
ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΝ ΜΟΝΑΙ 
ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ, ΒΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

1. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γοργοεπηκόου Τσιπιανών.

Ή κωμόπολις των Τσιπιανών 1 2 3 ή μετονομασθεΐσα εις Νεστάνην εύρί- 
σκεται Α τής Τριπόλεως εις άπόστασιν 16 περίπου χιλιομέτρων. Ή μονή τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ή επονομαζόμενη Γοργοεπήκοος 8, τής οποίας τό 
καθολικόν άρχικώς άπετέλει μίαν των ενοριακών εκκλησιών τών Τσιπιανών8 
εχει άνιδρυθή εις τούς πρόποδας τοΰ βραχώδους όρους Γουλάς4 * * καί εϊς άπό- 
στασιν ήμιώρου Α-ΑΝ εκ τοΰ χωρίου (εϊκ. 1·). Έν κατόψει ή μονή παρου
σιάζει κλειστόν έπίμηκες ορθογώνιον σχήμα κάθετον προς τάς καμπΰλας τοΰ

1 Τό 1296 οί βυζαντινοί άνήγειρον πλησίον τών Τσιπιανών, των όποιων, κατά 
τον Fougeres, ή ονομασία προϋπήρχε, κάστρον επί τοΰ Γουλά όνομασθέν Κηπιανά 
(Cepiana) καί έτερον είς Μουχλίον. G. Fougeres, Mantinee et l’Arcadie 
orientale, Paris 1898, σ. 600. Τό κάστρον τών Κηπιανών άναφέρεται είς τό Άρα- 
γωνικόν χρονικόν τοΰ Μορέως τό 1393. Ώς Τζεπιανά άνευρίσκομεν άναφερόμενον τό 
χωρίον τό 1575 : « Άντιγόνια, ή καί Μαντίνεια, ή περί τά Τζεπιανά παλαιόπολις » 
έν Joannis Stobaei Eclogarum libri duo : G. Gemisti Plethonis de Rebus Pelo- 
ponnesiacis, Orationes II, Antuerpiae 1575, σ. 231. *0 G. Fougeres, έ.ά., 
a. 598, 1, θεωρεί τήν ονομασίαν Τσιπιανά ώς 'Αλβανικήν έκ τοΰ tsipe είδους (;) στα- 
φυλών έκ τών οποίων παράγεται τό τσίπουρον. ”0 Στ. Ν. Δραγούμης, Χρονι
κών Μορέως Τοπωνυμικά - Τοπογραφικά -’Ιστορικά, έν Άθήναις 1921, σ. 104, 1 
θεωρεί τήν καταγωγήν τής λέξεως Κηπιανά έκ τοΰ κήπια = κήποι. *0 Ρηγόπου- 
λ ο ς, Ιστορία τής Μαντινείας, 1938, σ. 195, θεωρεί ώς ρίζαν τής λέξεως τό αλβα
νικόν cep = αιχμηρόν (έξ οΰ καί σήμερον ο! ποιμένες τής περιοχής ονομάζουν τσέπι 
τό κέρατον ) ή δέ κατάληξις -ανα, -ανά είναι έπίσης αλβανική ( Τίραννα, Κότσανα, 
Δολιανά, Πιάνα κ.λ.π.).

2 A. Ζ. Μάμουκας, Τά Μοναστηριακά, έν Άθήναις 1859, σ. 156. A. Bon, 
Le Peloponnese Byzantin jusqu’en 1204, 1951, σ. 146.

3 Ν. Ρηγόπουλος, έ.ά., σ. 194, 2.
4 Περί τής φύσεως τών πετρωμάτων τοΰ όρους καί τής περιοχής ( Tripoliza-

kalke). Πρβλ. Alfred Philippson, Der Peloponnes, versuch einer lan-
deskunde auf geologischer grundlage, Berlin 1892, a. 71.
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εδάφους. Τά κελλία εύρίσκονται διατεταγμένα πέριξ ανοικτής αυλής εις την 
ΒΑ γωνίαν τής οποίας υπάρχει τό καθολικόν τής Κοιμήσεως.

Μάς είναι άγνωστος ή αρχική μορφή καί διάταξις των κελλίων εκ περι
γραφών δμως, αί όποΐαι διεσώθησαν εις τα Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους1 
μανθάνομεν δ'τι τά κελλία τής μεσημβρινής πλευράς καί δή τά ευρισκόμενα 
προς τό Δ' τμήμα ταυτης επί προόψεως 30 μ. κατεσκευάσθησαν τό 1804 καί 
ήσαν κακής κατασκευής, ήδη τό 1848 επικίνδυνα.

Είκ. 1. Άποψις εκ της κωμοπόλεως τών Τσιπιανών, 
τής μονής Κοιμήσεως Γοργοεπηκόου εις τούς πρόποδας τοΰ Γουλα.

Ή ως άνω έκθεσις φέρει ήμερομηνίαν 9 Μαΐου 1848 καί υπογραφήν 
τοΰ άνθυπολοχαγοϋ μηχανικού Α. Μομφεράτου, συνοδεύεται υπό σκαριφή
ματος τής κατόψεως καί τών Δ καί Ν προόψεων, άντίγραφον τοΰ οποίου 
παρέχομεν εν είκ. 2, έχει δέ ως εξής: « 1) Ή αρχική πρόοψις ( ΔΑ') βλέ- 
πουσα προς δυσμάς έχει ύψος τριών πατωμάτων ως έκ τής κλίσεως τοΰ όρους, 
ή δέ (Δ" Δ"') μόλις ενός. 2) Οί θόλοι τών κελλίων 1 καί 2 έπεσαν προ 
πολλοΰ τών δέ 3 καί 4 κινδυνεύουν. 3) Οι θόλοι τών κελλίοον Α καί Β έπε

1 Μοναστηριακά, Φ. 326.
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σαν την ΙΟΉν Φεβρουάριου 1848 μαζί δέ μ’ αΰχούς καί μέρη τής προόψεως 
(ΔΔ*) μέχρι τοΰ Ιδάφους. 4) Ό ναός είναι βυζαντινής εποχής καί καλώς 
διατηρούμενος, τά δέ κελλία μεταγενέστερα καί κακής κατασκευής — Τά 1 έως 
6 κατεσκευάσθησαν το 1804 καί είναι μάλλον επικίνδυνα ».

Είκ. 2. Άντίγραφον σκαριφήματος τοΰ αξιωματικού τού μηχανικού Α. Μομφεράτου 
ενδεικτικόν τής καταστάσεως τής μονής Γοργοεπηκόου Τσιπιανών τήν 9rlv Μα'ίου 1848 

( ΔΔ' = Δυτική πρόοψις, Δ'Δ" = Μεσημβρινή πρόοψις ).

Είς ετερα έγγραφα τών Γ.Α.Κ., ήδη από τοΰ 1834, άναφέρονται επι- 
σκευαί τών « σεσαθρωμένων καί άστεγων μερών τοΰ μοναστηριού, δαπάνη 
δρχ. 400». Είς έγγραφον τοΰ 1836 διαβάζομεν δτι «δ περί τά τέλη τοΰ 
’Απριλίου συμβάς δυνατός σεισμός διέρρηξε τους θολούς τών άνω κελλίων 
τής μεσημβρινής πλευράς τής οικοδομής τής διατηρούμενης μονής Τζιπιανών 
τής οποίας τό τείχος ήτο βεβλαμένον εκ τοΰ βληθέντος παρά τών ’Αράβων 
πυράς ». 'Ακολουθούν έτερα έγγραφα εν οις εν υπό χρονολογίαν 31 Αύγου
στου 1848 προς τον άνακτα, διά τοΰ οποίου οί μοναχοί αίτοΰνται προς άνα- 
καίνισιν τοΰ καταπεσόντως περιτειχίσματος τοΰ μοναστηριακοΰ τείχους καί 
τινων κελλίων.

Ή μονή τής Κοιμήσεως υπήρξε σταυροπήγιον πατριαρχικόν ως άναφέ-
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ΕΙκ. 3. Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου τοϋ Β' άναφερό- 
μενον εις τήν μονήν τής Παναγίας τής Γοργοεπηκόου τής έν τω βουνω τοϋ Κουλά 
έν τή έπαρχίρ: τής επισκοπής Άμυκλών ( έτους 7102 = 1594 ). ’Εν πρωτοτύπψ, επί 
περγαμηνής διαστάσεων 0,459x0,296 ( S. Grec 704 F° 8 ). Φωτ. Β. Ν. Παρισίων.
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ρεται εις έγγραφα τοϋ 1834 φυλασσόμενα εν τοΐς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ 
Κράτους (Μοναστηριακά Φ. 326 ). Κατά μαρτυρίαν τοΰ Ηγουμένου τής μονής 
Παϊσίου τοΰ έτους 1834 άναφέρονται περί τουτου « συγκιλιώδη γράμματα ». 
Σχετικόν σιγίλλιον άπολυθέν υπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
'Ιερεμίου και φέρον ημερομηνίαν : Ζφ Ρφ Βφ Μηνί Μαΐφ, ΐνδικτιώνος ζης 
( = 1594) εΰρίσκεται σήμερον εϊς την Εθνικήν Βιβλιοθήκην των Παρισίων 
(S. G. 704 F° 8) (Είκ. 3)1 τό όποιον μεταξύ άλλων αναφέρει:

« Επειδή τοίνυν καί τό κατά τήν επαρχίαν τής Επισκοπής Άμυκλών 
σεβάσμιον μοναστήριον, τό Ιπ’ δνόματι τιμώμενον τής Παναγίας Δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου καί ’Αειπάρθενου Μαρίας, τής Γοργοεπηκόου, τό εν βουνφ 
τοΰ Κουλά λεγομένου κείμενον, σταυροπήγιον υπήρχε πατριαρχικόν ανέκαθεν 
καί συνάριθμον τοΐς λοιποΐς Ιν καταστίχφ πατριαρχικφ εμφερόμενον καί 
έρημωθέν πάλιν άνεκαινίσθη καί ηΰμοίρησε καί μοναχών πεντεκαίδεκα προ 
καιροΰ, είθ’ οΰτω διά γραφής τοΰ τότε επισκόπου Άμυκλών Θεοδοσίου τοΰ 
γέροντος προσμαρτυρησάσης αύτφ τό πατριαρχικόν σταυροπήγιον είναι,
γράμμα πατριαρχικόν επικυρωτικόν εδόθη αυτής καί πάλιν.....καί πάλιν τοΰ
γράμματος Ικείνου διαφθαρέντος, έτερον νέον ήμέτερον πατριαρχικόν εδώκα- 
μεν, ό φαίνεται σήμερον». Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνομεν δτι ή μονή είναι 
άρχαιοτέρα τοΰ IS" αίώνος.

Τό καθολικόν τής Κοιμήσεως παρουσιάζει ϊδιότυπον μορφήν τρικλίτου 
θολοσκεποΰς βασιλικής ή οποία δυναται νά καταταγή εις τον τόπον τών άνα- 
τολιζουσών βασιλικών2. 'Ο ναός εις τό εσωτερικόν έχει έν μόνον ζεΰγος κιό
νων, αί κόγχαι τοΰ ίεροΰ βήματος, τής προθέσεως καί τοΰ διακονικοΰ εύρί- 
σκονται εντός τοΰ προς Α βράχου, τέλος δέ ή στέγασις τών πλαγίων κλιτών 
γίνεται διά τεταρτοκυλινδρικών θόλων (είκ. 4). Τοιαυτην διάταξιν τών 
κογχών συνηντήσαμεν καί εϊς τον ναόν τής Κοιμήσεως τοΰ Μουχλίου3 ό 
όποιος μεγίστην ομοιότητα παρουσιάζει προς τον εξεταζόμενον. 'Ομοιότητα 
παρουσιάζει επίσης τό καθολικόν τής Γοργοεπηκόου καί μέ τό ήρειπωμένον 
εκκλησίδιον τής Παναγίας εϊς θέσιν Γουδί παρά τάς ’Αθήνας4 5 μετά τήν μετα
τροπήν ήν έλαβεν κατά τον ΙΖ' αιώνα8. Αί εσωτερικοί διαστάσεις τοΰ καθο-

1 Τό ώς άνω σιγίλλιον έδημοσιεύθη υπό τοΰ Δ. Α. Ζακυθινοϋ, ’Ανέκδοτα 
πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, 'Ελληνικά, τ. Β', 1929, σ. 133
εξ. Τοϋ ίδιου, Le Despotat Grec de Moree, τ. Β', σ. 303.

3 Ά. Όρλάνδος, Άνατολίζουσαι Βασιλικοί Λακωνίας, ΕΕΒΣ, τ. Δ', 1927, 
σ. 343 - 351, Γ. Σωτηρίου, Β.Ζ. XXX, 1930, σ. 575, ΰποσ. 2 όπου καί βιβλιογρ.

3 Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ή Παναγία τοΰ Μουχλίου, Πελοποννησιακά, 
τ. Γ', 1959, σ. 295, είκ. 1, σ. 296, είκ. 2.

4 Ά. Ξυγγόπουλος, Αττικής Βυζιαντικοί ναοί, Άρχ. Έφημ. 1913, σ. 130, 
είκ. 1, σ. 131, είκ. 2.

5 Γ. Σωτηρίου, Β.Ζ. XXX, 1930, σ. 574, σ. 572, είκ. 2 καί 573, είκ. 3.
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λικοΰ είναι 5,51X7,61. Ή χορδή τής κόγχης τοϋ ίεροϋ βήματος είναι 1,93 
τό δέ βέλος 0,85. Ή κόγχη τής προθέσεως έχει χορδήν 0,89 και βέλος 0,47, 
τέλος ή τοΰ διακονικού έχει χορδήν 0,81 καί βέλος 0,38. Οί πεσσοί τοϋ ίεροϋ 
έχουν διαστάσεις 0,66X0,80 απέχουν δέ τής Α τοιχοποιίας 1,09. Τό κεντρι
κόν κλιτός έχει πλάτος 2,07 τά δέ εκατέρωθεν 1,00. Ή διάμετρος τών κιό
νων παρά τήν βάσιν λαμβανομένη είναι 1,80. Εις τήν αψίδα τοϋ ίεροϋ υπάρ
χει μικρά κόγχη λαξευμένη εντός τοϋ βράχου μιμούμενη τήν θέσιν καί τήν 
μορφήν τοΰ φωτιστικοΰ ανοίγματος. Τοιαύτην μικράν κόγχην, κατά τήν Ιδίαν 
θέσιν, άνεύρομεν καί είς τον ναόν τής Κοιμήσεως τοϋ γεινονικοϋ Μουχλίου1 2 * * * * *. 
Εντός τοΰ ίεροϋ βήματος υπάρχει επί βάσεως μιμουμένης δωρικόν κίονα ή 
πλάξ τής 'Αγίας Τραπέζης τήν οποίαν θά εξετάσωμεν ακολούθως.

Είς τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ ναοΰ καί επί τοΰ δαπέδου διακρίνεται οπή κεκα- 
λυμμένη ( καταπακτή ) επικοινωνούσα καθέτως προς κρύπτην, εσωτερικών δια
στάσεων 2,30x5,44, καλυπτομένην δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου τοϋ οποίου ή 
κλεΐς απέχει τοΰ δαπέδου 1,75 (είκ. 5). 'Ο προορισμός τής κρύπτης ταύτης 
τυγχάνει άγνωστος είς ημάς" διασώζεται παράδοσις υπό τών μοναχών καθ’ ήν 
ή κρύπτη άπετέλει χώρον περιορισμού ψυχοπαθών προς ϊασιν.

Ή θύρα εισόδου τοΰ ναού εύρίσκεται είς τήν Δ πλευράν επικοινωνούσα 
εξωτερικούς μετά τοϋ νεωτέρου νάρθηκος (είκ. 4). Τά εκατέρωθεν τοϋ κεν
τρικού κλίτη στεγάζονται διά τεταρτοκυλινδρικών θόλων8 μεγίστου ύψους 
έκ τής βάσεως 4,15, τό δέ κεντρικόν δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου τοϋ οποίου ή 
κλείς απέχει τοϋ δαπέδου 5,35.

Τό καθολικόν επικοινωνεί μέ δύο μεταγενέστερα, κατά πάσαν πιθανό
τητα, παρεκκλήσια. Τό μέν επ’ αριστερά τιμώμενον έπ’ όνόματι τών τριών 
'Ιεραρχών, άποτελεΐται εξ ενός ακανόνιστου τραπεζοειδούς χώρου τοϋ οποίου 
ή πρύς τό καθολικόν πλευρά είναι 4,15 ή δέ Β 3, 42 καί καλύπτεται δι’ ήμι- 
κυλινδρικοΰ θόλου τοΰ οποίου ή κλείς απέχει τοϋ δαπέδου 2,83. Εις τήν A 
πλευράν τοΰ παρεκκλησίου ανοίγονται αί κόγχαι τοΰ ίεροϋ βήματος, τής προ
θέσεως καί τοϋ διακονικού αί όποΐαι δέν διήκουν μέχρι τοϋ εδάφους αλλά 
μέχρι ύψους 0,85. Μεταξύ τών κογχών έχουν εντειχισθή δύο τεμάχια πλα
κών μετ’ αναγλύφων. Τό μέν έπ’ αριστερά κοσμείται διά πλοχμού Ιντός τών

1 Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς, Ή Παναγία τοΰ Μουχλίου, ε.ά., σ. 292-293, 295, 
είκ. 1, σ. 296, είκ. 2.

