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ρώθη διά τής κατασκευής νέας άμφικλινοϋς στέ
γης τοϋ έξωνάρθηκος άντί τής παλαιός, ήτις ήτο 
τελείως κατεστραμμένη. Ή κάλυψις έγένετο διά 
κοίλων κεράμων. Έχρησιμοποιήθη καί είκοσάς 
παλαιών βυζαντινών κεράμων, αΐτινες είχον πε- 
ρισωθή άπό παλαιάν στέγην.

10. Νεοχωράκι Άρτης. Κατά τήν βορείαν, άνα- 
τολικήν καί νοτίαν πλευράν τής Παναγίας τοΟ 
Μπρυώνη είχον συσσωρευθή δγκοι χωμάτων μέ 
άποτέλεσμα νά διαποτίζωνται ύπό τής ύγρασίας 
οί τοίχοι τοϋ μνημείου. Έγένετο εύρείας έκτά- 
σεως άποχωμάτωσις, άποκοπέντων συγχρόνως 
δένδρων καί θάμνων, φυομένων πλησίον τοΟ ναοΰ, 
τών όποιων αί ρίζαι προύξένουν ζημίαν εις τά 
θεμέλια.

Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΟΝ ΖΑΓΟΡΙ

Ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων Παν. Βοκοτό- 
πουλος έξήτασε τά μνημεία τής περιοχής καί κα
τέγραψε τάς είκόνας καίτά κειμήλια τών ναών 
καί τών μονών. Κατωτέρω περιγράφονται, έν 
πάση δυνατή συντομίςι, οί κυριώτεροι τών ναών 
καί αί όπωσδήποτε άξιόλογοι είκόνες καί τά 
κειμήλια.

Έξαιρουμένης τής ‘Αγίας Παρασκευής Μονο- 
δενδρίου καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου Καλυβιών ’Ε
λαφοτόπου, ούδέν τών περιγραφομένων κτηρίων 
είναι προγενέστερον τοϋ Που αί. Οί κυριαρχοϋν- 
τες τύποι ναών είναι, διά μέν τούς μεγαλυτέρους 
έξ αύτών ή τρίκλιτος βασιλική, στεγαζομένη διά 
τετρακλινοΰς στέγης σχηματιζούσης κατά τήν 
άνατολικήν καί τήν δυτικήν πλευράν κολοβόν 
άέτωμα (« μισό κεντρί»), έπϊ τής όποιας έπι- 
κάθηται στενός καί υψηλός τροΰλλος, ή έξωτε- 
ρική διάμετρος τοϋ όποιου άντιστοιχεί πρός τό 
πλάτος τοΟ μέσου κλιτούς· διά δέ τούς μικροτέ- 
ρους ή μονόχωρος αίθουσα, στεγαζομένη διά τε- 
τρακλινοδς στέγης άποληγοΰσης έπίσης είς «μισό 
κεντρί». Κατά τόν 17ον αί. έπιχωριάζει ό τύπος 
τού άπλοϋ σταυρεπιστέγου ναού (ΑΙ κατά τήν 
κατάταξιν τοϋ Καθηγητοϋ κ. Ά. Όρλάνδου- βλ. 
ΑΒΜΕ, Α' (1935), σ. 42 ). Είς τούς μεγαλυτέρους 
τών ναών ύπάρχει νάρθηξ, όπου έκκλησιάζοντο αί 
γυναίκες (« γυναικείον » ). Κατά τήν μίαν, τάς δύο 
ή καί τάς τρεις πλευράς τών ναών (έξαιρουμένης 
πάντοτε τής άνατολικής), προσκολλαται άνοι- 
κτή ή κλειστή στοά, άπαραίτητος λόγφ τών δυσ
μενών κλιματολογικών συνθηκών τής περιοχής, 
τής όποιας τό ύψόμετρον πλησιάζει ή καί ύπερ- 
βαίνει ( Μονοδένδρι, Έλαφότοπος) τά 1000 μ.

Οί ναοί τοϋ Ζαγορίου είναι φκοδομημένοι διά

λαξευτών άσβεστολίθων, τεθειμένων δΓ άφθονου 
κονιάματος, άνευ παρεμβολής πλίνθων. Ή στέ- 
γασις γίνεται διά πλακών.

Αί τοιχογραφίαι καί αί είκόνες είναι ώς έπϊ 
τό πλεΐστον βορειοελλαδικής τέχνης, έργα είτε 
έντοπίων τεχνιτών, είτε ζωγράφων έκ Λινοτο- 
πίου ή Χιονάδων.

Οί πλείστοι τών έξεταζομένων ναών κοσμοϋν- 
ται ύπό ξυλογλύπτων τέμπλων, άμβώνων καί έπι- 
σκοπικών θρόνων, μέ πλούσιον φυτικόν καί ζωι
κόν διάκοσμον είς διάτρητον τεχνικήν, χρονο
λογουμένων ίδίως άπό τοϋ 18ου αίώνος.

ΒΙΤΣΑ

1. Κοίμησις

’Επιμήκης αίθουσα, χωριζομένη δι’ έγκαρσίων 
τόξων είς τρία διαμερίσματα, έκ τών όποιων τό 
μέν μεσαΐον καλύπτεται ύπό όκταγωνικοϋ τρούλ- 
λου, τά δέ άκραϊα ύπό άσπίδων. Ή άψϊς είναι 
τρίπλευρος. Είς τήν νοτίαν πλευράν είναι προσ- 
κεκολλημένη στοά, είς τήν βορείαν όστεοφυλά- 
κιον. Κατά τόν Λαμπρίδην (’Ηπειρωτικά Με- 
λετήματα. Η', σ. 50 ), ή Κοίμησις ήτο άρχικώς 
μονή, μετετράπη δέ είς ένοριακήν έκκλησίαν τό 
1554. Τό σημερινόν κτήριον δέν φαίνεται τόσον 
παλαιόν.

Αί κοσμοΰσαι τόν ναόν τοιχογραφίαι άνήκουν 
είς τόν 18ον αί. Παρίστανται όλόσωμοι άγιοι είς 
τήν κατωτέραν ζώνην, στηθάρια άγιων περιβαλ
λόμενα ύπό κληματίδος είς τήν μεσαίαν καί εύαγ- 
γελικαϊ σκηναί είς τήν άνωτέραν. Τό ξυλόγλυπτον 
τέμπλον φέρει άνθικόν καί ζωικόν διάκοσμον.

Σπουδαιοτέρα έκ τών είκόνων είναι ή ‘Οδηγή
τρια τοϋ τέμπλου, φέρουσα τήν έπιγραφήν: 
ΔΕΥΣΙΣ ΤΟΝΔΟΥ( ΛΟΥ)ΛΟΝ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)ΥΙ ΔΙΜ(Η)ΤΡΙΟΥ 

ΥΕΡΕΟΣ I Κ(ΑΙ) ΝΗΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΡΣΖΤΗ /
ΖΡΜΒ (= 1634)

Διαστ. 83 x 71,5 χ 3 έκ.
Έκ τών λοιπών είκόνων μνημονεύομεν Σταύ- 

ρωσιν μέ αύτόξυλον πλαίσιον, Που - 18ου αί., μέ 
τρεις γυναίκας αριστερά, τόν Ίωάννην καί τόν 
έκατόνταρχον δεξιά καί κτήρια είς τό βάθος, 
άκολουθοϋσαν παλαιολόγειον πρότυπον ( διαστ. 
43 χ 32,5 χ 3 έκ. )· Πρόδρομον πτερωτόν κατ’ έ- 
νώπιον, κρατούντα σταυρόν καί είλητάριον, 18ου 
αί. (διαστ. 83,5 x 44,5 χ 3,2 έκ. )· τέλος τούς 
άγιους Τεσσαράκοντα, 18ου αί. (διαστ. 29,5 χ 
27 χ 2,5 έκ.).

Είς τήν Κοίμησιν άνήκει χειρόγραφον εόαγ- 
γελιστάριον έπϊ περγαμηνής, κοσμούμενον ύπό 
έπιτίτλων καί αρχικών σχεδιασμένων διά κιννα- 
βάρεως. Ή έκ ξύλινων πινακίδων στάχωσις, διαστ.
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29,5x22 έκ., είναι έπενδεδυμένη διά βελούδου, 
έπ' αύτής δέ είναι προσηλωμένα μετάλλινα πλα
κίδια μέ έγχαράκτους παραστάσεις. Είς τήν προσ- 
θίαν δψιν είκονίζονται ή είς Άδου Κάθοδος καί 
τά εύαγγελικά σύμβολα, είς τήν όπισθίαν ή Κοί
μησις τής Θεοτόκου ( Π ί ν. 303 α). Κάτωθι 
τής παραστάσεως ταύτης είναι χαραγμένη ή έξής 
έπιγραφή:
ΕΤΟΥΤΟ (ΤΟ) ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΕΥΟγγΕΛΙΟΝ ΥΠΑΡ
ΧΕΙ ΤΟΥ Κ/ΥΡΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΠΟΣΤΕΛΝΙΚ(ΟΥ) ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΦΗΕΡΟΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ / ΠΛΝΛγΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΖΗΤΖΑ

α χκς

Έκ των λοιπών κειμηλίων σημειούμεν:
1) Εύαγγέλιον τού 1833 (έν τή έλληνική τυ

πογραφία Φραγκίσκου Άνδρεόλα, έν Βενετία). 
Είς τήν στάχωσιν είναι προσηλωμένοι άργυραϊ 
πλάκες μέ έμπιέστους παραστάσεις. Είς τήν προσ- 
θίαν δψιν είκονίζονται τέσσαρες προφήται είς 
τάς γωνίας. Είς τό κέντρον ύπήρχεν ή Σταύρωσις, 
ήτις κοσμεί σήμερον έτέραν στάχωσιν. Έπιγρα
φή:
Ο ΔΑΠΑΝΗΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΙΩΑΝΟΥ / ΑΛΕΞΙΙΟΥ 
ΠΟΡΑΖΑΝΗI ΔΙΑ ΧΗΡΟΣ Ψ.ΔΗ.Δ.ΜΑ / 1836. ΜΑΡΤΟΥ 24

Είς τήν όπισθίαν δψιν είκονίζονται είς μέν τό 
κέντρον ή Άνάστασις, είς δέ τάς γωνίας οί εύαγ- 
γελισταί. Διαστ. 35,5 x 25 έκ.

2) ’Απόστολον (έν Βενετία, έκ τού έλληνικού 
τυπογραφείου « ό Φοΐνιξ », 1899 ). Είς τήν προσ- 
θίαν δψιν τής άργυρός σταχώσεως είκονίζον- 
ται οί Δώδεκα ’Απόστολοι. Είς τό κέντρον οί 
άγιοι Πέτρος καί Παύλος κρατούν τήν έκκλη- 
σίαν. Έπιγραφή:
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΙ/ Δ ΟΥ 

ΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 1912

Είς τήν όπισθίαν δψιν παρίστανται οί κορυ
φαίοι άπόστολοι εύλογούμενοι ύπό τού Πατρός. 
Έπιγραφή:

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ I Σ. Π. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ / ΣΜΥΡΝΗ

Είς τήν ράχιν ή έπιγραφή:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΒΙΤΖΙΟΥ

Διαστ. 24x17 έκ.

