: 

Διεύθυνσn: 

Ιδιοκτnσιοκό: 

Τελευτοιο εγκατάστασπ: 

Μονοχέs 

Εορτόzει - πονnγυρίzει: 

ή "ΜΕΓΑ ΣΩΊΉΡΑ" ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 

1755 ονοκοίνισn ·εκ βόθρων· 

Αγ Γεώpγιοs ΝnλεΌs - Άνω Γοτzέο 

Κοινοτικn μονn (Καιν. Αγ Γεωργίου Νnλείοs) 

Εποπτεύεται οπό τnν Ι Μ. Πομμεγίστων 

Ταξιαρχών Αγίου Γεωργίου Nnλεfos 

(οπό τον Οκτώβριο του 1994) 

1996 

2 (εκ nεριφοnns το καλοκα ίρι) 

ms . Μ. Πομμεγιστων Ταξιαρχών 

6 Αυγούστου (Μετομορφώοεωs του Σωτnροs} � 

Τοnοργαφικό Σκαρίφnμα 



l&il 

μονιl βρίσκεται σιn θέσn ·Κανό
ίΊια". ανάμεσα σιον Άγ.Γεώργ·ο Νn

λείοs και τnν Άνω Γοτzέο. Κατευθυνόμε
νοι οπό ιαν Άγ. Γεώργιο Νnλείσs προs Πι
νσκόιεs, μετό το χωριό Αγ. Γεώργιοs, δε
ξιά υnάρχε μικρότ:εροs δρόμοs που οδn
γεί σιον οικισμό τns Αγ. Τριάδοs. Μετά 
οπό 1,5 χλμ περίπου ακολουθούμε το 
χωμοτ:οδρομο δεξιά και φτάνουμε σιn 

μονn 
Καταλαμβάνει έκτασn περίπου μισό 

σφέμμο, έχει πονορσμικn θέα και βρί

σ<.ετ:ο σε περιοχn κστ:όφυιn αrό ελιέs 

και λίγα ψnλό κυπαρίσσια σιnν τσιμεντο
σφωμένn εξωτερικn αυλn (ει κ. 1 ). 

Δυτικό ιns μονns υπάρχουν ιμr'ιμαια 

μικρού ελαιοφιβείου (γολιόγραs), που 
χpnσιμοnοιούντον αnό τ:ουs μονοχούs. 

Σύμφωνο με παλαιά έγγραφο, (αφιε
ρωτr'ιρ ο, δωρnτnριο, ενοικιασιnριο 

κλπ.), που φυλάσσονται σιο αρχείο τns 
κοινότnτοs του Αγ Γεωργίου Νnλείοs και 
παραθέτει ο λοογρόφοs Κων/νοs Λιόπns, 
• n μovn δεν ανnκε σιnν κοτnγορίο των 

μεγάλων μοναστnριών του τόπου. Δεν 

Εrκ.2. Ι.Μ. "Μέγα Σωτtφα·. Δ πλευρό 

Εικ.3. Ι. Μ. ·Μέγα Σωτήρα". 

Δ όψn. Τροnαποιnσn ανοιγμόιων 



nτον καν στουροπnγ•οκιi μονιi ή έστω 

μετόχι μίοs γνωστιis ογιορεiιικηs μονήs, 

αλλά ένα κοινό ιδιόκιnιο θρnσκευηκό 

κοθιδρυμο". 

Ο ιδιοs ερευνnτπs, διοσωzοντοs το 

γραπτό κείμενο του οΊyιωργτn λόγιου 

Γεωργίου Ποππόπουλου ιi Ποπούλιο, 

μοs πλπροφορεί πωs, πρ•ν οικοδομπθεί 

με τn σnμερινιi μορφn του το μονοστnρ. 

υπnρχε στον ίδιο χώρο • ερειπωμένn πα

λαιό, οκμόzουσο επί τns Βυzοντ•νιis επο

χιΊs, Γιτιs κοτεσφόφn το 131 Ο παρά των 

Κοιολονών". Συνεχίzοντοs υποστπρίzει 
πωs στον ίδιο χώρο ξονοκτίσmκε οπό 

τπν αρχή, στ:ο 1755, κοινούργιο μονο

στr'φι με δωρεά του "εγκοτοίκου κο με

γάλου δωρnτού Χοτzιi Ευογγελινού 

Ευθυμίου Διαμαντή, του οφιερώσαντοs 

όλο το εουτου ελοιοκιιΊμοτο, nγουμε

νεύσοs κοσμικόs ων, έχων μισθωτόν 

ιερομόνοχον και οποβιώσαs εν ουιή . 

Γνωρizουμε και πόλι οπό έγγραφο, ότι 

στο 1764 οι ντόπιοι zιiιnσον τnν άδειο 

επισκευris τns μονns οπό τον διοικnτή τns 

Αργολοστ:Γιs, π οποίο κοι τουs ποροχω- 3 
ρε:τοι με τον όρο να μnν γίνει καμία κτι-

ριοκιΊ μεταβολιi στπ μονιΊ. Συγ κ ε

κριμένο: • . . .  εzr'nnσaν παρ' εμού (διοι

κnτn Αργολοοιns) έγγραφον όδειον προs 
επισκευιΊν τns εν λόγω μovns, τούτου 

ένεκα υπό τον όρον του να τnριiσωσι 

ομετόβλnτον το σχιiμο και τas διοστόσειs 

ουτιΊs ... • 

Σύμφωνα πόντο με τον Κων/νο Λιόπn 

γιο εκατό χρόνιο π μονιi ονιiκε στ:ο κοι

νό τns χωροs • του Άϊ- Γιώργη. Η εκάστο
τε ι<οινοuκιi ορχιi είχε 'πν εποπτεία και 

καλλιέργεια των κτπμότων ms, εξοσφο

λίzοντοs οπό αυτά οχι μόνο το έσοδο γιο 
τn συντnρnσn ιns μονns κο των κτισμά

των τns, αλλά και τn συντιiρnσn του σχο-

λείου των ·κοινών γραμμάτων" και των 

σχολών τns περιοχιΊs τns. Στο ίδιο διά

στnμο στο μονοστιiρι λειτουργούσε έμμι

σθοs ιερέοs 

Από το 1865 έωs το 1882 n ·Μέγα -

Σωτήρα· με όλn τns τnν περιουσία νοι

κιόστ:πκε οπό τnν κοινότnτο στον nγούμε

νο τns Ι.Μ. Παμμεγiστων Ταξιαρχών, 

Νεόφυτο. Ο τελευτοιοs λίγο πριν ιο θά

νατό του "έλυσε· τn συμφωνιο με mν 
κοινότnτο ποροδίδοντοs το μίσθωμα. 

Αυτn ισωs ήιον και n αρχή ms εγκοιόλει-

ψns του μονοστnριού. 

Οριοθειείιοι οπό λιθόκτιστο κτισμοτο 

και ψnλό περίβολο, με κυρίαρχο στοιχείο 

το μεγολοnρεπέs κωδωνοστάσιο πάνω 

οπό τn ιοξωιιi nύλn στn δυuκιΊ πλευρά 

(εκ.2). 

Το 1995 n κοτοσκευιi του νέου διώ

ροοου ιαίσμοτοs σm βορειοδυτική γω
νία τns μονns κοθώs και ο επεμβάσειs 

που έγιναν σus λιθοδομέs με m διάvο,ξn 

νέων και μεγαλύτερων ανοιγμάτων, επέ

φεραν σnμοντικέs ολλογέs στιs όψειs, 

όnωs αποδεικνύεται και οπό πολοιότερn 

φωτογραφία τns μονιis (εκ3). Ε<τόs ου-

I ι 
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του, ο φόποs κοτσσκευιis και σύνδεσηs 
του νέου κτιρίου με τουs πολιούs το!
χουs. επιτάχυνε m ρηγμότωση στη βό

ρειο πλευρό, όπου δημιουργήθηκαν 

νέεs βοθιέs επιυιiκειs pωγμέs (εικ.4), και 
συνετέλεσε πιθανότατο στην εμφάνιση 
έντονηs κλίσns του κωδωνοστασίου στη 
δυτική όψη (ε κ. 5). 

Ακριβώs κάτω οnό το κωδωνοστάσιο 
και πάνω οπό ιο τοξωτό υπέρθυρο τπs 
εισόδου παραμένει εντοιχισμένη λιθονό
γλυφη επιγραφή με χαραγμένο ισοσκελή 
σταυρό που nλσισιωνετοι στιs δύο nόνω 

οριzόντιεs κεραίεs του από τn χρονολο
γία 1841 (nρόκειιοι γιο σnλιi ονακοίνισn 

τηs μονιis) και στιs δύο κάτω αnό το μο
νόγραμμα IS = XC (εκ.6, 7). 

Εικ.4. I.M. ·Μέγα Σωτι'φa·. 

Β εξωτερι'<όs τοίχοs. Ρnγματώσειs 

ΕικS. Ι.Μ. ·Μέγα ΣωτrΊρa ". Δ πλευρό. 

Έντονη κλίσn κωδωνοσιaσίου. 
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Η νότιο παλαιά πτέρυγα των κελλιών 
βρίσκεται σε κακn κοτόστοσn και δεν 
χρnσιμοποιεiωι, ενώ έχει κοθοιρεθεl to 
ιμr'ψο τns προs σνοtολ κά. Στn λιθοδομn 
εμφονn ίχνπ unoδoχns δοκών πιθανολο

γούν τnν ύnορt'1 ονοιχτns ξύλινns στοόs 

(εικ. 8, 9). Η r.τέρυγα ouτn οέρει πολλέs 

ρnγματώσειs, πιθανοτατο οr.ό τn φθορά 
του χρονου σε συνδυασμό με ι<σθ:znσn 

εδόφουs, ερπυσμό του κονιόμοτοs και 
διόχυτn υγρασία (εικ 8 ... Σων ανατολικό 
λΙθόκίιστο τοίχο του περιβόλου έχει 
ανοιχτεί πόρτο επιιωινωνίοs τns aυλns με 

το σύγχρονο κτίσμα των χώρων υγιεινns, 
που προστέθnκε εξωτερικά τns μονns 
(εικ. 10, 11). 

Στο εσωτερικο τns μονns, αριστερά τπs 

εισόδου, to νέο διωροφο κτ!σμο περι

λαμβόνει κελλιά στον όροφο κο βοnθπ
τικούs χώρουs στο ισόγειο (εικ.12, 13). 

Εικ.8. I.M. "Μέγα Σωιriρο·. Ν εξωιερικι'ι 

όψn. Πολλέs ρnγμοιώσειs 



Εικ.9. Ι.Μ. "Μέγα Σωιnρα·. 

Ν εγκαταλελειμμένn πτέρυγα 

κελλιών. 

Εικ 10. Ι.Μ. "Μέγα ΣωτrΊρα· Ν nτερυγα 

κελλιών. 

ΙΕικ.Ι1 Ι.Μ. "Μέγα Σωmρα". Α ιοίχοs 

περιβόλου. Πόρτα χώρων υτ1εινrΊs. 
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Το καθολικό είναι μονόχωροs φουλ

λαίοs νσόs παρολλογn του συνεπωγμέ

νου σταυροειδούs του οποίου ο τρούλ

λοs στnρίzεται σε αβαθn τόξα μέσω 

σφαιρικών τριγώνων. Σύμφωνα με το έγ
γραφο αίτnσns ανακαίνισπs ms μονns 

του 1764, rηαν οικοδομnμένο ·δια πε

τρών και aσβέστου. με σκεπnν στnριzο

μένnν επί θόλου·. ων ονομαzόμενο 

·κουμπέ". κυρίαρχο στοιχείο στο παλ1ό 

μανοστnρι Πρόσφατα όλο το καθολικό 

επιχρίστnκε εξωτερικό και εσωτερικά 

εκτόs απο τnν εξωτερικn πλευρό τns 

κόγχns του ιερού, στnν οποίο διστnρnθn

κε n σρχικn εμφσνns λιθσδομn. Ολn n 

στέγn κο' ο τρούλλοs, αφού εξομολύν

θnκε n κορυφn του, καλύφθnκσν με 

πλόκεs Πnλίου (εικ. 14, 15). 

Όπωs φαίνεται σε πολαιότερn ς>ωτο

γραφ,ο, στn νότια πλευρό του καθολικού 

υπr'ιρχε κλειστόs εξωνόρθnκαs με σνε

ξόρτnτn μονόρριχm στέγn. 

Εικ.14. Ι.Μ Μέγa Σωιfφa'. Καθολικό. 

ΝΔ όψn. 

Ει κ. 15. Ι Μ Μέγa Σωτfφa •. Κaθολι<ό 

Αόψn. 
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Σιο ιοξωιό ι..πέρθυρο ιns νότιαs εισό

δοu απεικονίzεται σε ιοιχογραφία n Με

ιομόρφωσn του Σωιr'φο αρκετό καλό 

διοmρnμένn, δείγμα τέχΨΊS του τέλουs 

του 18ου οι. και των αρχών ιου 19ου. 

Ανιίθεια, σχεδόν κατεσφαμμένπ είναι n 

εξίσου μικρn ιοιχογραφίσ πάνω οπό τn 

δυtικn είσοδο ιου ναού με το Χριστό έν

θρονο. Η nσράστσσn ολοκληρώνεται 

οπό διακοομnιικn zώνn με γεωμετρικό 

σχέδιο (εικ. 16). 

Στο ιονιελώs άγραφο εσωτερικό ιου 

ναού, ωs ενδισφέρονιο στοιχείο ενιοπί

zονιαι το nχnτικά αγγείο που βρίσκονιαι 
στο κέντρο των σφαιρικών τριγώνων. 