2 Περί τεταρτοκυλινδρικών θόλων. Πρβλ. Ά. Όρλάνδον, Άρχ. Έφημ.
1923, σ. 14, Ξυγγόπουλον, Ήπειρ. Χρον. 2 ( 1926), σ. 134, 140, Δ. Εύαγ-
γελίδην, Ήπειρ. Χρονικά 6 (1931), σ. 261 -264, Ν. Μουτσόπουλον, Ή
αρχιτεκτονική τών ’Εκκλησιών καί τών Μοναστηρίων τής Γορτυνίας, 1956, σ. 163,
είκ. 96, σ. 165, είκ, 98, τοΰ ίδιου, "Αγιος Ευθύμιος Μαντινεΐας, Πελοποννησιακή
Πρωτοχρονιά, 1958, σ. 92, 93, είκ. 2.
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τετραγώνων τοϋ οποίου έχουν λαξευθή σταυρός καί ρόδακες καλής τέχνης1 2 3.
Ο έτερος πλοχμός εύρίσκεται μεταξύ τής κόγχης τοΰ ιερού βήματος καί τοϋ 

διακονικού. Τό παρεκκλήσιον επικοινωνεί μετά τοΰ ναού τής Κοιμήσεως διά 
θύρας ευρισκόμενης εις την Ν πλευράν καί εΐς την Ν Δ γωνίαν (εϊκ. 4).

Δεξιά μετά τοϋ ναού τής Κοιμήσεως επικοινωνεί τό παρεκκλήσιον τοΰ 
'Αγίου Χαραλάμπους άποτελούμενον έξ ενός ορθογωνίου χώρου εσωτερικών 
διαστάσεο)ν 3,09X4,45, καλυπτόμενον δι’ήμικυλινδρικοΰ θόλου παραλλήλου 
προς τον άξονα τοΰ καθολικοΰ. Ή κλείς τοΰ θόλου απέχει τοΰ εδάφους 3,02. 
Τό παρεκκλήσιον τούτο επικοινωνεί μετά τοΰ κυρίως ναού διά θύρας καί 
μετά τοΰ νάρθηκος δι’ ετέρας κατά την Δ πλευράν. Εΐς την Α πλευράν τοΰ 
παρεκκλησίου υπάρχει πεζούλιον τό όποιον διήκει καθ’ δλον τό πλάτος τοΰ 
ναοΰ εΐς ύψος 0,76. Εΐς ύψος, 0,27 εκ τής άνωτέρας στάθμης τοΰ πεζουλιού 
υπάρχει άνοιγμα πλάτους 0,50, καλυπτόμενον διά τόξου, ολικού ύψους 0,76 
τό όποιον οδηγεί εΐς κρύπτην καλυπτομένην δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου ου ό 
άξων είναι κάθετος προς τον άξονα τοΰ θόλου τοΰ παρεκκλησίου (εϊκ. 4). Ή 
ώς άνω κρύπτη επικοινωνεί μεθ’ ετέρας εύρισκομένης ϋπερθεν τοΰ παρεκκλη
σίου, τοΰ αυτού εμβαδοΰ, καλυπτομένης ωσαύτως δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου.

Άμφότεραι αί κρύπται κατεσκευάσθησαν καί έχρησιμοποιήθησαν προ
φανώς κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας προς άποθήκευσιν αγαθών καί 
άπόκρυψιν προσώπων, έξυπηρετεΰσαι προς τούτο λόγφ τής εντέχνου κατα
σκευής των. Πιθανώς καί ή ετέρα, ή κάτωθι τοΰ Δ τμήματος τοΰ κυρίως 
ναοΰ, κρύπτη είχε παρόμοιον προορισμόν.

*Η αγία τράπεζα τής Κοιμήσεως άποτελεΐται έξ ενός οκταέδρου, τοΰ 
οποίου τό κιονόκρανου επίσης έχει μορφήν οκταέδρου κολούρου πυραμίδος 
ολικού ύψους 0,95, ’Επί τοΰ ούτω πως διαμορφωθέντος έχίνου έχουν λαξευθή 
δύο ταινίαι, ό άβαξ είναι ορθογώνιος καί επί τής δψεώς του υπάρχει γεγλυ- 
μένος πλοχμός εντός τών κύκλων τοΰ οποίου έχουσι χαραχθή άτέχνως ρόδα- 

,κες, σταυροί, καί έτερα διά διαβήτου έκτελεσθέντα γεωμετρικά σχήματα, γνω
στά έκ τής βυζαντινής παραδόσεως* (ε’ικ. 6). Τφ δντι παρουσιάζεται λίαν 
περίεργος ή δλη διαμόρφωσις τοΰ εξεταζόμενου κίονος καί άγνωστος ό αρχι
κός αυτού προορισμός.

Ό Λαμπάκης8 τό 1885 άνεΰρεν έμπροσθεν τής αγίας τραπέζης «επί 
λίθου λευκού μαρμάρου μήκ. 0,26 πλάτ. 0,13» την επιγραφήν:

ή ξένη ξενωθεΐ|σα τοΰ οίκου καί οικείων | οίκον εύρατο την μονήν | τής 
Κυρίας (άνε)|παύσατο εΐ|ς τή πρώτη ’Ιουλίου | κατά τό ,αψμθ' σωτήριον έτος

1 Πρβλ. άνάλογον εΐς G. Millet, Monuments Byzantin de Mistra, Paris 
1910, πίν. 48, 15.

2 "Υψος κιονίου 0,43, ΰψος έχίνου 0,16, αβακος 0,12, πλίνθου 0,185.
3 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1903, σ. 23 -24.
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ΕΙκ. 6. Ή 'Αγία τράπεζα τοϋ καθολικού 
τής Κοιμήσεως τής μονής Γοργοεπηκόου 

Τσιπιανών.
Άνω όψις, κάτω, όριζοντία τομή καί προβολή.
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« Έπ'ι δέ ιερού διαστΰλου ύψους 1,80 εκ λίθου λευκού μαρμάρου, άπε- 
ριμμένου που εν tfj αυλή » ό Λαμπάκης, επίσης άνέγνωσεν την εξής Ιπι- 
γραφήν1:

+ ιακο'|βου ι|’ερο|μον|α'χου I toy ea|atom|i'can|toc I ta'yJtac I 
τούτου m|nhct|ioh|ti X(PICT)E I ΕΝ o|pa κα(ταδι|κηο

ο

Εΐκ. 7. Έπίκρανον κιονίσκου διλόβου παλαιοχριστιανικού παραθύρου 
έκ τής μονής Γοργοεπηκόου Τσιπιανών.

Εις ιό καθολικόν εΰρίσκονται Ιντειχισμένα διάφορα ανάγλυφα άνήκοντα 
εις την άρχαίαν εποχήν, μεταγενέστερα και βυζαντινά. ’Άξια ιδιαιτέρας προ
σοχής είναι διάφορα επιτύμβια ενεπίγραφα ανάγλυφα εν οις εν μετ’ άετομα- 
τοειδοϋς επιστέψεως και ανθεμίου τό όποιον φέρει την επιγραφήν ΕΥΙΠΠΑ

2 “Ε.ά., σ. 24.
16 - 4 -1960
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Είκ. 8. Μαρμάρινος δίσκος μέ ανάγλυφους παραστάσεις πλοχμών 
ευρισκόμενος εΐς τό προαΰλιον τής μονής Γοργοεπηκόου.

Είκ. 9. Σχεδιον τής είκόνος 8.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβς Κβ' 26
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ΧΑΙΡΕ \ είς έτερον δέ άναγιγνώσκομεν ΑΠΟΛΑΩΝΙ. Έπί τής Ν πλευράς τοϋ 
ναοί5 και εις ύψος έχει έντειχισθή άνακλινδροειδές επίκρανον άρίστης τέχνης.

"Ετερα γλυπτά μέλη κατεσπαρμένα άνά το αΐθριον τής μονής είναι τά 
εξής :

α ) Καλής τέχνης παλαιοχριστιανικόν επίκρανον κιονίσκου διλόβου παρά
θυρου ( εΐκ. 7) τοΰ οποίου αί διαστάσεις εις τό άνώτερον μέρος τής τετραέ
δρου κολοΰρου πυραμίδος είναι: 0,245X0,60 καί τό ύψος 0,12. Εϊς τάς δύο 
στενάς δ'ψεις παρίστανται άνθέμιον και σταυρός.

Είκ. 10. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον 
ευρισκόμενον είς τήν μονήν Γοργοεπηκόου.

β ) Τύμπανον διαμέτρου 0,33 καί ύψους 0,25 έκ λευκού μαρμάρου επί 
τής καμπύλης πλευράς τοΰ οποίου υπάρχει γεγλυμμένη σειρά φύλλων καλάμου.

γ) Δίσκος έκ μαρμάρου διαμέτρου 0,465 καί ύψους περίπου 0,12 μέ 
άναγλύφους καί επί των δύο όψεων παραστάσεις (είκ. 8, 9). Είς μέν τήν 
μίαν δ'ψιν υπάρχει σταυρός εϊς δέ τήν έτέραν πολυσύνθετος πλοχμός εϊκονί- 
ζων εϊς τό κέντρον ισοσκελή επίσης σταυρόν s. Είναι δύσκολος ή διαπίστω-

1 Ό G. Fougeres, ε.ά., σ. 240 σχολιάζων τήν επιγραφήν γράφει : « Heu- 
rippa θεά l’equivalent feminin a Pheneos de l’Hippos Mantineen, il s’est na- 
turellement laisse absorber par le Poseidon Hippios de Mantinee, dont le cara- 
ctere, a la fois aquatique pastoral et chthonien contenait tous les elements 
personnifies par le couple Pheneate Odysseus = Heurippa... ». *0 Ernst Cur- 
tius, Peloponnesos, τ. A', Gotha 1851, a. 245, υποστηρίζει ότι ή μονή άνιδρύθη 
επί των ερειπίων ίεροϋ τής Δήμητρος.

2 "Ομοιας διαμορφώσεως σταυρόν πρβλ. έν G. Millet, Monuments Byzan- 
tins de Mistra, Paris 1910, πίν. 51, 9.
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σις τής λειτουργίας τοϋ εξεταζόμενου λίθινου άμφιγλύφου δίσκου. Ή χρήσις 
του ώς επικαλύμματος μαρμάρινου δοχείου ή ετέρου ίεροϋ σκεΰους μάλλον 
αποκλείεται.

δ) Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον με ανάγλυφους διακοσμήσεις εναλ
λάξ φύλλων ακάνθου καί καλάμου καλής τέχνης (είκ. 10).

Είκ. 11. Ένεπίγραφον κιόνων μετά κιονόκρανου, 
ευρισκόμενον είς τό προαύλιον τής μονής Γοργοεπηκόου.

ε) ’Οκταγωνικόν κιόνιον μετά κιονοκράνου τό οποίον όμως ανήκει μάλ
λον εις προγενεστέραν εποχήν εΰρίσκεται άπεριμμένον είς τήν αυλήν τής μονής 
(είκ. 11). ’Έχει διάμετρον βάσεως 0,165 ύψος 0,75 καί ύψος κιονοκράνου 
0,295. Τό κιονόκρανον έχει βάσιν 0,16X0,16 είς δέ τό άνώτερον σημεΐον
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καταλήγει εις πλίνθον διαστάσεων 0,18X0,18. Τό κιόνιον έχει εις τα τεσ- 
σαρα σημεία τών διαγώνιων, παρά την βάσιν τοϋ κιονόκρανου, παραστάσεις 
κεφαλών ζώων, επί τών όψεων τών εδρών του ανάγλυφους διακοσμήσεις 
συμπλεκόμενων κύκλων καί ρόμβων επί δε μιας πλευράς την εξής επιγραφήν:

f νεο|φιτου | ιερο|(μονα)χου (και) I καθ|ηγου(μεν|ου ΤΗ )

ΤΙΑΥ|ΤΗΙ M|ONH I MNHC|0HT|I Χ(ΡΙ2Τ)Ε | ΕΝ θ|ΡΑ KA|TAAl|KHC | CTOYC

Ή ως άνω επιγραφή ομοιάζει μέ την άναφερομενην υπό τοΰ Λαμπάκη 
διαφέρει δε μόνον ή διάστασις τοϋ ύψους. Έν αντιπαραβολή έχουν ως εξής:

+ +
ΝΕΟ ΙΑΚΟ

ΦΙΤΟΥ BOY I

ΙΕΡΟ ΕΡΟ

(μονα)χου κ(αι) ΜΟΝ

ΚΑΘ ΑΧΟΥ

ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛ

ΜΕΝ ATOM

ΟΥ ΤΗ 1C ΑΝ

TIAY TOC

ΤΗΙ Μ ΤΑΥ

ΟΝΗ TAS

MNIC ΤΟΥΤΟΥ Μ

ΘΗΤ NHCT

Ι(ΗΣΟΥ) X(PICT)E ΙΘΗ

ΕΝΟ ΤΙ X(PICT)E

ΡΑΚ ΕΝΟ

ΑΤΑΔΙ ΡΑΚΑ

KHC ΤΑΔΙ

CTOYC KHC

Έκ τής συγκρίσεως ευκόλως συμπεραίνεται τό έσφαλμένον τής μετρή- 
σεως τοϋ ύψους τοϋ κιονίου υπό τοϋ Λαμπάκη (1,80). Πλημμελής επίσης 
είναι ή περιγραφή τοϋ άπολεσθέντος κιονίσκου τό όποιον ασφαλώς θά ήτο 
δμοιον μέ τό περιγραφήν ( εικ. 11).

C) Εις τό ήγουμενεΐον τής μονής φυλάσσεται θραϋσμα ενεπίγραφου 
μαρμάρινης επιτύμβιου πλακός πλάτους 0,265, ής τό αριστερόν ύψος είναι 
0,20 τό δεξιόν δε 0,17 καί πάχους 0,03. Ή επιγραφή έχει χαραχθή εντός 
περιθωρίου πλάτους, 0,046 κοσμούμενου διά κλάδων παρεφθαρμένης ελικοει-
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δοΰς ακάνθου (είκ. 12). Σήμερον διακρίνεται to τέλος της επιγραφής, ήτις 
κατά τό δεξιόν τμήμα τυγχάνει λίαν Ιφθαρμένη, εκ πέντε στίχων (ΰψος γραμ
μάτων 0,018, διάστιχον 0,01) έχει δε ως εξής:

ΤΗΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ------ [ΑΝΑ]|ΠΑΥΣΑΤΟ Εΐ|ΣΤΗ ΠΡΟΤΗ Ι0ΥΛΐ[0Υ] j ΚΑΤΑ

ΤΟ ,αψνθ' [ = 1758] | έτος |

Είκ. 12. Τεμάχιον ενεπίγραφου επιτύμβιου πλακός 
φυλαττομένης εις τήν μονήν Γοργοεπηκόου.

ζ) ’Άνωθεν τής θυρας κελλίου παρά τό ήγουμενεΐον εύρίσκεται εντειχι- 
σμένη μαρμάρινη ενεπίγραφος πλάξ διαστάσεων 0,47X0,23 έχουσα οΰτω: 
( είκ. 13 ):

Δ ΝΑ Β ETOS Ο AAMANOC | f ΑΨΜΖ [ = 1747 ] ΩΚΟΔΟΜΙ | 

ΗΓΟΥΜΕ [(Μ)] EBONTOC - | ΚΑΜΟΥ ΕΠΙ ΙΚΟΥ ΤΟΥ | Ησαιου |

Άνακεφαλαιοϋντες δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τήν ιστορίαν τής μονής 
ως ακολούθως. Κατά τά τέλη τοΰ ΙΓ' αίώνος (1296) άνιδρύθη επί τής κορυ
φής τοϋ δ'ρους Γουλάς οχυρόν κάστρον υπό τών βυζαντινών, μετά τήν εγκα
τάλειψην τοΰ Νυκλίου, λαβόν τήν ονομασίαν Τσεπιανά ή Κηπιανά εκ προϋ- 
πάρχοντος τοπωνυμίου πιθανώς ή συνοικισμού. Πέριξ τοϋ κάστρου, μέ τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου, εδημιουργήθη συνοικισμός ου τά ερείπια τών οικιών καί 
αί οχυρώσεις εύκρινώς διακρίνονται παρά τούς πρόποδας. Τήν εποχήν ταΰ- 
την καί μάλιστα κατά τά τέλη τοΰ ΙΔ' ή τάς άρχάς τοΰ ΙΕ' αίώνος άνιδρύθη 
δ ναός τής Κοιμήσεως ως ένοριακός τής κωμοπόλεως τών Τσιπιανών. Τήν
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άποψιν ταύτην στηρίζομεν εις την ομοιότητα την οποίαν παρουσιάζει τό καθο
λικόν από μορφολογικής άπόψεως και κατά τάς διαστάσεις προς τον extra 
muros ναόν τής Κοιμήσεως τοϋ γειτονικού καί συγχρόνου προς τα Τσι- 
πιανά Μουχλίου1. Πιθανώς κατά τά τέλη τού ΙΕ' αίώνος άνιδρΰθη ή σταυ
ροπηγιακή μονή τής Γοργοεπηκόου ή άναφερομένη εις σιγίλλιον τού 1594 
τό οποίον μάλιστα μνημονεύει αρχαιότερα έγγραφα σχετικά προς τήν μονήν. 
Μνείαν τής μονής κατά τον ΙΖ' αιώνα δεν άνευρομεν εις έγγραφον πλήν όμως 
εκ διαφόρων άκιδογραφημάτων και ενθυμήσεων μεταξύ τών ετών 1649-1691 
χαραχθέντων επί τών τοιχογραφιών τής γειτονικής Άναλήψεως, δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν ότι ή μονή κατά τήν εποχήν ταύτην δεν θά ήτο έρημος.

Είκ. 13. Επιγραφή έντειχισμένη είς κελλίον τής μονής Γοργοεπηκόου.