2. Οίκία Βασδέκη ( Κάτω Βίτσα )

Είς τό μεσημβρινόν δωμάτιον διατηρείται είς 
πολύ καλήν κατάστασιν ή ξυλίνη όροφή, άποτε- 
λουμένη έκ τριών έπιπέδων: τού βασικού όρθο- 
γωνίου, δευτέρου βαθυτέρου έπιπέδου είς σχήμα 
όρθογωνίου παραλληλογράμμου μέ άποτετμημέ- 
νας τάς γωνίας, έγγεγραμμένου είς τό βασικόν 
όρθογώνιον καί διακεκοσμημένου ύπό πλέγματος 
τετραγώνων περικλειόντων όκτακτίνους άστέρας,

καί τέλος, είς τό κέντρον (Π ί ν. 303 β), έκ δύο 
όκταγώνων τών όποιων τό δεύτερον, έγγεγραμ- 
μένον είς τό πρώτον, σχηματίζει τρίτον έτι βα- 
θύτερον έπίπεδον, κοσμούμενον ύπό ήμικυκλίων, 
έξέργων άνθέων καί όκταγώνου είς τό κέντρον. 
Τό βασικόν όρθογώνιον καί τά όκτάγωνα τονίζον
ται ύπό πολλαπλών κυματίων.

3. Άγιος Νικόλαος

Σταυρεπίστεγος ναός, άνήκων, κατά τήν ύπό τού 
Καθηγητοΰ κ. Ά. Όρλάνδου έπιχειρηθεϊσαν κα- 
τάταξιν είς τόν τύπον A 1, καί χρονολογούμενος, 
κατά πλάκα έντειχισμένην είς τήν νοτίαν πλευ
ράν τής έγκαρσίας καμάρας, άπό τού έτους ζρκ 

( = 1611/12) ( Π ί ν. 303 γ ). Ό ξυλόστεγος νάρ- 
θηξ είναι μεταγενέστερος. Είς τήν νοτίαν πλευράν 
τού μνημείου ύπήρχεν άνοικτή στοά, κατεδα- 
φισθεΐσα πρό τινων έτών. Ή τρίπλευρος άψίς 
κοσμείται ύπό σειράς ρόμβων έκ πλίνθων.

Ό ναός είναι κατάγραφος διά τοιχογραφιών 
τού 1618, έργων τού έκ Λινοτοπίου τής Καστοριάς 
ζωγράφου Μιχαήλ, είς τόν όποιον όφείλεται ή 
διακόσμησις καί πολλών άλλων ναών τής Ηπεί
ρου, ώς τού Αγίου Μηνά Μονοδενδρίου ( 1619' 
βλ. κατωτέρω), τών είς Γεωργουτσάτες τής Βο
ρείου ’Ηπείρου μονών Προφήτου Ήλιού καί 
Τσιατίστης (1617 καί 1621 ) καί τού Αγίου Νι
κολάου Σαρακήνιστας Βορείου ’Ηπείρου ( 1630· 
βλ. Π. Πουλίτσαν είς ΕΕΒΣ Ε' ( 1928) σ. 61, 
66, 75). Είς τό ύπέρθυρον τής πρός τόν νάρθηκα 
θύρας σφζεται ή κτητορική έπιγραφή ( Π ί ν. 
304 α):

ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ε(Κ) ΒΑΘΡΟΝ ΕΚΑΛΙΕΡΓΗΘΗ Κ(ΑΙ) 
ΑΝΗΣΤΩΡΙΘΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ / Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Π(ΑΤ)Ρ(0)Σ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΥΤΟΥΡΓΟΥ / ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΟΠΟΥ ΤΑΙ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΔΕ ΟΛΟΝΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΧΟ- 
ΡΑΣ ΒΕΖΗ I ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟ- 
ΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ / ΗΣΤΟ- 
ΡΙΘΗ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΔΙΑ ΧΕΙΡΟ(Σ) ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΕΚ ΤΟΠΟΥ / [ΛΙΝΟ- 
ΤΟΠΙΟΥ] Τ(ΗΣ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΕΤΕΙ ΖΡΚΖ 

ΕΤΕΛΙΩΘΗ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΣΕΥΠΤΕΒΡΙΟΥ ΙΕ / 
και [ υ] πηρετης ήταν

Ή έπιγραφή αύτη έχει έπανειλημμένως δημο- 
σιευθή, άλλά μεθ’ ικανών σφαλμάτων (Χρ. Σού- 
λης είς Ήπ. Χρον. 9 (1934), σ. 87. Δ. Σάρρος,
8. ά. 12 (1937), σ. 124. Ίω. Νικολαΐδης, Ιστο
ρική Μονογραφία περί τής έν Ήπειρο) χώρας 
Βεζήτζης, έν Ίωαννίνοις, 1939, σ. 10).

Είς τόν κυρίως ναόν είκονίζονται είς μέν τήν 
κατωτάτην ζώνην όλόσωμοι άγιοι, είς τήν άμέ- 
σως έπομένην στηθάρια άγιων, ύπεράνω δ’ αύ- 
τών αί μεγάλοι δεσποτικαί καί θεομητορικοί έορ-
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ταϊ (Π ί ν. 304 β) καί σκηναΐ έκ τού βίου τοϋ 
άγιου Νικολάου.

Είς τήν έγκαρσίαν καμάραν δεσπόζει ό Παν- 
τοκράτωρ, περιστοιχιζόμενος ΰπό άγγέλων, τής 
Θεοτόκου καί τοΟ Προδρόμου έντός δύο όμο- 
κέντρων κύκλων (Π ί ν. 305 α ). Είς τάς γωνίας 
τής άνωτάτης ταύτης ζώνης είκονίζονται οί εύ- 
αγγελισταί, είς δέ τήν άμέσως κατωτέραν ζώνην 
προφήται κάτωθι τόξων. Είς τό δυτικόν τμήμα 
τής κατά μήκος καμάρας παρίσταται ή Δευτέρα 
Παρουσία, είς τό άνατολικόν στηθάρια προφη
τών καί ή Θεία Λειτουργία.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον είναι έπιπεδόγλυφον, 
άνάγεται δέ είς τόν 18ον αί.

Κατεγράφησαν αί έξής εικόνες: Παντοκράτωρ, 
Που αί., διαστ. 96,5 x 72 έκ. 'Οδηγήτρια, 18ου 
αί., διαστ. 88 χ 76,5 έκ. Πρόδρομος, τοΟ 1767, 
διαστ. περ. 83 χ 44,5 έκ. ’Αρχάγγελος Μιχαήλ, 
Που - 18ου αί., διαστ. 82 x 38,5 έκ.

4. "Αγιοι Πάντες

Μονοκάμαρος ναός μετά τρούλλου, ήμικυκλι- 
κών χορών καί πενταπλεύρου άψΐδος. Ή σφεν
δόνη τού τρούλλου είναι κυκλική. Τοιχογραφίαι 
καί είκόνες δέν ύπάρχουν. Ίδρύθη, κατά τόν Ί. 
Λαμπρίδην (Περί τών έν Ήπείρω Άγαθοεργη- 
μάτων, Β-, έν Άθήναις 1880, σ. 105 ) κατά τό 
1820, δαπάναις τού Θ. Δημοσγούρη.

5. Ταξιάρχαι

Σταυρεπίστεγος ναός τού τύπου ΑΙ, μέ τρί- 
πλευρον άψΐδα καί μεταγενέστερον καμαροσκεπή 
νάρθηκα. Τάς χρονολογίας άνεγέρσεως, έπεκτά- 
σεως καί τοιχογραφήσεως τού ναού παρέχει έπι- 
γραφή, γεγραμμένη ύπεράνω τής νοτίας θύρας, 
έχουσα ώς έξής:

Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΙ ΓΑΙΒΡΙΗΛ Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ,ΖΡΙΕ' ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ 
ΟΙΚΟ Δ ΟΜΙΙΘΕΙΣ ( = 160617 ) ΕΠΗΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΕΚΟΣΜΗ- 
ΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ/ΤΟΣ ΑΝΩ ΒΗ- 
ΤΣΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΟΓΔΟΗΚΟ- 
ΣΤΩ ΠΕΜΠΤΩ ( 1885) ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ / ΕΠΙΤΡΟ- 
ΠΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΕΛΗ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ / ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ΕΚ ΚΩΜΗΣ ΧΙΟΝΑΔΕΣ

Ή ήμετέρα άνάγνωσις έλάχιστα διαφέρει τής 
τού Ίω. Νικολαΐδου ( έ.ά., σ. 83).

Τό ανωτέρω μέρος τού τέμπλου καί τά βημό
θυρα είναι ξυλόγλυπτα. ’Εντός τού ναού φυλάσ
σονται δύο άναλόγια μέ γεωμετρικόν διάκοσμον 
έκ μαργάρου καί είκών ένθρόνου Θεοτόκου Βρε- 
φοκρατούσης, μέ τήν έπιγραφήν Μ(ΗΤΗ)Ρ θ(Ε0)Υ 

η πάντων χαρα. ’Αριστερά καί δεξιά, έντός με
ταλλίων, άνά είς άγγελος σεβίζων. Είς τά πλάγια,

έντός άναγλύφων όρθογωνίων πλαισίων, άνά έξ 
προφήται κρατούντες είλητάρια. Ό κάμπος φέ
ρει άνάγλυφον γεωμετρικόν διάκοσμον. Ή είκών, 
βορειοελλαδικής τεχνοτροπίας, άνάγεται είς τόν 
Πον αί. Διαστ. 82,5 x 59,5 χ 2,5 έκ.

Κατά τήν βορείαν πλευράν τών Ταξιαρχών έχει 
οίκοδομηθή μεταγενεστέρως παρεκκλήσιον τοϋ 
Αγίου Γεωργίου, μέ μονόρρυτον στέγην καί ήμι- 
κυκλικήν άψΐδα.

6. Μονή Προφήτου Ήλιου

Ύψοϋται έπί όμαλοΰ λόφου, δυτικώς τού άμα- 
ξιτοΰ Βίτσης - Μονοδενδρίου (βλ. περί αύτής 
Ίω. Λαμπρίδου, Ζαγοριακά, έν Άθήναις, 1870, 
σ. 38- 39, Ίω. Νικολαΐδην, ε.ά., σ. 62-69 καί 
Δ. Ζακυθηνόν είς Ήπειρ. Χρον. 4 ( 1929 ), σ. 
102- 106).

Καθολικόν μονοκάμαρον, μετά όκταγωνικοϋ 
τρούλλου καί τριπλεύρου άψΐδος. Μεταγενέστε
ρος νάρθηξ μέ τετρακλινή στέγην.

Είς τήν μονήν φυλάσσονται τά έξής κειμήλια :
1)’Επιτάφιος (Πίν. 305 β) κεντημένος έπί 

μεταξωτού ύφάσματος, διαστάσεων 68 χ 88 έκ., 
χρώματος καστανού άνοικτοϋ, περί τό όποιον 
έχει προσραφή μεταξωτόν ύφασμα πράσινον. Ό 
Χριστός είναι έξηπλωμένος έπί λάρνακος κοσμου- 
μένης κατά τά πλάγια διά σειράς ρόμβων. Ή Θεο
τόκος, καθημένη άριστερά, κρατεί τήν κεφαλήν 
τοϋ Κυρίου καί άκκουμβά τήν παρειάν της έπί 
τής Ιδικής του. "Οπισθεν αυτής ΐστανται τρεις γυ
ναίκες, έκ τών όποιων ή μέν πρός τά άριστερά 
κρατεί μυροδοχεϊον, ή δέ πρός τά δεξιά, μέ λε- 
λυμένους τούς κροτάφους, όψώνει τάς χεΐρας είς 
θεατρικήν χειρονομίαν. Όπισθεν τής λάρνακος 
ό Ιωάννης κύπτει διά νά άσπασθή τήν δεξιάν τού 
Σωτήρος ένω, δεξιώτερον, ό εύσχημων Ιωσήφ, 
κύπτων, περιπτύσσεται διά τών κεκαλυμμένων 
χειρών του τούς άχράντους πόδας. Είς τό δεξιόν 
άκρον τής συνθέσεως ό Νικόδημος παρακολου
θεί τήν σκηνήν περίλυπος είς στάσιν όμοίαν πρός 
τήν τού Ίωάννου είς τάς παραστάσεις τής Σταυ- 
ρώσεως. Όπισθεν, είς τό κέντρον τής παραστά- 
σεως, δεσπόζει κουβούκλιον βαΐνον έπί πέντε 
κιονίσκων, άπό τού όποιου κρέμονται τέσσαρες 
κανδήλαι. Εκατέρωθεν αύτοΰ είκονίζονται πε- 
τώντες δύο άγγελοι έν προτομή, ό "Ηλιος καί ή 
Σελήνη.