Ωστόσο αρκετά καλά διστnρnμένn είναι 

και n μονοδικn τοιχογραφία ιου καθολι

κού, στnν ιωγχn τns πρόθεσns, που 

σnεικονίzει τον Επιτάφιο θρnνο, ενώ στο 

κόιω μέροs τns πσοσστσσns διοκρί

vονιαι δίnιυχα με ονόματα. 

Το τέμπλο ιου καθολικού είναι και

νούργιο (ΕΙκ. 17). 

Ειι<.16. Ι.Μ. "Μεγα Σωτr'φα· 

Καθολι><ό. Δ όψn 

Τοιχογροφiα στο υπερθυρο ms 

εισόδου. 

Εικ.17. ιi.Μ. "Μέγα Σωιήρα· 

Καθολικό. Τέμπλο 

16 

17 
• 



ΕΚτJΜΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Έκδnλn εiνοι n προσπάθεια ονοβίωσns τns μικρns ουτήs μονι'ιs με ονοκοτοσ<ευι'ι KOJ επονοχρnσιμοποίn
σn των κτισμάτων τns. 

Η επιλογή του φόπου κατοσ1<ευns των νέων κτισμάτων αλλά και ο τεχνικέs επισκευns ιων κατεσφαμμt
νων λιθοδομών οφε·λουν να γίνονται με περfσκεψn, ωστε να είναι απόλυτο συμβοτέs οι νέεs με υs πολιέs 
δομέs ι<οι όλο το κτίσματα να συνυπάρχουν τεχνικά με αρμονία και ολλnλοσεβοσμό. 

01 φαυμαιισμοί και οι ρnγμοτώσειs των κτιρίων, όπου εντοπίzοντσ, θα πρέπει άμεσα να επισκευαστούν, 
διόη με το χρόνο θα επιδε•νώνοντοι 

Η νότια πτέρυγα των κελλιών, αν ονοκατοσκευοστεί και λετ:ουργnσει, θα προσφέρει στιs μοναχέs καλύ
τ:ερn διαβίωσn, αφού καταλαμβάνει τnν ευνοϊκότερn θέσn ωs προs τον προσανατολισμό. 

Επιβάλλεται n οποκοτάστασn τ:ων παραδοσιακών παλαιών κτισμάτων τns μονns, καθ' όσον βόσε: διασω
θέντων φωτογραφιών καθiστατ:οι γνωστή n ορχικn αρχιτεκτονικn ΙJΟρφιi του μοναστπριού. Η ανόδειξn του 
σε σχέσn με τnν εξοιρετικn θέσn κο τ:n κατοπλnκτικι'ι θέα om γύρω περιοχιi θα αποτελέσουν ένα ακόμπ κr
νnφο για τουs επισκέπιεs - προσκυνnτ:έs. 

Ζοχορίου Γ., Σεnίδεs an6 rnv Ισταρία cns Mayvnσίas, Βόλοs 1994, σ. 41 

Λιάπn Κ., • Κοινοτ:ικιi Μονι'ι tns Μετομόρφωσns του Σωτnροs στn θέσn Κανάλια·, 
Α θ Μ, ΚΛ, τ. Π', Βόλοs 1983, σ. 44, 46, 87 

Λιάπn Κ., ·Αρχειακό ms Moνns Μέγα Σωτιiρα του μέγα Πλου Αι - Γιώργn του Πnλίου ·, 

θεσσαnικ6 ΗμεροΠόγιο, τομ Δ', 1983, σ. 81-96 

Ποππόπουλου n Παηούλια Γ., "Λεχώvια- Κσνάiiιο- Άγιοs Γεώργιοs", Άγιοs Γεώργιοs 1939, 

(χειρογροφεs σnμειώσειs). 

Α. θ. Μ. : Αρχείο θεσσαλικών Μελετών 
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16. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΠΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 

<ρόνοs ίδρυσns: 
I 
�ιεύθυνσn: 

Άγνωστοs (ίσωs ορχέs 19ου οι.) 

Άγιοs Βλάσιοs- Πηλίου 

διοκτnσιακό: Ι. Μnφόnολn Δnμnφιάδαs 
I 
rελευταrα εγκατάστασn: 1988 

�γουμένn. Μογδαλnνn Τσουράnο 

\ι1οναχέs: 3 
I 
Ξορτοzει - nανnγυρίzει: 8 Σεπτεμβρίου (Γενεσίου τns Θεοτόκου) 

� 

ο/-
παρειαλησι 

λγ. Νει<τορiοv 

Τοnοργαφικό Σκαρίφημα 
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ρίσκεται κοντό στο χωριό Αγ. Βλά
σιοs, ri Καραμπάs (τούρκικο τοπω

νύμ ο από υs λέξειs καρό = μαυρα κο 
μπαs = κεφάλι), περίπου 15 χλμ από το 

Βόλο, κοντά στην Ι.Μ Παμμεγlστων 
Ταξιαρχών Νηλεiαs. Για το ίδιο χωριό ο Γ. 
Κορδάτοs αναφέρει πωs "στα πριν τηs 
τουρκικns κατάκτησηs χρόνια, ήταν μο
ναστnρότοποs και γι' αυτό έγινε ιδΙοκτη
σία του Σιέμμαιοs . .. • .  

Για να προσεγγίσουμε τη μονη από το 

Βόλο, ακολουθούμε το δρόμο προs Άνω 

Λεχώνια και Αγ.Βλόσιο. Μετά το χωριό 

Αγ. Βλάσιο, υπάρχει διασταύρωση αρι

στερό με δρόμο βατό, που οδηγεi στην 

μονri 

Το μοναστnρι βρίσκεται σε υψόμεφο 

περίπου 400μ ανάμεσα σε βλάστnσn 

από πουρνάρια, λιγοστά κυπαρίσσια και 

πεύκα Η περιφραγμένn έκταση ε�νaι 

περίπου 800 μ2 και μazi με τον περιβάλ

λοντα χώρο φτάνει τα 4 σφέμματα (εικ. 

1 ). 

Εικ 2. Ι.Μ Γενεσίου ms θεοτοιι::nι 

κελλιών 0U1 ΒΔ πλει..ρό 



Δυστυχώs n συγκεκοψένn μονι'Ι δεν 
οφέρειαι από ωυs σύγχρονουs • γεω
ιόφουs " ri ιστορικούs με αποτέλεσμα 
μnν είναι δυνοτ:ι'Ι n οκριβιis χοονολό
f.Π ιns ίδρυσns ιns. Η έρευνα γίνεια 
ιόμn πιο δύσκολn καθόσον δεν έχε. 
Γ 
οσωθε. καμία κτ:nτορικι'Ι επιγροφιΊ n 

�ιχογροφ f α ενυπόγραφη. Πρόκειται 
�λλον για κτίσμα τ:ων αρχών του 19ου 
l. το οποίο το 1988 ενεργοποίnσε, εnι-
εύασε κα, ανακαίνισε n νέο γυναικείο 

δελφότnτο, προερχόμενn οπό τnν I.M 
I � 

EVΙOS 
Η είοοδοs ιns μονι'Ιs είναι σιn δuuκn 
ευρό. Νοτιοονοιολικά βρ·σκειοι ω 

rχοντορίκι και βορειοδυuκά τ:ο κελλιά 
j)ν μοναχών και οι αποθήκεs. Εiνοι κτ:ί-ι 

iΊ 
. 

μοτο κοινουργια, και κο οσυντ:nρnμενο 
hκ. 2). 
I Στο κένφο ιων κuσuοτ:ων ω καθολι
ό, μικρό σε διοστ:άσειs, ρυθμού βοσιλι-1
ns αφιερωμένο στο Γενέσιο τns θεοτ:ό
.6u, οποτ:ελεί μονοδικn μορτ:υρίο ιns 
ολιόs μονns (εικ. 3). Κοιό ιnν nρόσφο-

ανοκοίνισn έγινε εnικόλυψn του no-

:ικ.3. Ι.Μ. Γενεσlου τ:ns θεοτ:όκου. 

Κοθολικο. Ν όψn 
Ξικ 4. Ι Μ. Γενεσίου τns θεοτ:οκου. 

Καθολικό. Εσωιερικόs χώροs. 
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λαιού ξύλινου τέμπλου με όσrφο χρώμα 
ι<αι τ:οnοθετtιθnκαν σύγχρονο Γ'λαιeίδια 

στο δόnεδο Στουs τοίχουs nαρατiθενται 

nολλέs φορnτέs εικόνεs διαφόρων μεγε

θών. Σύγχρονοs είνα κοι ο ξuf!όγλuπτοs 

εξοπλισμόs του (βnμοθuρο, αναλόγιο 

στασίδια κ.λ n.) (εικ. 4). 

Νοuοανατολικό nρόσφαιο κιίσθnκε 

ιο rορεκκλriσι ιοu Α γ. Νεκταρίου (ει κ 5). 

Εικ.S. Ι. Μ. Γενε010u ιns �nrrw/11 



ΕΚ1ΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η μονή στο σύνολό τns είναι κολοσυντnρnμένn και ιδιαίτερο επιμελnμένn οπό us μονοχέs. Ο κήποs, 
n κοθοριόmτο και n τόξn του χώρου, οnοτελεσμο τns πολύωρns προσωπικήs ενοσχόλπσns των μονο
zουσών, προσφέρουν στον επισκέπτη τnν οΙσθnσn τns zεστοσιάs και τns φιλοξενιοs Η ιερότnτο και n 
πρεμίο του χώρου είναι διοχυτn, παρ όλο που n όωκm διάτοξπ των κτισμάτων ουδόλωs θυμίzει τnν συ
νήθη τυπολογία τπs δομήs των μοναστηριών. 

Η αvtιμετώπισn των παλαιών και μειογενέστερων κτισμάτων με τον ίδιο λιτό και οφο.ρετικό φοnο, 
αναδεικνύουν μεν και προβάλλουν το οοκnτικό πνεύμα, δυσχεραίνουν όμωs τnν ονογνώρισn κο, προ
σέγγιση αξιόλογων πιθανών στοιχείων ιστορ κού ενδιαφέροντοs. 

Η οποκατάστασn, προβολn και ονάδειξπ του καθολικού και n αποκάλυψη ιns ορχικns μορφns του 
τέμπλου, θα βοnθnσουν στπν έρευνα στοιχείων γύρω από τπ μονn, οποδίδονταs ποράλλnλο ίσωs και 
κάποιο μορφολογικό ενδιαφέρουσα όποψπ. 

Ο προσθήι<εs αλλά και οι nορεμβόσειs στο κτίσματα καλό θα ήων να γίνονται μετά οπό nροσεκιικn 
μελέτn διόταξns, λειτουργ1κότnτοs και οισθnτικήs των όγκων, ώστε να επιτυγχάνεται αναλογία και 
ισορροπία τns σύνθεσns στο χώρο. 

Κόκορn Δ., Ορθ6δοξα ΕΠΠnνικά Μονοσriιρια (Προσκυνnμαrικόs aδnyόs). Αθι'ινα 1994, σ 84 

Κορδάτου Γ., Ιστορfα rns Enapxιos Bόnau και Αγιάs, Αθήνα 1960, ο. 285 
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l7. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟΥ ΓΕΡΆΣΙΜΟΥ ΜΑΚΡΙΝΠΣΑΣ 

!ρόνοs iδpuσns 

1.εύθυνσn: 
I 
5ιοκιnσιακό: 

kλευτοiα εγκατάσιασn: 

lvου μένn: 
I 
Λοναχέs: 

οριόzει - πανnγυρίzει: 

1795 (Καθολικό 17 41) 

Μοκρινiισο Πnλίου 

I. Μnιρόπολn Δnμnφιάδοs 

1945 

Φεβρωνία Κανόβα 

17 

15 Σεπτεμβριου (Αγίου Γερασίμου) 

�� 
�) 

[�� 
ι<ελλιο 

Τοποργαφικό Σκορίφnμο 
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Ι) ρίσκετοι πάνω ono τnν Μοκρινίωο, 
) στn συνοικiο • Κοκονά • n ·Κο κου

νά ·, στο πιο ψniΊό σημείο και οnέχει 10-

12 χλμ από το Βόλο. Στο όριο ιου χω

ριού, το μονοστfιρι δείχνει προστατευ
μένο κάτω οπό μεγόλουs βράχουs. χω
μένο σε μια πελωριο κόγχπ (εικ.1). 

Η μορφn ιου Αγίου Γερασίμου ιου 

Νέου, ο οποίοs κοτογόιον οπό το Λεο

ντόριο Αρκοδιοs Πελοποννnσου, συνδέ

θηκε με ιπν I Μ. Αγ Τριόδοs Σουρβιάs, 

όταν ωs oσκnms κατέφυγε σ ουιfιν ιcοιά 

το τέλπ του 17ου με ορχέs ιου 18ου 

αιώνα και mν ονοδιοργόνωσε. Γρnγοpο 

όμωs π μovn εγινε πόλοs έλξπs πολλών 

πιστών και μοναχών εξοιιίοs τπs φnμns 

του, οrοτε ο άγιοs ονοznτώντοs τnν 

άσκnσπ και rροσευχιi αποσυρόταν σε 

ένα μικρό κελλί σε ερnμικn περιοχn ιns 

Μακρινίωοs, κάτω οπό ιεράστιουs βρά

χουs. 

Με ιό ιnν κοίμπσfι ιου στιs 1Δ-9-17 40 

- σύμφωνο με τ:ο ιστορικό σημείωμα ιns 

μovns - και τnν ιοφfι του στον πρόναο 

ms Αγ. Τριάδοs (καθολικό τns I.M Σουρ-

βιάs}, n μονασι κιi κοινόιnτο, ένα χρόνο 2 

μετά \17 41 ), αποφάσισε να κτίσει ναό 

αφιερωμένο σιπ μνnμπ του αγίου στο 

σημείο όπου οσκfιτει.ιε. Όταν 54 χρόνιο 

μετά το κελλί του αγίου κοτοσφόφnκε 

ολοκλnρωτ κά, π μονfι Σουρβιόs ανέλα

βε τnν ανοικοδόμnσn διώροφου κu

ρίου. στο οποίο περιλαμβάνονταν δυο 

κελλιά κο βοηθητικοί χώροι γιο τous μο

ναχουs, που κατο καιρούs τελούσαν 

θειεs οκολουθιεs. Σύμφωνο με ιnν Α. 