Κατά τά μέσα τοϋ ΙΗ' αίώνος ή μονή εμφανίζει δραστηριότητα, ως Ικ τών 
διαφόρων επιγραφών άς άναφέραμεν συνάγεται (1747, 1749, 1758). Ή 
μονή ύπέστη ζημίας κατά πολιορκίαν επι Ίμπραήμ εκ μαρτυριών διαφόρων 
εγγράφων φυλασσόμενων είς τά Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κράτους. Μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν παρατηροϋμεν προσπάθειαν τών μοναχών προς άνακαίνισιν τής 
εν έρειπίοις ευρισκόμενης μονής. Τό 1834 άναφέρονται ζημίαι είς τάς εγκατα
στάσεις τής μονής καί τό 1836 μνημονεύονται ζημίαι εκ σεισμού. Τό 1848 ή 
μονή ύπέστη άνακαίνισιν εις τά κελλία ιδίως. Τό έτος 1895 τό ήγουμενοσυμ- 
βούλιον τής μονής εδώρισεν είς τό Χριστιανικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον2 
διάφορα κειμήλια καί έτερα ιερά σκεύη τής μονής.

1 Ν. Μουτσόπουλος, Ή Παναγία τοϋ Μουχλίου, Πελοποννησιακά, τ. Γ’, 
1959, σ. 292, 295, είκ. 1.

2 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1894- 1898, σ. 115.
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2. Άνάληψις Τσιπιανών

Εις άπόστασιν ήμιώρου Α τής μονής Γοργοεπηκόου και εις τούς πρό- 
ποδας τοϋ ορούς Γουλά εύρίσκονται τά ερείπια τοϋ ναοΰ τής Άναλήψεως 
τοϋ Χριστού εντός φυσικού σπηλαίου (είκ. 14). Έπί τού αύχένος τού από
κρημνου ορούς σώζονται ερείπια κτισμάτων καί οχυρωτικών κατασκευών, εν 
όλίγοις ολοκλήρου πόλεως με την γνωστήν πολεοδομικήν διάταξιν τών βυζαν
τινών οχυρών πόλεων παρά τούς πρόποδας τών φρουρίων ( Μυστράς, Μουχλί, 
ΙΙαληαχώρα Αϊγίνης κλπ. ). ‘Η εν γένει διάταξις τών ερειπίων ακολουθεί τάς 
υψομετρικάς καμπύλας, δημιουργοΰνται ούτω σκολιαί ατραποί αί όποιαι εΐς 
ωρισμένα τμήματα αντιστηρίζονται υπό άναλημματικών τοίχων καί ετέρων 
οχυρωτικών κατασκευών, κατά διαστήματα δέ διάφορα κτίσματα οικιών έκτε- 
λούν χρέη πύργων. Ή μορφή τών οικιών κατά τήν εποχήν ταΰτην ήτο πυρ
γοειδής, άπουσίαζον δέ παντελώς ανοίγματα εις τά χαμηλότερα μέρη. Ή 
μελέτη τών πέριξ τού Γουλά ερειπίων ως καί τών ετέρων τού Μουχλίου θά 
ήτο λίαν διδακτική διά τήν μορφήν τών βυζαντινών πελοποννησιακών οχυ
ρών πόλεων έκ τού ΙΓ' αϊώνος. Ευτυχώς διασώζονται έ'τι ικανά στοιχεία διά 
τήν αρχιτεκτονικήν καί παλεοδομικήν μελέτην τής άνεξερευνήτου εισέτι, από 
τής άπόψεως ταυτης, περιοχής τής ’Αρκαδίας. Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξε
νεί ή γνώσις τής μορφολογίας τού εδάφους καί ή έν γένει έκμετάλλευσις τών 
καμπύλών ούτως ώστε νά προσπορίζουν τά μέγιστα οφέλη εις τούς κατοι- 
κούντας, δημιουργουμένων τών απαραιτήτων ομαλών επιπέδων καί προσπε
λάσεων. Αί προσπελάσεις ήσαν πάντοτε δλίγαι καί έλεγχόμεναι. Πλήν τών 
οφιοειδών προσπελάσεων ύπήρχον καί τοιαΰται διατεταγμένοι καθέτως προς 
τάς καμπύλας τού εδάφους. Σήμερον θαυμάζομεν τήν ικανότητα τών ανθρώ
πων τής εποχής εκείνης οί όποιοι ήσαν είθισμένοι είς τοιαύτην άναρρίχησιν 
επί τών βράχων. 'Ως υλικόν διά τήν κατασκευήν τών τε τειχών καί τών αστι
κών κατασκευών προσεφέρετο άριστα ό πέριξ βράχος άποτελούμενος έκ τού 
κυανοφαίου αρκαδικού ασβεστόλιθου τού λίαν ανθεκτικού πλήν δυσκολολα- 
ξεύτου. Τό ως άνω υλικόν επηρέαζεν τήν μορφήν τών κατασκευών άποκοπτό- 
μενον κατά μεγάλα, κυκλώπεια σχεδόν, τεμάχια τά όποια συνήθως έκτίζοντο 
έν ξηρφ, μεσολαβούντων μεταξύ τών μεγάλων λίθων καί τεμαχίων πλακοει
δών καί λατυπών. Λόγψ τής τοιαύτης τεχνικής των τά διασωζόμενα ερείπια 
καθίσταται δύσκολον νά χρονολογηθούν, όταν μάλιστα συμβαίνει νά άπου- 
σιάζη ή κατά τήν εποχήν ταύτην έθιζομένη άνάμιξις πλίνθων καί κεράμων. 
Τοιαύτα παραδείγματα βυζαντινών οχυρωτικών, έν ξηρφ, κατασκευών εμελε- 
τήσαμεν έν Γορτυνίι? καί Μουχλίφ 1.

1 Πρβλ. Ν. Κ. Μουτσόπουλον, ε.ά., πίν. 10, είκ. 2.
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ΕΙκ. 14. "Αποψις των ερειπίων τής Άναλήψεως τοϋ Χριστού 
είς τούς πρόποδας τού ορούς Γουλά παρά τά Τσιπιανα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:14 EEST - 3.236.241.27



Αί παρά τήν Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών καί ’Επάνω Χρέπας 409

Τά ερείπια τοϋ ναοϋ τής Άναλήψεως σώζονται εντός σπηλαιώδους εκβα- 
θυνσεως παρά τήν άπόκρημνον βάσιν τοϋ ό'ρους καί είναι δυσχερώς προσπε
λάσιμα σήμερον. ’Ασφαλώς κατά τήν βυζαντινήν εποχήν θά είχεν ή προ- 
σπέλασις καταλλήλως διαμορφωθή διά κλίμακος. Κατά τήν εποχήν δμως τής 
κατακρημνίσεως τής δυτικής προεκτάσεως τοϋ ναοϋ καί τής θολοδομίας του 
εξηφανίσθησαν καί τά ίχνη τής τοιαΰτης προσπελάσεως.

Είκ. 15. Κατατομή τοΰ ναοϋ τής Άναλήψεως Τσιπιανών.

Έκ των σήμερον διασωζομένων λειψάνων καθίσταται προβληματική ή 
εξαγωγή συμπερασμάτων περί τής αρχικής μορφής τοϋ ναοϋ. Έκ τοΰ δλου 
κτίσματος σήμερον σώζεται μόνον ή Α κόγχη καί ή αρχή τοϋ Ν τοίχου 
εφ’ δσον ή Β ύπήξεν αδιαμόρφωτος άποτελουμένη μόνον εξ άδρολαξεΰσεως 
τοϋ βράχου. Ή διάστασις τής Α πλευράς Ισωτερικώς είναι 5,20 τά δε ενα- 
πομένοντα τμήματα τοϋ Ν. τοίχου έχουν μήκος 2,50 (είκ. 15). Τό πάχος τής 
τοιχοποιίας τοϋ τμήματος αϋτοϋ είναι 0,68. Ή κόγχη τοϋ ίεροϋ βήματος, 
χορδής 1,84 καί βέλους 1,03, διαμορφοϋται ήμικυκλική, άπέχουσα τής ΝΑ 
γωνίας κατά 1,53. Ή κόγχη δεν διήκει μέχρι τοϋ εδάφους άλλα μέχρις ϋψους
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0,90 περίπου, διαμορφωθείσης τοιουτοτρόπως της αγίας τραπέζης, προφανώς 
ένεκα ελλείψεως χώρου. Ή τοιχοποιία τής κόγχης μετρηθεΐσα εις τό άνώτα- 
τον κατεστραμμένον αυτής σημεϊον εΰρέθη έχουσα πάχος περίπου 0,90. 'Η 
εξεταζόμενη κόγχη άποτελεΐται, ώς συνήθως, εξ ενός ήμικυλίνδρου καλυπτό
μενου διά τεταρτοσφαιρίου καί έχει μέγιστον ύψος 2,80, διασώζει δέ άξιολο- 
γώτατα ίχνη τοιχογραφιών (εϊκ. 14). Ή κόγχη τής προθέσεως εχει χορδήν 
0,77 καί βόλος 0,35. Είναι όμως δυσκολον να καθορισθή τό ΰψος τής ποδιάς 
της καθότι τό δάπεδον τοϋ ναού είναι σήμερον τελείως ανώμαλον. Φαί
νεται δτι τό δάπεδον τοϋ ναοϋ ανέκαθεν ΰπήρχεν άδιαμόρφωτον άφεθεντος 
κατά τμήμα αλάξευτου βράχου (είκ. 15). Εις την Ν τοιχοποιίαν υπάρχει 
άνοιγμα πλάτους 0,58 τό όποιον επικοινωνεί μετά τοϋ ό'πισθεν τμήματος τοϋ 
σπηλαίου τό όποιον εις τά χαμηλότερα, παρά τό έδαφος, σημεία παρουσιά
ζει ποικίλας διαστάσεις, από 0,60-1,70, καθ’ ϋψος δέ έλαττοϋται επειδή ό 
ό βράχος δημιουργεί σπηλαιώδη επικάλυψιν υπέρ τον ναόν. ’Ίσως ή επικοι
νωνία αυτή ήτο σκόπιμος, τοϋ ό'πισθεν χώρου χρησιμοποιούμενου ως κρυπτής.

Είκ. 16. Ίχνη ξυλόδεσμου κατά τήν Δ πλευράν 
τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου τοϋ ναοϋ 

τής “Αναλήψεως Τσιπιανών.

Μάς είναι άγνωστον μέχρι ποιου σημείου έφθανεν τό μήκος τοϋ ναοϋ 
λόγφ τής κατακρημνίσεως τής Δ άπολήξεως. Έκ διαφόρων όμως διασωζομέ- 
νων ιχνών καί μάλιστα εκ τών θεμελίων άναλημματικοϋ τοίχου κατά τό 
σημειον αυτό (είκ. 14, 15) εξάγεται τό συμπέρασμα ότι ό ναός, λόγφ προ
φανώς τής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, τό όποιον τφ όντι κατά τό σημειον 
αυτό κατέρχεται άποτόμως, ετερματίζετο εις άπόστασιν 3,00 μ- εκ τής 
Α πλευράς. Τοιουτοτρόπως τό σχήμα τής κατόψεως παρουσιάζει πλάτος
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μεγαλϋτερον τοϋ μήκους, ή δέ κόγχη τοϋ ίεροϋ διεμορφώθη κατά τήν θέσιν 
ταύτην προφανώς εκ λόγων προσανατολισμού. 'Ομοίαν διαμόρφωσιν παρου
σιάζει καί ό εντός σπηλαίου επίσης διατεταγμένος ναός τής ‘Αγίας Έλεοϋ- 
σης (αδημοσίευτος) 6 άνωθεν τοϋ μαντινειακοϋ χωρίου Βλαχέρνα (Μπεζενΐ- 
κον) ευρισκόμενος1.

'Ο Δ άναλημματικός τοίχος έφερε κατά διαστήματα ξυλόδεσμους εκ 
κέδρου οριζοντίους καί καθέτους, τινές τών όποιων διακρίνονται κατά τήν 
ΝΔ πλευράν εις άξιόλογον κατάστασιν (είκ. 16). Ή διάσωσις τοιοϋτων ξυλο- 
δέσμων έκ τοϋ ΙΔ'-ΙΕ' αιώνος αποτελεί ενδιαφέρον τεκμήριον τής καλής 
επιλογής καί χρήσεως τοϋ ξΰλου κατά τήν εποχήν ταΰτην· Είς τό κατώτερον 
σημεΐον τοϋ Ν τοίχου διακρίνονται ίχνη ανακουφιστικής άψΐδος διότι προ-

Είκ. 17. Κιονόκρανον επί της κόγχης 
τοΰ Ιερού τής Άναλήψεως.

φανώς τό έδαφος εις τό σημεΐον αυτό δεν θά παρουσίαζεν ικανοποιητικήν 
άντίστασιν, τοιουτοτρόπα)ς δέ μετεφέρθησαν αί ωθήσεις είς πλέον ανθεκτικόν 
σημεΐον. Είς ύψος τι υπέρ τήν κόγχην τής προθέσεως άνεύρομεν ίχνη κογχυ- 
λιατών λελαξευμένων, οί όποιοι άπετέλουν τάς γενέσεις θόλων βαινόντων 
καθέτως προς τον άξονα τοΰ ναοΰ ( είκ. 14, 15). Ή ένδειξις αϋτη οδηγεί 
ημάς είς τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων περί τοϋ τρόπου έπικαλϋψεως αΰτοϋ. 
Έρευνώντες καί κατά τό συμμετρικόν ως προς τήν αψίδα τοϋ ίεροϋ σημεΐον, 
άνεύρομεν δμοια επίσης ίχνη θολητών, προσδιορίζοντα τάς γενέσεις τών

1 Καί είς παλαιοτέρας έποχάς έχομεν παραδείγματα ναΐσκων ή ασκητηρίων δια
τεταγμένων δίκην όστρέων επί παρειών βράχων. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Ή μονή 
τής 'Αγίας Λαύρας, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος, 1925, σ. 185, είκ. 3, σ. 
186, είκ. 4.
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εγκαρσίων θόλων. Τά άναφερθέντα ίχνη είναι νομίζομεν ενδεικτικά τής δλης 
καλυψεως τοΰ ναοΰ. Τό κεντρικόν τμήμα τό περιλαμβάνον την κόγχην τοΰ 
ϊεροΰ βήματος έκαλΰπτετο προφανώς δι’υπερυψωμένου ήμικυλινδρικοΰ θόλου 
τοΰ οποίου ό άξων ήτο κάθετος προς τούς προηγούμενους, έστεγάζετο δηλαδή 
ό ναός διά σταυρεπίστεγου καλυψεως. 'Η θυρα εισόδου τοΰ ναοΰ, ως εκ τής 
διαμορφώσεως τοΰ εδάφους εξάγεται εύρίσκετο πιθανώτατα εις την Δ πλευ
ράν καί κατά την ΒΔ γαινίαν τοΰ ναοΰ.

Είκ. 18. Τοιχογραφίαι τοΰ κατωτέρου τμήματος τής κόγχης 
τοΰ ίεροϋ βήματος τής Άναλήψεως Τσιπιανων.

Έπ'ι τής ποδιάς τής αγίας τραπέζης άνευρομεν δωρικόν κιονόκρανον τών 
ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, ως εκ τής μορφής καί τής κατασκευής του εξάγε
ται, τό όποιον έχει διάμετρον βάσεως 0,26, ολικόν ύψος μετά τοΰ άβακος 
0,265. Τό πλάτος τοΰ άβακος είναι 0,68 καί τό ύψος του 0,08, κάτωθι τοΰ 
άβακος καί εις άπόστασιν 0,036 υπάρχει ταινία (είκ. 17).

Τά μοναδικά λείψανα εφ’ ύγροΐς τοιχογραφήσεως διατηροΰνται εις την
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κόγχην της άψΐδος τοϋ ιερού, λίαν αξιόλογα, πλήν δυστυχώς κατεστραμμένα 
λόγφ πτώσεως τοϋ Ιπιχρίσματος, κακοποιηθέντα μεταγενεστέρως εκ της γνω
στής μανίας των ευλαβικών επισκεπτών προς άποθανάτισιν τοϋ ονόματος 
των έπι τών μνημείων ( είκ. 18 ) *. Αί τοιχογραφίαι έχουν ίστορηθή επί υπο
στρώματος ήχυρωμένου ασβεστοκονιάματος πάχους 0,006 - 0,008. Τό δλον ύψος 
τής κόγχης, ήτις έχει ίστορηθή κατά ζώνης, είναι 2,80. Ή κατώτερα ζώνη 
έχει ύψος 0,905, ή μεσαία 1,49 ή δε ανώτερα 0,41 καταλαμβάνουσα ολον τό 
πλάτος τοϋ τεταρτοσφαιρίου. Τό περιθώριον τής κόγχης καί αί ζώναι διαχω
ρίζονται δΓ έρυθράς ταινίας πλάτους 0,038 εκατέρωθεν τής οποίας υπάρχει 
λευκόν περιθώριον πλάτους 0,004.

Εϊς τήν κατωτέραν ζώνην εϊκονίζονται τρεις ίεράρχαι ίερουργοϋντες 
Γρηγόριος ό Θεολόγος, Ιωάννης δ Χρυσόστομος, Αθανάσιος δ “Αλεξανδρείας, 
φέροντες πολυσταυρία φελόνια καί κρατούντες ανοικτά είλητάρια ένθα ανα
γράφονται, ως συνήθως, αποσπάσματα τής λειτουργίας. Τα πρόσωπα είναι 
σχεδόν κατεστραμμένα. “Εκ τοϋ κεντρικού θέματος διεσώθησαν μόνον αί πτέ
ρυγες τοϋ ενός εκ τών εκατέρωθεν τής αγίας τραπέζης αγγέλων, δεξιά δε δια- 
κρίνονται αί μορφαί ετέρων ιεραρχών (είκ 14-18). 'Η ύπερκειμένη ζώνη μέ 
τήν παράστασιν τής Κοινωνίας τών “Αποστόλων έχει κατά μέγα μέρος κατα
στροφή. “Αριστερά διακρίνονται οί έξ μαθηταί κατά σειράν. 'Ο πρώτος κύπτει 
διά νά δεχθή τήν κοινωνίαν, οί άκολουθοΰντες στρέφονται άνά ζεύγη προς 
άλλήλους. Τό βάθος πληροί σύνθετον οικοδόμημα Ικ στοών, αριστερά υψη
λόν κτήριον τό όποιον Ιν μέρει σκεπάζει Ιρυθρόν ύφασμα μετά χάριτος έρριμ- 
μένον.