Ό έπιτάφιος φέρει τήν άκόλουθον έπιγραφήν:
Η ΘΕΩΣΟΜΟΣ ΤΑΦΙ ΤΟΥ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΗΜΩΝ ΗΕΙΣΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΦΙΕΡΟΘΗ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΗΣ ΤΗΝ ΒΙΖΗΤΖΑ ΗΣ 
TOY I ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΙΡΙ / Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
Θ(ΕΟ)Υ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΑΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΝ· 
ΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΑΝΓΓΕΛΕΤΟΥ Κ(ΑΙ) TIN 
ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ Θ(ΕΟ) Υ ΜΕΡΤΑΝΙ/ΕΤΙ ΑΧΞΑώ ΓΕΝΑΡΙΟ 1.
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Τά ένδΰματα, τό κουβούκλιον, ό Ήλιος και ή 
Σελήνη άπεδόθησαν διά χρυσοΟ καί άργυροΟ σύρ
ματος, τά γυμνά μέρη διά μετάξης χρώματος κα
στανού είς διαφόρους τόνους, τά περιγράμματα 
διά κλωστής βαθυκαστάνου. Φωτοστεφάνους έ
χουν μόνον ό Χριστός, ή Παναγία καί ό ’Ιωάννης. 
Κοσμούνται ούτοι εις τήν περιφέρειαν διά μαρ
γαριτών, ώς καί τό περίγραμμα τού περί τήν κε
φαλήν τμήματος τού μαφορίου τής Θεοτόκου.

Εϊκονογραφικώς παρουσιάζει ό έπιτάφιος τής 
Βίτσης καταπληκτικήν όμοιότητα πρός τόν κατά 
τέσσαρα μόνον έτη παλαιότερον έπιτάφιον τής 
μονής Παναχράντου Άνδρου ( Ν. Δρανδάκης είς 
ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 305, Πίν. 352 β - 
353 ). Ή μόνη ούσιώδης διαφορά έγκειται είς 
τό μυροδοχεΐον τό όποιον κρατεί είς τόν ήμέτε- 
ρον έπιτάφιον ή είς τό άριστερόν άκρον γυνή. 
Τεχνοτροπικώς άνήκει είς όμάδα λαϊκωτέρων 
κεντημάτων τού Που αί. (Εόγ. Βέη - Χατζηδά- 
κη, Μουσεϊον Μπενάκη, ’Εκκλησιαστικά κεν
τήματα, Άθήναι, 1953, σ. ιζ' - ιη'), μέ έντονω- 
τέραν γραμμικότητα καί έτι συνοπτικωτέραν άπό- 
δοσιν τών μορφών. Τό στόμα συχνάκις δέν δη- 
λούται. Χαρακτηριστική είναι ή όρθογωνία ρίς, 
ή όποια συνάπτεται πρός τάς όφρΰς.

2) Έπιτραχήλιον, μέ παραστάσεις τού Εύαγ- 
γελισμοΰ καί όκτώ ιεραρχών, τού Που πιθανώς 
αίώνος. Διαστ. 1.15x0,27 μ.

3) Λειψανοθήκη άργυρά μέ έκτυπον διάκο
σμον. Κάτωθεν τοξοστοιχιών μέ πλουσίαν δια- 
κόσμησιν άνθέων είκονίζονται: Είς τήν προσθίαν 
όψιν οί άγιοι Βασίλειος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος, Νικόλαος, Δαμιανός, Παντελεήμων καί Τρύ
φων. Είς τήν όπισθίαν (Πίν. 306 α) αί άγίαι 
Κυριακή, ’Αναστασία, Θέκλα, Παρασκευή, Ίου- 
λιανή καί Βαρβάρα. Είς τάς στενάς πλευράς τέ
λος άριστερά μέν οί άγιοι Σάββας, Γεώργιος έφιπ
πος άκοντίζων δράκοντα καί Άνδρέας, δεξιά δέ 
οί άγιοι ’Αρτέμιος, Δημήτριος έφιππος πατών 
τόν Σκυλογιάννην καί ’Αναστάσιος ό Πέρσης. 
Έπί τού καλύμματος, κοσμουμένου κατά τά πλά
για δι’ άνθέων, είκονίζονται οί άγιοι ’Ιάκωβος ό 
Πέρσης καί Σφζων. Είς τήν παρυφήν τού καλύμ
ματος είναι κεχαραγμένη ή έξής έπιγραφή:

ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ Υ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΙ- 
ΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠ ΟΝΟ- 
ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΕΚ ΚΩΜΗΣ ΒΕΙΤΖΑ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΥΡΟΥ ΣΕΡΑΦΙΜ 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛ

ΦΩΝ ΕΚ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 1790 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1

Διαστ. 40,7 x 25,8 έκ. Ύψ. 28,5 έκ.
’Εντός τής λειψανοθήκης ταύτης υπάρχει έτέ-

ρα κυκλική, βαίνουσα έπί ύψηλής βάσεως στερε
ωμένης έπί όρθογωνίου έλάσματος, μέ έμπίεστον 
φυτικόν διάκοσμον. Έπί τής λειψανοθήκης ή 
έπιγραφή:

ΜΝΗΣΤΙΤΗ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑ
ΡΙΝΟΥ I ΣΟΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕΡΟΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΑΣ ΚΕΦΑΛΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Έπί τής βάσεως τής λειψανοθήκης:
ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΚΕ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1837 ΙΟΥΝΑΡΙΟΥ 4

Διαστ. 22 x 16,5 έκ., ΰψ. 13 έκ.
4) Λειψανοθήκη άργυρά μέ διάκοσμον έκτυπον 

καί έγχάρακτον (Πίν. 306 β). Είς τάς πλευράς 
είκονίζονται άνθοδοχεΐα καί έξαπτέρυγα, είς τό 
κάλυμμα τού έπί τής κορυφής κυκλικού ανοίγμα
τος ό άγιος ’Ιάκωβος ό Πέρσης φέρων στρατιω
τικήν στολήν καί κρατών άσπίδα καί ξίφος. Διάμ. 
16, ΰψ. 14 έκ.

5) Λειψανοθήκη όρθογωνία άργυρά, μέ έκτυ
πον διακόσμησιν. Είς τό κέντρον τού καλύμμα
τος παρίστανται, μέχρι τής όσφύος, οί άγιοι Ή- 
λίας, Μηνάς καί Μερκούριος (Πίν. 306 γ). 
Κατά τά άκρα τού καλύμματος καί είς τά πλάγια, 
φυτικόν κόσμημα. Διαστ. 21,5 x 16,5, ΰψ. 11,5 έκ.

6) Λειψανοθήκη άργυρά είς σχήμα χειρός 
(Πίν. 306 δ). ’Εγχάρακτος καί διάτρητος φυ
τικός διάκοσμος. Είς τό κέντρον έκτυπος ό άγιος 
Σφζων. Είς τό κάτω μέρος ή έπιγραφή:
ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩ\ΖΟΝΤΟΣ ΟΠΕΡ ΚΑΤΑ / 
ΤΟ 1733 ΔΙΚΕΜΒΡΙΟΥ 20 / ΑΦΙΕΡΩΘΗ ΠΑΡΑ ΡΑ/ΦΑΗΛ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΡΥΙΙNOΥΠΟΛΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΑΡΓΥΡΟ/ΚΑ
ΣΤΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑ/ΣΤΗΡΙΩ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ/ΗΛΙΟΥ 
ΕΚ ΚΩΜΗΣ ΒΕΙ/ΤΖΑ // 1790 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10 / ΔΙΑ ΣΥΝ
ΔΡΟΜΗΣ / ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ / ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΕΝ / 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΑΙ / ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ / ΑΥΤΗΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΑ/ΦΙΜ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΕ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΔΗΜΗ/ΤΡΙΟΥ ΕΚ ΚΩΜΗΣ / ΚΑΛΑΡΡΙΤΕΣ

Διαστ. 39x8,5/6 έκ.
7) Ποτήριον μεταλήψεως άργυρούν, μέ έγχά

ρακτον φυτικόν διάκοσμον (Πίν. 307 β). Είς 
τήν βάσιν ή έξής έπιγραφή:
ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ 
ΓΕΓΟΝΕ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙ- 
ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΙ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΙΜ ΕΚ 

ΚΟΜΗΣ ΒΕΙΤΖΑΣ ΕΝ ΕΤΕΣΙ 1794

"Υψος 26, διάμ. χείλους 10, διάμ. βάσεως 16,5 έκ.
8) Σταυρός άγιασμού ξυλόγλυπτος (Πίν. 

307 α), μέ παραστάσεις τού Εΰαγγελισμού, τής 
Υπαπαντής, τής Γεννήσεως, τής Βαπτίσεως, τής 
Μεταμορφώσεως καί τής Βαϊοφόρου έπί τής μιάς 
δψεως καί τής Άναλήψεως, τής Έγέρσεως τού 
Λαζάρου, τής Σταυρώσεως, τής Άναστάσεως, 
τής Πεντηκοστής καί τής Κοιμήσεως έπί τής έτέ.
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ρας. Έσθής συρματερή μετά πτερυγίων, κοσμού
μενη ύπό πολυχρώμων λίθων καί στεφομένη ύπό 
στέμματος μετά σταυρού. Είς τό χείλος τής βά- 
σεως ή έπιγραφή:
Ο ΠΑΡΟΝ ΖΟΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΒΡΟΣ ΙΠΑΡΧΙ ΤΗΣ ΕΒΑ- 
ΣΜΗΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟ- 

ΜΙΣ ΤΟΥ ΗΟΑΚΙΜ ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 1778

"Υψος 31,5 έκ., διάμ. βάσεως 10 έκ.

ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ

1. "Αγιος Μηνάς

Σταυρεπίστεγος ναός τοδ τύπου A 1 ( Ά. Όρ- 
λάνδου, ΑΒΜΕ, Α' (1935) σ. 42), μετά τριπλεύ- 
ρου άψϊδος καί έσωνάρθηκος καλυπτομένου ύπό 
φουρνικοϋ βαίνοντος έπί τεσσάρων ήμιχωνίων. 
Είς τό δυτικόν τμήμα τής κατά μήκος καμάρας 
ύπάρχουν δύο σφενδόνια. Κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν καί τό δυτικόν τμήμα τής βόρειας πλευράς 
προσετέθη τόν 18ον αί. κλειστή στοά στεγαζο- 
μένη ύπό μονορρύτου στέγης.