!\ιονοu - Σκοιεινιώτn n οποία κατέγραψε 

εrΙγpοφn του καθολικού, αυτό "κτίστηκε 

εκ βάθρων το 1795 ·, τnν ίδια δnλοΜ 

εποχn των εnισο<ευών τns σκnιns. Ουσια

στικό ο χώροs πήρε ιn μορφfι κονονικns 

Εικ.2. Ι.Μ. Αγ. Γεροσιμου. Α nολοιότερο 

κτίσμα των κεiΊλιών 

Εικ.3. I Μ Ay. Γεροσiμου ΒΑ nλευρο 

Κιiσμοιο του 1950-55. 



μoνris το 1944 - 45, εnoxn κατά mν 
οποίο χειροτονούντΟ! οι πρώ-ιεs -ιέσσεριs 
μονοχέs και έχουμε m σύσωσπ τπs γυ
νοικείοs μονns του Αγίου Γερασίμου, με 
πρωτοβουλία του πγουuένου ms I Μ. 

Φλαμουρiου, πατέρα Δοσίθεου Μαχαι
ρίτσα 

Από τότε κtίzοvται κελλιά σε διάφορεs 
χρονικέs περιόδουs. Το παλιότερο τμr'ψα 
tns μονns βρίσκεται ανατολικά, είναι διώ
ροφο με xpriσn οποθnκns στο ισόγειο, 
χώρουs φιλοξενίαs και ραπτικns στον 
όροφο (εικ.2). Στn συνέχεια το 1950 -

1955 κιΊετοι δίπλα προs βόρειο νέο 
διωροφο κτίσμα με χρnσειs στο ισόγειο 
κουzίνοs και φαπεzαρίαs και στον όρο
φο κελλιών (εικ. 3, 4). Το 1973 κοτο
σκευσzετοι τριώροφο κτίριο mn βόρεια 
πλευρά, με ξύλινουs κλειmούs εξώmεs 
στουs ορόφουs, όπου στεγόzοvται κελ
λιά, χώροι φοπεzαρίαs <Ο γεν•κά φιλο
ξενιοs {ΕΙκ 5) Τέλοs το 1990, προστί
θετα στn νοτιοανοτολικn πλευρά, σε συ
νέχεια με τα υπάρχοντα, διώροφο κτίσμα 
με εκθεσιακό χώρο ι<αι παρεκκλnσι ms 
Ευαγγελίσφιαs γιο τιs ακολουθίεs κατά 
τπ διάρκεια του χειμώνα. Όλα τα κτίσμα
τα, παλαιό και καινούργια, βρίσκονται σε 
συνέχεια, και περιβάλλουν τnν φροvτι
σμένn πλακόστρωτπ, κατά το μεγαλύτε
ρο μέροs, αυλn. 

Εικ4. lM. Ay. Γερασίμου. ΒΑ πλευρο. 
Κιiσμο ωυ 195G-55. 

Ει<.S. I Μ Ay. Γεοοσίμου. Νέο Β ntέρυγο 

κελλιών (1973). 
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Ο περίβολοs φέρει σιδερένια απλά 

καγκελα. όπωs και n πάρια ιns κυρίαs 

εισόδου σm δυιικn πλευρό εικ. 6). ενώ 
πίσω από ιπ νεώτερn nιέρυγα κατα
σκευάσιnκαν μικρέs αnοθnκεs Δευτε
ρεύουσα μικρn είσοδοs νοιιοανατολικά, 
βγαίνει αε λιθόσφωτο καλντερίμι 

Το καθολικό ε.ναι σταυροειδns με 
φούλλο και κοταλαμβάνεt το κέντρο ιns 

μovns Η δυτικn και νότια πλευρά περι
βάλλειαι από ξύλινπ nλοκοσκεπn ανοι

<ιn στοό που σmρfzειαι με ξύλινεs κο

λώνεs σε χαμπλό πεzούλι (εικ. 7, 8). Ο 

Εικ.6. Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου Δ πλευρό. 

Είοοδοs ιns μονns 

Εικ.7. I Μ. Αγ. Γεροσ;μου. ΚοθοiΊικό 

ΝΔόοn 



)s γενικό βρίσκειαJ σε κσλn κατόστα-
Η λιθοδομή είναι πόχουs 80 εκ. και 

)ΕΙ εξωίεpικό λεπιό στρώμα επιχρί
�τοs Τα παράθυρο είναι μικρά με ω
ό ιύμπονο και ανακουφιστικό τοξο 
�ω απο το uπερθυρο (εικ.9). Ο φούλ
ι 
;, χαμnλόs και ιυφλόs, έχει επισκευα-
�ί και επενδυθει με μολύβι (ει κ. 1 Ο). Η 
kόλυψn τns στέγns είναι με πλόκεs 
λiou εκιόs από ιο παρεκκλnσι των Τα
pχών (προστέθηκε ιο 1974), που φέ-

κεραμιδια γαλλικού τύπου (εικ. 11, 

). 

Στο εσωτερικό του καθολικού δεν 
I 

όpχουν τοιχογραφίεs Το τέμπλο είναι 
άγλυπτο, έργο του 1808. Το δοπεδο, 
οίτερα διακοσμημένο, είνα σφωμενο 
μωοαiκό πλακάκια, που κάλυψαν us 
nιέs nλάκεs Πηλίου (εικ. 13). Ο εξο
αμόs είναι .<αινούργιοs. 

Σm μονι'Ί φυλάσσετα n Ιίμια Κάρα 
� Αγίου Γερασίμου, επαργυρωμένη 

b ιουs πιστουs τns Σκοπέλου ύστερα 
ό ιn θαυματουργn nαρουσfα ιns στο 
bί, και οστο ιου Οσίου Συμεώνοs. 
�υτι'Ί τns Μ. Φλαμουρίου . 

. 8. Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου. ΚαθολiΚό. 

Ν όψn 

9. Ι.Μ. Αγ. Γεροσιμου. Καθολικό. ΝΑ 

όψn. Στέγεs 

.10 Ι.Μ. Αγ. Γεροσrμου. Καθολικό. 

Τpούλλοs. 

12
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ΕΚτJΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σήμερα n μονή nορουσιόzετΟJ οnλιΊ και λιιι'Ί με διάχυιn τnν rφεμ α και αρμονία στο σύνολό τns. 
Η περιμεφικι'Ί διόιοξn των nτερύγων των <ελλιών <DΟVερώνει τάξη στο χώρο, συνέχεια στο χρόνο <οι ομαλn 

λιξn τns δόμnσns με οξιοnοιnμένο όλο ια κτίριο, παλαιά και καινούργιο σε μια διοκριτικr'ι αuνύnορξn. σύμφωνα 
τιs ονόγκεs τns zωι'ιs τ:ων μονοzουσών. Εξαίρεση οποτελουν οι διοκοσμι'Ίσειs στην κοτοσκευιi τ:ου ξύλινου εξώσ:n 
φιώροφου κτιριου των κελλΙών, καθώs και οι εμφονείs σωλnνώσειs τ:ων εγκοτ:οστόσεων. 

Η αυλn άνετη και φροντισμένη, εnισnμαινει την <ολι'Ί αχέσn δομημένου και ακάλυπτου χώρου 

Το πολιό καθολικό προβάλλει επισκευασμένο και καλοσυντnρnμένο. 

Το πορεκκλnοι με τ:ο κωδωνοστάσιο, που προατέθnκε μετογενέατερο θεωρείται αποδεκτό, οφού οφενόs 

αυτοτέλεια οισθnτ:ικά με εμφονn τn αύγχρονn καωσκευrΊ του και αφετέρου παραμένει μικρότερο και υnοδεέστεοl 
του όγκου του καθολικού. Η ευπρέπεια τ:ου συνόλου σε αχέσn με τn σεμνότ:nτο που εμπνέει μαs κάνει να 

σουμε την ονογκαιότnω ουτrΊs τns nροσθι'ικns, παρ'ότ:ι μορφολογικά θα είχαμε τιs παροmρnσειs '<ΟΙ τιs """"'"'"""'• 

μas. 

Α.•ωiiουθία και βίοs rou Οσίου και θεοφ6ρου Πσφόs nμώv Γερασίμου rou Νέου και θαυμοrουργού, 

εν Αθnνοιs 1901, σ. 19 

Γυναικείο Ι.Μ. Αγίου Γεροσiμου, Μοιφνίωns. Ισrορία cns Movfιs και βιογραφία rou Ιδρυrού ourι'ιs nσφόs 

Δοσιθέου, Αθήναι 1976, σ. 5-1 Ο 

Εσφιγμενίιου Ζ., Ημερολόγιον n 'Φnμn •. Βόλοs 1887, σ.108-1 09 

Kίzn Γ., ·Η Μονn Σουρβιόs στο Πnλιο ·, Εκκiinσίεs σrnν Eiiiiάδa μεrά rnv Άiiωσn, τ.3, Αθnνα 1989, ο. 159-160 

Κόκκορn Δ., Ορθόδοξο Eiiiinvικά μονοσrtιρια (Προσκυvnμσυκοs Oδnyόs). Αθnνα 1994, σ 88 

Λέκκου Ε., Το εiiiinvικ.ό μονοσrnριο, Αθnνο 1995, σ.167-168 

Νάνου-Σκοτεινιώτn Α., Μαι<ρΜrσα, Αθήνα 1977, σ. 17, 20-22 

Νάνου - ΣκοtεΜώm Α., Εκκiinσ;"εs και Μονοσriιριο uιs Μοκρινίrοοs. Μαι::ρινiτσο 1988, σ. 23 

Νάνου- Σκοτεινιώm Α, Σεiiίδεs οnό rn Μοκρινίrσσ, Λσογοσφικό, Λάρισα 1992, σ 46-50 

Σκουβαοό Β.- Μακρn Κ., Αρχαιοiiογικ6s και Τουρισrικόs Οδnγοs θεσσαiiιαs, Βόλοs 1958, σελ. 82 
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18. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΠΠΡΙΑΣ ΠΟΡ'ΓΑΡΙΑΣ 

rρόνοs ίδρυσns: 
Διεύθυνσn: 
I 
jδιοκιnσιακό: 
nγουμένn· 
I 
Μονοχέs 

1961 

Πορταριό Πηλίου 
Μετόχι I. Μ. Φιλοθέου Αγ. Oρous 
Θεοφανώ Κυρiτσn 
20-30 

Εορτόzει - πανnγυρίzει: 20 Ιουνίου και 15 Αυγούστου (Παναγίαs 
ΟδnγιΊιριαs - Κοιμnσεωs Θεοτόκου) 

.-εφσrcιφαο 

Α 
·v 

� 

φ 
tι<tοδος 

!Ψ�� 
Τοποργαφικό Σκαρfφnμσ 
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κολουθώvτοs tn διοδρομιi Βόλου -
Πορτοριάs - Μαιφινίτααs, 500μ με

το τnν Πορτοριό, συναντούμε στο δεξιο 
δρόμο που μαs οδnγεi μετά οπό 1 ΟΟμ 
στnν είσοδο τns I.M. Παναγίαs Οδηγιi
φιοs. 

Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι 
χτισμένο ιόνω οπό το κοιμπτιiριο τηs 
Πορτσριόs, σε πλαγιά με μικρn κλίση και 
σε υψόμεφο 620μ. Στnν ευρύτερη πε
ριοχn υπάρχουν ογριοκερασιέs, βελανι
διέs και περιβόλια, ενώ μέσα στnν ουλn 
ms μονιis κυιαρίσσιο και πεύκα. 

Το 1961 αγοράσmκε μια παλιό κατοι
κια και στn συνέχεια άρχισαν να κτίzο
νται όλα τα άλλο κτiσμοτα. Η έκταση ξε
περνά τα 1 Ο στρέμματα (ει κ. 1, 2). 

Υπάγεται στην I Μ Φιλοθέου του Αγ 
Όρουs. Ωs nρos το εορτολόγιο ακολου
θεί το τυπικό του Αγίου Όρουs - παλαιό 
ημερολόγιο - χωρίs να ανnκει στην πα
λαιοημερολογίτικη Εκκλησία. 

Η είσοδόs του βρίσκεται στnν ανοτολι
κιi πλευρά. Διώροφο κτίσμα με κελλιά 
κοταλομβόνει τnν βόρειο πλευρό, ενώ 
το μεγαλύτερο κτίριο τns μονιis, που δε
σπόzει στο κένφο, φιλοξενεr στουs δυο 
επάνω ορόφουs τα κελλιό ιων μονοzου
σών και στο ισόγειο nορεκκλιΊσι (ο πρώ
τοs νοόs, οφιερωμένοs στην Παναγία 
Οδηγr'Ιτρια}, κουzίνο, τροπεzορίο και 
άλλουs βοnθnτικούs χώρουs (εικ.3). Στn 
σuνεχειο διώροφο κτίσμα στεγάzει στο 
ισόγειο εργαστιiριο ογιογραφiοs και κε
vτι'ψοτοs, ραφείο και στον όροφο κελλιά 
(εικ. 4, 5}. 

�..ι6 • -"'jo.� 
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Ειιc.2 Ι Μ. Πονογiαs Οδnγnφιοs. 

Γενικn όnοφn. Καθολικό 

ΕJκ.3 I Μ. Πavaγias Οδnνnφιαs 

ΒΔ πλευρό. Κεν-..ρικό κτίριο 

κελλιών 

Ειχ Δ., I.M navαyiαs Οδnγήψοs. 