“Η πλατυτέρα επί τοϋ τεταρτοσφαιρίου, ένδεδυμένη πορφυροϋν μαφό- 
ριον εϊκονίζεται καθημένη επί μεγάλου θρόνου, φέρουσα εις τήν αγκάλην της 
τον εύλογοΰντα Χριστόν (είκ· 19). Τήν δεξιάν, ήτις κρατά τό έγχείριον, στη
ρίζει επί τοϋ γόνατος τήν δέ άριστεράν επιθέτει επί τοϋ ώμου τοϋ παιδιού. 
Συμφώνως προς λίαν συνήθη παραδεδομένον βυζαντινόν τύπον τον όποιον 
μιμούνται καί αί μεταβυζαντινοί τοιχογραφίαι τοϋ “Άθω1 2. “Εκ τών δύο 
προσκυνούντων αρχαγγέλων σώζεται δ Μιχαήλ καί μικρόν τμήμα τής κεφα
λής καί τοϋ άκρου τοϋ πτερού τοϋ Γαβριήλ. Εις κλίμακα ίκανώς μικροτέραν 
τής Θεοτόκου δ αρχάγγελος, κύπτει προτείνων τάς χεΐρας κεκαλυμμένας υπό 
τό πλατύ ίμάτιον, έχων τήν μίαν πτέρυγα υπέρ τήν κεφαλήν καί τήν άλλην 
εγγίζουσαν τό έδαφος. Παρά τούς πόδας του καί μέχρι τοϋ θρόνου επί τοϋ

1 Ευχαριστίας οφείλω εις τήν κ. Μαρίαν Σωτηρίου διά τάς πολυτίμους πάντοτε 
πληροφορίας της καί ιδιαιτέρως τάς σχετικάς μέ τήν τοιχογραφίαν.

2 Μ. καί Γ. Σωτηρίου, Είκόναι τής Μονής Σινά, Άθήναι 1958, τ. Α', είκ. 
232, τ. Β', σ. 202, ένθα καί σχετ. παραπομπαί.
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πρασίνου εδάφους διακρίνεται τμήμα επιγραφής: CE IIPOCKYNΟΥΜΕΝ 

(εικ. 20).
Τό ώραΐον, πλήρες έκφράσεως, υψηλής γαλήνης, πρόσωπον τής Θεοτό

κου μέ τα λεπτά κανονικά χαρακτηριστικά είναι εΐργασμένον μέ μεγάλην επι
μέλειαν καί ακριβές σχέδιον. Είς τον γενικόν τόνον ώχρας σμαραδόχρους 
πράσινη σκιά και φωτειναΐ ψιμιθίαι δίδουν λεπτήν πλαστικότητα εις τό πρό
σωπον. Μέ όμοίαν λεπτότητα αποδίδεται καί τό παιδικόν πρόσωπον τοϋ Χρι
στού. Ή δλη παράστασις τής Θεοτόκου δεικνύει όρθάς αναλογίας καί άντί- 
ληψιν τής τρίτης διαστάσεως μέ τον έντεχνον, έκ ζωηρών κηλίδων καί γραμ
μών φωτισμόν καί την μαλακότητα τής πυκνής πτυχολογίας.

Είκ. 20. ’Επιγραφή επί τής κόγχης 
τοϋ ίεροΰ βήματος τής Άναλήψεως.

Τον αρχάγγελον διακρίνει πλήρης χάριτος καί ευστροφίας κίνησις. Είς τό 
έλαφρόν πολύπτυχον ένδυμα αριστοτεχνικός φωτισμός διαγράφων τάς ρυθμι
κός γραμμάς των πτυχώσεων προσδίδει είς αυτό άέρινον διαφάνειαν. Την 
μικράν χαρίεσσαν κεφαλήν μέ τό εκφραστικόν πρόσωπον εΐργασμένην μέ τά 
αυτά χρώματα ωμής καί έψημμένης δμπρας καί σμαραγδινης σκιάς, διακρίνει 
ελευθερία έκτελέσεως καί ζώσα φυσικότης. Τήν διακοσμητικότητα των πτε
ρύγων τονίζουν οί χρωματισμοί: ζωηροί φωτεινοί τόνοι επί υποστρώματος 
δ'μπρας εναλλάσσονται μέ ζωηρούς τόνους εις τάς παρυφάς.

Οί ανωτέρω χαρακτήρες τής τέχνης μαρτυρούν δτι πρόκειται περί άρί- 
στου έργου τής παλαιολογείου ’Αναγεννήσεως καί συνδέουν τά πολύτιμα 
ταύτα λείψανα των τοιχογραφιών τού ναού τής Άναλήψεως προς τάς τοιχο
γραφίας τού Μυστρά καί ιδίως προς τάς τού Αφεντικού.

Μεταξύ τών διαφόρων νεωτέρων χαραγμάτων καί ενθυμήσεων έν οΐς 
«1649 Αύγούστου» καί έτερον «1691» άπαντώμεν λίαν ενδιαφέροντα σύν
τομα χρονικά επί διαφόρων γεγονότων καί άκιδογραφήματα τά όποια χρή- 
ζουν ιδιαιτέρας ερεύνης.
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3. Μονή 'Αγίου Νικολάου Βαρσών.

Ή μονή Βαρσών ή Βρασών1 τιμάται επ’ όνόματι τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
επισκόπου Μύρων τής Λυκίας καί ανήκει εις τον δήμον Κορυθίου2 * τής §παρ· 
χίας Μανιινείας. Εύρίσκεται επί τής Ν παρειάς τοΰ Παρθενίου όρους πλη
σίον των χωρίων Λουκά καί Νεοχωρίου (Νιοχώρι). Έκ Τριπόλεως πλησιε- 
σιεστέρα είναι ή επίσκεψις τής μονής μέσιρ Νεοχωρίου. Κατά την πορείαν 
ταύτην δεξιά ημών δεσπόζει τό όρος Σαμαράδες καί επ’ αριστερά τό όρος 
Άγιάννη είς τούς πρόποδας τοϋ οποίου διακρίνονται τά ερείπια τοϋ Ναοϋ 
τής Ζωοδόχου Πηγής καταστραφέντος επί Τουρκοκρατίας. Συνεχίζοντες την 
πορείαν άνερχόμεθα είς διάσελλον όπου συναντώμεν Ναόν τιμώμενον επ’ όνό- 
ματι τής ύψώσεως τοϋ Τιμίου Σταυροϋ. Δεξιά προβάλλει όρος υπό τών εντο
πίων όνομαζόμενον Ψηλή ράχη καί επ’ αριστερά τό πρόβουνον τοϋ Παρθε
νίου όρους Κουτροϋφι, επί τής παρειάς τοϋ οποίου έχει άνεγερθή ή μονή.

'Η αρχαιότερα μνεία τής μονής (23 Φεβρουάριου 1089) εύρίσκεται εις 
τον ύπ’ άριθ. 180 κώδικα τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος καί εν 
φύλ. 176« , άντιγραφεΐσα υπό τοϋ Ν. Βέη8 καί έχουσα ως εξής:

«•f ή μέν χειρ’ ή γράψασα, σήπετε τάφω’ 
τό δε γράμμα μένη | είς χρόνους πληρέστατους »

« Έπληρώθη συν Θ(ε)ώ- μη(νί) φε(β)ρ(ουαρίφ) κγ ήμέρ(ςι) παρα(σκευή) 
ώρςι β ίνδ(δικτιώνος) ιβ | τοϋ έτους ,ςφ\ζ. Δια χειρό(ς) άνδρε(ου) νοτ(α)ρ(ίου) 
καί καλιγράφου' | καί ει τι έγίνετο άχρη ψΐλοΰ σφάλματο(ς)- διά τον Χ(ρι- 
στό)ν συγχω(ρήσα)τέ μοι»

f έγένετο η έξοδος παρά θεοφυλάκτου (μον)αχ(οϋ) καί ίερέως | τοΰ νη- 
κληώτου τ(ή)ς μονής-ου αγίου νικολάου τ(ή)ς βάλτ (ας) | καί οι άναγινδ- 
σκοντες εύχεσθε περί αύτοϋ :»

’Εκ τοϋ σημειώματος συμπεραίνομεν ότι ή μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
τής Βάλτας είναι ή Μονή Βαρσών4 5 * *. Ή Βάλτα, κατά τον Βέην, είναι έτερος 
τύπος τοϋ βάλτος, υποκοριστικόν δε τοΰ βάλτος - βάλτα 8 είναι τό Βαλτέτσι

1 Ν. Β έ η ς, Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας, Βυζαντινά Χρονικά, τ. ΙΑ", Πε- 
τρούπολις 1904, σ. 63-72.

2 Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, Μοναστηριακά, Φ. 325. A. Ζ. Μ. Μ ά μ ο υ κ α, 
Τά Μοναστηριακά, έν Άθήναις 1859, σ. 156.

5 Έ.ά., σ. 66.
4 Πρβλ. D. Zakythinos, Be Despotat Grec de Moree, τ. B’, Athenes 

1953, σ. 303.
5 Τόν τύπον βάλτα, άπαντώμεν καί είς τό έν Πάρφ μονύδριον τής Ζωοδόχου

πηγής έν τοποθεσία Λάκκου Βάλτα, είς σιγίλλιον τοΰ έτους 1652. Πρβλ. Δ. Α. Ζα-
κυθινόν, Ελληνικά, τ. Β', 1929, σ. 157.

16 - 4 -1960
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(χωρίον). ’Όντως παρά την μονήν Βαρσών γειτνιάζει μικρόν έλος καί σήμε
ρον, άλλοτε πιθανώς μεγαλύτερων διαστάσεων. Λίαν σημαντική, προσέτι, διά 
τήν μελέτην τοϋ καθολικού είναι ή πληροφορία καθ’ ήν ό δαπανήσας διά 
τήν γραφήν τοϋ ανωτέρω κωδικός Θεοφύλακτος μοναχός καί νοτάριος ήτο 
Νυκλιώτης ήτοι εκ τής μεσαιωνικής κατά τήν Τεγεάτιδα πόλεως1.

Ή αρχική διάταξις καί μορφή τών κελλίων καί τοϋ καθολικού τής μονής 
μάς είναι άγνωστος. Ή εις τήν σημείωσιν τού Κωδικός 180 τής ’Εθνικής 
βιβλιοθήκης τής Ελλάδος άναφερομένη μονή καί συνεπώς καί τό καθολικόν 
τού ΙΑ' α’ιώνος δεν διασώζονται πλέον. Πιθανώς κατεστράφησαν έκ πυρ- 
καϊάς καί άνεκτίσθησαν μεταγενεστέρως κατά τήν μεταβυζαντινήν εποχήν. 
Εις τήν πρώτην περίοδον πιθανώς ανήκουν ωρισμένα Ικ τών γλυπτών θωρα
κίων καί κιονίων τών έντειχισμένων εις τό νεώτερον καθολικόν ή κατεσπαρ- 
μένων πέριξ τής αυλής τής μονής. Έτερα γλυπτά τεμάχια είναι πολύ πιθα
νόν νά έχουν μεταφερθή αλλαχού.

Είς τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους2 3 * άνεΰρομεν πολύτιμα στοιχεία περί 
τών κτισμάτων τής μονής, χρονολογούμενα προ εκατό ετών, κατά τήν εποχήν 
δηλαδή καθ’ ήν εγένετο γενική επισκευή τής μονής, οπότε καί κατεδαφίσθη- 
σαν ωρισμένα τών παλαιών κτισμάτων. Έκτοτε συνεχίσθησαν αί επισκευαι 
καί μετατροπαι εις τε τό καθολικόν καί τά κελλία, προσετέθησαν δέ πλεΐστα 
προσκτίσματα, ήλλοιώθη συνεπώς εν πολλοΐς ή μορφή τής μονής τό δέ 
καθολικόν Ικακοποιήθη δλως προσφάτως.

’Ήδη από τοϋ 1836 έχομεν πληροφορίας καί περιγραφάς τών κτισμά- 
των είς καταστατικόν πίνακα8, περιέχοντα τήν κινητήν καί ακίνητον περιου
σίαν τής μονής. Συμφώνως προς τον πίνακα ή μονή « περιέχει 5 άνώγεια 
δωμάτια—10 κατώγεια — 4 υπόγεια—1 πύργον σεσαθρωμένον—1 ναόν 
θολόκτιστον — 2 προαύλια έκτάσεως 2 στρεμμάτων έξω τής μονής. 'Υπάρ
χουν καρυδιές 3, αμπελώνες 3 — κηπάριον 1 — εντός τής μονής κυπαρίσσια 3 ».

Είς έτερον έγγραφον υπό χρονολογίαν 10 ’Ιουνίου 1850 διαβάζομεν 
«διάφορα κελλία ώς καί αυτός 6 τοίχος τής μονής ύπέκυψαν είς φθοράν». 
’Εκ τών Ιγγράφων συνάγεται δτι κατά τήν εποχήν ταύτην τά κτίσματα τής 
μονής ’ιδίως τά κελλία καί αί εγκαταστάσεις, άνήκοντα προφανώς εις τήν επο
χήν τής Τουρκοκρατίας ώς έκ τής μορφής καί τής τεχνικής των διαφαίνεται, 
είχον ύποστή μεγάλας καταστροφάς λόγφ ευτελούς κατασκευής. Διά τον λόγον 
τούτον προσεκλήθη ό άνθυπολοχαγός Α. Μομφεράτος, μηχανικός τής οδο
ποιίας Τριπόλεως ό όποιος συνέταξεν έγγραφον υπό ήμερομηνίαν 8 Φεβρουά
ριου 1852 περιγράφων τήν κατάστασιν τών κτισμάτων καί τά έξοδα στοι

1 Ν. Β έ η ς, έ.ά., σ. 66.
2 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φ. 325.
3 Γ.Α.Κ., έ.ά.

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Erog Κ®’ Π
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χειώδους επισκευής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό συνοδεΰον to έγγραφον 
πρόχειρον σκαρίφημα άποτυπώσεως τής ΰπαρχούσης καταστάσεως των κτι- 
σμάτων τής μονής, περιλαμβάνον κάτοψιν και Α πρόοψιν1 (είκ. 21). Τό 
συνοδεΰον την πρόχειρον άποτύπωσιν έγγραφον τοϋ μηχανικού Α. Μομφερά- 
του έχει ώς εξής: « Ό 'Ιερός ναός και τό οίκημα τοϋ ιερέως ψκοδομήθησαν 
επί βυζαντινών αΰτοκρατόρων είναι δε καί τα στερεώτερα μέρη τοϋ κτηρίου. 
"Ολα τά ύπόλοιπα είναι μεταγενεστέρων εποχών προσθήκαι διώροφοι καί 
θολοσκέπαστοι, ενεκεν δε τής άτεχνου κατασκευής των οί μέν θόλοι είναι Ιν 
γένει σχεδόν διαρρηγμένοι τά δέ πρόσωπα έκτος τής κατακορϋφου θέσεώς 
των. "Ινα έπισκευασθώσιν καταλλήλως άναγκαΐον είναι οί μέν θόλοι τών 
άνωγείων νά άντικατασταθώσι διά ξύλινων στεγών, τά δέ πρόσωπα τών κελ- 
λίων νά άνανεωθώσιν από τά πατώματα, ή τοιαϋτη όμως εργασία άπαιτοϋσα 
σημαντικήν δαπάνην περιωρίσθη προς τό παρόν εις τά πλέον επικίνδυνα μέρη 
είναι τά Ιφεξής... δρχ. 2.037,45».

Τά είς την περιγραφήν τοϋ άνθυπολοχαγοϋ Μομφεράτου άναφερόμενα 
τμήματα, τό καθολικόν καί τό οίκημα τοϋ ιερέως, ως άνεγερθέντα επί βυζαν
τινών αΰτοκρατόρων, δέν εΰσταθοϋν. Πάντως είναι πολύτιμος ή πληροφορία, 
ώς μαρτυρία τεχνικοϋ, περί τής άρχαιότητος τούτων έν σχέσει προς τά υπό
λοιπα. Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνομεν δτι προγενέστερα τών διαφόρων κτι- 
σμάτων, τών άναφερομένων ήδη εις τό έγγραφον τοϋ 1836, είναι 6 ναός καί 
ή τριώροφος κατοικία τοϋ ιερέως. Δέν είναι πιθανόν δμως δτι ή μονή, κατά 
τήν προγενεστέραν ταύτην εποχήν, άπετελεΐτο μόνον εκ τοϋ καθολικοΰ καί 
τής κατοικίας του ιερέως. "Ισως τά υπόλοιπα μεταγενέστερα κελλία έκτίσθη- 
σαν Ιπί τών θεμελίων καταστραφέντων άρχαιοτέρων κελλίων, έφ5 δσον μάλι
στα έδέχθημεν δτι κατά τήν θέσιν ταύτην ήδη από τοϋ ΙΑ' αϊώνος ύπήρχεν 
ιερόν καταγώγιον, καταστραφέν άγνωστον πότε. Λογικόν συνεπώς είναι νά 
συμπεράνωμεν πώς μετά τήν καταστροφήν τής αρχικής μονής τοϋ ΙΑ' αίώ- 
νος, άνηγέρθησαν επί τών ερειπίων τό νέον καθολικόν, κατά τήν μεταβυζαν
τινήν ίσως εποχήν, καί αριθμός τις κελλίων κατά τήν σημερινήν περίπου 
θέσιν ή οποία έκ τής μορφολογίας τοϋ έδάφους προσφέρεται κατάλληλος προς 
τοΰτο. Είναι έπίσης πιθανόν δτι ή σημερινή φρουριακή έξωτερική μορφή 
τής μονής διετήρησε τήν αρχικήν τοιαύτην.