Ό ναός είναι κατάγραφος. Είς τόν κυρίως ναόν 
είκονίζονται όλόσωμοι άγιοι είς τήν κατωτάτην 
ζώνην (Π ί ν. 307 γ ), άγιοι στηθαίοι έντός 
σηρικών τροχών είς τήν δευτέραν καί, ύπεράνω 
αύτών, εύαγγελικαί σκηναί. Τήν κόγχην τού ιε
ρού κοσμεί ή Πλατυτέρα μεταξύ δύο άρχαγγέ- 
λων ( Π ί ν. 308 α ). Είς τήν έγκαρσίαν καμάραν 
παρίσταται έντός όμοκέντρων κύκλων ό Παντο- 
κράτωρ περιβαλλόμενος ύπό τής Θεοτόκου, τού 
Προδρόμου καί άγγέλων είς τάς γωνίας είκονί- 
ζονται οί εύαγγελισταί καί, είς τά κάθετα τοιχώ
ματα τής καμάρας, προφήται υπό τοξοστοιχίας. 
Είς τήν ύπεράνω τού ίεροΰ καμάραν είναι έζω- 
γραφημένη ή Θεία Λειτουργία έκατέρωθεν στη- 
θαρίων αγίων. Τέλος, είς τό δυτικόν τμήμα τής 
κατά μήκος καμάρας παρίσταται ή Δευτέρα Πα
ρουσία. Τό κέντρον τής συνθέσεως καταλαμβά
νει ό Χριστός έν δόξη.

Ή σχετική πρός τάς τοιχογραφίας τού κυρίως 
ναού έπιγραφή σφζεται ύπεράνω τής βόρειας θύ- 
ρας, έχει δέ ώς έξής:
ΗΠΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚ Τ(ΗΣ) / ΚΩΜΗΣ ΛΥΝΟΤΩΠΙ ΕΛΑ
ΧΙΣΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΕΤΕΛΙΩΘΗ ΚΑΤΑ ΜΗ(ΝΑ)\ 
ΝΟΕΜΒ(Ρ)ΙΟΣ ΙΣ ΣΤΗ(Σ) Δ ΕΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΖΡΚΗ. 

(= 1620).
Τήν έπιγραφήν έχουν ήδη δημοσιεύσει οί Δ. 

Σάρρος (Ήπ. Χρον. 12 ( 1937), σ. 125) καί Ί. 
Νικολαίδης ( έ. ά., σ. 72 - 73 ), μετά τινων όμως 
παραναγνώσεων. Κάτωθι τής έπιγραφής ύπάρχει 
χάραγμα τού 1621.

Είς τό φουρνικόν τού έσωνάρθηκος είκονίζον- 
ται, έντός όμοκέντρων κύκλων, ή Θεοτόκος Βρε-

φοκρατοϋσα, ό Παράδεισος καί χοροί άγιων, τέ
λος οί Οίκοι τής Θεοτόκου. Αί τοιχογραφίαι αΰ- 
ται έφιλοτεχνήθησαν τό 1733 χορηγία τού Μι
χαήλ Κ. Μίσσιου (Τ. Λαμπρίδου, Περί τών έν 
Ήπείρω άγαθοεργημάτων, Β', 1880, σ. 105 - 106 ). 
Σχετική είναι ή ύπεράνω τής βορείου θύρας ήμι- 
εξίτηλος έπιγραφή:
ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΕΚ ΒΑ[ΡΑΘΡΩΝ ΚΑΙ] ΑΝΕΣΤΟΡΙΘΕΙ Η

ΤΡΟΥΛΕI ΑΥΤΗ ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ / ΤΟΥ...............ΡΧ . .

ΜΗΧΑΠΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΟΥ /.............ΝΤΟΣ ΔΙΙ /................

Είς τούς έξωτερικούς πρός τό περίστφον τοί
χους τού ναού σφζονται τοιχογραφίαι τού 18ου 
αί. Είς τόν δυτικόν τοίχον παριστάνεται ή Δευτέρα 
Παρουσία ( Π ί ν. 308 β ) καί κάτωθι αύτής αί 
τιμωρίαι τών κολαζομένων (μεταξύ αύτών καί 
ό σπανίως άπαντών παραυλακιστής )· είς τόν 
βόρειον όλόσωμοι άγιοι, ύπεράνω αύτών στηθά- 
ρια άγιων έντός κληματίδων καί εις τήν άνωτάτην 
ζώνην σκηναί έκ τής Γενέσεως. Είς τό άνατολι- 
κόν άκρον τού περιστφου παρίσταται ό άγιος Νι
κόλαος.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον, διάτρητον καί έπί- 
χρυσον, φέρει πλουσίαν διακόσμησιν άνθέων, 
ζώων, πτηνών καί μορφών πραγματικών ή φαντα
στικών ( Π ί ν. 309 β ). Τήν χρονολογίαν του 
πληροφορούμεθα έξ άναγλύφου έπιγραφής έπί τού 
δεξιού φύλλου τού βημοθύρου:

ΗΠΗΤΡΟΠΕΒΟΤΑΝ / ΠΑΝΑΤΑΖΗΡΟΥ ΕΗΕ 1782

Έκ τών εικόνων, ή ύπό άγγέλων στεφομένη έν- 
θρονος 'Οδηγήτρια (διαστ. 102,5 x 59,5 έκ. ) 
καί ό Χριστός Μέγας Άρχιερεύς μετά τών εύαγ- 
γελικών συμβόλων (διαστ. 102 x 59,5 έκ.) άνά- 
γονται πιθανώτατα είς τό 2ον ήμισυ τού Που αί. 
Ή είκών τού Προδρόμου μετά σκηνών τού βίου 
του (διαστ. 109 χ 35 έκ. ) φέρει τήν χρονολογίαν 
1783. Ό έφιππος άγιος Μηνάς (διαστ. 105,5 x 
74 έκ.) χρονολογείται μάλλον άπό τού τέλους 
τού 18ου αί.

2. "Αγιος ’Αθανάσιος

Τρίκλιτος βασιλική μετά νάρθηκος («γυναι
κείου »), μέ τρεις πολυγωνικός αψίδας, έκ τών 
όποιων ή μεσαία ποικίλλεται δι’ άβαθών κογχών. 
Είς τό άνατολικόν άέτωμα είναι έντετειχισμένη 
πλάξ μέ τήν χρονολογίαν 1804. Κατά τήν νοτίαν 
καί τήν δυτικήν πλευράν ύπάρχει άνοικτή τοξω
τή στοά. Είς άρκετά καλήν κατάστασιν σφζεται 
ξυλίνη όροφή μέ γραπτόν διάκοσμον (Π ί ν. 
309 α).

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον φέρει άνθικόν καί 
ζωικόν διάκοσμον είς διάτρητον τεχνικήν. Αί 
δεσποτικαί εικόνες, έργα προφανώς Ρώσων άγιο-
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γράφων τών αρχών τοΟ 19ου αΐ., άφιερώθησαν, 
συμφώνως πρός έπιγραφάς:
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΊ- 

ΡΕΩ ΡΓΙ ΟΥ ΡΙΖΑ ΤΩΝ

Πρόκειται περί τών έθνικών ευεργετών άδελ- 
φών Ριζάρη, καταγομένων έκ Μονοδενδρίου. Έκ 
των λοιπών εικόνων σημειοϋνται αί έξής:

1) Χριστός είς τήν στάσιν, τήν όποιαν συνήθως 
έχει είς τήν σκηνήν τοϋ Μή μοΰ απτού' έκατέ- 
ρωθεν, κλιμακωτά όρη' 17ου-18ου at. Διαστ. 
31x23,2x3 έκ.

2) "Αγιος Σπυρίδων ένθρονος, έπτανησιακής 
τέχνης, 18ου at. Εκατέρωθεν δύο άγγελοι είς μι- 
κροτέραν κλίμακα.Διαστ. 31,2x24,5x2 έκ.

3) Τρίμορφον, άγιοι Χαραλάμπης, ’Αθανάσιος 
καί Νικόλαος, διά χερός / δημητρί/ου παππα/ 
διαμάντη 1839 Ιουναρ. 15. Διαστ. 54 X 51,5 έκ.

4) Τέσσαρες σκηναΐ έκ του βίου τοϋ Προδρό
μου, διά χειρός δημητρών παπα διαμάντη 1839 
Φευβ. 9. Διαστ. 48,8 χ 35 χ 2,4 έκ.

5) "Αγιος Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων, μέ τήν 
έπιγραφήν: 1838 νοεμ. 25/διά χήρος δημητρών/ 
π(α)π(α)διαμάντη. Ή εΐκών αΰτη έφιλοτεχνήθη 
έπομένως δέκα μόνον μήνας μετά τό μαρτύριον τοϋ 
αγίου. Παρά τόν άφιερωτήν τής είκόνος ή έπιγρα- 
φή: ό παρών καλόγερος επικαλείται εις τόν/μάρτυρα 
διά ιασιν των οφθαλμών του/λαμβάνει τήν ιααιν. 
Ό άφιερωτής μοναχός κρατεί είλητάριον μέ τήν 
έπιγραφήν: Εΰ ήστραψας εις τόν κόσμον / εν- 
δόξος και πλούσιος διά τήν άλη/θινήν καί αμί
αντον θρησκείαν. "Ανω δεξιά παρίσταται άγγε
λος πετών πρός τόν άγιον καί κρατών στέφανον, 
ένφ έτερος άγγελος άνω άριστερά κρατεί είλη- 
τάριον μέ τήν έπιγραφήν: χαιρε μαρτνς δια της 
ρώμην καί ισχυν / του σώματος όπου ύπο[φε]ρες 
από τους α/πιστούς καί ελαβες άθάνατον στέφα
νον.’Αριστερά είκονίζεται ναός ή μαυσωλεϊον καί 
πρό αύτοϋ δύο τάφοι. Διαστ. 47,5 x35 x 1,5 έκ.

Πλήν τοϋ τέμπλου, ξυλόγλυπτοι είναι ό άμ- 
βων καί ό έπισκοπικός θρόνος. Μνημονευτέα 
έπίσης δύο άναλόγια καί εν κάθισμα μέ ένθετον 
διακόσμησιν έκ μαργάρου.

Μόνη τοιχογραφία είναι ή είς τήν κόγχην τοϋ 
διακονικού Φιλοξενία τοϋ ’Αβραάμ.

3. Άγιος Γεώργιος

Μονόχωρος ναΐσκος μέ τετρακλινή στέγην 
άπολήγουσαν είς «μισό κεντρί», τρίπλευρον άψϊ- 
δα καί τοξωτόν προστώον. Τοιχογραφίαι σφζον- 
ται μόνον είς τό ιερόν βήμα. Είναι άρκετά έφθαρ- 
μέναι καί άνάγονται πιθανώτατα είς τό 2ον ήμι- 
συ τοϋ 18ου αί. Είς τήν κόγχην είκονίζεται ή 
Θεοτόκος Βλαχερνίτισσα καί τέσσαρες ίεράρχαι

συλλειτουργοΰντες. Είς τό μέτωπον τοϋ άνατο- 
λικοΰ τοίχου κάτω μέν ή Άκρα Ταπείνωσις, ή 
Θυσία τοϋ ’Αβραάμ καί ό άγιος Σπυρίδων, άνω 
δέ ή Άνάληψις, ό Εύαγγελισμός καί στηθάρια 
άγιων. Είς τόν βόρειον τοίχον παρίστανται κάτω 
μέν τό όραμα τοϋ άγιου Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς, 
άνω δέ ή είς Άδου Κάθοδος. Είς τόν νότιον τοί
χον σφζονται μόνον δύο ίεράρχαι εις τήν κάτω 
ζώνην, κρατούντες εΰαγγέλια καί έστραμμένοι 
κατά τά τρία τέταρτα.

Τμήματα τοϋ τέμπλου καί τό βημόθυρον είναι 
ξυλόγλυπτα, τοϋ 18ου αί. Ή 'Οδηγήτρια τοϋ τέμ
πλου, διαστ. 78x62,5 έκ., φέρει τήν έπιγραφήν:
Η ΠΟΡΤΑΊΤΗΣΑ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ 
ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡ

ΓΙΟΥ ΡΙΖΑΤΩΝ. ΕΝ ΜΟΣΧΑ 1806

Όμοια έπιγραφή ύπάρχει εις τήν εικόνα τοϋ 
Παντοκράτορος, διαστ. 78 x 62,5 έκ.