Δ nτέρυγa κελλιών. Καθολικό. 

EIJ(5. Ι.Μ Πavσ1ias Oδnγnψas 

Δ πλευρό. Μεταγενέστερο κτίσ,;ma 

μονns 

1:?15 



.?161 

Νοuοδυuκο το uικρό κτίσμα χρnσι
μεύε γιο ξενώνοs και σm συνεχειο είναι 
n έκθεσn και το οοχοντορίιςι μ σnοθnι<εs 
mo ημιυπόγειο (εικ.6). 

Στο κενφο τns μεγόλns ουλιis νοuο
δυuκά είνσι κτισμένο το καθολικό Είναι 
φίι<λ.τn βοσιλ:κn, αφiεpωμενr σmν Κοί
μnσn τrs θεοτοκου (εικ. 7, 8, 9, 10) 

Πpό><:ειτοι για συγχρονn ιωτασκευιi 
(εγκαινιάστrκε το 1979) σε πολύ κολιi 
κατάσταση. εnενδεδυμένn εξ oλo<λn
pou με πέτρα, εντυnωσιακn, με μεγάλn 
ξύλινn στοά ανοικτιi στιs φειs nλευρέs, 
στέγεs nλο<οσκεnείs και κοτο'lλnκτικn 
θέα nρos τον Παγοσn;:ικό. Έχει δύο nο
ρει<κλιiσ;Ο του Αγ. Ευφραίμ .:ου Σύρου 
ι<ω τns Αγ. Μοκρίνοs. 

Νόuο κοτοσκευάστnκε το 1990 το nο
ρεκκλιiσι του Α γ. Νεκτοpιου (ει κ 11 ). 

Στο δυu'<ό ψιiμα υnόρχει το κοιμnι:Ί
ριο τω\' μονοzοuσών uε το οστεοουλό
κιο. 

Η πλακοστρωμένη ουλn και ο κnnos, 
ο onolos nερι'Ιαμβόνει ποικίλα φυτό και 
δέντρο, καταλαμβάνουν μεγόλn έκιοσn 
ιδ·ο•τερα φρονuσμένn κο. οργονωμένn 
σε εnιπεδα και παρτέρια 

Εικ 6 Ι. Μ. Πονογfοs Οδnγι'Ιφιοs. 

Α ni'JεupO. Ιενώνοs μονήs 

Εικ.7 Ι.Μ. Πονογfοs Οδnγnφιοs. 

ι<σθολικό. Δ. όφn . 

.- . � 
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.ι<τΙΜΗΣ:ΕΙΣ: 
1ΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πρόκειται για ένα μεγάλο συγχρονο οργανωμένο κuριακό συγκοότημο. κατοσι<ευασμένο κυρίωs από 
πέφα, πλάκεs Πηλίου και ξύλινα χαγιάτια, εναρμονισμένο στο περιβάλλον. Η αρχιτεκτονικn δομη ιοu 
εκφράzει m σύγχρονη αντίληψη του μοναστηριακού βίου. όπου η ηρεμία κο η εσωσφέφειο συνδιοzειΟJ 
ικσνοποιιτικά με την ευχάριστη και όνετη διαμονn, με θέα τον Παγασητικό. 

Η σωστn αναλογία κλειστου και σνοιχτού ούλειου χώρου, διαμορφωμένου και οργανωμένου με ποι
κιλία φυτών και δένδρων, σε συνδυασμό με τπν έντονη αγάπη τηs διοκονίοs των μοναzουσών στη φύση 
συνηγορούν στnν ι'φεμη παραμονn των προσκυνητών στο χώρο. 

Το μικρά προβλnματα τηs υγρασίαs των κτιρίων είναι συνnθη στιs κατασκευέs και ανιιμετωπizονιαι 
εύκολα. 

Κοκκίνn Σπ .• Τα μοvαστfιρια rns Eltftόδos (oδny6s - Ισrορία - θnααυροί- βιβltιογραφία). 

Αθnνο 1976, χ. σ. 

Κόκκορη Δ. Ορθόδοςa Eltltnvικό Μονασrfιρια (Προσκυvnμαrικόs Oδny6s). Αθnνα 1994, σ. 91 

Παγωνόρη Κ "Πορταριό Το Αγιορείτικο Μοναστήρι". εφnμ. "Η Θεσσαltία". Βόλοs 4-5-1996 
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19. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΟ ΞΕΝΙΑΣ 

Χρόνοs ίδρuσns 1 Oos - 11 os οι 

Διεύθυνση: Μεταξύ των οικισμών Βρυνοινοs 

και Κοκκωτών επορχίοs Αλμυρού 

Ιδιοκmσιοκό: I. Μnφόπολn Δnμnτριάδοs 

Ηγοuμενοs: ορχιμονδρίms Νεκτάριοs Ντόβαs 

Μοναχοί: 7 (εγγεγραμμένοι 30) 

Εορτόzει - πανnγυρίzει: 15 Αυγούστου (Κοιμnοεωs τns Θεοτόκου) 

Κείμενο κήρuξns 

><ελλιό 

�ι ο J ι 

• Χορακmριzομεν ωs ιστορικό δ�οτnρnτέο μνnμείο mν Moνri Ποναγίοs Ιενιάs, 110pa το 

χωριό Κοκκωτοf Αλμι.ιροι:ι. Σώzετοι μόνο το καθολικόν ειs τον τύπον τns φικλιτοu 

βοσιλικι'Ίs, με ωροίεs τοιχογροφίεs ιου 17ου οι. Ανατολικώs αυτού διοσώzονται λείψανο 

ιοίχου εκ των παλαιών κελλιών με υπολείμματα τοιχογραφιών. • 

ΦΕΚ 699/26-5-1976/Β' 

Τοποργαφικό Σκαρίφημα 
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l ρίσκετοι στιs βόρειεs πλογιέs τns 
_ Όθρυοs, στην τοποθεσία Βήσσεs, 

μετοξυ των οικ.σμών τns Βρύνοινοs 
(περίπου 6 χλμ μετά) και των Κοκκοτών, 
στnν επορχιο Αλμυρού, σε οπόστοσn 58 
χλμ οπό το Βόλο και σε υuιόμεφο 800μ 
περίπου. Ο δρόμοs μετά τn Βρύναινα 
είναι δύσβοτοs, ιδίωs με άσχπμεs κοιρι
κέs σuνθήκεs. Το μοναστηριακό συγκρό
τημα περιβολλετοι απο 2500 στρέμματα 
δόσουs (ει κ 1 ). 

Η προσωνυμία τns μονns οφείλετοι 
στην θαυματουργή εικόνα τηs Θεοτόκου 
Οδπγήφιοs, Γ'Ου σήμερα φυλάσσεται 
στην Κάτω μονή Ιεν•όs. Σύμφωνα με τπν 
τοπικn πορόδοσπ π εικόνα ήρθε οπό 
άλλο μοναστήρι, Γι τον δηλαδιl ξένη· 
nρos τnν μονή και τnν περιοχή Άλλη 
εκδοχή ερμηνεύονταs ετυμολογικό τπν 
επωνυμία • Ιενιό ·, τnν αποδίδει στnν φι
λοξενία που πάντοτε rφόσφερε το μονο
στnρι, ενώ τελεuταίωs το όνομα • Ιενιά • 

συνδεεται με κοντινό βuzαντινό οικισμό 
(πληa·ον τπs Βρύναιναs) γνωστό ωs 
Ιυνίο ή Ιυνίοι. 

Παλαιά παράδοση, επιβεβσιωμένn 
σιiμερα από επιτόπια αρχαιολογική 
έρευνα, υποστnρίzει πωs αρχικά π μονή 
βρισκόταν σε χερσόνπσο στnν νότια ακτrΊ 
του κόλπου του Πτελεου. Πειρατικέs επι
δρομέs όμωs τnν κατέστρεψαν σε άγνω
στη χρονική περίοδο, αναγκάzονταs τous 
μοναχούs να εγκατασταθούν σε νέο μο
ναστι'Ίρ στn θέσπ Βατά ή Κοuκλιάs τπs 
περιφέρειοs Πτελεού, θέσπ όπου σώzο
ντοι ακόμπ ερείπια παλαιόs μονι'Ίs. Μετά 
�ν καταστροφή και ιπs νέαs μονήs από 
άγνωστη αιτία, οι μοναχοί καταφεύγουν 
στnν μονή Κισσιωτiσns, μεταξύ των χω
ριών ί<οκκωτών και Βρύναrνοs τπs επαρ
χίαs Αλμυρού n οποίο, σύμφωνα με τουs 

ερευνπτέs, τουτίzεται με τπν σπμερινrΊ 
Άνω ΜονrΊ Ιενιάs. 

Η ακριβns χρονολογία ανέγερσπs τns 

Άνω Μονήs Γ'aρομένει αδιευκρίνιστn. 
Βάσει των γραπτών nnγών (παφιαρχ.κά 
σιγίλλιο, αυτοκρατορικό χρυσόβοuλλο 
και αργυρόβουλλα, ενθυμrΊσειs σε πα
λαιά εκκλπσιοστικά βιβλίο) και τπs δια
σωθεiσηs προφορικήs πορόδοσπs. πρό
κειτοι γιο ΒααιλικrΊ και Σταυροππγιοκή 
μονn, την αρχική ίδρυση τπs οποίαs οι 
περισσότεροι ερευνητέs τοποθετούν κατά 
τον 10ο ή 11 ο οι., πιθανότατο στα ερεί
πιο αρχαίου ειδωλολαφικού και αργότε
ρα παλαιοχριστιανικού ναού, ενώ ο Α. 
Ποποθανοοίου πιθανολογεί τπν ορχική 
ονέγερσπ ιπs μονι'Ίs σε πρωιμότερπ του 
9ou οι. περίοδο. 

Σύμφωνο με την ποράδοσπ π μονή 
υπήρξε περικαλλεστάm ·, ακμαία και 
πολυάνθρωππ Το πλnθοs των γλυπτών 
αρχιτεκτονικών μελών (κιονόκρανο, ιμn
μοτα επιστυλίου και θωρακίων, πεσσί
οκοι, κλπ ). πολαιοχριστιονικns και με
σοβυzαντινrΊs εποχήs, που βρίσκονται 
σι'Ίμερο διάσπαρτο στον προαύλιο χώρο 
Γι εντοαιομένο κοσμούν το καθολικό, 
επιβεβαιώνουν τnν παράδοση διασώzο
νταs μνι'Ίuεs από τnν αίγλπ του πορελθό
ντοs. 

Η ονομαστή μονn πυρπολείτοι στιs 
ορχέs του 13ου σι. από τουs σταυροφό
ρουs τπs Δ' στουροφορίοs (1204), rιθα
νότστα οπό τον Καρδινάλιο του Πάπα τns 
Ρώμπs Πελάγιο, γνωστό στπν ιστορία για 
τιs ωμότπιεs που διέπραξε εναντίον του 
ορθόδοξου uοναχισμού 

Άγνωστπ - λόγω σπουσίαs γραπτών 
ππγών - παραμένει η ακριβns χρονολο
γία σνασυγκρότnσπs τπs μονns, τπν 

. -
-- -- -

-- ---- ---

οποία οι ερευνητέs τοnοθετοι..ν 
πρώιμπ Τουρκοκρατία, οπότε κο 
zεται για πρώτπ φορά με τη νέο 

μία • Ιενιά • (βλ. επιγραφικn μ 

του 1522 σε οργυρf\ θnκn με τεμοχιο 

zώνπs ms Θεοτόκου, δωρεά ms 
Βατοπεδίου του Αγ Όρουs προs τn 

ν π τπs Θεοτόκου • Ιενιόs ·) 

Αντιθέτωs, ο Α. Ποnοθσνοσίου 
zοντοs τπν παλαιό μονn τns 
Κισσιώτισσαs με τnν μονn του Ajiou 
ρίωνοs, υποστnρίzει όu n ονοικοδό 
του μονσστπριού έλαβε χώρα 
μετά τπν κστοστροφn του οπό τous 
νουs και συνέχισε να οκμόzει κοθ 

τnν διάρκεια τπs λοτινικι'Ίs κοτοχrΊs ( 
- 1246) '<Οι των μετέπειτα χρόνων. Εαν 

υπόθεσπ του παραπάνω 
ευmαθεί, τότε π μονή κατά τον 13ο 

nροσκυρώθηκε στnν ισχuρrΊ β 
οικογένεια των Μελισσπνών, τοπ 

τπs Δπμnτριάδοs κο λεηούργnσε 
• Παρολούριον • (μετόχι) τns Μονήs 

Οξείοs Επισκέψεωs (Μοκρινιτίοοns· 
Μοκρινίτσοs. 

Η ονέγερσn του καθολικού το 1 

και π τοιχογρόφnσn του το 1663, 

ρώνουν άνθιση και πρόοδο τns 
κπs κοινότπτοs κατά mν περίοδο 
Τουρκοκρατίοs, αφού μεχρι το '882 

μονrΊ αποτελούσε Πατριαρχικό Σιο .... pο

πήγιο, εξορτώμενπ οπό τον ποφιόρχη 

Κωνσταντινοπόλεωs. 
Το μονοστnρι κατείχε σπμονuκn έj•.Ειο 

ιδιοκτπσίο, όnωs οναφέρετοι nδn �Ε 

έγγραφο του 13ou οι., ενώ στnν κυριόιn
τό του υπάγονταν το μετόχι τns μονns ιου 

Αγίου Νικολάου (σπμερινή Κάτω Moo.ri 

Ιενιάs). 