'Η μονή, ώς άνεφέραμεν, άνηγέρθη έπί τής απόκρημνου Α παρειάς τοϋ 
ορούς διαμορθωθέντος τοϋ έδάφους είς δύο επίπεδα δι° άναλημματικοϋ τοί
χου, παραλλήλως προς τάς καμπύλας. Είς τό κέντρον τής μονής καί έπί τοϋ 
υψηλότερου έπιπέδου άνιρκοδομήθη τό καθολικόν παραλλήλως έπίσης προς 
τάς καμπύλας, περιβαλλόμενον έν σχήματι Π υπό τών κελλίων τά όποια

1 Γ.Α.Κ., έ.ά., Φ. 325.
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Είκ. 21. Πρόχειρον σκαρίφημα άποτυπώσεως χής μονής χοϋ 'Αγίου Νικολάου Βαρσών 
έκπονηθέν χό εχος 1852 ύπό χοΰ μηχανικοί Α. Μομφεράχου.

"Ανω Β πρόοψις, κάτω, κάτοψις χών κελλίων καί χοΰ καθολικοί.
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παρουσιάζουν τό μέγιστον ύψος κατά την Β πλευράν (εΐκ. 21). 'Ο εν τή 
κατόψει τοϋ Μομφεράτου προσανατολισμός προφανώς είναι λανθασμένος ώς 
έκ τής θέσεως τοΰ ίεροΰ βήματος τοϋ καθολικού διαπιστοϋται. Ή κυρία 
είσοδος τής μονής, ή εν τφ σχήματι ώς μεγάλη είσοδος αναγραφόμενη, εις ήν 
καταλήγει ή εκ Νεοχωρίου άγουσα ατραπός, ευρίσκεται κατά την Α πλευράν 
τής μονής, είναι θολοσκεπής καί μιμείται τον κατά την βυζαντινήν περίοδον 
«διαβατικόν». Διά τής εισόδου ταυτης είσερχόμεθα εις την χαμηλοτέραν 
στάθμην τής μονής, δπου έχομεν έπ’ αριστερά τον άναλημματικόν τοίχον καί 
τάς δυο κλίμακας προσπελάσεως προς τό άνώτερον επίπεδον καί δεξιά διά
φορα ισόγεια καί υπόγεια διαμερίσματα άποθήκας, αχυρώνας και αμπάρια 
προς φυλαξιν τών ζωοτροφιών και σταυλισιν τών ζώων τής μονής· Κατά την 
Δ' πλευράν υπάρχει ετέρα βοηθητική έξοδος οδηγούσα προς τά κηπάρια τής 
μονής ευρισκόμενα κάτωθι τοϋ εν τφ σχήματι αναγραφόμενου ηγουμενείου τοΰ 
σήμερον ώς τράπεζα τής Μονής χρησιμοποιούμενου. Δεξιά τής θϋρας εισόδου 
υπάρχει γωνιακός χώρος άναφερόμενος εν τφ σχήματι ώς «διώροφος θολο
σκέπαστος αποθήκη (αμπάρι)».

’Αριστερά τής εισόδου υπάρχουν διάφορα κελλία, καθέτως προς τάς 
καμπυλας διατεταγμένα, προσπελάσιμα διά λίθινης κλίμακος έκ τής κατωτέρας 
αυλής. Κατά τήν Β πλευράν τήν εύρισκομένην προς τό μέρος τής κατωφέ
ρειας τοϋ εδάφους υπάρχει εν σειρά διώροφον κτίσμα, πλήν ενός τμήματος 
τουτου διαμορφωθέντος εις τριώροφον. Τοϋτο είναι τό υπό τοΰ Μομφερά
του άναφερόμενον ώς άρχαιότερον, καλυπτόμενον διά σταυρεπίστεγου διατά- 
ξεως τών στεγών. Είς τό κέντρον τής πλευράς ταυτης και εις τό χαμηλότερον 
σημεΐον υπάρχει μικρά είσοδος. Ή λειτουργία τών διαφόρων χώρων σημειοϋ- 
ται εν τφ σχήματι ώς εξής, άρχομένων εξ ανατολών: « Άνώγειον μαγειρική, 
κατώγειον αχούρια. Μικρά είσοδος, αποθήκη, ίερέως τριώροφον δωμάτιον, 
συσσίτιον μοναχών ». 'Ως έκ τής κατόψεως, αλλά καί τής προόψεως διαφαί- 
νεται τό προς Δ τμήμα διακρίνεται ώς προγενέστερον τοϋ ΑΒ τμήματος. At 
διαστάσεις τοϋ τμήματος τουτου είναι, πλάτος 5,50 καί μήκος 24,00 μ. Τό 
ΒΑ τμήμα, προεκτεινόμενον έν έσοχή, έχει μήκος 23,00 μ. Είς τήν Δ πλευ
ράν, είς τον ό'ροφον, ύπήρχεν τό ήγουμενεΐον, σήμερον δέ ή τράπεζα τών 
μοναχών. Είς τήν ΝΔ γωνίαν αναγράφεται « κωδωνοστάσιον καί πύργος 
θολοσκέπαστος διώροφος» διαστάσεων 8,50x6,00 σεσαθρωμένος ήδη τό 
1836, κατά τήν μνείαν σχετικοΰ έγνράφου, κατεδαφισθείς προφανώς τφ 1852.

Έν έπαφή προς τήν Β πλευράν τοϋ καθολικού, κατεγράφησαν έν τφ 
σκαριφήματι, « κελλία διώροφα θολοσκέπαστα » μέ χαγιάτι κατά τήν Β πλευ
ράν, άνωθεν τής κρήνης. Είς τήν ΝΔ γωνίαν έπίσης τοΰ καθολικού παρί- 
σταται κτίσμα μέ κελλία διώροφα θολοσκεπή. Τό κωδωνοστάσιον, τά κελλία 
τοϋ καθολικού καί τό τελευταιον άναφερθέν κτίσμα κελλίων, έχουν κατεδα- 
φισθή είς παλαιοτέραν έποχήν, είς τήν θέσιν δέ τοϋ κωδωνοστασίου καί είς
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την προέκτασιν τής Δ πλευράς άνηγέρθησαν νεώτερα πολυώροφα κελλία εκ 
σιδηροπαγούς σκυροδέρματος.

Τό καθολικόν τής μονής ανήκει εις τον σύνθετον τετρακιόνιον τύπον 
τών εγγεγραμμένων σταυροειδών ναών, Ό κυρίως ναός έχει εσωτερικός δια
στάσεις 9,60X6,61 6 δέ νεώτερος νάρθηξ έχει διαστάσεις 3,00x5,90 ( είκ. 
22). Ή ιδιομορφία τοΰ καθολικού συνίσταται είς τό δτι τήν θέσιν τού 
δυτικού ζεύγους τών κιόνων καταλαμβάνουν πεσσοί διαστάσεων 0,62X0,62. 
Οϊ πεσσοί τοΰ ιερού έχουν διαστάσεις 0,64 - 0,67 Χθ,69, ή δέ περίμετρος τών 
κιόνων είναι 1,14. Τό πάχος τής τοιχοποιίας τού κυρίως ναού είναι 0,67 1. 
'Ο τρούλλος τού ναού εγγράφεται Ιντός ορθογωνίου διαμέτρου 4,03 τού 
οποίου αί πλευραί ποικίλλουν μεταξύ 2,56-2,82 καί στηρίζεται άφ’ ενός επί 
τών κλειδών τών τεσσάρων ήμικυλινδρικών θόλων τών κεραιών τοΰ σταυρού 
και άφ’ ετέρου επί τών τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων (λοφίων). Αί δυνά
μεις μεταφέρονται μέσφ τών τεσσάρων στηριγμάτων εις τό έδαφος, διά τών 
τεσσάρων δέ ήμικυλινδρικών θόλων είς τήν εξωτερικήν τοιχοποιίαν. Τά τέσ- 
σαρα έναπομένοντα γωνιακά τμήματα διαστάσεων 1,35- 1,40X1,93 καλύπτον
ται δι’ ελλειψοειδών ασπίδων επί λοφίων τών οποίων ό μέγας άξων δέν διή- 
κει καθ’ ολην τήν μεγάλην διάστασιν τού ορθογωνίου τής κατόψεως, αλλά ή 
άσπίς στηρίζεται κατά τά πέρατα τού μεγάλου άξονός της επί προβόλων μορ
φής κοίλων κυματίων,

Τό ιερόν βήμα καλύπτεται διά προεκτάσεως τής Α ήμικυλινδρικής 
κεραίας τού σταυρού, τά δέ διαμερίσματα τής προθέσεως καί τού διακονι
κού δι’ ήμικυλινδρικών θόλων τών οποίων ό άξων βαίνει παραλλήλως προς 
τον άξονα τοΰ ναού. Αί τρεις ήμικυκλικαί κόγχαι τοΰ ιερού βήματος, τής 
προθέσεως καί τού διακονικού έξωτερικώς, κατά τήν Α πλευράν, διαμορ- 
φούνται ήμιεξαγωνικώς. Ή ολη κατασκευή έξωτερικώς τής τοιχοποιίας τών 
κογχών προδίδει διαφορετικήν εποχήν.

Ό νάρθηξ στεγαζόμενος δι’ ήμικυλινδρικών θόλων διατεταγμένων καθέ- 
τως, ασφαλώς προσεκολλήθη είς τον κυρίως ναόν είς μεταγενεστέραν εποχήν 
διότι διακρίνομεν είσέτι κατά τήν Δ εξωτερικήν πλευράν τού κυρίως ναού 
ήμικεκαλυμμένα ανάγλυφα θωράκια. 'Ο άξων τής κεντρικής καμάρας ευρί- 
σκεται είς υψηλοτέραν στάθμην καί είναι παράλληλος προς τον άξονα τού 
ναού (είκ. 22). Τό πλάτος τοΰ νάρθηκος έσωτερικώς δέν διήκει καθ’ δλον 
τό πλάτος τού ναού προφανώς λόγφ ύπάρξεως βράχου κατά τήν Ν πλευράν. 
Είς τό σημεΐον τούτον αυξάνεται άφ’ ενός τό πάχος τής τοιχοποιίας, άφ’ ετέ
ρου δέ διαμορφούται δ χώρος, διά δύο αναβαθμών, κλιμακοειδώς. Ή θύρα

1 Τό εξωτερικόν μήκος τοΰ ναοΰ κατά τήν Β πλευράν είναι 14,50 καί κατά τήν 
Ν 14,80. Ή χορδή τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ 2,48 καί τό βέλος 1,20. ‘Η χορδή τής 
κόγχης τοΰ διακονικοΰ 1,18 καί τό βέλος 0,42.
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Είκ. 22. Κάΐοψις τοΰ καθολικού τής μονής Βαρσών,
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τοϋ κυρίως ναού, ή σήμερον επικοινωνούσα μετά τού νάρθηκος δεν εύρίσκε- 
ται κατ’ άξονα άλλ’ έκκέντρως, ομοίως καί ή εξωτερική Δ θύρα τού νάρθη- 
κος (εικ. 22).

Είκ. 23. Σκαρίφημα τοΰ καθολικού καί τών Α κελλίων 
ώς είχον κατά τό έτος 1948 (Ν. Μουτσόπουλος).

'Η κάλυψις τού κυρίως ναού ακολουθεί τό κατά τήν περίοδον τής τουρ
κοκρατίας εφαρμοζόμενου σύστημα δπου ή δίκλινης στέγη ή καλύπτουσα τήν 
Α καί Δ κεραίας τοΰ σταυρού συνεχίζεται καλύπτουσα καί τά γωνιαία διαμε
ρίσματα. Έκ τής δικλινούς ταύτης στεγάσεως εξέχει μόνον ή εγκάρσιά κεραία 
τού σταυρού καλυπτόμενη ωσαύτως διά δικλινούς στέγης (εικ. 23). Τοιαύτη 
στέγασις απαντάται εις ναούς τού αυτού τύπου καί τών αυτών διαστάσεων 
τής γειτονικής περιοχής τής Γορτυνίας τού IT' αίώνος καί μεταγενεστέρους. 
Συγκεκριμένως εϊς τήν Ζωοδόχον Πηγήν Καρυταίνης, εις τον "Αγιον Νικό
λαον Καρυταίνης, δπου δμως κατ’ εξαίρεσιν τά γωνιαία διαμερίσματα καλύ
πτονται διά φουρνικών εξεχόντων τής δικλινούς στέγης1, εϊς τό καθολικόν 
τής Νέας Μονής τού Φιλοσόφου παρά τήν Δημητσάναν, εις τό καθολικόν 
τής Νέας Μονής Καλαμιού ε’ις ναούς τής Στεμνίτσης καί εϊς άπαντα σχεδόν

1 Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς, Ή αρχιτεκτονική των ’Εκκλησιών καί τών Μονα- 
στηρίων τής Γορτυνίας, Άθήναι 1956, σ. 52, είκ. 28, σ. 62, είκ. 34, σ. 63, είκ. 35.
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τά νεώτερα παραδείγματα τοΰ ως δίνω τύπου, τά περί τούς χρόνους τής άπε- 
λευθερώσεως άνεγερθέντα *.

Είκ. 24. ΒΔ άποψις τοΰ καθολικού τής μονής τοΰ ‘Αγίου Νικολάου Βαρσών (1958).

'Ο νάρθηξ Ιπίσης καλύπτεται διά δίκλινους στέγης κατά τον άξονα τοΰ 
ναοΰ αλλά είς χαμηλοτέραν στάθμην ευρισκόμενης τής στεγάσεως τοΰ κυρίως 
ναοϋ. Δεν αποκλείεται ή μορφή τής σημερινής διατάξεως των στεγών τοΰ 
κυρίως ναοΰ νά προέκυψεν |χ μεταγενεστέρας Ιπικεραμώσεως, αν καί τοΰτο 
είναι σχετικώς σπάνιον. Δεχόμενοι δμως αυτήν ως την αρχικήν, εχομεν εν 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα στεγάσεως ναοϋ των χρόνων τής Τουρκοκρα
τίας καί δη τοΰ IT" - ΙΖ' αίώνος. 1

1 Έ.ά., σ. 87 έξ.
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"Οτε Ιπεσκέφθημεν διά πρώτην φοράν τήν μονήν τό έτος 1948 δεν 
ειχεν επιχρυσθή εκ δευτέρου τό καθολικόν και ιδίως τό τύμπανον τοϋ οκτα
γωνικού τρούλλου, τό όποιον διέσωζε τήν δι= ίσοδόμων ορθογωνίων ασβε
στόλιθων δομήν του καί τήν χαρακτηριστικήν ολίγον κάτωθεν τής κορυφής 
τών όρθογονίων, κατά τά σημεία τού όρίζοντος, ανοιγμάτων, οδοντωτήν ται
νίαν (εϊκ. 23). Τό γεΐσον τοϋ τυμπάνου τοϋ τρούλλου επίσης έχαρακτήριζεν 
διπλή σειρά οδοντωτών ταινιών τής άνωτέρας εν προβόλφ έξεχούσης καί 
επί ταύτης κατέληγεν ή μορφή οκταέδρου πυραμίδος νεωτέρα κεράμωσις. Τά 
ανοίγματα τοϋ τρούλλου καλύπτονται έτι καί σήμερον διά φατνωμάτων εκ 
μαρμάρου διατρυπωμένου διά τριών κυκλικών οπών.

Κατά τήν δευτέραν επίσκεψιν τής μονής κατά τό θέρος τοϋ έτους 1958 
ό ναός ειχεν έπικαλυφθή εξ ολοκλήρου διά παχέος ασβεστοκονιάματος, πρά
γμα τό όποιον επέφερεν άλλοίωσιν τής μορφής του καί απώλειαν τής κλί- 
μακος. Ή τοιαύτη επικάλυψις άπέκρυψεν Ιδίως τήν κομψότητα τοϋ τρούλ
λου, Ιπιπροσθέτως δε άνηγέρθη ύπερ τον νάρθηκα καί άνωθεν τής εισόδου 
μονόλοβον κωδωνοστάσιον (είκ. 24). Ή Ν πλευρά τοϋ ναού ή πλησιεστέρα 
προς τούς ύπερκειμένους βράχους εχει διατηρήσει τήν αρχικήν διαμόρφωσιν 
αυτής.

Συγκρίνοντες τάς εσωτερικός διαστάσεις τοϋ καθολικού τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου με ναούς τοϋ συνθέτου τετρακιονίου τύπου, τής γειτονικής Ιπαρχίας τής 
Γορτυνίας παρατηροϋμεν ομοιότητας.

At παρά τήν Τρίπολιν μοναΐ Γοργοεπηκόου, Βαρσών και 'Επάνω Χρέπας 425

’Ονομασία καί Θέσις ναοΰ
’Εσωτε
ρικόν 

μήκος A

’Εσωτε
ρικόν 

πλάτος Β

A
Β

’Εμβαδόν
τ.μ.

Αιών μ.Χ.