4. Μονή 'Αγίας Παρασκευής

Elvat έκτισμένη είς τό χείλος τής περιφήμου 
χαράδρας τοϋ Βίκου, είς άπόστασιν 10' άνατολι- 
κώς τοϋ Μονοδενδρίου ( Π ί ν. 310 β). Ό ναός 
είναι μονόχωρος αίθουσα, κατάγραφος διά τοι
χογραφιών δύο έποχών. Σχετική πρός τήν ΐδρυ- 
σιν καί τήν πρώτην ίστόρησιν τοϋ ναοϋ είναι ή 
ύπεράνω τής πρός τόν νάρθηκα θύρας έπιγραφή 
(Πίν. 310α), τής όποιας τό κάτω μέρος έχει 
καταστροφή:
ΑΝΗΓΕΡΘ(Η) Κ(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΟΡΗΘ(Η) Ο ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ 
ΟΥΤΟΣ Τ(ΗΣ) ΑΓΙ(ΑΣ) ΜΕΓ(Α)Λ(0)ΜΑΡΤΥΡ(ΟΣ) ΤΟΥ 
Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΠΑΡΑΣΚΕΒΗΣ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΠΛΗΡΟ- 
ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΓ(Ε)ΝΕΣΤ(Α)ΤΟΥ ΚΥ(ΡΟΥ) ΜΗΧ(Α)ΗΛ 
ΒΩΗΒΩΝΔΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΑΝΟΥ/ ΗΝ ΔΕΔΩΚΕΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ
............Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ Κ(ΑΙ) ΑΔΕΑΦΟΤ(Η)Τ(ΟΣ)
A ΥΤΟ Υ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΕΖΗΤΖΗΝΩΝ, ΚΛΗ
ΡΟΝΟΜΩΝ I ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΤΕ Κ(ΑΙ) ΜΗΖΩΝΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΥΨΙΛΟΤ(Α)Τ(ΟΥ) ΔΕ
ΣΠΟΤΟΥ ΗΜ(ΩΝ) ΚΑΡΟΥΑΑ ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ............ /
ΕΝ ΕΤ[ΕΙ.____] ΠΑΡΕΔΡΕΒΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΜΟ(Ν)Η

ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΕ(ΩΣ) ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΟΥΔ(Η).

Ή έπιγραφή έχει ήδη δημοσιευθή ύπό τών Δ. 
Σάρρου (Ήπ. Χρον. 12 ( 1937), σ. 123- 124) 
καί Ίω. Νικολαΐδου (έ. ά., σ. 7), άλλά μέ πολ- 
λάς παραναγνώσεις. Ή χρονολογία δέν σφζεται, 
κατά τόν Ί. Λαμπρίδην όμως (Ζαγοριακά, σ. 
36), γράφοντα πρό έκατονταετίας σχεδόν, πριν 
ή καταστροφή μέρος τής έπιγραφής, ό ναός άνη- 
γέρθη καί άνιστορήθη «έν έτει 6920 άπό κτί
σεως κόσμου» (=1412)*.

1. Ένφ ό παρών τόμος εύρίσκετο ύπό έκτύπωσιν, νέαν 
( καί φυσικά όρθήν ) άνάγνωσιν τής έπιγραφής, μετά σχο
λίων, έδημοσίευσεν ό Καθηγητής Λ. Πολίτης, ό όποιος 
τήν χρονολογεί είς τό 1413/14 (Ελληνικά, τ. 20 (1967), 
σ. 421-426).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:04 EEST - 34.211.113.242



ΗΠΕΙΡΟΣ 305

ΕΙς τόν 15ον αΐ. άνάγονται αί τοιχογραφίαι 
τοΟ δυτικοΟ, βορείου καί άνατολικοΟ τοίχου. Είς 
τόν δυτικόν τοίχον είκονίζονται άνω μέν ή Κοί
μησις τής Θεοτόκου, έκατέρωθεν δέ τής θύρας 
οί άρχάγγελοι Γαβριήλ καί Μιχαήλ (Πίν. 
310 γ). Είς τόν βόρειον τοίχον παρίστανται όλό- 
σωμοι έκ Δ. πρός Α. ή σύζυγος τοϋ κτήτορος Θεο
δώρα (Πίν. 311 α), ό υίός του Γεώργιος, έχων 
παρ’ αύτόν έτέραν μορφήν εις πολύ μικρόν κλί
μακα, ό κτήτωρ Μιχαήλ Θεριανός (Πίν. 311 β) 
καί οί άγιοι Θεόδωρος ό Τήρων, Θεόδωρος ό 
Στρατηλάτης, Δημήτριος, Γεώργιος (;), ’Ιω
άννης ό Πρόδρομος, άδιάγνωστος, Ρωμανός ό 
Μελφδός καί Στέφανος ό Πρωτομάρτυς. Ύπερ- 
άνω αύτών είκονίζονται ευαγγελικοί σκηναί:Έλ- 
κόμενος, Σταύρωσις, ’Ενταφιασμός, αί Μυροφό- 
ροι είς τό μνήμα, Άνάστασις.

Ό κτήτωρ καί ή οίκογένειά του φέρουν πολυ
τελείς αύλικάς ένδυμασίας καί ύψοϋν τάς χεϊρας 
πρός τό άνω δεξιά μέρος τής συνθέσεως, όπου 
προβάλλει ή Χειρ Θεού. Τήν ταυτότητα τών εί- 
κονιζομένων προσώπων έπεξηγοϋν αί προσγεγραμ- 
μέναι έπιγραφαί:

Ο ΠΑΝΕΥΓΕ(ΝΕ)ΣΤ(Α)Τ(ΟΣ)/ΜΗΧΑΗΛ ΒΟΗΒΩΝΤ(ΑΣ)/ 
Ο ΘΕΡΙΑΝΟΣ Κ(ΑΙ) ΚΤΙ/ ΤΩΡ, Ο ΕΙΟΣ ΑΥΤΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

και [Η ΕΥΓ]ΕΝΕΣΤ(ΑΤΗ) ΘΕΟΔΩΡΑ /
[Η] ΣΥΝΕΥΝΟΣ ΑΥΤΟΥ

Ό Ί. Νικολαίδης ('Ιστορική Μονογραφία 
περί τής έν Ήπείρφ χώρας Βεζήτζης, έν Ίωαννί- 
νοις, 1939, σ. 70) άνέγνωσε τήν τελευταίαν τού
την έπιγραφήν ώς «ό πανευγενέστατος Θεόδω
ρος σύνευνος αυτόν» καί κακίζει τόν Μ. Beza, 
δημοσιεύσαντα φωτογραφίας τών κτητόρων « έν
θα ό Θεόδωρος σύνευνος άναφέρεται ώς Θεοδώ
ρα σύζυγος τού Μιχαήλ Θεριανοϋ», έπιλέγων 
ότι « μία τοιαύτη έξήγησις λίαν παράτολμος εί
ναι, καθ’ όσον άναφέρεται εύκρινώς έν τή έπι- 
γραφή ό είκονιζόμενος ώς Θεόδωρος σύνευνος 
φέρων μάλιστα καί έλαφράν γενειάδα». Νομί- 
ζομεν ότι καιρός είναι νά άποκατασταθή ή μνή
μη τοϋ Μιχαήλ ΘεριανοΟ καί νά τονισθή ότι ή 
μέν έπιγραφή άναφέρει σαφώς θεοδώρα, τό δέ 
υποτιθέμενον γένειον είναι ή σκιά τοΟ πώγωνος 
τής Θεοδώρας, ήτις φέρει άλλωστε καί γυναι- 
κείαν ένδυμασίαν.

Είς τήν κόγχην τής άψΐδος είκονίζεται ή Θεο
τόκος Βλαχερνίτισσα, κάτωθι δ’ αύτής οί άγιοι 
’Αθανάσιος, Βασίλειος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
καί Γρηγόριος, έχοντες μεταξύ αύτών 'Αγίαν 
Τράπεζαν, έπί τής όποιας είναι τοποθετημένα εύαγ- 
γέλιον, δισκοπότηρον καί άστερίσκος. Είς τό μέ- 
τωπον τοϋ άνατολικοΟ τοίχου είκονίζονται άνω

μέν ή Άνάληψις, κάτω δέ, έκατέρωθεν τής κόγ
χης, ό Εύαγγελισμός.

Τό κάτω μέρος τής κτιστής 'Αγίας Τραπέζης 
κοσμεί γραπτή ποδέα μέ άνθέμια, δικέφαλον άε- 
τόν, άλέκτορα καί πελαργόν (Πίν. 312 α ). Είς 
τό κάτω μέρος τής τραπέζης τής Προθέσεως πα- 
ρίσταται δικέφαλος άετός έντός όμοκέντρων ό- 
δοντωτών κύκλων (Πίν. 312 β).

Αί τοιχογραφίαι τοΟ νοτίου τοίχου, είς μικρο- 
τέραν κλίμακα, άνάγονται είς τό 1689, συμφώνως 
πρός έπιγραφήν γεγραμμένην μεταξύ τών άγιων 
Ευθυμίου καί ’Αντωνίου καί έχουσαν οΰτω: 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟ/ΡΙΑ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ / ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΧΠΘ

Είς τήν κατωτέραν ζώνην είκονίζονται όλό- 
σωμοι οί άγιοι (έξ άριστερών πρός δεξιά) 
Παρασκευή, Προκόπιος, Νέστωρ, Μηνάς, ’Ιά
κωβος ό Πέρσης, Παντελεήμων, Κοσμάς, Δαμια
νός, Κωνσταντίνος καί Ελένη, Ευθύμιος καί ’Αν
τώνιος (Πίν. 312γ). Ύπεράνω αυτών παρί- 
στανται σκηναί τοϋ δωδεκαόρτου: Γέννησις, 
Ευαγγελισμός, Γέννησις, 'Υπαπαντή, Βάπτισις, 
Μεταμόρφωσις, Έγερσις Λαζάρου καί Βαϊοφό- 
ρος.

Είς τήν πρόσοψιν τοϋ κυρίως ναοϋ είκονίζεται 
ή άγια Παρασκευή στηθαία έντός κόγχης καί 
έκατέρωθεν αύτής τό μαρτύριόν της καί έφιππος 
άγιος.

Τό τέμπλον είναι νεώτερον, μέ εικόνας τοϋ 
19ου αί. Έκ τών λοιπών εικόνων μνημονεύομεν 
αγίαν Παρασκευήν βορειοελλαδικής τέχνης τοϋ 
17ου αί., μέ άργυρόν έπένδυσιν, διαστ. 51 χ40χ 
3 έκ.

ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ( πρφην ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑ )

1. Μονή Ευαγγελίστριας

Τό καθολικόν είναι τρίκλιτος τρουλλαία βασι
λική μετά νάρθηκος καί τριών άψίδων. Είς τήν 
κυκλικήν σφενδόνην του τρούλλου άνοίγονται 
δώδεκα στενά παράθυρα έντός άβαθών κογχών.