Από ιιs ορχέs του 18ου οι οι μονοχο 
μεταφέρονται αιοδιακό αιο μετόχι του 
Αγίου Νικολάου εξαιτfαs των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών διοβίωσηs, των λη

αιρικών επιδρομών με αιόχο το μονα
αιrΊρι και τnν αποτελεσματικότερη επο
πτεία κο εκμετάλλευση τηs μεγάληs κτη
μοτ:κns περιουσίαs του Η βοθμιαlα απο
δυνάμωση τηs μονrΊs προκαλεί τ:n δυσα

ρέσκεια του Οικουμενικού θρόνου, 
όπωs φαίνεται από τα σιγίλλια των 

Παφιαρχών ΓαβριrΊλ (1704), Σωφρονfου 
(1770), Γ\Ιεσφύτου (1791-1792) και Γρη
γορίου του Ε (1798). 

Η μεγάλη λεηλασία, που υπέαιη το 

1819 από τουs Τουρκαλβσνούs, καθώs 
και οι σοβαρέs κστασφοφέs, που προ
κλfιθnκαν κατά την διάρκεια τηs θεσσα
λικfιs επανάαιασns του 1854, οδnγnσαν 
τελικά σιnν εγκαιάλειψn ms μονι'Ίs και 
αιην μόνιμη εγκατάαιασn των μοναχών 

στο μετόχι του Αγίου Νικολάου (1867). 

Ο υπέργnροs μοναχόs π. Πανtελεrψων 
τοποθετ:fιθnκε φύλακσs του εγκαταλε
λειμμένου μονασιnριού έωs τον θάνατό 

του (1888). ενώ αργότερα, το 1893, την 
φύλαξη ανέλαβε ο π. Ιερόθεοs 

Έκτοτε n δρασιnριότητα και η ακτινο

βολία τηs Moνns Ιενιόs μεταφέρεται 
ουσιαστικό στο μετόχι τηs που μετονομό
zεται σε Κάτω Μονfι Ιενιάs Παράλληλα 
η θεσσαλικfι επανάσταση του 1878, οι 
ιστορι'<έs μάχεs τns Κάτω ΜονrΊs Ιενιάs 
καθώs και ο άτυχοs ελλnνοτουρκικόs 
πόλεμοs του 1897, συνετέλεσαν αποφα

rnαιικά σιnν σταδιακfι παρακμn των δυο 
μονών. 

Τον Μάιο του 1942 η Άνω Μονή 
Ιενιάs πυρπολείιαι από ια σφαιεύματα 
κοτοχfιs. Σώzεται ωs δια θαύμαιοs μόνον 
το καθολικό. Μέχρι το 1967 από τα πα-

λαιό κτίσματα διατnρούνιαν - εκτόs του 

καθολικού - το κάτω τμr'ψα πύργου αιπν 
βορειοδυτικfι γωνία του περιβόλου και 
τα ερείπια παρεκκλησίου αφιερωμένου 
στον Αγ. Ιωάννη με τοιχογραφία ιns Κοι
μfισεωs τηs Θεοτόκου στον ανατολικό 
τοίχο. 

Μεταξύ των ετών 1965 - 7 5 άρχισε η 
ανοικοδόμηση του μονααιηριού. Τnν πο
ρεία των εργαrnών ανέκοψε ο ισχυρόs 
σεισμόs τον Ιούλιο του 1980 που έπληξε 
τnν περιοχfι. 

Εικ.2 I.M. Άνω Ιενιόs. Β πλευρό 

Εκθετήριο στο εσωτερικό ιns 
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Σήμερα η I.M. Άνω Ιενιαs, ξαναβρι
σκει σταδιακά την παλιά τns λάμψη, ωs 

ιe:οινάβιο ορθόδοξηs μαpτυρίαs χάριs 
στην προσπάθεια και την zωντανn πα
ρουσία των ενδιαιτωμένων μοναχών. 

Η πλriρns επανάκαμψη τns μονασυκris 
αδελφόιnτοs συνδέεται άμεοσ με mν 
έντονn οικοδομική δραστηριότητα που 
πορατnρείται στο μοναστfφι, προι<ειμε
νου να καλυφθούν οι υπάρχουαεs ονό
γκεs Υψnλόs περίβολοs ιδιαίτερα επι

βλnτικόs με "επολξειs ·, κστοσκει.ιαστn
κε στπ βόρειο πλευρό όπου βρίαl(ετοι n 
είαοδοs, δεξιό τns onoΌs εσωτερικό 
προσκολλnθηκε το εκθετιΊριο τns μονήs 
(ει κ. 1, 2). Ολόκλrρn τrι δυωι::ι'Ι 'lλευρά 
κστολαμβάνει φιώροφο και στη συνέ
χεια διώρΟΦΟ κτiριο - η κενφικri πτέρυγα 
ms μονns - όπου βρίαι<οντα. το κελλιά 
των μοναχών, το aρχονταρίκι, n τοάrεzc, 
n βιβλ,οθή'<.η, το γραφεία και τα χειρο
τεχνείο, ενώ στο μέσον υψωνετο το κω
δωνοστάσιο (εικ3, 4, 5, 6) Στη νότια 
πλευρά κατοσι<ευάzεται νέα πτέρυγα αnό 
οπλισμένο σκυρόδεμα σε δύο επίπεδο, 
όπου nρόκειιαι να φιλοξενηθούν κελλιό 
μοναχών, αίθουσα εκδηλώσεων, μου
σεισ, κειμπλιοφυλάκιο '<αι βοηθητικοί 
χώροι και ανατολικό το νέο διώροφο κτί
σμα, nμιτελέs ακόμη (θεμελιώθηκε το 

1992), θα χρnσψοποιnθεί ωs ξενώναs 
για την υποδοχή και τnν φ λοξενία προ
σκυνητών (εικ. 7, 8, 9) Στο βορειοανατο-

Εικ.3. I.M. Άνω Ιενιόs 

Δ πτέρυγα κελλιών. Α όψη 

Εικ.4. I.M. Άνω Ιενιόs Δ πτέρuγα 

κελλιών 

.... :ac=-== ---- -----= .. 



Εικ.S. I.M. Ανω Ιενιas. 

Δ ntέρuya ι<ελλιώv. Δ όι:ιn 

Εικ.6. Ι.Μ Άνω Ιεν1όs. Δ nιέρυγa 

κελλιών Α όψn. Κωδωνοστcσιο. 

Εικ.7. .Μ Άνω !ενιcs ΝΑ πλευρό 

Νεοaνεγερθε/σο nιέρυγa. 

I 

' I 
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Ε'Κ.8. I.M. Άνω Ιεν1οs. Α πλευρό. 

Νέο Κίίσμοισ. 

Εικ.9 I.M. Άνω Ιενιόs Α πλευρό 

Νέο κτίσμα. 

Ειι<. 1 Ο. I Μ. Άνω Ιενιόs ΒΑ όκρο. 

·� 
• 

ΠορεκκλιΊσι υπό κσιοσκευιΊν 

Εικ.11. Ι.Μ. Άνω Ιενιόs. Β πλευρο. 

Εfσοδοs μονns. 

Πσρεκκλιiσιο υπό κοισσκευήν. 



λικό όιφο αριστερά ms εισόδου, ορθώ

νεια' υπερβολικό ογκώδεs παρεκκλι'Ίσι. 
σχεδόν ολοκληρωμένο (ει κ. 1 Ο. 11 ). 

Στο κένφο ms ευρύχωρns αυλήs βρί
σκεται το καθολικό χρονολογημένο στο 
1541, βάσει επΎραφι'Ίs χαραγμένns σε 
ογκόλιθο στn βορειοδυτικι'Ί γωνία του. 
Ανnγέρθn με πρωτοβουλία του επισκό
που Δnμnτριάδοs (;) Βnσσαρίωνοs του Β' 
και του ανεψιού του Νεοφύτου και ανnκει 
στον τύπο του σταυροειδούs τεφακιόνι

ου τρουλλαίου ναού με εσωνάρθnκα 
Σrψερα, μετά τ.nν πτώσπ του φούλλου, 
καλύπτεια· εσωτερικά από ξύλινn επίπε
δη οροφι'Ί και εξωτερικά από δίρριχm 
στέ'fn με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 
Αντιθετα οι κόyχεs του Ιεpού και το ανοι
χτό υπόστυλο προστώο στα δυτικό, φέ
ρουν ανεξόρτnm στέγασπ ι,..ε κεραμίδια 
βυzαντινού τύπου. Ειδικό συνεργείο μη
χανικών και συντπρnτών ms 7ns ΕΦΟ
pείαs Βυzαντινών Αρχαιούηων ανέλαβε 

Εικ.12. Ι Μ Άνω Ιενιόs. 

Ν όψn κοθολ:κού. 

Εκ.13. \.Μ. Άνω Ιενιάs. Α όψn καθολικού. 
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εργσσίεs καθορισμού, στερεωσηs και 
σνσκστοσκευrs ms ιοιχοποιίαs του ναού 
(εικ. 12, 13, 14, 15, 16). 

Την δυτικη όψη ιου καθολικού στον 
εξωνόρθnκο κοσμεί τοιχογραφία με ιπν 
nοράστσσn ms Δευτέρσs Παρουσίαs, 
ενώ σε αβαθή κόγχn πάνω οπό τnν είσο
δο στο ναό σπεικονίzετσι π Κοίμπσn τns 
Θεοτόκου (εικ. 17, 18, 19, 20) Το υπέρ
θυρο τns εισόδου είναι λίθινο με ονόγλυ
φεs δισκοσμnσειs και ιο μαρμάρινο περι
θύρωμα φέρει κυμάτιο. (ει κ. 17, 18). 

Ο κυρίωs νοόs εσωτερικά είναι κστό
γροφοs με τοιχογρσφίεs εξα ρετικrΊs τέ
χνηs του 1663, σύμφωνο με εηιγραφn 
στον δυτικό ιοίχο του κ...ιρίωs ναού, πά
νω οπό mν κενφικfι πόρτα που οδηγεί 
στον νάρθr.κο. Τrν δοπάνn σνιστόρnσns 
ιου ναού ανέλαβε ο προ'1γούμενοs ms 
μονrΊs Κωνστσνιίνοs, που αποκαλείται 
"νέοs κτ:ήτωρ . επί nγουμενίαs ιου ιερο
μόναχου Μαξίμου. Πρόκειται για ενυπό
γραφο έργο του Ιωάννη Ζωγρόφου, γνω
στού οπό τιs ωιχογραφίεs των μονών 
Ρενιίναs Αγράφων (1662) κο Μετσμορ
φώσεωs Ζαγοράs Πηλίου (1666}, κατε
σφαμμένns σfιμερο. Τα έντονα χρώμοτ:ο. 
ο δυνσμισμόs των συνθέσεων, οι ανά
γλυφοι επίχρυσοι φωτοστέφανοι και n 
εnιλογι'l των θεμάτων τοποθετούν us τοι
χογραφίεs στnν σφαίρα επιρροι'ls ms ιο
πικι'ls nπειρωτικι'ls σχολι'ls, όnωs αυτn 
ερμηνεύεται οπό ιουs zωγραφουs ιου 
17ου οι. 

Εικ.17. Ι. Μ. Ανω Ιενιόs 

Δ ά!Jn κοθολι'<ού. Είσοδοs 
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Οι σεισμοί του 1980, προξένησαν σο
βορότοτεs <ΟΙ πολυηληθείs ρωγμέs και 
πτώσειs τεμαχίων τοιχογραφιών. Ειδ κευ
μένοι συντηρητέs τns 7ηs Εφορείοs Βυzα
ντινών Αρχαιούηων ηροχώρησαν στnν 
α11οτοίχιση και επί τόπου στερέωση με 
ύφασμα τμημάτων των τοιχογραφιών. 
Σι'ψερα οι εργασiεs παρουσιόzουν στασι
μότnτο και οι μοναχοί ευελπιστούν και 
αναμένουν την άμεσn αποκατάσταση του 
σnμαντ.κού τοιχογραφικού διακόσμου. 

Το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
ναού αποτελεί αξιόλογο δείγμα χαμηλού 
ανάγλυφου του 16ου - 17ου αι. 

Δεν μαs επετράπη να φωτογραφίσου
με το εσωτερικό του καθολικού. 

Εικ.18. Ι Μ Άνω Ιενιάs. Δ όψn καθολικού. 

Τοιχογροφίε.s στον εξωνόρθnκο. 

Εικ 19 I Μ Άνω Ιενιόs. Δ όψn καθολ ικού. 

Ν ψιΊμο εξωνάρθnκο. 

Τοιχογροφίε.s. 
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ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Ι. Μ Άνω Ιενιαs διανύονταs πορεία χιλίων ετών συνεχίzει να είνα ένα μεγάλο και σnμαντιιc:ό μονοσυ
κό ίδρυμα με εμφανή mν αίγλn τ:αυ παρελθόντοs. 

Το καθολικό κολοσυντnρnμένο παραμένει αδιάψευστο ιστορικό στοιχείο τns πολιτιστικήs μοs κλnρονο

μιάs και συντασσόμαστε ανεπιφύλακια με τnν επ.θυμίο των μοναχών. για τnν ολοκλι'φωσn τns εnισκευι'ιs 
κο αποκοτάστασns των πολύτιμων τ:αιχογραφιών του. 