“Αγιος Νικόλαος Βαρσών.................. 9,60 6,60 1,45 64,0 —

Ζωοδόχος Πηγή Στεμνίτσης .... 8,80 6,70 1,31 59,0 ΙΖ'

Ζωοδόχος Πηγή Καρυταίνης .... 9,50 7,00 1,36 66,5 IT' - ΙΖ'

Άγιος Νικόλαος Καρυταίνης .... 11,00 7,30 1,51 80,0 IT' - ΙΖ'

Νέα Μονή Φιλοσόφου παρά τήν Δη- 
μητσάναν .......................... 9,20 6,40 1,42 58,0 ΙΖ' (1693)

Εν γενικαΐς γραμμαΐς οί ναοί ούτοι παρουσιάζουν μεταξύ των μεγάλην 
ομοιότητα. Ίο καθολικόν, ιδίως, τής Νέας Μονής τοϋ Φιλοσόφου εχει τάς 
αυτάς περίπου διαστάσεις 9,20X6,40, εμφανίζει όμως ώρισμένας παραλ- 
λαγας ιδίως εις τήν εξωτερικήν διαμόρφωσιν τών κογχών τής προθέσεως καί
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τοΰ διακονικοί, αί όποΐαι έγγράψονται εις χδ πάχος τής Α τοιχοποιίας πρά
γμα τό οποίον προδίδει μεταγενεστέραν εποχήν τής τών ήμιεξαγωνικών κογ
χών τοΰ 'Αγίου Νικολάου Βαρσών. Ή κυκλική επίσης διαμόρφωσις τοΰ 
τυμπάνου τοΰ τρούλλου τής Ν.Μ. Φιλοσόφου προδίδει καί πάλιν μεταγενε 
στέραν εποχήν κατασκευής τής τοΰ οκταγωνικού τυμπάνου, τού Αγίου Νικο
λάου. Αί ως άνω παρατηρήσεις επί τών μορφών καί τών επί μέρους στοι
χείων (τυμπάνου τρούλλου, κογχών κ.λ.π.) τών εγγεγραμμένων σταυροειδών 
ναών, ισχύουν μεταξύ ναών μεταγενεστέρων τοΰ ΙΕ' αΐώνος. "Αξιόν παρα- 
τηρήσεως επίσης είναι δτι τά γωνιαία διαμερίσματα, τα μεταξύ τών σταυρο
καμαρών καί τοΰ ορθογωνίου τής κατόψεως καλύπτονται, εις άπαντας τούς 
ανωτέρω συγκρινομένους ναούς, δι° ελλειψοειδών ασπίδων επί λοφίων1. Ό 
λόγος τέλος τών εσωτερικών διαστάσεων τών ναών A : Β κατά τον IT' καί 
ΙΖ' αιώνα, οπότε καί εφαρμόζεται κατά προτίμησιν, ιδίως ως καθολικόν, ό 
τύπος τοΰ συνθέτου τετρακιονίου ναοΰ, υπό τήν εξεταζομένην μορφήν, ποι
κίλλει από 1,30-1,50.

Πλέον ουσιαστική διαφορά μεταξύ τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών 
συνθέτων τετρακιονίων ναών, οϊ όποιοι μάλιστα χαρακτηρίζουν τον τύπον 
τής Σχολής τής Πρωτευούσης2, είναι δτι τό ορθογώνιον, τό όριζόμενον υπό 
τοΰ εγγεγραμμένου σταυρού, εις τό όποιον προσκολλάται αύτοτελώς ό χώρος 
τοΰ ίεροΰ εις μεν τόν βυζαντινόν τύπον είναι κατά τό πλεΐστον τετράγωνος 
ενώ εϊς τόν μεταβυζαντινόν τύπον κλίνει προς τό ορθογώνιον, έχον τήν διά- 
στασιν τοΰ μήκους μεγαλυτέραν. Είς τόν έξεταζόμενον ναόν τοΰ ‘Αγίου Νι
κολάου ό λόγος τοΰ μήκους προς τό πλάτος, τοΰ χώρου τοΰ εγγεγραμμένου 
σταυρού Ιξαιρουμένου δηλαδή τοΰ ίεροΰ, είναι 1,18.

Έκ τών ως άνω παρατηρήσεων είναι δυνατόν νά κατατάξωμεν τόν εξε- 
ταζόμενον ναόν μεταξύ τοΰ IT' καί ΙΖ' αϊώνος καί μάλιστα εις τάς άρχάς 
τοΰ ΙΖ' αίώνος. Είς τούτο μάς υποβοηθούν αϊ κομψαι άναλογίαι κατά τε 
τήν κάτοψιν καί ιδίως τήν διάπλασιν τών όγκων Ιξωτερικώς. Ή διαμόρ- 
φωσις τοΰ τυμπάνου τοΰ τρούλλου, ή εξωτερική διαμόρφωσις τών κογχών 
τοΰ ίεροΰ καί τέλος ό εσωτερικός εν γένει χώρος, αποπνέουν αρχαιότητά τινα.

Έπί τής εξωτερικής τοιχοποιίας τών κογχών τοΰ ίεροΰ βήματος, τής 
προθέσεως καί τοΰ διακονικοΰ έχουν εντειχισθή διάφορα ανάγλυφα θωρά
κια, κιόνια καί επίκρανα κιονίων, άνήκοντα προφανώς είς ναόν ή ναούς 
παλαιοτέρας εποχής, πιθανώς έκ τοΰ καταστραφέντος προγενεστέρου καθολι-

1 Πρβλ. έν Ν. Μουτσοπούλου, ε.ά., Ζιοοδόχον Πηγήν Στεμνίτσης, σ. 40, 
είκ. 21. Ζωοδ. Πηγήν Καρυταίνης, σ. 50, είκ. 26. "Αγιον Νικόλαον Καρυταίνης, σ. 
61, είκ. 33. Ν. Μ. Φιλοσόφου, σ. 70, είκ. 39.

2 Περί τών ναών τοϋ τύπου τής Σχολής τής Πρωτευούσης πρβλ. G. Millet, 
L’ecole Grecque, σ. 55 έξ., 69.
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κοϋ τής μονής προερχόμενα ή τέλος αλλαχού μεταφερθέντα' απαντα επί ψαμ
μίτου λαξευθέντα. Ό τρόπος τής διατάξεως τούτων μαρτυρεί πρωτόγονον 
διάθεσιν καί λαϊκήν αφέλειαν εκδηλουμένην διά τής συμμετρικής παραθέ- 
σεως τούτων, πάντως φανερώνει άγνοιαν τής λειτουργικής θέσεο>ς των με
λών τούτων (εΐκ. 25). Έκ τής παρατηρήσεως ταύτης εξάγομεν τό συμπέρα-

Είκ. 25. ’Αρχιτεκτονικά μέλη έντειχισθέντα εις τήν εξωτερικήν Α δψιν 
τής κόγχης τοϋ ίεροϋ βήματος τοϋ καθολικού τοΰ 'Αγίου Νικολάου.

σμα δτι κατά τήν εποχήν άνοικοδομήσεως τοΰ τμήματος τούτου τοϋ ναοϋ 
ήτο πλέον άγνωστος ή θέσις καί ή λειτουργία τοϋ κιονίσκου διλόβου βυζαν- 
τινοϋ παραθύρου, δπερ διετάχθη με τήν μεγάλην εγκάρσιάν διάστασιν, κατά 
πλάτος (εΐκ. 25). Ή πληθώρα των έντειχισθέντων εις τήν κόγχην τοΰ νεω- 
τέρου καθολικού αναγλύφων, αλλά καί εις διάφορα μέρη τών όψεων τοϋ 
ναοϋ καί τών κελλίων ως καί τό υπόλοιπον υλικόν τό εγκατεσπαρμένον άνά 
τά προαύλια τής Μονής καί τά κελλία (βλ. εΐκ. 29, 31 καί 33), συνηγορεί 
πάντως εις τήν άποψιν περί ύπάρξεως κατά τήν θέσιν ταύτην άρχαιοτέρου 
καθολικού.

Έξετάζοντες τήν Α πλευράν τής ήμιεξαγωνικής κόγχης τοΰ ίεροϋ βήμα
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τος παρατηροϋμεν οτι τό ορθογώνιον άνοιγμά τοϋ παραθύρου πλαισιοΰται 
γύρωθεν δι’ όρθογωνίων τεμαχίων αναγλύφου ψαμμίτου εκατέρωθεν δε άνα- 
μίξ μετά τών αργών λίθων εύρίσκεται πληθώρα αναγλύφων μελών διά ρομ
βοειδών, σπειροειδών κοσμημάτων η πλοχμών κεκοσμημένων. ’Άνωθεν τοΰ 
ανοίγματος οδοντωτή ταινία περιθέει την κόγχην τοϋ ίεροΰ, ύπεράνω δέ 
ταύτης εύρίσκεται τό κιόνιον τοϋ διλόβου παραθύρου καί εκατέρωθεν δύο 
τεμάχια μονολίθων οκταγωνικών κιονίων μετά συμφυών κιονοκράνων. Την 
θέσιν επιστυλίου επέχει θωράκιον καί εκατέρωθεν τεμάχια κεκοσμημένα 
δι" αναγλύφων πλοχμών. Είς τό άνώτερον σημεϊον τοϋ άριστεροϋ τεμαχίου 
ΰψους 0,56 υπάρχει επιγραφή έκ πέντε στίχων επί τοϋ ψαμμίτου χαραχθεΐσα, 
έχουσα οϋτω ( εικ. 25):

Είκ. 26. Έπιτύμβιον άνάγλυφον έντειχισμένον είς την Ν πλευράν 
τοϋ καθολικού τοΰ "Αγίου Νικολάου Βαρσών.

Δυστυχώς λόγφ τής θέσεως είς ήν εύρίσκεται Ιντειχισμένη ή Ιπιγραφή, 
δεν ήδυνήθημεν νά άναγνώσωμεν τό τέλος τοϋ τρίτου ως επίσης τον πέμπτον 
στίχον. Ή επιγραφή πάντως εγράφη προ τής Ιντειχίσεως τοϋ αναγλύφου 
κατά τήν θέσιν ταύτην άλλοτε είς άλλην θέσιν κειμένη. Τοϋτο συμπεραίνο- 
μεν εκτός τών άλλων καί έκ τοϋ δτι οι στίχοι τής επιγραφής εύρίσκονται είς 
κατακόρυφον θέσιν καί ούχί όριζοντίαν. Συνεπώς τό τμήμα τουλάχιστον τής 
κόγχης τοϋ ίεροΰ βήματος πρέπει νά είναι μεταγενέστερον τοΰ 1597.
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Ό Γ. Λαμπάκης1 άνεϋρεν το 1895 όπισθεν τοΰ ιερού βήματος «επί 
άπερριμμένου κιονίσκου τά εξής εν σχήματι σταυροΰ γράμματα: ΟΡΟΙ THC 

ΑΓΙΩΤ(ΑΤΗ)0 EKA(HCIAC) — ΦΩΟ ΖΩΗ » 2.

Κάτωθεν τοΰ αετώματος τής Ν κεραίας τοΰ σταυροΰ εΰρίσκεται έντειχι- 
σμένον ρωμαϊκόν Ιπιτύμβιον άνάγλυφον διαστάσεων εξωτερικών 0,30x0,57. 
Εντός έκβαθύνσεως διαστάσεων 0,275x0,35 καί βάθους 0,011 παρίστανται 
δύο πρόσωπα είς στάσιν συνομιλίας. Πρόκειται περί τής νέκρας ή οποία 
εϊκονίζεται εν δεξιμ καθημένη, έναντι ταύτης δε ϊσταται έτερον πρόσωπον. 
Έπί τοΰ άνωτάτου τμήματος τοΰ περιθωρίου τής μικρας στήλης καί 1ν δεξιςί 
διεσώθη ή Ιπιγραφή διά ρωμαϊκών γραμμάτων (είκ. 26):

ΑΤΕΛΗ · ΧΑΙΡΕ

Είκ. 27. Έπιτύμβιον άνάγλυφον έντειχισμένον έπί τοΰ περιτειχίσματος 
τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου.

Ή τεχνική τής έκτελέσεως τοΰ αναγλύφου είναι πρωτόγονος, τά πρό
σωπα καί τό περιθώριον εύρίσκονται είς τό αυτό επίπεδον, τό πεδίον δέ έχει 
δημιουργηθή δι* άφαιρέσεως τοΰ ύλικοΰ. Ή άτεχνος πτυχολογία καί ή αμή
χανος στάσις τών προσώπων μαρτυρούν υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους αν καί 
δεν καθίσταται εύκολος πάντοτε ή χρονολογική κατάταξις τοιούτων άναγλύ-

1 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1903, σ. 24. z
8 Έν παλαιοχριστιανική σταυρική) συμπλέγματι τάς λέξεις Φ-Ω-c βλέπε είςΗ

“Αγιον Βασίλειον "Αρτης. Ά. Όρλάνδος, Άρχεΐον τών Βυζ. Μνημείων τής 
‘Ελλάδος, τ. Β', 1936, σ. 129.
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φων πρωτογόνου συλλήψεως, άνηκόντων εις περιοχάς άπομεμακρυσμένας από 
καλλιτεχνικά κέντρα, παρ’ ολον δτι δυνάμεθα μετ’ ασφαλείας νά ύποθέσωμεν 
δτι τοϋτο προέρχεται εκ των γειτονικών περιοχών τής Τεγέας η της Μαντι- 
νείας. Παρεμφερές επιτύμβιου ανάγλυφου επί φαιοΰ εντοπίου άσβετολίθου 
λαξευθέν, άνεύρομεν έντειχισμένον επί τοϋ Β περιτειχίσματος τοϋ ναοϋ τής 
Κοιμήσεως Νεοχωρίου παριστόν επίσης δύο όρθια πρόσωπα εις στάσιν απο
χαιρετισμού (είκ. 27).

Ό ναός τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου ανήκει εις τον αυτόν τύπον τού 
καθολικού τής Μονής Βαρσών. ’Άνωθεν τής Β θύρας είσόδου τού ναού δια
σώζεται κτιτορική επιγραφή επί λευκού μαρμάρου διαστάσεων 0,27x0,53 
άποτελουμένη εξ οκτώ στίχων διά κεφαλαιωδών γραμμάτων, έχουσα ως εξής: 

f ETOC Α(ΠΟ) Χ(Ρΐ)ΣΤ(θΥ) - CEIITEBPHOY - ΚΗ ( = 28 ) | ΑΝΗΓΕΡ- 
ΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΤΐ|θΘΗ Ο 0EIOC NAOC OYTQC THC | ΘΕΟΤΟ
ΚΟΥ - ΔΙΑ ΕΞΩΔΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕ|ΡΟΜΗΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΟΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΑΜΥΚΛΩΝ - ΙΩΑΚΗΜ | APIEPATEYONTOC ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 1699.

Είκ. 28. Σκαρίφημα επικράνου κιονίσκου (τέμπλου;), 
ευρισκόμενον είς τήν μονήν Βαρσών.

Εις τό προαύλιου τής μονής Βαρσών άνεύρομεν καί τά κάτωθι γλυπτά 
πλήν τών διαφόρων έντειχισμένων εις τάς όψεις τού ναού, τού νάρθηκος καί 
τών κελλίων.

α) Κιονόκρανου συμφυές προς οκτάγωνον κιόνιον ολικού ύψους 0,27 
καί ύψους επικράνου 0,20 (είκ. 28). Ή στερεομετρική μορφή τού κιονο- 
κράνου γεννάται δι° άλληλοτομίας κύβου καί σφαίρας είς ήν εισδύει τό οκτά
γωνον τού κιονίσκου. Έπί τών τεσσάρων πλευρών τού κιονοκράνου παρι-
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β) Βυζαντινόν θωράκων τέμπλου (είκ. 29, 30) ευρισκόμενον προ τοϋ 
νάρθηκος τοϋ καθολικοϋ Ιπί τοϋ οριζοντίου επιπέδου πεζουλιού. Παράδειγμα 
παρουσιάζον ομοιότητας προς τό έξεταζόμενον προέρχεται εκ τοϋ τέμπλου

Είκ. 29. Θωράκων ευρισκόμενον εξωθι τοϋ νάρθηκος 
τοϋ καθολικοϋ τής μονής Βαρσων.

γ) Βυζαντινόν θωράκων άπερριμμένον εις τό προ τοϋ νάρθηκος προαϋ- 
λιον γεγλυμένον επί ψαμμίτου λίθου διαστάσεων 0,97X0,76 (εικ. 31, 32) 
παριστρί κυκλους διά κόμβων συμπλεκόμενους προς τετράγωνα. Τοϋτο παρου
σιάζει ομοιότητα προς θωράκιά τινα τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ τής Ζαραφώνος, 
τά όποια ό Όρλάνδος χρονολογεί είς τον ΙΑ' αιώνα 1 2. Επίσης ομοιότητα 
παρουσιάζει προς θωράκων τοϋ ΙΑ'-ΙΒ' αϊώνος τοϋ ναοϋ τής Περιβλέπτου 
τών Πολιτικών Εύβοιας3.

1 Ά. Όρλάνδος, Άνατολίζουσαι Βασιλικοί Λακωνίας, Ε.Ε.Β.Σ., τ. Δ', 
1927, σ. 351, είκ. 14.

2 Πρβλ. Ά. Όρλάνδον, Ε.Ε.Β.Σ., ε.ά., σ. 350, είκ. 13.
3 Πρβλ. Ά. Όρλάνδον, Α.Β.Μ.Ε., τ. Γ', 1937, σ. 179, είκ. 4.
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δ) ’Ανάγλυφα επιστύλια, χρησιμοποιηθέντα ως πλαίσια εις θύρας τινάς 
των Α κελλίων (είκ. 33), ομοιάζουν προς τό ύπέρθυρον τοΰ καθολικού τής 
μονής Επάνω Χρεπας (είκ. 36).

ε) “Ετερα γλυπτά εύρίσκονται εντειχισμένα έξωθεν τής Α κυρίας θύρας 
εισόδου τής μονής ως επίσης και έτερα εντειχισμένα εις τό καθολικόν τής 
Κοιμήσεως Νεοχωρίου, προέρχονται άπαντα, κατά πάσαν πιθανότητα, εκ τού 
αυτού προγενεστέρου κτίσματος, ϊσως εκ τού αρχικού καθολικού τής μονής 
Βαρσών.

0 0.10 0,20 030 040 050

Είκ. 30. Σχέδιον τοΰ θωρακίου 
τής εΐκόνος 29.