Ό ναός είναι κατάγραφος. Περί τής χρονολο
γίας άνεγέρσεως καί ίστορήσεως μάς πληροφο
ρούν αί έξής έπιγραφαί, γεγραμμέναι έπί τοΰ δυ
τικού τοίχου τοϋ κυρίως ναοϋ:
ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΕΚΤΗ/ΣΘ(Η) 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 1793 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΘΗ / ΔΙΑ ΧΕΙ- 
ΡΟΣ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΤΕΛΟΥΣ ΛΑΖΑΡΟΥ / ΠΑΠΑ ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΝΗΨΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΛΑΖΟΥ ΚΑ/ΝΗΚΗ ΚΑ(ΤΑ) 
ΤΟΥΣ 1809 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΦΙΜΕΡΕΒ/ΩΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟ
ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΛΗΝΙΚΟΥ / ΛΑΒΡΕΝΤΙΟΥ ΓΡΙ- 
ΓΟΡΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΜΑΤ- 
ΘΕΟΥ ΑΓΑΠΗΟΥ / ΑΝΑΝΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Κ(Α1) 
ΝΕΟΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΟΣ.
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ΙΣΤΟΡΗΘΗ ΟΥΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΕΡΙΚΑ/ΛΛΗΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ YjΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟ
ΚΟΥ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ / Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕ- 
ΝΕΣΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΣΕ/ ΒΕΣΤΑΤΟΥ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΚΥΡ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ / Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΗΖΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΕΙΣ ΤΟΥΣ 1809 ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝ- 
ΤΟΣ TOY I ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΟΘΕΟΥ / 
Κ(ΑΙ) ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αί έπιγραφαϊ έχουν δημοσιευθή μέ έλαχίστας 
διαφοράς ύπό Χρ. Σούλη είς Ήπ. Χρον. 9 ( 1934 ), 
σ. 103 ( άριθ. 80) καί 108 ( άριθ. 99 ). Ό εις τήν 
δευτέραν έπιγραφήν μνημονευόμενος πρόκριτος 
Χριστόδουλος Μαρίνος είκονίζεται παραπλεύ
ρους αύτής, πλησίον ναού μέ ανοικτήν στοάν, 
φέρων ποδήρες άντερϊ μετά ζώνης καί ποδήρες 
χειριδωτόν έπανωφόριον μετά παρυφής έκ γού- 
νης, καί κρατών κομβοσχοίνιον (Πίν. 313α).

Εικόνα τού ζωγραφικού διακόσμου τής Εύαγ- 
γελιστρίας δίδει ή παρατιθέμενη τοιχογραφία τής 
'Αγίας Τριάδος, κοσμούσα τήν καμάραν τού Ιερού 
(Πίν. 313 β).

Τό τέμπλον, ό έπισκοπικός θρόνος καί ό άμ- 
βων είναι ξυλόγλυπτοι, είργασμένοι είς λίαν έξερ- 
γον άνάγλυφον, άνάγονται δέ καί ούτοι είς τάς 
άρχάς τού 19ου αίώνος (Πίν. 314 α - β). ’Επί
χρυσοι είναι μόνον ό άμβων καί τό κεντρικόν τμή
μα τού τέμπλου.

Έκ τών καταγραφεισών εικόνων άναφέρονται 
αί ένεπίγραφοι:

1) Χριστός Παντοκράτωρ, κρατών σφαίραν καί 
ευλογών, μέ εόαγγέλιον άνοικτόν έπί τών γονά
των. Χρονολογία καί ύπογραφή ζωγράφου δυσ
διάκριτοι: 1795 / σεητεμβρίου ιε / διά χειρός / Λα

ζάρου. Διαστ. 91 x 64 έκ.

2) Κοίμησις τής Θεοτόκου, μέ τήν έπιγραφήν: 
1810 μαιου / 20 / δηα χειρος / λαζαρου κ(αι) άνη- 
στιον αυτόν / έκόμης αυτής=δεηαις κ(αι) εξόδου / 
του δονλου του θεού χρηστω / κουλή. Διαστ. 92 χ 
62 έκ.

3) Αγία Παρασκευή καθημένη έπί θρόνου κο- 
σμουμένου διά δρακόντων (Πίν. 316α). Πτυ- 
χαί έσχηματοποιημέναι. Ψιμυθιαί όχι πολύ έν
τονοι. Κάτω ή έπιγραφή:
ΔΕΕΙΣΙΣ Τ(ΟΥ). .. θ(ΕΟ)Υ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ = ΕΤΙ ΑΨΚΓ

Όπισθεν, σταυρός καί αί έπιγραφαί:
ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ

καί
ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΕΠΙ/ΚΛΙΘΕΙΣ ΒΑΡΘΟΛΟ/ ΜΕΟΣ

Διαστ. 84 x 47,3 χ 3 έκ. Ή είκών είναι σκα
φιδωτή.

4) 'Οδηγήτρια μέ άργυραν έσθήτα, είς τό κάτω 
μέρος τής όποιας άναγινώσκεται ή έπιγραφή:

ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΥ ΚΙΡΙΟΥ ΚΙΡ 
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΥΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕ ΥΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΙΣ 
ΤΙΣ ΑΓΙΑΣ ΚΕ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΤΙΣ ΒΑΓ- 
ΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΗΣ ΧΟΡΑΝ ΠΑΝΟ ΣΟΥΔΕΝΑ ΕΞ ΗΟΑΝ1- 
ΝΟΝ ΚΕ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΒΟΝΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΚΕ 
ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΚΙΡΗ/ΟΥ ΚΙΡ ΠΑΥΣΙΟΥ ΜΙΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΕ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΕΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΙΟΤΕ ΠΑΝ- 
ΤΑΖΙ ΚΕ Υ ΜΙΤΕΡ ΑΥΤΟΥ ΧΡΙΣΑΝΘΙ ΑΠΟ ΚΟΝΙΤΖΑ 

ΕΤΗ 1778

Διαστ. 85 χ 62,5 έκ.

5) Εύαγγελισμός. ’Επιγραφή : δέησις του δονλου

του θεού / γονση νίκου ε(κ) κώμης / κ(αι) . . 

κλί........... / δια χειρός Λαζάρου 1798.

Διαστ. 92 χ 63 έκ.
6) Γέννησις τής Θεοτόκου τού 1810, μέ πολλάς 

διογκώσεις. Έπιγραφαϊ έξίτηλοι. Διαστ. 93 χ 
61,5 έκ.

7) Άγιος Χαράλαμπος ενθρονος, εύλογών, έρ- 
γον καί αύτός τού Λαζάρου. Διαστ. 92 χ 64 έκ.

8) Άγιοι Θεόδωροι: 1876 Χειρ άναστασιου ζω
γράφον χιοναδίτου.

Διαστ. 32 χ 23,5 χ 3 έκ.
9) Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, μέ άργυραν έσθήτα. 

Είς τήν κάτω παρυφήν ή έπιγραφή:
ΔΗ Λ ΣΗΝΔΡΟΜΗ ΚΕ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΕ ΑΝ- 
ΔΡΕΑ ΕΝ ΚΟΜΗ ΖΗΤΖΑ / ΔΕ ΔΗΑ ΧΗΡΟΣ ΓΕΟΡΓΗΟΥ 

ΙΩΑΝΟΥ Π(Α)ΠΑΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΡΙΤΟΝ —
1815 ΑΠΡΙΛΗΟΥ β

Διαστ. 30 χ 23 έκ.

10) Μέγας Άρχιερεύς. Αριστερά καί δεξιά, 
είς μικροτέραν κλίμακα, ή Θεοτόκος καί ό Πρό
δρομος στηθαΐοι σεβίζοντες. Αότόξυλον πλαίσιον 
μέ άνάγλυφον σχοινίον καί έλικόφυλλον. Έπι
γραφή:
ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ I ΤΟΥ θ(ΕΟ)Υ ΠΟΥΛΟΥ / ΠΑΠΑ

17ου-18ου αί. Διαστ. 87x59,2x3,7 έκ.
11) Πρόδρομος έστραμμένος κατά τά τρία τέ

ταρτα πρός τά άριστερά, κρατών είς τήν δεξιάν 
είλητάριον καί υψών τήν άριστεράν, καί άγιος 
Γεώργιος μετωπικός, φέρων ποδήρη χιτώνα καί 
κρατών άκόντιον. 1773. Διαστ. 86,5 x 32,5 χ 4 έκ.

'Ωσαύτως κατεγράφησαν τά έξής κειμήλια:
1) Εύαγγέλιον μέ άργυραν έπένδυσιν, διαστ. 

36 χ 25,5 έκ. Είς τήν προσθίαν δψιν είκονίζεται 
ή είς 'Αδου Κάθοδος καί, πέριξ αύτής, οί τέσσα- 
ρες εύαγγελισταί καί σκηναί τών Παθών καί τής 
Άναστάσεως (Πίν. 315α). Είς τήν όπισθίαν 
δψιν είκονίζεται ή Φιλοξενία τού ’Αβραάμ είς 
τό κέντρον, είς δέ τά άκρα ή Γέννησις καί ή Κοί
μησις τής Θεοτόκου, ή Υπαπαντή, ό Εύαγγελι- 
σμός, ή Γέννησις, ή Βάπτισις, οί κορυφαίοι άπό-
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στολοι κρατούντες τήν έκκλησίαν, ό Πρόδρομος 
καί ή Γέννησίς του. ’Αριστερά των κορυφαίων καί 
δεξιά τοΟ Προδρόμου ή έπιγραφή:

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΥΑΝΓΓΕΛΙΟΝ / ΕΠΑΡΧΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΑ
ΓΗ ΑΣ I ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟ/ΜΕΝΗ Η ΒΑΝΓΓΕΛΗ- 
ΣΤΡΗΑ I ΗΣ ΜΑΝΑΣΤΗΡΗ ΑΠΑΝΟ / ΣΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕ 
ΓΟΥΜΗΝΕΒΟΝΙΤΟΣ ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ ΕΝ ΕΤΗ / 1809= ΚΕ 
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΥΟΥΑΝΗΝΟΥ ΚΕ Υ API ΤΙΣ ΓΕΡΟΘΕΟΣ 
ΚΕ Δ(Ι)/Α ΧΕΡΟΣ ΕΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟ/ΔΟΥΛΟΣ ΥΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑ/ΤΑΖΗ ΚΕ I ΜΙΤΡΕ ΧΡΗΣΑΝΘΗ ΚΕ Υ/ΓΕΝΙ ΧΑΗ/ΔΟ

(Πίν. 315 β).
2) Λειψανοθήκη άργυρό μέ εκτυπον διακόσμη- 

σιν. Είκονίζονται κάτωθι τόξων: εις τήν προσθίαν 
πλευράν ό Εύαγγελισμός μεταξύ των προφητών 
Δαυίδ καί Σολομώντος (Πίν. 316 β)· εις τήν 
όπισθίαν οί άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός, Ελευθέ
ριος, Άρκάδιος καί Παρασκευή· εις τάς πλαγίας 
πλευράς άφ’ ένός ό άγιος Δημήτριος έφιππος με
ταξύ των άγιων Στεφάνου καί ’Ιγνατίου, άφ’ έτέ- 
ρου ό άγιος Γεώργιος έφιππος μεταξύ τών άγιων 
Μεθοδίου καί Χαραλάμπους. Εις τά μέτωπα τών 
τόξων καί τό κάλυμμα διάκοσμος άνθέων. ’Επί 
τού καλύμματος ή έπιγραφή:
ΑΥΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΗΤΙΣ 
ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΓΟΝΕ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΚΕ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΚΕ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕ
ΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΙΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ 
ΔΙΑ ΧΗΡΟΣ ΝΗΚΟΛΑΟΥ ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΕ ΗΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΤΟΥ ΕΚ ΚΑ(ΛΑ)ΡΥΤΩΝ 1819 ΙΑΝΟΥΑΡ.

Διαστ. 34 χ 22 έκ., ϋψ. 27 έκ.
3) Λειψανοθήκη άργυρά μέ έκτυπον φυτικόν 

διάκοσμον. Διαστ. 18,5x12x10 έκ.