Στον όνετο συλόχωρο ια νέο περιμετρικό κτίσματα. σημαντικά και σπαραίτπτα βέβαια ωs npos τιs χρri

σειs τ:αυs στο σύγχρονο μοναχικό βiο ωφείλουν να πλαισιώσουν με σεβασμό το καθολικό και να προβάλ

λουν αυτό, ωs ξεκάθαρο ισχυρό στοιχείο τns ιστορίαs τns μονns. Εκφράzεται π ανησυχία όu το μεγάλο σε 

όγκο και μέγε&s παρεκκλήσι θα επισκιάσει κάποια στιγμή τnν σεμνn παρουσία τ:αυ καθολικού. 
Σnμερα n δομική μορφολογία των κυρίων δεν παρέχει αισθπuκή αξιώσεων. Μεθοδικά συγκροτnuένεs 

εnιλογέs με λ·τrΊ και διακριτική διάθεση παρεμβάσεων θα διατηρούσαν καλύτερα us ισορραπίεs '<Οι θα 

προέβαλλαν εντονότερα τπν πνευμστικότnτα και ηρεμία του χώρου ενισχύονταs mν αρμονική σuνομιλιο 
των κuσμάτων σ' έναν ευγενικό συγκερασμό παρελθόντοs και μέλλοντοs. 
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20. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΞΕΝΙΑΣ 

Χρόνοs fδρuσns· 

Διεύθυνσn: 

Ιδ ιοκmσιακό: 

Ηγουμένn: 

Μοναχέs: 

Εορτόzει - πανnγυρίzει: 

Κείμενο κήρυξns 

Παλαιό μονή 

10os- 11os οι. 

Βρύναινα Αλμυρού 

Ι. Μnφόπολn Δnμnφιόδοs 

εγκαταλελειμμένο 

Νέα μονή 

20os αι. 

Σαλώμn Γελαδάκn 

6 

23 Αυγούστου (Αnόδοσn Κοιμnσεωs τns Θεοτόκου) 

"Χαρακmρίzομεν ωs ιστορικό διατnρnτ:έο μνημείο τ:ουs κατά τnν Ιερόν Μονnν Ιενιαs •ψοs 

Ν. του Αλμυρού ναούs Παναγίαs και Αγ. Νικολάου και τα λοιπό αιJιόθι μεσαιωνικό 

λείψανα.· 

ΦΕΚ 172/24-4-63/Β' 
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παλαιά μονn Κάτω Ιενιάs βρίσκεται 
σε οπόστασπ 16 χλμ οπό τον Αλμυ

ρό και περί τα 7 χλμ από rον κόμβο ms 
Κεφόλωσπs οτπν εθνική οδό (διαστού
ρωσπ Σούρπns). Χτισμένη πάνω σε μικρό 

οροπέδιο, σε υψόμετρο 370μ • πριν το 
χωριό Βρύνοινα στα βορειοανατολικό, 
εποπrεύει τ:n γύρω περιοχή. Προs το 
βορρά n θέα εκτείνεται μέχρι τον Παγα
σnηκό Κόλπο και rον απέραντο κόμπο 
(Αθομόντιο Πεδίο), ενώ στο βάθοs δια
κρίνεται το Πnλιο. Ανατολικό n μονn 
βλέπει στο Χλωμό και δυτικά περιβάλλε
ται οπό mν Όθρυ. Κοντό στο μονοοτιlρι 
τnν ομορφιά του τοπίου συμπληρώνει 
μία σειρά οπό πελώριο αιωνόβιο κυπα
ρίσσια (εικ. 1, 2, 3). 

Αρχικό το μονοοτιlρι, αφιερωμένο στn 
μνήμη rου Αγίου Νικολάου, αποτελούσε 
μετόχι ms σnμερινήs ονδρικns μονns 
Άνω Ιενιόs. 

Άγνωστοs παραμένει ο οκριβήs χρό
νοs ίδρυσns τns μονns. Ωστόσο n οξιο
λόγnσn των ό<Dθονων, εντοιχισμένων στο 
καθολικό, γλυπτών ms μεσοβυzοντινιis 
περιόδου κοθώs και σπονδύλων 

Εικ.2. Ι.Μ. Θεοτόκου Κότω Ιενιόs 

Δ nλευρό. 

Εικ.3. Ι Μ. Θεοτόκου Κόιω Ιενιόs. 
Ν nτέρυγο. 
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Με τ:nν άνοδο στον μnφοπολιηκό 
θρόνο Δnμnφιόδοs του μnφοπολίτου 

Γερμανού Μαυρομότπ νέα περίοδοs 
ακμήs ανατέλλει για ιο μοναστι'1ρι Ο μn
φοπολίms, θέτ:οντοs τέλοs στnν κακο

διαχείριση και την κοτόχρnσn των εσό
δων ms μονήs, συντελεί στnν εκ θεμε
λίων ανέγερση ms βόρειοs πτέρυγαs των 
κελλιών το 1908 (εικ. 4, 5, 6). Αργόιε
ρο, ο ίδιοs αναλαμβάνει εκτεταμένεs 
οικοδομικέs εργοσiεs στο μοναστrΊρι: 

κατεδαφίzοντοι τμηματικά και ανεγείρο
νται εκ βάθρων όλεs οι ετοιμόρροπεs 
πτέρυγεs τοu τεφαγώνου τns μονrΊs. Κα
τασκευάzονται εκ νέου διώροφεs, με με
τατόπιση των νέων κτισμάτων κατά 15μ. 
ανατολικό και 8μ. δυτικά, έτσι ώστε να 
δnμιοuργnθεl όνετοs αύλειοs χώροs γύ
ρω οπό το καθολικό. ''το 1920 ολοκλη
ρώθηκε π ονατολικn πιέρυγο και αμέ

οωs άρχισε n οναtc:.ατοοκευn ms νόηοs. 
Στον επάνω όροφο διαμορφώθηκε ο χώ
ροs διομονήs του εκάστοτε μηφοπολίτn 

Δημnφιόδοs (Δεσποτικό), ιο παρεκκλn
σιο του Αγ. Γερμανού και ορισμένο κελ-

Εικ.4. Ι Μ Θεοτόκου Κότω Ιενιόs. 

Β mέρuγο. 

Εικ.S. I.M. Θεοτόκου Κάτω Ιενιάs. 

Β πτέρυγα 
Εικ.6. Ι.Μ. Θεοτόκου Κότω Ιενιάs. 

Β πτέρυγα. Λεπτομέρεια ονοίγμαιοs 

και λιθοδομns. 

.,( 
.-



λιά. Ο κότω όροφοs περιέλαβε, όnωs 
�<οι πpιν, τnν Τρόπεzο, τον φούρνο, οπο
θnκεs και κελλιό. (ει κ. 7, 8). Τότε κοτεδο
φίστnκε κ:οι το ετοιμόρροπο κωδωνο
στάσιο, που είχε κτιστεί το 1875. Τελευ
ταίο κατεδοφίστπκε και ονοικοδομnθnκε 
π δυτικι'ι πλευρά, στο βόρειο και νότιο 
όκρο τπs οποιαs υψώθπκον κυκλικοί, 
θολοσκέποσιοι πύργοι (ει κ. 9, 1 Ο, 11 ). 
Μπροστά στα σιδερόφρακτα φύλλο τns 
μεγόλπs δυοκns rύλπs, κτίστnκε προπύ
λαια οπό τέσοεριs μονόλιθουs κίονεs, με 
κιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού, πόνω 
στο οποία σιπρίχθnκε ευρύχωροs εξώ
στηs (εικ. 12, 13, 14). Αριστερό και δεξιό 
τπs πύληs που οδnγεί στον εξώστη, 
υηόρχουν δύο κόγχεs με τοιχογροφίεs 
του Αγ. Ν κολόου κο του Αγ. Γερμανού. 
Επάνω οπό τnν πύλη και το ημικυκλικό 
αέτωμα εικονίzετοι η Πονογιο Ιενιό 
Βρεφοκροτούοο • (Δ. Κωστούλα, Έκφρα
ση Ι.Μ. Κόιω Ιενιόs, Βόλοs 1994, σ. 33 

- 34) 

Εικ.7. I.M. Θεοτόκου Κάτω ΙΕ:VΙόs 

Ν πτέρυγα. 

Εικ.Β I.M Θεοτόκου Κάτω Ιενιάs. 

ΝΔ όκρο μονns 
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J Το 1934 ο Βολιώτns zωγράφοs Κ Γκέ

/"οs aπεικόνισε το νέο κιιiιορο τns μo

pis μnτροπολίτn Γερμανό Δrμnφιόδοs, 
:r.n δυτικιi πλευρο του πορεκκλnσίου 

1ου Αγ. Γερμανού να προσφέρει ομοιω
�ο τns μovns στn Θεοτόκο, κατά m συνn

βειο ιns Βυzονιινns ογ10γροφικns πορά

δοοns. Η nοpόστοσn δεν σώzειοι σnμε

pο. Τοιχογροφίεs του δίου zωγράφου 

�οσμούν ιnν δίοδο που οδnγει οπό το 

nροπύλοιο σιnν ουλn του μονοσιnριοο. 

Μετά wν ριzικn ονοκοίνισn του 1830 

- 35, ορχίzει γ•ο το μονοστriρι περιοδοs 

aκμns, που ανακόπτει n Γερμοvοιτολικn 

κοιοχn. Παρ' όλο που τον Μάιο του 

1942 n μονn λεnλοιεiτοι οnό τ:ουs Ιιο

λούs, συνεχίzει να προσφέρει φιλανθρω

πικό και κοινωνικό έργο κοτοξιώνονιοs 

τnν πορουσlο ιπs σιn συνεiδnσn των π•

cπών ιns περιοχris. 

Μεταξύ των ετών 1960 - 62 το μονσ

σ· φ Γlειτ:ούpγnσε ωs γυναικείο, ενώ οπό 

ίC 1370 σvογνωpι!. ω ι επισriμωs ωs γυ

ναικείο μονn. 

Ειιc 12. Ι Μ Θεοτόκου Κάτω !εν10s 
Δ nτφυγο.Προnύλοιο 
εισόδου μονns. 

Εικ.13. Ι.Μ. Θεοτόκου Κάτω Ιενιοs. 
Δ nτέρυγο.Προnύλοιο 
εισόδου μονήs. 



� . , I --�-

Ο σεισμόs του 1980 κατέστησε το 

μοναστnριακό σuγκρότnμα ακατοίκητο. 

Το καθολικό, σταυροε.δr'Ιs εγγεγραμ

μένοs ναόs με κυλινδρικό υπερυψωμένο 

φοίιιlλο στn σnμερινn του μορφn, οnο

κατοστάθnκε και σuντnρnθnκε οπό mν 

7n Εφορεία Βυzοντινών Αρχοιοτnιων 

(ειι<. 15, 16, 17, 18) Αφού κοτεδοφίστn

κε ο μετογενέστεροs ετοιμόρροποs νάρ

θπκοs, που ntov σύγχρονοs με το κτίριο 

των κελλιών, καθώs και τμfψοτο τ:ων 

δυο παρεκκλησίων (βορειοανατολικά 

και νοτιοανατολικά του καθολ κου), n λι

θοδομιΊ κοθορίστnκε, αρμολαγιΊθnκε 

και ονοδείχθnκε στο συνολό τns, διοκο

ομnμένn με ορχιτεκτονικούs δόμουs και 

οπονδύλουs οπό παλαιότερο αρχαίο 

ναό κοθώs και εφυαλωμένο χρωμοtιστά 

πινάκια στιs οψίδεs ταυ Ιερού (εικ. 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25). 

Εικ.14, I Μ. θεοιόκου Κάτω Ιενιόs. Δ όψn 

Προnύλο ο ειοόδού μονns 

Εικ.15. I.M Θεοτόκου Κόιω Ιενιόs 

Κοθολ,κό Δ όψn. 
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Εικ 18. Ι Μ. θεοιόκου Καιω Ιενιόs. 

Καθολικό. Δ όψn Είοοδοs. 

Εικ.19 ,.Μ. θεοιόκοu Κόιω Ιενιόs. 

Καθολικό. Δ όψn. Είσοδοs. 

Εικ.20. I.M. θεοτο<συ Κόιω Ιενιοs. 

Καθολικό. Τρούλλοs. 

Ει-<.21. Ι Μ. θεοιόκου ΚοτωΙενιόs. 

Κοθοι'Jικό. Α όψn 



Εσωτερικό υποστυλώθπκαν το τόξα 

και οι θόλοι που ειχαν υποστεί σοβαρό
ιατεs ρπγμαιώσειs και οι τοίχοι επιχρίστπ
καν (ε:κ 26) 

Ο ναόs διατπρεί το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του 1787 του οποίου π επιχρύ
σωσπ άρχισε το 1917 (άνω ιμι'ψα -"λυ

nπρα") χωρίs ποτέ να ολοκλπρωθεί. 
Διασώzει τιs δεσnοτ:ικέs εικ όνεs, ενώ n 
επανω σειρα των εικόνων του Δωδε

καόοιου φυλάσσονται στπ νέα μονιΊ 
Κάτω Ιενιόs και χρονολογουνται στον 
18ο οι (εrκ 27, 28). 

Ε κ. 22 I Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs. 

Καθολικό Αψfδα Ιερού. 

Ει κ. 23 •. Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs 

Καθολι<ό Α όψn 

Εικ.24. I.M. Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs. 

Καθολικο. Α οψn. 

Εικ 25. I.M. Θεοτόκου Καιω Ιενιόs. 

Καθολικό. Ν οψn. 

Διακοσυnσn παράθυρου 

--

.:3 ς• 1 
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Εικ.26. Ι.Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs 
Εσωτερικό '<Οθολικού 

Ε.κ.27 I.M Θεοτόκου ΚόιωΙενιόs. 
Εσωτερικό κοθοι'Ιιι<ού 

Εικ.28. I.M Θεοτόκου Κάτω ΙενJάs. 

Καθολικό. Λεnτομέρειο τέμπλου . 



Τα υπόλοιπα κι:ίσμαω ιου μονασm
ριού εγκαιαλειφθnκαν και αφέθηκαν στn 
φθορά -ου χρόνου (εικ. 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35). 

Η �"'εριοχι'Ί κρίθnκε από τουs γεωλό
γουs μn καιοικι'Ίσιμn γι' αυτό ιο λόγο οι 
..ιοναχέs απομακρύνθnκσν γιο να εγκατα
σταθούν σε γειιονικn ,περιοχή, όπου 
ονοικοδομnθnκε σε θέσn με θέα πανο
ρομικιi, n νέο μονn Κάτω Ιενιάs με 
ωραίο ναό Βυzαντινου τ:unou (εικ. 36, 

37 38, 39, 40}. 