Σχετικώς μέ την χρονολογίαν άνιδρύσεως τής μονής υπάρχει νεωτέρα 
επιγραφή έντειχισμένη παρά την είσοδον τού νάρθηκος, άναφερομένη εις 
παράδοσιν καθ’ ήν δ ναός άνηγέρθη τό έτος ΑΛ' ήτοι τό 1030. ’Εάν δεχθώ- 
μεν ως ορθήν τήν υπό τού Ν. Βέη 1 ταυτισιν τής μονής τού 'Αγίου Νικο
λάου τής Βάλτας τής άναφερομένης εν τφ χειρογράφφ Κώδικι 180 τής ’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, προς τήν μονήν τού 'Αγίου Νικολάου Βαρ
σών * έχομεν μνείαν τής μονής ταύτης τό 1089. Μάς είναι άγνωστον Ιπι 
τίνων στοιχείων βασίζεται ή επιγραφή τού νάρθηκος, καθ’ ήν δ ναός άνι- 
δρύθη τό 1030. Ή σύμπτωσις όμως τών δύο ως άνω περιπτώσεων αποτελεί 
στοιχεΐον ικανόν δπως στηρίξωμεν άποψιν καθ’ ήν τό πρώτον καθολικόν 
άνηγέρθη κατά τάς άρχάς τού ΙΑ' αΐώνος. Μάς είναι άγνωστος ή πρώτη 
μορφή τού καθολικού τού ΙΑ' αίώνος, κατά πάσαν πιθανότητα όμως έπρεπε 
νά άνήκη είς τον τύπον τών εγγεγραμμένων σταυροειδών ναών οί δποιοι 1 2

1 Βυξαντ. Χρονικά, τ. ΙΑ', 1904, σ. 66-67.
2 Πρβλ. D. Zakythinos, L,e Despotat Grec de Moree, τ. B', a. 303.

19 - 4 -1960
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κατά την περίοδον τούτην αλλά καί είς μεταγενεστέραν Ιποχήν εΐχον επικρα
τήσει καί συνηθίζοντο επίσης ως καθολικά μονών 1.

Είκ. 31. Βυζαντινόν -Θ-ωράκιον 
ευρισκόμενον εις τό Δ προαύλιον τής μονής Βαρσών.

Ό ναός οΰτος κατεστράφη έκ πυρκαϊάς πιθανόν η εκ σεισμού άγνωστον 
πότε ακριβώς. Συμφώνως προς επιγραφήν προγενεστέραν τού ΙΕ' αίώνος, 
άναφέρεται μετόχιον τής Μονής8. Έκ τής επιγραφής ταύτης συνάγομεν τό 
συμπέρασμα οτι κατά τον ΙΕ' αιώνα ή μονή εύρίσκετο εν λειτουργίφ οπότε 
κατά πάσαν πιθανότητα θά διεσώζετο καί τό αρχικόν αυτής καθολικόν. Έκ 
τής επιγραφής τού ιερού μανθάνομεν δτι κατά τά τέλη τού IT' αίώνος έκτί- 1

1 Πρβλ. προχείρως, Καισαριανήν, Όμορφοκκλησιάν, "Αγιον Ίωάννην Κυνηγόν, 
"Οσιον Μελέτιον Κιθαιρώνος, Καθολικόν μονής Σαγματα, Καθολικόν Μονής Βουρ- 
κάνου κ.λ.π. C h. Diehl, Manuel d’art Byzantin, τ. B', 1926, σ. 766 l|. G. 
Millet, L’ecole Grecque, Paris 1916, σ. 57 έξ. καί N. Μουτσόπουλον, Ή 
αρχιτεκτονική τών ’Εκκλησιών καί τών Μοναστηρίων τής Γορτυνίας, σ. 108 -109, 
όπου σχετική βιβλιογραφία.

s Ν. Α. Βέης, Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας, Βυζαντ. Χρονικά, τ. ΙΑ", 
1904, σ. 66. D. Zakythinos, Le Despotat, τ. Β', σ. 303.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ®’ 28
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σθησαν κελλία καταστραφέντα πρότερον άγνωστον εκ ποιας αιτίας. Ή Επι
γραφή έχει χαραχθή επί αρχιτεκτονικοί) μέλους άνήκοντος ί'σως εις τό αρχι
κόν καθολικόν καί Ιντειχισθέντος μεταγενεστέρως εις την Α ό'ψιν τοϋ ίεροϋ 
τοϋ νεωτέρου καθολικού. Συνεπώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι κατά τήν 
εποχήν τής καταστροφής των κελλίων τής μονής δηλαδή κατά τον IT' αιώνα

Είκ. 32. Σχέδιον τοΰ θωρακίου τής εϊκ. 31.

κατεστράφη καί τό αρχικόν καθολικόν εφ’ δσον επί μέλους αΰτοϋ εχαράχθη 
ή Ινθΰμησις άνιδρΰσεως των κελλίων. Ή σημερινή θέσις δμως τής επιγραφής 
δεν ήτο ή αρχική, ως άπεδείξαμεν καί κατά τήν εξέτασίν της, αλλά μάλλον θά 
ευρίσκετο αΰτη έντειχισμένη εις τά επανιδρυθέντα κελλία τά όποια κατεστράφη- 
σαν 1κ νέου κατά τάς άρχάς ίσως τοΰ ΙΖ' αίώνος. Κατά τήν νέαν καταστροφήν 
ΰπέστη ζημίας τό νέον καθολικόν τό άνιδρυθέν, ως άνεφέραμεν, κατά τον 
ΙΖ' αιώνα1, κατά τήν Α αΰτοΰ όψιν οπότε κατά επισκευήν του εχρησιμο- 
ποιήθη ως υλικόν δομής καί τό άνάγλυφον εφ’ ου ή άναφερομένη επιγραφή.

1 Είς τήν χρονολόγησιν ταύτην τοΰ καθολικού εκτός των ανωτέρω έκτεθέντων 
συμβάλλει καί ή επιγραφή ή έν τφ καθολικφ τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου τοΰ τέλους 
τοΰ ΙΖ' αίώνος. Μορφολογικώς όμως τό καθολικόν τής Κοιμήσεως δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς νεώτερον τοΰ καθολικού τής Μονής τοΰ Αγίου Νικολάου.
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Κατά την εποχήν άνιδρυσεως τοΰ νέου καθολικού, κατά τον ΙΖ' αιώνα, ένε- 
τειχίσθησαν είς τάς διαφόρους αυτού όψεις τά διάφορα ανάγλυφα και θωρά
κια μέλη τοΰ αρχικού καθολικού τού ΙΑ' αΐώνος.

Είκ. 33. Άνάγλυφον έπιστύλιον 
έντειχισμένον ώς πλαίσιον θωρας 

κελλίου τής μονής Βαρσών.

Τά κελλία τής μονής, Ιξ δσων τουλάχιστον γνωρίζομεν, κατεστράφησαν 
εκ πυρκαϊας τον IT" αιώνα. Συμφώνως προς την επιγραφήν τοΰ ιερού, το 
έτος 1597 επανεκτίσθησαν ωρισμένα εξ αυτών τά όποια φαίνεται δτι άργό- 
τερον, κατά τον ΙΖ' αιώνα ύπέστησαν εκ νέου καταστροφάς. Έκ τής αναφο
ράς τού μηχανικού Μομφεράτου τού 1852 πληροφοροΰμεθα δτι τμήματα 
τουλάχιστον τών κελλίων τής μονής καί δή τό τμήμα τών τριώροφων Β κελ- 
λίων διεκρίνετο ως άρχαιότερον τών άλλων. Συνεπώς τό τμήμα τούτο τών Β 
κελλίων πρέπει νά θεωρηθή ώς άρχαιότερον τής άναφερομένης κατά τον IT" 
αιώνα καταστροφής· “Αξιόν σημειώσεως επίσης τυγχάνει τό άναφερόμενον 
υπό τού ώς άνω μηχανικού Μομφεράτου μετόχιον έν 'Γριπόλει τής Μονής, 
τού οποίου δμως δυστυχώς δεν καθορίζεται ή τοπογραφική θέσις, παρέχε
ται δμως ή ακριβής άποτυπωσις, φυλαττομένη νύν εν τοίς Γενικοΐς Άρχείοις 
τού Κράτους.
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4. Μονή Επάνω Χρέπας.

Ή μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου1 ή κοινώς άποκαλουμένη μονή 
τής Επάνω Χρέπας2 εύρίσκεται εις άπόστασιν μιας καί ήμισείας ώρας πεζο
πορίας εκ Τριπόλεως επί τής μεσημβρινής παρειάς εκφυόμενου κλάδου τοϋ 
έλατοσκεποΰς ορούς Μαινάλου, ύψους 1559 μ.3 Ή μονή εν κατόψει αποτε
λεί σήμερον ορθογώνιον εις τό κέντρον τοϋ οποίου υπάρχει τό αΐθριον, γύρω 
διατεταγμένων των κελλίων. Τό καθολικόν εύρίσκεται εις τήν ΒΑ γωνίαν. 
Ή σημερινή μορφή τής μονής είναι αποτέλεσμα διαδοχικών προσθηκών 
νεωτέρων κτισμάτων4. Τά κελλία τής Ν πλευράς τα ευρισκόμενα προς τήν 
μεγαλυτέραν κλίσιν τοϋ εδάφους αποτελούν τήν τελευταίαν προσθήκην. Εις 
τήν ιστορίαν τής μονής άναφέρονται πλέον τών δυο καταστροφών εκ πυρ- 
καϊάς. Πυρπόλησις τής μονής άναφέρεται εις τον κώδικα αυτής τό 1820: 
« 1820 Μαρτίου 29 ήρθαν η τουρκη εις τω μωναστηρι κεπιραν πραγματα 
του μωναστηριου κε τωεκαψαν και η Παναγία τους εδωσε τω πελα τους»5.

Τό καθολικόν είναι ένας μονόχωρος δρομικός καμαροσκεπής ναός, ό 
όποιος εϊς παλαιοτέραν εποχήν ύπέστη Ιπέκτασιν προς δυσμάς κατά 2,20, 
κατεδαφισθέντος προηγουμένως τοϋ Δ τοίχου αύτοϋ.

Αί εσωτερικαί διαστάσεις τοϋ ναού, τής Ιπεκτάσεως συμπεριλαμβανομέ- 
νης, είναι 9,00x3,65, τό δέ πάχος τής Ιξωτερικής τοιχοποιίας 0,90. Εϊς τήν 
Α πλευράν υπάρχει ή ήμικυκλική κόγχη τοϋ Ιερού βήματος, βέλους 1,25 και 
χορδής 2,45, διατρυπωμένη υπό στενού ανοίγματος τό όποιον διαπλατύνεται 
εσωτερικώς (εΐκ. 34, 35). Κατά τήν Α δψιν τό άνοιγμα πλαισιώνεται υπό

1 Άνδρ. Ζ. Μάμουκας, Τά Μοναστηριακά, 1859, σ. 156, 2.
2 ‘Υπάρχει παράδοσις καθ' ήν ή ονομασία προέρχεται έκ τοπωνυμίου Χλέπα 

( χλέπα σλαβ. = ψωμί). Ό Ν. Κ. Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς, Μεσαιωνική Πελοπόννησος! 
σ. 220-221, θεωρεί τό χλέπα έκ τοϋ χαλεπός, χαλέπα - χλέπα - χρέπα τό όποιον ση
μαίνει έδαφος πετρώδες καί άγονον. Πάντως ώς Κάτω Χρέπα άναφέρεται τό Μετό- 
χιον "Αϊ - Γιώργης εις άπόστασιν χιλιομέτρου έκ Τριπόλεως. *0 "Αγιος Γεώργιος 
άναφέρεται ώς μετόχιον τής μονής ’Επάνω Χρέπας καί είς σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου 
Γαβριήλ ό όποιος έπατριάρχευσε κατά τά έτη 1778- 1785, πιστόν άντίγραφον δέ 
αύτοϋ είναι τό έκδοθέν κατά Μάρτιον 1789 επί Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε'. Πρβλ. 
Άλεξόπουλον, έ.ά., σ. 223 -225.

3 Ή υψηλότερα κορυφή ιοΰ Μαινάλου καλείται "Αγιος Ήλίας ή κοινώς Άϊντί- 
νης καί έχει ύψόμετρον 1988 μ·, τό ύψόμετρον τής μονής είναι 1278 μ., πρβλ. Ν. Κ. 
Άλεξόπουλον, έ.ά., σ. 220.

4 Προσθήκη κελλίων άναφέρεται έπίσης μεσοΰντος τοϋ ΙΗ' αίώνος έξ έπιγρα- 
φής τοϋ σφαγιασθέντος τήν 19 Μαρτίου 1796 ηγουμένου Καλλινίκου.

5 Γ. Λαμπάκης, Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1902, σ. 23.
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ορθογωνίων ασβεστόλιθων εις ύψος δέ εκ τής ποδιάς καί Ιξωτερικώς περι
τρέχει την κόγχην οδοντωτή ταινία (είκ. 35). Πλήν τής κόγχης τοϋ ίεροϋ 
βήματος υπάρχουν εσωτερικώς ετεραι τρεις κόγχαι εντός τής τοιχοποιίας 
εγγεγραμμέναι. "Εξ αυτών ή κατά την ΒΑ γωνίαν κόγχη τής προθέσεως δια- 
μορφοΰται κυκλικώς, αί ετεραι δέ δυο είναι δρθογωνικήςδιατομής (είκ. 34). 
Ό ναός εκτός τής Δ Ιπεκτάσεως έχει ύποστή διαφόρους νεωτέρας έπισκευάς 
καί προσθήκας καί μάλιστα τό 1937, οπότε κατά την Ν πλευράν προσετέθη 
το παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Παρασκευής τοϋ ίεροϋ βήματος κοσμούμενου 
δι5 ανοίγματος διλόβου νεωτέρας διαμορφώσεως (είκ. 35). Κατά τήν εποχήν 
ταύτην διεσκευάσθη ή στέγασις τοϋ ναοΰ διά μονόκλινους κεραμώσεως.

Είκ. 34. Κάτοψις τοΰ καθολικού τής μονής ’Επάνω Χρέπας.

Ο τύπος αυτός τοΰ δρομικοϋ μονοχώρου δι" ήμικυλινδρικοϋ θόλου 
καλυπτομένου ναοϋ απαντάται καθ’ δλην τήν Πελοπόννησον καί λοιπήν Ελ
λάδα από τής βυζαντινής εποχής, έπεκράτησε δέ κατά τήν μεταβυζαντινήν
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περίοδον1 2, ιδιαιτέρως είς ανεξάρτητα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια σπανιώ- 
τερον εις καθολικά μονών αί δποΐαι προέκυψαν ιδίως εξ ασκητηρίων *. Συγ- 
κρίνοντες τό καθολικόν τής Κοιμήσεως τής Επάνω Χρέπας μεθ’ όμοιου

τύπου ναών τής γειτονικής περιοχής τής ’Επαρχίας Γορτυνίας παρατηροϋμεν 
δτι πλήν τής διαμορφώσεως τοϋ ίεροϋ βήματος άπαντώνται αΐ τρεις κόγχαι 
είς την αυτήν θέσιν καί εις ετέρους ναούς ως λ.χ. είς τον ναόν τής Κοιμή
σεως Δημητσάνης και είς τον ναόν τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Ζυγοβιστίου.

1 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζ. ’Αρχαιολογία, 1942, σ. 501.
2 Ν. Μουτσόπουλος, Ή αρχιτεκτονική των εκκλησιών καί τών μοναστη- 

ρίων τής Γορτυνίας, 1956, σ. 147.
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Π I Ν Α Ξ

Α/Α
’Ονομασία καί τοπογρα- 

φική θέαις Ναοΰ

Μικρά
εσωτε
ρική

διάοτα-
σίδ

Κόγχη ίεροΰ Κόγχη ίεροΰ βήματος
ΉμικυκλικαΙ 
έπΐ τής A 

τοιχοποιίας

Όρθογ 
διατ 

Β τοιχ.

ωνίου
ομήδ
Ν τοιχ. Ήμικυ-

κλικη

Ήμιε-
§αγ«-
νική

Εντός 
τής A 

τοιχοπ. 
έγγεγρ.ΠρόΘε-

015
Διακο
νικόν

Προθε-
σις

Διακο
νικόν

1 Κοίμησις Θεοτόκου ’Επά
νω Χρέπας...................... 3,65 + + + +

2 "Αγιοι ’Απόστολοι Πέτρος 
καί Παϋλος Ζυγοβιστίου 4,20 + + + + +

3 Παλαιά Παναγία Κλιβο- 
κάς.................................. 3,95 + +

4 Κοίμησις Θεοτόκου Δημη- 
τσάνης .............................. 3,80 + + + +

5 "Αγιος Γεώργιος Λουτρών 
Ήραίας.......................... 3,00 + + +

6 "Αγιος Ήλίας Στεμνίτσης 3,50 + +

7 "Αγιος Νικόλαος Στεμνί- 
τσης................................... 2,85 + +

8 Παναγία του Λύρη Δημη- 
τσάνης .............................. 3,60 + +

9 Καθολικόν Παναγίας Αί- 
μυαλοϋς .......................... 3,55 + +

10 Παναγία Μπαφέρω Στε- 
μνίτσης........................... 3,70 + +

■%
+

11 "Αγιος Παντελεήμων Στε- 
μνίτσης........................... 3,20 + +

12 "Αγιος ’Ιωάννης Πρόδρο
μος Ζυγοβιστίου . . . 3,60 + + + +

13 Καταγεώργης Στεμνίτσης . 2.90 + + +

14 "Αγιος Νικόλαος Ζυγοβι- 
στίου............................... 3,50 + + +

15 Καθολικόν 'Αγίας Μονής 
Αίγιαλείας1.................. 3,65 + + +

1. Ν. Μουτσόπουλος, ’Αρχιτεκτονικά μνημεία τής περιοχής τής ’Αρχαίας Βού- 
ρας, Άθήναι 1958, σ. 73.
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Όμοίαν διαμόρφωσιν Α κόγχης παρατηροΰμεν καί εις τον "Αγιον Νικόλαον 
Ζυγοβιστίου κα'ι εις τον "Αγιον Παντελεήμονα τής Στεμνίτσης *. Ή κόγχη 
τοΰ ίεροϋ βήματος διαμορφοϋται πάντοτε εσωτερικώς ήμικυλινδρικώς, τοϋ 
ήμικυλίνδρου άλλοτε βαίνοντος μέχρι τοΰ Ιδάφους και άλλοτε μέχρις υψους 
0,90 από τοΰ εδάφους οπότε επί τοΰ σημείου τούτου τίθεται ή αγία τρά
πεζα. ’Εξωτερικώς ή κόγχη τοΰ ίεροΰ βήματος διαμορφοϋται ήμικυλινδρικώς 
ή ήμιεξαγωνικώς, τής ήμιεξαγωνικής διαμορφώσεως δυναμένης να θεωρηθή 
ως άρχαιοτέρας, εμφανιζόμενης όμως καί μεταγενεστέρως, παραλλήλως προς 
την ήμικυλινδρικήν, ή οποία επεκράτησεν κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Εις 
σπανιώτερα παραδείγματα παρατηροΰμεν εγγραφήν τής ίερας κόγχης Ιντός 
τοΰ πάχους τής Α τοιχοποιίας ως λ.χ. εις τον ναόν των ’Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου εις Ζυγοβίστι *.

