
ΚΤΙΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ή μνεία SPAW 1935, 697 σημ. 2 παρά τοΰ Klaffenbach τής χρι
στιανικής επιγραφής επί μαρμάρινης πλακός (0,06 μ. X 0,50 μ., ΰψ. γραμ. 
0,015 μ., διάστιχον 0,005 μ.) έντετειχισμένης εις την αψίδα τοΰ 'Ιεροΰ ης 
πρ(εσβύτερος) ΰπερ σωτηρίας εαυτόν κα[ι τής] | [συμβία]ν αϋτοΰ έκαλιέρ- 
γησεν f με ώδήγησεν εις τον τόπον εΰρέσεώς της προς επίσκεψιν των ερει
πίων τοΰ Βυζαντινοΰ ναοΰ 'Αγία Μονή Κοκκίνου Δωρίδος ευρισκόμενης 
επί λοφίσκου 100 μ. περ. άνω τής εθνικής όδοΰ Λιδωρικίου — Ναύπακτού καί 
περί τα 2.600 μ. περ. έκεϊθεν τής μεγάλης οδικής γέφυρας τοΰ Κοκκίνου δυ- 
τικώς τοΰ Στενοΰ.

Είκ. 1. - Ερείπια 'Αγίας Μονής Δωρίδος.

‘Ο ναός, μήκους 11,40 μ. (—3,30 μ. μήκ. νάρθηκος), πλάτους 7,40 μ., 
τιμώμενος εις μνήμην τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου διασώζει την τοιχοποιίαν 
εις ύψος 0,80 μ. περ. καί τό Διακονικόν μέχρις ΰψους 4 περ. μ. (είκ. 1).
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Είναι πλινθοπερίβλητος καί ανήκει εις τον τύπον τοΰ σταυρεπίστεγου μετά 
τρούλλου. Εις την οίκοδόμησίν της εχρησιμοποιήθη καί άρχαΐον υλικόν — 
κίονες τρούλλου άρράβδωτοι. Την μελέτην τής αρχιτεκτονικής της ί)ά δημο- 
σιεύση δ καθηγητής Όρλάνδος.

Κατά την χρησιμοποίησιν λίθων των ερειπίων διά την οικοδομήν, παρα- 
πλεύρως, τοΰ νεωτέρου ναοϋ 'Αγία Μονή άπεκαλύψθη ή κτιτορική επιγραφή 
τοΰ υπερθύρου χαραγμένη δι’ ακιδωτής σμίλης επί πλακός εκ λευκάζοντος 
ασβεστόλιθου μήκους 1,168 μ., ύψ. 0,20 +, βάθους 0,46 μ., ΰψ. γραμ. 
24—30 χιλ. (είκ. 2 καί 3).

Είκ. 2.-Κτιτορική επιγραφή τής 'Αγίας Μονής Διορίδος.

Δεδόμητε τή τον Θ(εο)ϋ βοη&ήα εκ τον μη δντος 6 ϋ·ήος και πάνσεπτος 
ναός ουτος της ϋπεραγίας δε[σ]
πήνης ημών Θ(εοτό)κον παρά τοΰ μονάχον κ(αϊ) αμαρτωλού Μύρωνος επη 
τής βασηλίας τον κυρον Άλε
ξήου κ(αϊ) μεγάλου βασιλέως Ρωμέων τοΰ Κωμνηνοΰ, οικουμενικού δε πα- 
τριάρχου κυρον Γεοιργίου,
τοΰ πανιερωτάτου ημών κ(α'ι) Ίάεοφιλεστάτον άρχιερέως [κυροΰ;] Νικω- 
λάου τοΰ μ(οναστηριακ)οϋ ναοϋ ϋ·(είο)ν κε
[ί]εροϋ σταβροπιγιωτικοΰ μ(οναστηρί)ου μηνϊ Σε(πτεμ)βρίω (Ί^δικτιώ- 
νος) β (δεντέρας), ετι , ςψζ f

(6707-5509 = 1198 μ.Χ.).
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Εικ. 3. - Κτιτορική επιγραφή τής'Αγίας Μονής Διορίδος, άντίγραφον. τής είκ. 2,.
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Τά γράμματα τοϋ τετάρτου και πέμπτου στίχου είναι δυσδιάκριτα. 
'Έδρα τοϋ επιχωρίου επισκόπου ήτο ς)αίνεται τό γειτονικόν Κάλλιον, εντός 
τών αρχαίων καί Βυζαντινών τειχών τοΰ οποίου σφζεται τό τοπωνυμίου 
Επισκοπή.

Ή βραχυγραφία Ν αντί ίνδικτιώνος ως εις επιγραφήν τοϋ Βυζαντινοϋ 
ναοϋ τοΰ Ταξιάρχου εν Μεσαρία τής’Άνδρου (Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπου
δών, 4, 1927, 50. ΙΙασχάλης) καί τών Αγίων Θεοδώρων Περγάμου (Η. 
Gregoire, Recueil des Inscriptions Grecques Chretiennes d’Asie 
Mineure, 1922, άρ. 51).

Έκ τοϋ έτους κτίσεως τοϋ ναοϋ (Σεπτέμβριος. 1198 μ.Χ.) ταυτίζεται 6 
μέγας βασιλεύς Ρωμαίων ’Αλέξιος δ Κομνηνός προς τον Αλέξιον Γ' ’Άγγε
λον Κομνηνόν (8 ’Απριλίου 1195—17 ’Ιουλίου 1203 μ.Χ., G. Ostro- 
gorsky, Geschiclite des Byzantinischen Staates, 1952, σ. 325-333) 
καί δ Οικουμενικός πατριάρχης Γεώργιος προς τον Γεώργιον Β' Ξιφιλΐνον 
1191 —1198 μ.Χ. (Χρυσοστ. Παπαδοποΰλου, Κατάλογος Πα- 
τριαρχών, περιοδ. «Θεολογία», έτος Δ', 1926, σ. 177 — 182, δπου καί ή σχε
τική βιβλιογραφία. Άνατύπ. Βασ. Στεφανίδου, ’Εκκλησιαστική 
'Ιστορία, σ. 737 κέ.).

ΕΥΘ. MASTPOKQSTAS
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