Εικ 29 Ι.Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs. 
Δ nιέρυγο Όροφοs. 

Ε:κ 30 Ι. Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs. 
Δ πτέρυγα. Α οψn. Είσοδοs μονήs. 

Εικ.31 Ι.Μ. Θεοτόκου Κάτω Ιενιόs. 

Β nτφυγο κελλιών. Ν οψn. 
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Σιο νέο μονοσιtφι βρiαιετσι n θαυμο

tούpγι'ι εικόνα ιns Πονσγίοs Ιενιόs, που 

αποδίδεται σύμφωνο με m πορόδοσn 

σιον Ευογγελισιn Λουκό. Στο σκευοφυ

λάκιο τns μονι'ιs φυλάσσεται ό,τι από τα 

πλούσια κειμι'ιλιο και πολύτιμα έγγραφα, 

χειρόγραφα, σιγίλλια και σπόνιεs εκδό

σειs βιβλίων έχει διασωθεί. 

Σιn μονn Κάτω Ιενιόs οι μοναχέs δια

τηρούν ακμαίο το ιστορικό αυτό μονο

σιnρι, σnμοvιικό λοφευτικό κένφο και 

τοποs κατοφυγι'ιs των πισιών ιns ευρύ

ιερns περιοχι'ιs. 

Εικ.36. Νέο Μονή Κάτω Ιενιόs Γενική 

όnοψn. Περιβάλλων χώροs 

Εικ.37. Νέο Μονn Κάτω Ιενιόs. Ι. Νοόs 

Πονογιοs. ΝΔ όψn. 
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ΕΚτΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο φυσικόs χώροs ιns παλαιόs μονns Κάτω Ιενιόs με ισ εναπομείναντα κτίσματα των ιcελλιων και το 

κολασυνιnρnμένο καθολικό, επιβλnuκόs και αξεπέρασιοs, ενιυπωσ·άzει μέχρι σriμερα, προσφέρονιαs 

ισυτόχρονο θρnσκευuκn nρεμίο και γαλnνn. Δέοs ιστορικό και πορεία αιώνων ανακλάιοι στο ετοιμόρρο

πο μισογκρεμ σμένο συγκρότnμο <α. οφfινε άφωνο κο τον πιο αδιάφορο προσκυνnτn. Μεγαλοπρεπέs 

σιn δομn και τnν έκταση, στο εξαιρετικns ομορφιάs περιβάλλον, εκrέμnει δυναμικό σεβασμό και δ καιώνει 
το ένδοξο παρελθόν επιβόλλονιαs απόλυτα τnν παρουσία του (ει κ. 41 ). 

Προτείνεται n διοιnρnσπ κάθε εναπομεfνανιοs κτίσματοs που θα κριθεf επισκευόσιμο, και nαρ'όλα τα 

προβλr'ψαια σεισμικόunωs που παρουσιαzει n περιοχn, το σuγκρό,nμο να μnν εγκαταλειφθεί Η τεχνολο

γία μπορεf να δώσει λύσε s και να κατοσιtισε ασφαλή κuσματα. έστω μισογκρεμισμένα, ο,λά ενδιαφέρο

ντα μορφολογικα στο χώρο. Τόσουs αιώνεs υπfιρχε zωιΊ και προσπάθεια για συνέχεια, τώρα οι σύγχρονοι 

θα παραιιnθουν, ενώ διαθέτουν '<αι ισχυρότερα μέσα και αnοτελεσματικότερεs τεχνικέs μεθόδουs; Το με

γαλόπρεπο αυτό συγκρότnμα είναι ισιορικόs nίνακαs με πολλέs δυναιότnτεs έκφρασns και n φύσn γύρω 

διαθέσιμn κο κατόλληλn να δεχθε: αξιόλογεs υπαίθριεs εκδnλώσειs. θεωροuμε αδιανόnω να σιερnθοJν 

οι nροσκυνnτέs, αλλά και οι φυσιολάφεs ερευνnτέs τns περιοχns ένα τόσο σnμαντικό για θρπσ'<.ευιικέ.s και 
πολιιιστικέs εκδnλώσΕΙs ονεπανάλnπτο χώρο. 

Εικ.41. Ι Μ Θεοτόκου Κάτω Ιενιάs. Δ όψn. 
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2;61 

ο νnσί σπέχε. 13 νσυuκό μίλια σnό 
ιο Βόλο και μισό ναυτικό μίλι οπό 

mν σπένσνιι οκιn (Αλογόπυργο), όπου 
μπορούμε να φτάσουμε με ουιοκίνnιο 
οκοrουθώνισs m δισδρομn Βόλου - Τρί
κερι. Το μονσσιfφι βρiσκεισ σιο κένφο 
σχεδόν ιου νnσιού σε μια κοταπρόσινn 
περιοχn από ελαιώνεs και κυrσρισσιο, 
σε υψόμετρο 47 μ (ει κ. 1 ). 

Η μονn αναφέρειαι σε χειρόγραφο 
οδοιπορικό τns οναιολικns Θεσσαλίσs 
γρομμενο οπό ιον Γ. Κωνσιονιά το 1838, 

το οποiο έχει ωs εξns: ·Η δε νιiσοs Κί-

κινθοs (ιο παλαιά Τρίκερι) εξοumάzειαι 
μεν υπό των Τρικκεριωιών, είναι όμωs 
οκοιοίκnιοs εκιόs τινόs νεοκtίσιου μονα
σιnρίου. το οποίον έχει μιαν ωρσίον και 
θουμοσιnν εκκλnσiαν νεόκτισιον και 
αυτήν και μια μ κρόν εικόνα ιns Θεοτό
κου ευρεθείσα προ ολίγων ειών δι σπο
κολυψεωs uνόs μοναχού ... • 

Αρκετό οργόιερο, σιον 'διο πάντα 
οιωνο, ο Ν. Ρnμοτnσίδns κάνει επισns 
λόγο για τn μovn προσθέτονταs nωs 
• . . .  οι Τρικεραίοι κατ έτοs εξάγουσι τns 
Μονήs έναν μονοχόν, όσιιs περιερχόμε-

νοs ειs όλnν τnv Θrnολομογνnοιον, ωs 
και ειs άλλο ιπs Θεσσολίοs μέρn, με mν 

ει κάνα ιns Θεοτόκου znτεί βοnθειον 
rφos δ•οmρnσιν τns όλπs απόρου σχο

λήs". 
Ο ονοφορέs ουιέs Ε'lιβεβοιώνοuν 

και' αρχήν τnv ύnορξn τrιs μονιis που 
rnoν ευρύτερο γνωστή και ονnκε σιο νn
σί ιων Τρικέρων και οπωσδήllοτε τον 
θουμοσιό τρόπο ms αvεύρεσns ιns εικό
νοs ms Θεοτόκου σια 1825, nou έyrνε n 

οφορυή γιο ιn θεμελfωσn του καθολι
κού το 1835 και τnv ολοκλnρωσn ιου το 



1837 υπό την επίβλεψη και οικονομικn 
ενίσχυση κυρiωs των Τρικεριωτών. 

Στnν νεότερn ιστορrα τns μονns κατα
τάσσεται n άμεση σχέσn ms με τn zωn 
των εξόριστων Ελλnνων που εγκαταστό
θnκαν στο νnσί καιό το πρώτο δεκαnμε
ρο του Αυγούστου του 1947. Διάφοροι 
χώροι του μοναστηριού χρnσιμοποιrΊθn
κσν για να στεγάσουν το διοικnτr'Ιριο (νό
τιο πτέρυγα). το ανορρωτr'Ιριο (βόρεια 
πτέρυγα) και το κραmιnριο στο ισόγειο, 
ενώ ο κοτουλισμόs κατέλαβε το χώρο 
έξω από τn �-ιονn (τα ερείπια εντοπizονται 
και σnμερα). 

Το μοναστηριακό συγιφότnμα, σε τε
φόπλευρο κλειστό σχnμα αθωνιuκού 
τύπου. περιβάλλειαι από πιέρυγεs, οι 
πε.ρισσότερεs λιθόκuστεs με δωμάτια -
κελλιά Η κενφικn είσοδοs δεσnόzει στο 

μέσο τns ανατολικns πτέρ υγαs, στεγα
σμένη με λιθόκτ:ιστο πρόπυλο, απ' όπου 
μέσω διαβατικού οδηγούμαστε στο εσω
τερικό τns αυλns. Μεγαλόπρεπα κυπα
ρίσσια κυριαρχούν έξω αλλά και μέσα 
σm μονn, σnμεία αναφοράs τns ιερότn
ταs του χώρου (εικ. 2, 3, 4, 5, 6) Στn δυ
τικn όψn λε:τουργεί δεύτερn εiσοδοs 
προs mν αυλn μέσω διαβατικού, πάνω 
από το οποίο διαμορφώνεται υπερυψω
μένο φnμο ορόφου με ξεχωριam στέγn 
(εικ. 7, 8). 

Η καιασκευn των πτερύγων τns μονns 
έγινε τμnματικό Η βόρειο πλευρά τε
λείωσε το 1849, n ανατολικn το 1865 και 
n νότια μαzί με τn δυτική το 1875. Όλεs 
οι πτέρυγεs προs το εσωτερικό ιns αυλns 
διαμορφώνουν διώροφεs στοέs με ε.πόλ
λnλεs τοξοστοιχίεs και τοξωτό ανοίγμαω, 
οι πεpισσότερεs από εμφανn λιθοδομn 
μερ κώs επιχρισμένn (ει κ 9, 1 Ο, 11, 12, 

13, 14). Στο ισόγειο στεγόzοντοι αποθrΊ-

Εικ. 2 I.M. Πονογίοs Ευογγελίσφιοs. 

Α όψn μονήs. Πρόπυλο εισόδου. 

Εικ. 3. Ι.Μ Πονογίοs Ευογγελισφιοs. 

Α πλευρό. Κεντρική πύλn. 

Εικ. 4. I.M. Πονογίοs Ευογγελίσφιοs. 

Α πλευρά Κενφικn πύλn. 
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κεs. όπου οι Τρικεριώτεs σε περίοδο 

ελοιοδεσίοs ενοποθπκεύουν ιιs ελιέs, 
ενώ στουs ορόφουs βρίσκονται περίπου 
1 00 ευρύχωρο κελλιό, στο οποία κ ατό 
κοιρούs διαμένουν προσκυνnιέs, με μι
κρό αντίuμο ή ντόπιοι καιό ιnν διάρκεια 
του μαzέμοιοs ιns ελιόs. 

Η πορουσfα των εξόριστων στο νnσί 
όφnσε ω ίχνn τns στn μονn γιστί οι ιελευ
ιαίοι κατά τnν διομονιi ιουs φρόντισαν να 
ιnν "εξωροίσουν". Στnν ανακαίνισn τns 
δυuκι'Ίs πτέρυγοs στα 1950, οι άλλοτε 
ξύλινεs ανοικτέs στοέs του ορόφου ανο
κατοσκευάστnκον από οπλισμένο σκυ
ρόδεμα (εικ. 13). Διατnρnθnκε όμωs πα
ντού n εμφανns ξύλινn στέγn στιs οροφέs 
ιων οτοών(εικ. 12, 13,15). 

Ο ευρύχωροs αύλειοs χώροs είνο 
nλοκοστρωμένοs κοτό το μεγαλύτερο 
μέροs οπό οκονόνιστεs πλόκεs και με 
εοπεριδοειδn, οκακίεs, κυπαρίσσια και 
καλλωπιστικά φυτά (ε κ 16). 

Έξω από τn μονn κοτοοκευόοτnκε 
υπαίθριο θέατρο. 

Εικ. 9. I.M. Ποναγiαs Ευαγγελlσφιαs. 
Α πτέρυγα. Διαβατικό 

Ει κ. 1 Ο. l.fν1. Παναγiοs Ευογγελfσφιοs 

Β και Α πτέρυγα κελλιών. 
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το καθολικό είναι φίκλιm βασιλικn 

με φουλλο. καιασ<ευασμένn από εμφα
νn λιθοδομn, ενιεχνα αρμολογnμένn. Η 
δίρριχτη στέγn με απόψnσn των αετωμά
των (σπάσιμο) καλύπτεται από κεραμίδια 
γαλλικού τύπου. ενώ στον τρούλλο, κα
τά τnν επισκευn του κιίσμοτοs οπό τουs 

εξόριστουs. τοποθετnθnκαν κεραμίδια 
βυzανuνού τύπου (ει κ. 17. 18). Στn δυτι
κn πλευρά n κεντρικn είσοδοs του καθο
λικού εντυπωσιάzει με τn λιθόκτιστη 
στοά του εξωνάρθnκα. σε όλο το μnκοs 
τns όψns. όπου διαμορφώνονται φίο το
ξωτο ανοίγματα στο μέσον και δύο πλευ
ρικά προs βόρεια και νότια (εικ. 19. 20). 

Όλn τn στοά καλύπτει χαρακmριστικό 

βοτσαλωτό δάπεδο με λαϊκά γεωμετρικά 
μοdβσ, ενώ γραμμένη σε κύκλο υπάρχει 
n εξns επιγραφn: 

"ΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΑΔΟΙΟΝ ΤΡιΚΕΡΩΝ 

ΝΗΣΟΝ ΝΥΝ ΔΕ ΕΝΔΟΙΟΝ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ", 
δr-ιλωτικn για ια θαύματα τns Παναγίαs. 
που έκαναν γνωστό το νnσi (εικ. 21 ). Ο 
ναόs στον όροφο διαμορφώνει μικρό 

Ει κ. 17. Ι.Μ. Πσνογίοs Ευογγελίοτριοs. 