Σχετικώς μέ την θέσιν και την διομόρφωσιν τών ετέρων κογχών, τών 
εγγεγραμμένων εντός τής τοιχοποιίας, έχομεν τέλος νά παρατηρήσωμεν καί 
τα εξής συγκρίνοντες τό ύπ’ ό'ψιν καθολικόν μεθ’ όμοιου τύπου ναούς τής 
Γορτυνίας: α) Ό αριθμός τών κογχών τούτων ποικίλλει από μιας μέχρι 
τεσσάρων, β) Ή κόγχη τοΰ διακονικοΰ εις ώρισμένα παραδείγματα ελλείπει, 
γ) Αί κόγχαι τής προθέσεως και τοΰ διακονικοΰ διατάσσονται κατά την Α 
τοιχοποιίαν διαμορφούμεναι ήμικυλινδρικώς μέ κάλυψιν τεταρτοσφαιρίων. 
δ) Έπι δεκατριών δημοσιευμένων παραδειγμάτων3 ήμικυκλικής διαμορφώ- 
σεως πρόθεσιν και διακονικόν κατά την Α τοιχοποιίαν παρουσιάζουν δύο 
παραδείγματα, ήμικυκλικήν διαμόρφωσιν κόγχης προθέσεως παρουσιάζουν 
έξ παραδείγματα. ’Ορθογωνίου διατομής κόγχας κατά την Β καί Ν τοιχο
ποιίαν παρουσιάζει μόνον ό ναός τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου τοΰ 
Ζυγοβιστίου. Τέλος μόνον μίαν τοιαύιην ορθογώνιον κόγχην κατά την Β ή 
Ν τοιχοποιίαν παρουσιάζουν 10 παραδείγματα (πρβλ. πίν· σ. 439).

'Η μικρά εσωτερική διάστασις τοΰ ναοΰ είναι 3,65. Παρατηροΰμεν δτι 
ή διάστασις αύτη είναι λίαν συνήθης εις ναούς τοΰ έξεταζομένου τύπου διότι 
επί δεκαπέντε έξετασθέντων παραδειγμάτων, τά οκτώ έχουν διάστασιν μεταξύ 
3,50-3,70, ετερα τέσσαρα δέ από 3,80-3,95. Έκ τών ανωτέρω προκύπτει 
δτι ή διάστασις 3,50-3,80 ήτο επιθυμητή, επηρεαζομένη εκ τών λόγων καλύ- 
ψεως. 'Η έτέρα εσωτερική διάστασις, δηλαδή ή διάστασις τοΰ μήκους, είχε 
σχέσιν μέ τό εμβαδόν τοΰ ναοΰ, εξηρτάτο δηλαδή εκ τοΰ Ιπιθυμητοΰ άρεθμοΰ 
τών έκκλησιαζομένων. Σχετικώς μέ τον τύπον τών δρομικών μονοχώρων 
θολοσκεπών ναών (μονόκλιτων βασιλικών) ό Ά. Όρλάνδος έδημιούργησεν 1 2 3

1 Ν. Μ ο u τ σ ό π ο υ λ ο ς, έ.ά., σ. 134, είκ. 77.
2 Έ.ά., σ. 120, είκ. 69, 1.
3 Ν. Μουτσόπουλος, έ.ά., σ. 120, είκ. 69, σ. 129, είκ. 74, σ. 134, είκ. 77.
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ώρισμένην κατάταξιν1. Έξετάζοντες τον τύπον τούτον ώς διεμορφώθη είς 
τήν γειτονικήν περιοχήν, παρατηροϋμεν δτι δ ναός τοϋ καθολικού τής μονής 
τής Επάνω Χρέπας δύναται νά καταταγή εις τήν Α παραλλαγήν, οπού ή 
στέγασις δημιουργεΐται δΤ ήμικυλινδρικής καμάρας κατά τον άξονα τού ναού 2.

Είκ. 36. Τό άνάγλυφον ύπέρθυρον τοϋ καθολικού τής Κοιμήσειος ’Επάνω Χρέπας.

Τήν μορφήν καί τήν κατασκευήν τής τοιχοποιίας τού καθολικού δεν 
ήδυνήθημεν νά μελετήσωμεν καθ’ δτι προσφάτως επεσκευάσθη ούτος καί 
επεχρίσθη διά παχέος ασβεστοκονιάματος. Έξ ωρισμένων δμως ενδείξεων 
προκύπτει δτι άποτελεΐται εξ αργών ασβεστόλιθων μετ’ ασβεστοκονιάματος 
συνδεόμενων, γνωρίσματος τών κατασκευών τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. 
Εις τήν άποψιν ταύτην συμβάλλει καί ή παρατήρησις τής εξωτερικής μορ
φής τής κόγχης τού ιερού βήματος ή οποία παρουσιάζεται ογκώδης, κατα- 
λαμβάνουσα δλον σχεδόν τον χώρον τής Α εξωτερικής πλευράς.“Ετερα γνωρί
σματα τής εποχής ταύτης, είναι ή διαμόρφωσις τού Α παραθύρου τής κόγχης 
τού ιερού καί ή κατά τήν θέσιν ταύτην ύπαρξις οδοντωτής ταινίας. 1 2

1 Ά. Κ. Όρλάνδος, Καμαροσκέπαστοι βασιλικαί τών ’Αθηνών, Ε.Ε.Β.2., 
τ. Β', 1925, σ. 293, είκ. 5-8, σ. 394, είκ. 9.

2 Γενικώτερον περί τών δρομικών μονοχώρων ναών τής περιοχής πρβλ. Ν. 
Μουτσόπουλον, Ή αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί μοναστηρίων τής Γορτυ- 
νίας, σ. 146 -148.
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Εις τό εσωτερικόν τοϋ ναοΰ διεσώθησαν έφ' ΰγροΐς τοιχογραφίαι ως 
και εις τό νεώτερον Δ τμήμα. Περί τούτων γράφει δ Γ. Λαμπάκης 1:« Έπί 
τοΰ μΰακος τοϋ ναοΰ παρίσταται τό « Έπί Σοι χαίρει»' επί δε τοϋ δυτικού 
τοίχου τοϋ ναοΰ παρίσταται εν εκτεταμένη είκόνι τό «πάσα πνοή», έργα 
«μέτριας τέχνης». Ό Λαμπάκης δμως δεν διεχώρησεν τάς τοιχογραφίας εϊς 
δύο εποχάς. Αί τοιχογραφίαι τής Δ έπεκτάσεως τοϋ ναού είναι μεταγενέστεροι 
καί ενθυμίζουν τάς τοιχογραφίας τοΰ 'Αγίου Ήλία εν Στεμνίτση 2, δεν πρό
κειται περί τοιχογραφιών μέτριας τέχνης, ως έχαρακτήρισεν αύτάς ό Λαμπά
κης, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, πλήν δμως σήμερον έχουν ύποστή φθο
ράς υπό τε τοϋ χρόνου καί τής υγρασίας. 'Ο Λαμπάκης επίσης παρετήρησεν 
επί των τοιχογραφιών άκιδογραφήματα τοϋ IT' αίώνος8.

0 QIO Q20 030 040 0.50
— — 1 Μ

Είκ. 37. Θωράκων βυζαντινόν έπί τής Αγίας Τραπέζης 
τοΰ καθολικού τής μονής ’Επάνω Χρέπας ευρισκόμενον.

Τό ύπέρθυρον τής Ν θύρας τοϋ καθολικού άποτελεΐται εξ ενιαίου ορ
θογωνίου μαρμάρου διαστάσεων 0,99x0,14 καί ύψους 0,16, τό όποιον 
στηρίζεται εκατέρωθεν επί κυλλιβάντων ύπεράνω δέ αύτοΰ υπάρχει άνακου- 1 * 3

1 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1894 -1898, σ. 22.
3 Πρβλ. Ν. Μουτσόπουλον, ε.ά., σ. 132, είκ. 76.
3 Δ.Χ.Α.Ε., ε.ά., σ. 22.
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φιστικόν τόξον (εϊκ. 36). Τούτο πιθανόν εξυπονοεΐ ό Λαμπάκης1 δτε επε- 
σκέφθη την Μονήν τήν 28 Αύγουστου 1895, γραφών: «εν τή Μονή ταύτη 
ευρηνται πλεΐστα άναγεγλυμένα μάρμαρα τοΰ Θ' αίώνος, κοσμούμενα διά 
ποικίλων φυλλωμάτων». Τό ώς ύπέρθυρον χρησιμοποιούμενον τεμάχιον 
μαρμάρου κοσμείται επί τής δψεως αύτοϋ διά σειράς ροδάκων καί πυρο-

Είκ. 38. Σιγίλλιον μετά τής υπογραφής τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου, 
φυλαττόμενον έν τή μονή ’Επάνω Χρέπας.

στροβίλων Ιντός συμπλεκόμενων κύκλων. Τό μαρμάρινου ύπέρθυρον είναι 
άποκεκρουσμένον κατά τά άκρα καί έχει Ιντειχισθή εις τήν θέσιν ταύτην 
μεταφερθέν άλλαχόθεν, ίσως Ικ Μαντινείας. Σήμερον διακρίνονται πέντε 
ακέραιοι ρόδακες καί δύο κατά τό ήμισυ είς τά άκρα. Τό μεταξύ τών πλο
χμών τμήμα κοσμούν τρίφυλλα εκφυόμενα Ικ τών κόμβων τών πλοχμών. Αί 
μορφαί τών ροδάκων διαφέρουν, πιθανόν δμως νά επανελαβάνοντο, καθ’ δτι 
ό είς τό δεξιόν άκρον ομοιάζει προς τον κεντρικόν. Τά θέματα τών ροδάκων 
αποτελούνται εκ δύο εξαφύλλων άνθέων εχόντων τά πέταλλα τού ενός μέ στα- 
γονοειδή μορφήν τοΰ ετέρου δε τριγωνικήν, εξ ενός δωδεκαφύλλου άνθους, 
ενός πυροστροβίλου καί εξ ενός σταυρού τού οποίου τά άκρα διαμορφούνται 
είς άκμάς βέλους μετά χιαστί τοποθετημένων λογχομόρφων κοσμημάτων. Τό

1 "Ε.ά., σ. 22.
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ανάγλυφων διακρίνει τελειότης πλασμού καί κλασσικίζουσα ακρίβεια κατα
σκευής, δΰναται δέ εκ των ανωτέρω να καταταγή εις τον ΙΑ' αίώνα.

Ώς αγία τράπεζα τοΰ καθολικού έχει χρησιμοποιηθή μαρμαρίνη πλαζ 
διαστάσεων 1,00x0,74x0,21, άρχικώς θωράκιον κατά πάσαν πιθανότητα, 
κεκοσμημένον δΓ αναγλύφων κατά την μίαν ό'ψιν, μετακομισθέν άλλαχόθεν.
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Είκ. 39. Μολυβδόβουλον
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ( 1797 ).

Συμφώνως προς την διασωθεΐσαν μεταξύ των μοναχών παράδοσιν τό θωρά
κιον μετεφέρθη εκ Μαντινείας χρησιμοποιηθέν ώς επιτάφιος πλάξ Γαβριήλ 
τίνος μοναχού και μεταγενεστέρως ώς κάλυψις τής αγίας τραπέζης (είκ. 37). 
Τό κεντρικόν θέμα τής συνθέσεως αποτελεί σταυρός τού οποίου τά ά'κρα των 
κεραιών διαπλατύνονται καί καταλήγουν εις τρίγωνα κατά κορυφήν τών 
οποίων αί βάσεις διατάσσονται καθέτως προς τούς άξονας τών κεραιών. 'Ο 
σταυρός στηρίζεται επί βάσεως εσχηματοποιημένης, άποτελουμένης Ιξ ενός 
τριγώνου επί τοΰ οποίου Ιφάπτεται κύκλος στηρίζων τον σταυρόν. Τον σταυ
ρόν πλαισιώνουν εκατέρωθεν δύο κιονίσκοι επί τριγωνικών βάσεων άπολή- 
γοντες καί στεφόμενοι υπό τριγωνικών επικράνων επί τών οποίων στηρίζε
ται τόξον. Έκ τής βάσεως τού σταυρού εκβλαστάνει εκατέρωθεν άνά εν φλο- 
γόσχημον φύλλον, εις τούς μεταξύ τών κεραιών τοΰ σταυρού εναπομένοντας 
χώρους υπάρχει άνά εις ρόδαξ. Οί ώς άνω ρόδακες αποτελούν δύο ζεύγη 
συμμετρικώς διατεταγμένα προς τον άξονα τού σταυρού. Έξ αυτών οί μεν 
κάτω αποτελούνται εξ εσχηματοποιημένων ένεαφύλλων εντός κύκλων άνθέων, 
οί δέ δύο άνω Ικ πλοχμού δημιουργουμένου διά πλέξεως τριών βομβυκοσχή- 
μων σχοινιών ούτως ώστε νά διαμορφωθούν έξωτερικώς εξαεδρικώς, Ιντός δέ 
τούτων τρίφυλλα. Έπΐ τού οριζοντίου τοΰ στελέχους τοΰ σταυρού έχει χαρα- 
χθή μεταγενεστέρως κατά τον ΙΖ' πιθανώς αίώνα: f ΓΑΒΡΙΗΛ- ΙΕΡΟΜΟ
ΝΑΧΟΥ. Γύρωθεν τοΰ πλαισίου τών κιονίσκων καί τοΰ τόξου υπάρχει ταινία 
πλάτους 0,10 κοσμουμένη δΓ εσχηματοποιημένων φυλλωμάτων αναρριχητι
κού φυτού εκφυομένου έκ τής βάσεως τοΰ σταυρού, διαμορφωμένου άρχικώς 
διά τριών σπειροειδών ελίκων συμμετρικώς διατεταγμένων, Τό ώς άνω θέμα 
τοΰ θάλλοντος σταυρού Ιντός θριαμβευτικής άψΐδος άπαντώμεν συχνάκις εις
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την Χριστιανικήν τέχνην άποτελέσαν προσφιλές θέμα διακοσμήσεως βυζαντι
νών τέμπλων.

Πλήν τών υπό τοΰ Λαμπάκη άναφερθέντων άκιδογραφημάτων τών εντός 
τοϋ καθολικού τοΰ ΓΓ' αίώνος έχομεν καί τάς κάτωθι μαρτυρίας χρονολογι- 
κώς καταχωρηθείσας:

Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου 'Ιερεμίου Γ' (1716-1726 καί 1733)1.
1742 Επιγραφή εν τή μονή.
Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ‘Ιερεμίου φυλασσόμενον 

νΰν εν τή Μονή άναγράφον τήν Τρίπολιν ώς ύδροπολιτζά (είκ. 38).
1797 Μολυβδόβουλον τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου 

Ε' φυλαττόμεν νϋν εν τή Μονή (είκ. 39)2 3
Σιγίλλιον Πατριάρχου Γαβριήλ ( 1778- 1785)
Έκ τοϋ χειρογράφου κωδικός τής μονής ό Λαμπάκης δημοσίευσεν καί 

τα κάτωθι χρονογραφικά σημειώματα8:
1790-’Ιουνίου 28: εσκόρπισε ή Τριπολυτζά...
1796-Μαρτίου 19 εΐρθαν να παρουν τίν χώρα καί στες δέκα τρις του 

άπριλίου
1821 - Σεπτεμβρίου 23 έγηνε τωρεσαλτω στην τριπολιτζα καί εγινε ταραχή 

μεγάλη.
1822-1825 Διάφορα γεγονότα
1833-1854 Είςτά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους (Μοναστηριακά Φ. 322) 

φυλάσσονται διάφορα έγγραφα σχετικά με τήν μονήν, εν οις τινά ενδιαφέ
ροντα λόγφ τών περιγραφομένων γεγονότων τών σχετικών προς τάς ληστο
συμμορίας τάς λυμαινομένας τήν περιοχήν.

ΝΙΚΟΛ. Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

1 Άλεξόπουλος, ε.ά., σ. 222 - 225 καί Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνα
κες, 36, 1884, έν Κωνσταντινουπόλει, σ. 622 καί εξ., 631.

2 Πρβλ. Μ. Γεδεών, ε.ά., σ. 675 εξ.
3 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', σ. 23.
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