Καθολικό. ΝΔ όψn. 

Εικ. 18. .Μ. Πονογiοs Ευαγγελίσφιοs 

Καθολικό. ΝΑ όωn. Στέγεs 
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πρόβολο - εξώστn (εικ. 22). 

Ενδιαφέρον παρουσιάzουν τα λιθανά

γλυφα λαϊκns τέχνns που κοσμούν εξω

ιερικό ιιs αψίδεs του ναού. Στnν ανατολι

κn όψn αnό ιιs φειs κόγχεs ξεχωρίzει 

εκείνn του Ιερού, όπου n λ θοδομιi ιδιαί

τερα nροσεγμένn διακοσμείται με αβαθn 

υψίκορμο aψιδώματα, που διακόπτοντα 

οnό οριzόντιεs ονάγλυφεs zώνεs (εικ 

23, 24, 25). 
Στο εσωτερικό του ναού ο διόκοομοs 

ολοκλnρώθnκε το 1843, ενώ ιο κολο-

διοτnρnμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονο
λογείται στο 1859. Οι εικόνεs που φέρει 
είναι έργα του 1865. 

Οι εξόριστοι "φρόντισαν" και το εσω
τερικό του καθολικού καθώs λουσφόρι
σαν το τέμπλο, "έβαψαν" τουs κfονεs και 
τοποθέιπσαν δικέφσλουs αετούs και το 
βασιλικό θυρεό και στιs ιέσσεριs πλευ
ρέs ιων κιονόκρανων. 

Εικ. 20. \.Μ. Πονογfοs Εuογγελίσφιοs. 

Καθολικό Δ όψn. Εfσοδοs. 

Εικ. 22. \.Μ. Παναγίαs Ευαγγελίστριαs. 
Καθολικό. Δ όψn. 
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Ο φούλλοs εσωιερικό <;>έρει ρnγμο

τώσειs κσι υγρασfα, ενώ το μπροΟΌνό 

τμnμα, όπου στον όροφο βρίσκεται ο γυ

ναικωνίτns έχει υποστεί μερι'<n καθίznσn. 

Το δάπεδο του ναού καλύπιετοι με 

μαλτεzόπλακεs, ενώ στο κέντρο πολλέs 

από συτέs αντικατοστόθnκαν με μεγόλεs 

μαρμόρινεs nλόκεs. 

Εικ. 23. Ι.Μ. Ποναγίαs Ευσγγελίσφιοs 

Καθολικό ΝΑ όψn. 
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Ει<ηΜΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το μονοσιfφι εnοιξε κοθοριοuκό ρόλο σιn zωfι και την ισιορίο των Τρικεριωτών, παρ' όλο που π 

ύπορξn μοναχών σ' αυτό δεν είναι οφfιs. Η θέσπ του ολλό και το μεγάλο nανnγύρι, που γίνεται κάθε 

χρόνο, το καθιστούν πόλο έλξns για τουs χριοuανούs και τουs επισκέnιεs του νnσιού, κοθώs n πλnθώρο 
των κελιών κο n μεγάλn ουλfι προσφέρουν όνεm και ευχάριστn διαμονfι στουs προσκυνnιέs 

Γενικά το συγκρόmμα βρίσκεται σε καλfι κατόστοσn. Απαιτούνται όμωs κάποιεs επισκευέs σιn λιθο

δομfι του καθολικού, όπωs καθορισμόs, συνιfιρnσn και ανάδειξn του εσωτερικού χώρου, του τέμπλου 

και των εικόνων του. 

Η κοινότητα Τρικέρων οφείλει να αξιοποιfισει το μοναστfιρι ονοδεικνύονιοs την αισθnτικfι και τnν δομιΊ 

του φροντίzονιοs ποράλλnλο και γιο ιον ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να φιλοξενεί και άλλεs χρfισειs 

συμβατέs με τnν ιερότπτο και mν ιστορία του χώρου διευρύνονιαs έτσι τον κύκλο των επισκεπτών, προ

κειμένου να εξοσφολίzετοι n βιωσιμότπτά του στο χρόνο. 
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n Κουλούρns 
Α Πφιβολόοns 
AX�IIOU 

8. Ι. Μ ΑΓ ffiΥΡΙΔΩΝΟΣ Ιού"'οs 1996 I Μ. Γόκ.n Π ΚουλΟ(ιρns 
ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ Α. Περιβοι'ιοοns 

Α. Xcn:znνεcφι·ou 

9.1. Μ. ΑΓ ΑθΑΝΑΣJΟΥ Νοtμβριοs 1996 'Μ. Γό<n π Κοvλούρns 
ΛΑΥΚΟΥ 

10 .. I. Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Αnρiλιοs 1996 I Μ. Γόκn Π. Kouλoύpns 
ΑΝΩ ΓΑΠΕΑΣ Α. ΙΊφ:Βολορns 

Α Xoτzn,'UιJp'tiou 

11 I Μ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Νοt�βριοs 1996 . Μ. Γόιcn n Κουλούρns 
ΒVΖΓΓΣΑΣ 

12. I Μ. ΑΓ. ΑθΑΝΑΣΙΟΥ Μορτιοs 1999 ι Μ Γό<n 
ΠΙΝΑΚΑτΕΣ 

13. I. Μ. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ M(lpDOS 1999 'Μ 
Γόl(l'l ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ 

κ ΓΕωρ'jόδns Μ. ΓOI\n Π Κοιιλούοns Γ. Γlολυμενιδns I Α χ� 

I 
Ν. ΓEtΦJ'Iόδns Γ Γlολυμενιδns 
Γ.Ιlολιιμενtδηs I Α .. ΠφιβολΟρns 
Γ ΓΙολι.ιμενίδns Μ. Γόιcn 

ι 
Α. Xoτ:zrrγwργiou 

r Ι1ολψενiδns Μ Γόιcn 
ΑΧοτznγεωργίοιι 

Ν. Γεωργιόδns I Μ. Γοκrι Γι. ί(οο λούρns 
Γ 1100Jμενiδηs Μ. Γόtιn n κοοί\ούρns 

Α ΠεριβΟΟορns 
Γ ΠολυμενiδrιS I Μ. Γocn n Κο..ιλούρns 

Α. Χστ:zπγε.ωργιου 

Ν. Γεωρ;1οδnS I Μ. Γόκn Π Κοuλούρ11s 
Ν. Γ EωpyiOδns Μ. Γόιιn ΠΚουλούρns 
r Ιlοι\.·.ιενίδns Α.. Xιr.zrrιwoνlov 

Ν. Γεωργ1οδn.5 ι Μ. Γcκn Π Kouλouρns 
Ν Γεωοy.οδns Μ. ΓΟ'\r. 

Ν. Γεωργιόδns I Μ Γσκn 

Ν '"""""'�Γ ""'"" 
Ν Γε.ωργιόδns i Μ Νόνοv 

Γ. Ι'100.ιμενΙδr.s I Μ Νόνοv 

'Μ. N&.'OV 

ι Μ. Νάνου 

Ν. Γεωργ�όδnsl Μ Νόνοu 

r. �'δns I Β 

11οροο1<εuο 
I 

Β Ποροοκευό 

Ν Γεωργιόδns ι Β Ποροσ<εuό 

Ν. Γεωρ;οόδns I Β. Ποοοοcευό 

Ν Γεωργ1όδns Ι Β. Ποοοοκεuό 
Ν Γεωργιόδns I Β. Πσροσκεuο 
Ν Γεωρyιοδrs Ι Β Ποοοσ<εuό 

Τοπογραφικό 
σκαρίφημα &slides 

Ν. Γεωρyιόδns Μ .. f(l(r. 
A. llφ�  
Π Koui\ouρns 

Ν. Γεωρyιόδns Α. 
Ν.Γξ� Γ.� 
Α. 
Γ. Πολψεν'δηs 

Μ Γοοιr 

Μ. Γcκn 

Ν. Γεωογ1όδns 
Γ Πολuμενιδns 

Ν. Γεωρyιόδns 
Ν. Γεωοy!όδns 

Ν. Γ εωι>'(Ιόδns 

Ν. Γεωρνιόδns Μ. Γό"n Μ.�όνοu 



Χρονολογία Ιστορικό 
ΜΟΝΗ εnίσκεψns & Εmτόmα καmγpαφή σιοιχείων Συλλογή σιοιχείων , 

γνωμοδοmσειs οδοmορικδ σιοιχεια & 

φωτογpάφισns Apxιlbctoνεs ΠολιΊΙΧόs Mnx. Τοηοyρ6φοι λρχιτέκτσνεs 

14. I Μ. ΠΑΜΜΕΠΠΩΝ Αίιγουσιοs 199
6 

Μ. Γόκn Π. Κοοί'οούρns 
ΤΑΙΙΑΡΧΩΝ Α Xcnznyεωpyioo 

15. I, Μ. ΜΕΓΑ ΣΩτΉΡΑ Μοροοs 1999 Μ. Γό<n 
ΝΗΛΕΙΑΣ 

16. I Μ. ΓΕΝΕΣJΟΥ τΉΣ ΑnριλιΟS 1996 
θΕΟΤΟΚΟΥ 
ΑΓ ΒΛΑΣIΟΥ 

ι Μ. Γακn η Κoui\oψns 
Α Περιβοί'Ιόρns 
Α�'οο 

17. Ι. Μ. ΑΓ. ΓΕΡΑDΜΟΥ QΙ(ιωβριοs 1996 I Μ. Γό<n 
ΜΑΚΡΙΝΓΓΣΑΣ I Α Χ<πmγεωογιαι 

18. I. Μ. ΠΑΝΑΠΑΣ Οκτώβpιοs 1996 Μ. ΓΟΙ(Π 
ΟΔΗΓΗτΡΙΑΣ Α Πφιβοί\όρι1s 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α XCJ1Z!1yE<ιJρ'τ' 

19. I. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ Οκτώβρ� 1996 Μ. Γόιcn 
θΕΟΤΟΚΟΥ Α. ΠεριβολΟρns 
ΑΝΟΙΕΝΙΑΣ 

20. Ι. �- θΕΟΤΟΚΟΥ Ql(tωβριΟS 1996 Μ. Γοκn 
KAffiiENIAΣ Α. Περιβολόpns 

21. Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Νοιμβριοs 

199
6 

I 
Α 

Περιβοί'ιΟρns ΕΥΑΠΕΝΣτΡΙΑΣ Α ΧοτzrιγεωpνΙοιι 
rPIKEPΩN 

Π.Kouiloύon.s 

Π Kouλovρns 

π Kounoύpns 

Ν Γεωρ>f!Οδns Μ. Γόκn 
Α� 

I 
Ν rειφ{IΟδι!s Μ Γόκn 

I 

Ν Γειφ(Ιόδns Μ. Γόοι.n 
Γ Ι1οιlυμεvιδns Α. X�'\Ou 

Γ Γlοί\υμενiδns Μ. Γ οκn 
ι ΑΧ� 

Ν. 
Γεrφyοοδηs ι 

Μ 
Γόι<r. Γ. ΓΊοί'ψενiδns Α � 

Γ. Ποαιμε\ιiδrιs I Μ Γοκn 
Α Περιβοi\οοns 

Γ Πoilu1J(Viδns I Μ. Γόκn 

Γ. ΠοΒιμι\'δηs I Α ΓΙφιj!ολορns 
Α Χοιznγεωργlου 

8 Το στοιχεiο κήρυξns των μονών δοθnκον ono τnν 7n Εφορεία Βυzονuνών Αρχαιοτήτων. 

Πολmχόs Mnx. Τοηογpόφοι βιβλιογραφία 

Π. Kouλovρns Ν. Γεωρ'{Ιοδrs ι Β Ποσοσοtευο 

I 
Ν. ΓεωρΥ'όδns Ι Β. Ποοοοl(ευό 

I 

Ν. Γεωογιόδns I Β Ποοοσκεuο 

π Kouλouρns I Β. Ποοοοκευο 

Ν. Γεωρ·,,οδns ι Β Ποσοσκwό 

Γ. Πoiluμa'lδns I Μ. Νονοu 

lM. Νόνου 

Γ. floίluυενiδns I Β ΠCJO(I()I(RJO 

Τοποypοφικό 
σκαρίφημα &slides 

Ν. Γεωρyιοόrs Μ. rcom 

Π. Kouλouons 
Ν Γεωρyιόδr.s 
Γ 

Ν. Γεωργιοδns Μ. Γοκn 
Ν. Γ εωρy1όδ:1S 
Μ. Νονου 

Ν. Γεωρjοοδns 

Γ. ΓloiluμEVfδns 

Ν ΓειιJΡι 1oδns 

Γ. Ποilιιuενlδns 

8 Τιs μονέs Αγ. Αθσνοσrου Πινοκοιών, Αγ. Κυριοκήs Πινοκοιών και Μέγα Σωτήρα Αγ. Γεωργίου Νnλειοs εnισκέφθnι(ον <οι οι θεολόγο: Β. Ποροσκευο κο 
• Συλλογn στοιχειων οπό φορειs. οργονισμούs, κλπ. συνέλεξαν όλο το μέλπ ms ομοδοs. 

• Ο γενικόs χάρτns του Ν. Μογνnσίοs όnou σημειώνονται οι θέσειs των μονών. έγινε οπό τous Μ. Γάκn και Ν. Γεωργιάδn. 

• Η nορογωγn ιων κειμένων καθώs κο ι n επιλογή και ιοξινόμnσn των φωτογροφιων έγινε οnό τnν συντονίσφιο ιns ομόδαs, ορχι�κιονο Μόγδο Γάκn 
• Η επιμέλεια κο. ιελική δομn ιων κε:μένων έγrνε από us Μ Γόκn. Β Παροο�<ευό και Μ. Νόνου 
• Η εn•μέλεια έκδοσns έγινε οnό ιn Μ Γόκn. 
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