2. "Αγιος Δημήτριος

Τρίκλιτος βασιλική τών άρχών τού 19ου αί., 
μετά δεκαεξαπλεύρου τρούλλου καί ήμικυκλι- 
κής άψίδος. Ξυλόστεγοι στοαί μέ τοξοστοιχίας 
κατά τήν βορείαν καί τήν δυτικήν πλευράν, χρο
νολογούμενοι δι’έπιγραφής εις τό 1858. Τοιχο- 
γραφημένον είναι μόνον τό κεντρικόν τμήμα τού 
ναού. Τέμπλον, έπισκοπικός θρόνος καί άμβων 
ξυλόγλυπτοι, μέτριας τέχνης τού 19ου αί.

’Αξιόλογοι είναι δύο σκαφιδωτοί εικόνες τού 
Που-18ου αί., παριστώσαι τόν Παντοκράτορα 
κρατούντα άνοικτόν εύαγγέλιον μέ τήν έπιγραφήν:
ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ....

διαστ. 87x50χ3 έκ. (Πίν. 317 α) καί τήν Θεο
τόκον 'Οδηγήτριαν, διαστ. 82,3 χ 54,7 χ 3 έκ. 
Εις άμφοτέρας είκονίζονται έντός έγκολπίων εις 
τάς άνω γωνίας άγγελοι σεβίζοντες.

Αί όπόλοιποι εικόνες άνάγονται πόσαι εις τόν 
19ον αιώνα. Σημειοΰμεν τάς έξ αυτών όπογεγραμ
μένος:

1) "Αγ. Σπυρίδων : 1862, χειρ ’Αναστασίου Κων. 
Ζωγράφου χιονιαδίτου.

2) Μακκαβαϊοι : Χειρ / λ(α)ζ(ά)ρ(ου) / 1829 / 
’Ιούλιος.

3) Άγιος Γεώργιος : 1815 δικεμβρίου 30 / διά 
χειρδς Λαζάρων / έξ ανο σουδηνών.

4) Πορταΐτισσα :
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

ΑΠΟ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΙΑΝΟΥΑΡ Α ΑΩΚΒ

5) Μέγας Άρχιερεύς τέμπλου:
ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΤΩΝ ΤΑΠΙΝΟΝ ΖΩ/ΓΡΑΦΩΝ ΛΑΖΑ

ΡΟΥ I ΚΑΙ ΑΝΗΨΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΛΑ/ΖΩΠΛΟΥ ΠΑΙΙΑ 
ΙΩ(ΑΝΝΗ) 1811

6) Σύναξις Ταξιαρχών: δια χειρός καμοϋ / τον 
αναξίου βαζουκα παπα ιω(αννου) / κ(αι) ανιστιοϋ 
αυτού λάζου κανάκι ( 1817 ).

7) Άγιος Χαράλαμπος: δια χειρος / καμου του 
εντελούς λαζαρου /παπα / Ίωάννου / ε(κ) κώμης / 
αυτής.

Πλήν τών εικόνων κατεγράφησαν δύο άναλό- 
για μέ ένθετον διάκοσμον έκ μαργάρου καί όστοΰ 
καί έν ξύλινον άρτοφόριον, έπίσης μέ ένθετον 
διάκοσμον μαργάρου.

3. Μονή Άγιας Παρασκευής

Ναός σταυροειδής μετά δεκαεξαπλεύρου τρούλ
λου, τριπλεύρου άψίδος, τρίπλευρων χορών καί 
νάρθηκος. Ξυλόγλυπτον τέμπλον. Είκονίζονται έν 
λίαν έξέργφ άναγλύφορ άνθη, καρποί, ζώα καί πτη
νά ραμφίζοντα οφεις ή τρώγοντα βότρυς. Αί τοι- 
χογραφίαι άνάγονται εις τό 1925 καί είναι έργα 
τού Χιοναδίτου άγιογράφου Βασιλείου Ά. Φίλη. 
Εικόνες τής δευτέρας δεκαετίας τού 19ου αί., 
διά χειρός Λαζάρου.

4. Άγιος Γεώργιος

Μονόχωρος αίθουσα μέ άνοικτόν προστφον. 
Κατά τήν έπιγραφή ν:

ΙΔΡΥΘΗ ΔΙ ΕΞΟ/ΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑ/ΣΑΙΝΑ ΔΩΝΟΥ / 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 15 1869.

Ξυλόγλυπτον τέμπλον μέ εικόνας τού δευτέρου 
ήμίσεος τού 18ου αί. ’Εξ αυτών ή 'Οδηγήτρια φέ
ρει τήν έπιγραφήν: 1770 δια χιρός Ίω(άννου) 
ίερέως.

5. Παναγία

Μονόχωρος αίθουσα. Αί πλεϊσται τών εικόνων 
άνάγονται εις τό 1819 - 1822, διά χειρός Λαζάρου. 
Σημειοΰμεν έπίσης μίαν Κοίμησιν λαϊκής τέχνης 
τού 1764 καί 'Οδηγήτριαν τού 1888: χειρ'ι Χρι
στοδούλου Ζωγράφου Χιοναδίτου.
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6. Σωτήρα

Μονόχωρος αίθουσα μέ έπιγραφάς τοϋ 1742 
καί 1792. Εικόνες τοΰ 1884, διά χειρός ’Αναστα
σίου Κ. Ζωγράφου Χιοναδίτου, άντιγράφουσαι 
έργα τοΰ 18ου αί.

ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ (πρώην ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΕΝΑ )

1. Άγιος ’Αθανάσιος

Τρίκλιτος βασιλική μετά νάρθηκος («γυναι
κείου ») καί μικρού τρούλλου βαίνοντος έπϊ τοΰ 
κεντρικοΟ κλιτούς. Ένδεκάπλευρος άψΐς διαρ- 
θρουμένη διά τυφλών άψιδωμάτων μέ τρίλοβα 
τόξα, έπϊ τών όποιων είναι γεγλυμμένοι σταυροί 
καί ρόδακες ( Π ί ν. 317 β). Κατά τήν νοτίαν 
πλευράν υπάρχει κλειστή στοά, έτέρα δέ, άνοικτή, 
κατά τήν βορείαν. ’Επί τής άψΐδος είναι κεχα- 
ραγμέναι αί χρονολογίαι 1704 καί 1791.

Τά κιονόκρανα τών τοξοστοιχιών τοϋ κυρίως 
ναοϋ φέρουν γύψινον διάκοσμον φυτών καί δικε
φάλων άετών ( Π ί ν. 318 β ). Τά άκρα τών τοξο- 
στοιχιών καί ή βάσις τών καλυπτόντων τόν ναόν 
φουρνικών κοσμοϋνται ύπό γύψινων ώσαύτως 
άνθοπλοκάμων.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον μέ πλούσιον διάτρη- 
τον διάκοσμον φυτικόν καί ζωικόν άνάγετάι εις 
τό τέλος τοϋ 18ου αί. ( Π ί ν. 318 α). Έπϊ τοϋ 
ξυλογλύπτου βημοθύρου, τό όποίον, έν άντιθέ- 
σει πρός τό τέμπλον, είναι έπιχρυσωμένον, έ
χουν ζωγραφηθή ό Εόαγγελισμός, οί προφητά- 
νακτες Δαυίδ καί Σολομών καί τέσσαρες ίεράρ- 
χαι. Ξυλόγλυπτοι είναι ώσαύτως ό δμβων, ό έπι- 
σκοπικός θρόνος καί εν προσκυνητάριον. Έτερον 
προσκυνητάριον φέρει ένθετον γεωμετρικόν καί 
φυτικόν διάκοσμον έκ μαργάρου.

Έκ τών 25 καταγραφεισών είκόνων άναφέρομεν 
τάς χρονολογημένος:

1) Πρόδρομος στηθαϊος, κρατών τήν κεφαλήν 
του ( 1796). Διαστ. 95 x 65,5 έκ.

2) 'Αγιοι Πέτρος καί Παΰλος, κρατούντες τήν 
έκκλησίαν ( 1839 ). Διαστ. 96 χ 63 έκ.

3) 'Αγιος Νικόλαος (1794). Διαστ. 94,5 χ 65
έκ.

4) Είς Άδου Κάθοδος καί σκηναί τοΰ δωδεκα- 
όρτου (1818). Διαστ. 79,5 x 57,5 έκ.

5) 'Αγ. Σπυρίδων ευλογών (1840). Διαστ. 
43,5x32 έκ.

6) Χριστός Μέγας Άρχιερεύς (1805). Διαστ. 
96x47 έκ.

Κατεγράφη έπίσης ξυλόγλυπτος σταυρός μέ 
παραστάσεις τής Βαπτίσεως, τής Σταυρώσεως

καί άνά τεσσάρων άγιων. Είς τήν βάσιν τής άκο- 
σμήτου μετάλλινης έσθήτος ή έπιγραφή:
ΗΚΟΝΟΜΟΣ ΝΗΚΟΛΑΟΣ 1849 ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΜΙΧΑ ΜΑΡΚΟ

Διαστ. 24,5 x 12 έκ., διάμ. βάσεως 8,5 έκ.

2. Ταξιάρχαι

Μονόκλιτος ναός άθωνιτικοϋ τύπου μέ όγκώδη 
δωδεκάπλευρον τροϋλλον, άνεγερθείς κατά τόν 
Ί. Λαμπρίδην (’Ηπειρωτικά Μελετήματα, Η', 
σ. 28) τό 1591 ( Π ί ν. 318 γ). Ή άψίς καί οί 
χοροί είναι έξωτερικώς τρίπλευροι. Ό μεταγε
νέστερος ξυλόστεγος νάρθηξ είναι πλατύτερος 
τοϋ κυρίως ναοϋ.

Είς τό άέτωμα τής παλαιός προσόψεως τοΰ 
κυρίως ναοϋ είναι κεχαραγμένη ή έπιγραφή : ζρκ 

( = 1611/12).
Ό κυρίως ναός είναι κατάγραφος ( Π ί ν. 319 

β - γ ). Είς τήν κατωτάτην ζώνην είκονίζονται 
όλόσωμοι άγιοι, είς τήν άμέσως έπομένην στη- 
θάρια άγιων, είς τήν τρίτην δεσποτικαί καί θεομη
τορικοί έορταί, είς τήν τετάρτην οί Οίκοι τοΰ Α
καθίστου, είς τήν άνωτάτην, τέλος, ή 'Αγία Τριάς 
(άνατολικώς τοϋ τρούλλου ) καί ή 'Οδηγήτρια 
(δυτικώς αύτοΰ), φερόμεναι ύπό άγγέλων. Είς 
τόν τροϋλλον παρίσταται ό Παντοκράτωρ καί, 
πέριξ αύτοΰ, είς δύο όμοκέντρους σειράς, άγγελοι 
καί προφήται. Είς τά λοφία είκονίζονται ώς συν
ήθως οί Εύαγγελισταί.Τόν δυτικόν τοίχον τοϋ νάρ
θηκος κοσμεί, ώς συνήθως, παράστασις τής Δευ
τέρας Παρουσίας.

Περί τής χρονολογίας τοιχογραφήσεως καί 
τοϋ άγιογράφου πληροφορεί ή ύπεράνω τής άπό 
τοϋ κυρίως ναοϋ είς τόν νάρθηκα θύρας γεγραμ- 
μένη έπιγραφή ( Π ί ν. 319 α), τήν όποιαν πρό 
έτών είχε δημοσιεύσει ό άείμνηστος Χρ. Σούλης, 
μετά τινων όμως παραναγνώσεων (Ήπ. Χρον.
9 (1934), σ. 86, άριθ. 11).

ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΣΟΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΙΑ / ΑΝ Α ΛΟ Μ Α
ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΗΣΙΑΣ ΚΑΤ(Α) ΤΟ αψμθ ΚΑΤ(Α) 
ΜΗΝΑΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΑΜΑΡΤΩ/ΛΟΥ ΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚ ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ ΑΡΧΕΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

ευφημερευωντος ιωανου ιωανου κ(αι) μανουηλ τών 
Ιερέων εδέθει δέ παρά τών πρωεστότων τής χώρας
δτη νά ιερουργουν............................... τήν έκλεισιαν /
απω πρότη μαΐου εος του σταυρόν εις ταις ιδ σε- 
πτεμβριου κ(αι) όπηος ίερευς εϊθελε τώ παράκουοι 
κ(αι) χαλάσι τών δρον εινε εί αρχανκ(αι)λη αντη- 
δ(ικοι) /και τούτην ώραν της εξετασεος να ιερουρ
γουν δεν κ(αι) την ειμεραν των Θεοφανει(ων).

Τό κατά τό μεσαίον καί άνω τμήμα ξυλόγλυ-
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πτον τέμπλον ανάγεται εις τόν 18ον αί., όπως καί 
αί έξης δεσποτικαί είκόνες:

1) Χριστός Παντοκράτωρ, διαστ. 93,5 χ 55 έκ.
2) Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, διαστ. 94 χ 60,5 έκ.
3) Δύο άγγελοι κρατούντες τόν Χριστόν Εμ

μανουήλ έν μεταλλίφ, διαστ. 93,5 χ 39,5 έκ.

3. "Αγιος Νικόλαος

Μονόχωρος αίθουσα μέ τρίπλευρον άψίδα, 
στεγαζομένη διά τετρακλινοΟς στέγης.

Τοιχογραφίαι ύπάρχουν μόνον είς τό ίερόν. 
Είς τήν κόγχην είκονίζονται ή Πλατυτέρα μετα
ξύ δύο άγγέλων καί έξ ίεράρχαι συλλειτουργούν- 
τες ( Π ί ν. 320 β). Είς τό μέτωπον τής άψΐδος 
καί είς τόν βόρειον καί τόν νότιον τοίχον τού ιερού 
παρίστανται κάτω μέν όλόσωμοι άγιοι κατά μέ
τωπον, είς τήν δευτέραν ζώνην στηθάρια άγιων 
μεταξύ κληματίδων καί είς τήν άνωτάτην εύαγ- 
γελικαί σκηναί. Είς τήν κόγχην τής προθέσεως 
είναι ζωγραφημένη ή Άποκαθήλωσις, είς δέ τήν 
κατωτέραν ζώνην τού βορείου τοίχου έντός μέν 
τής έκεϊ κόγχης ό άγιος Στέφανος, παραπλεύρως 
δέ, άντί όλοσώμων άγιων, τό Όραμα τού αγίου 
Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς ( Π ί ν. 320 α). Τά σχε- 
τικώς άνοικτά χρώματα, ή λεπτή έπεξεργασία καί 
αί πολλαί ψιμύθια! είς τά γυμνά μέρη πλησιά
ζουν τάς τοιχογραφίας τού Αγίου Νικολάου πρός 
τάς κατά τόν 18ον αίώνα έπιβιώσεις τής Κρητικής 
ζωγραφικής.

Ξυλόγλυπτον είναι καί έδώ, ώς καί είς τούς Τα- 
ξιάρχας, μόνον τό μεσαϊον καί τό άνώτερον τμή
μα τού τέμπλου, φέρον βαρύν διάκοσμον κλημα
τίδων καί άνθέων. Ό Εύαγγελισμός καί οί τέσ- 
σαρες ίεράρχαι τού βημοθύρου καί ή Μεγάλη 
Δέησις τού έπιστυλίου είναι κατά μέγα μέρος κα
τεστραμμένοι άπό τήν ΰγρασίαν.

ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΣ (πρώην ΤΣΕΡΒΑΡΙ)

1. Παναγία (Κοίμησις)

Ευρύχωρος σταυρεπίστεγος ναός τού τύπου A 1, 
κατά τήν κατάταξιν τού καθηγητοΰ Ά. Όρλάν- 
δου, μετά νάρθηκος, κατάγραφος διά τοιχογρα
φιών καλής τέχνης (Π ί ν. 321 α). Ή ύπεράνω 
τής νοτίου θύρας γραπτή κτητορική έπιγραφή εί
ναι δυστυχώς ήμιεξίτηλος. Ήδυνήθημεν νά άνα- 
γνώσωμεν τάς έξής μόνον λέξεις:
[ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ BAJ ΘΡΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΩΡΙΘΗ Ο 
ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ / ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ- 
ΕΥΛΟΓΙΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΙΝΗΣ ΗΜΩΝ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ Κ(ΑΙ)
ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ /....................ΔΕ ΟΔΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΡΧ1Ε-
ΡΑΤ[ΕΥΟΝΤΟΣ] ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕ[ΡΩΤΑΤΟΥ] Μ[Η]·
ΤΡΟΠΟ ΑΗΤΟΥ ΚΥΡ ΙΕΣ.........ΠΟ . . Β...................... /

.........ΠΙΕ.........

Ευτυχώς σφζεται έτέρα έπιγραφή είς τόν νό
τιον τοίχον, κάτω άπό τήν έγκαρσίαν καμάραν, 
άπό τήν όποιαν πληροφορούμεθα τό όνομα τού 
ζωγράφου καί τήν χρονολογίαν τής άγιογραφή- 
σεως:
ΔΕΥΣΙΣ TOY I ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ / Θ(ΕΟ)Υ ΚΥΡ ΓΕΩΡΓΙ/ 
ΘΟΜΑ I ΔΙ(Α) ΧΗΡΟΣ ΚΟ/ΣΤΑΝΤΗΝΟΥ ΤΟΥ Ζ/ΩΓΡΑ-

ΦΟΥ ΕΛΑ/ΧΙΣΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ I ΖΡΝΔ.

Ίσως ό Κωνσταντίνος ούτος, ό διακοσμήσας 
έν έτει 1645/46 τήν Παναγίαν τού ’Ελαφοτόπου, 
θά ήτο δυνατόν νά ταυτισθή πρός τόν Κωνσταν
τίνον τόν έκ Λινοτοπίου τής Καστοριάς, δστις 
είργάσθη τό 1620 είς τόν "Αγιον Μηνάν Μονο- 
δενδρίου ( βλ. άνωτέρω, σ. 303 ), τό 1630 είς τόν 
Άγιον Νικόλαον τής Σαρακήνιστας Βορείου ’Η
πείρου (Π. Πουλίτσας είς ΕΕΒΣ, Ε' (1928 ), σ. 
75 ) καί τό 1653 είς τήν μονήν Προφήτου Ήλιού 
τής Στεγοπόλεως Βορείου ’Ηπείρου (αύτόθι). 
Κατά τόν Λαμπρίδην ή έκκλησία τής Κοιμήσεως 
έζωγραφήθη τό 1605 (Ζαγοριακά, σ. 27) ή τό 
1608 (’Ηπειρωτικά Μελετήματα, Η', σ. 28 ). Δέν 
γνωρίζω έάν πρόκειται περί παραναγνώσεως τού 
ΖΡΝΔ ή έάν ή χρονολογία αΰτη έσφζετο είς τήν 
έτέραν, ήμιεξίτηλον σήμερον, έπιγραφήν.

Αί τοιχογραφίαι τής Παναγίας καλύπτονται 
δυστυχώς είς τό κατώτερον τμήμα ύπό άσβεστο- 
χρίσματος, άπολεπίζονται καί είναι πολλαχού 
κεκαλυμμέναι ύπό άλάτων. Καί έδώ είκονίζονται 
είς τήν κατωτάτην ζώνην όλόσωμοι άγιοι, ύπερ
άνω αύτών άγιοι έν έγκολπίοις καί είς τάς άνω- 
τέρας ζώνας αί δεσποτικαί καί θεομητορικαί έορ- 
ταί.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον φέρει διάκοσμον κλη
ματίδων καί άνθέων έν χαμηλφ σχετικώς άναγλύ- 
<ρφ. Τό βημόθυρον κοσμείται ύπό δικεφάλων άε- 
τών, άντωπών ζώων μέ άνωρθωμένην ούράν, καί 
κληματίδων. Είς τό κατώτερον μέρος, έντός το
ξωτών πλαισίων, είκονίζονται είς δύο σειράς άνω 
μέν ό Εύαγγελισμός έκατέρωθεν τών προφητών 
Δαυίδ καί Σολομώντος, κάτω δέ τέσσαρες ίεράρ- 
χαι.Τό δωδεκάορτον καί τά άποστολικά είναι πολύ 
έφθαρμένα. Όμοίως άπολεπίζονται καί αί σκα
φιδωτοί δεσποτικαί είκόνες, άναγόμεναι είς τόν 
17ον αί.: Παντοκράτωρ, διαστ. περ. 94x66 έκ., 
'Οδηγήτρια, διαστ. 96 x 63,5 έκ., καί Κοίμησις 
τής Θεοτόκου, διαστ. περ. 93 χ 71 έκ.

2. Άγιος Γεώργιος

’Επιμήκης αίθουσα, κοσμουμένη διά τοιχογρα
φιών όλοσώμων άγιων καί, ύπεράνω αυτών, εύαγ- 
γελικών σκηνών είς μίαν ζώνην. Είς τόν νότιον 
τοίχον καί ύπεράνω τής παρά τήν νοτιοδυτικήν
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γωνίαν κόγχης ύπάρχει ή έξης κτητορική έπιγρα-
φή:
Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ / ΕΝ
ΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I ΕΝ ΜΕΝ ΤΩ 
1805 ΣΩΤΗΡΗ) ΕΤΕΙ ΕΚ/ΤΙΣΘΗ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝ 
ΜΑΚΑΡΙΑ I ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΛΟ
ΜΟΥ I ΕΝ ΔΕ ΤΟ 1855 ΙΣΤΟΡΗΘΗ ΛΑΠΑ/ΝΟ ΜΕΝ ΤΟΥ 
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΥΙΟΥ / ΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΕΙΣ Α·Ι·ΙΔΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟ[ΝΕΩΝ ΑΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ/ 

ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε(Κ) ΚΩΜΗΣ ΧΙΟΝΙΑΔΕΣ.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον κοσμείται ύπό είκό- 
νων τοϋ Που καί 18ου αίώνος. Πλέον άξιόλογοι 
είναι αί έξης:

1) Χριστός Παντοκράτωρ ύπό τοξωτόν έξερ- 
γον πλαίσιον. Εκατέρωθεν τής κεφαλής του, είς 
στάσιν δεήσεως, ή Θεοτόκος καί ό Πρόδρομος. 
’Αριστερά καί δεξιά, στιχηδόν άνά 6ξ, οί δώδεκα 
άπόστολοι στηθαΐοι, έστραμμένοι πρός τό κέν- 
τρον. Άνω ή έπιγραφή:
ΔΕΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΕ- 
ΡΕΟΣ ΔΕΣΠΟ ΠΡΙΣΙΒΗΤΕΡΑΣ / ΠΕΤΡΟΣ ΕΤΟΥΣ ΖΡΜΓ

(= 1634/35 ).
Ή κεφαλή τοϋ Κυρίου είναι έπιζωγραφημένη. 

Διαστ. 90/88 x 68,5/66 χ 3,5 έκ.
2) Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, όμοιας τέχνης. Είς 

τάς άνω γωνίας δύο άγγελοι στηθαίοι. Καί έδώ 
τά πρόσωπα τής Θεοτόκου καί τοϋ Βρέφους είναι 
έπιζωγραφημένα. Διαστ. 90 x 67 έκ.

3) Πρόδρομος πτερωτός, μετωπικός μέχρι τής 
όσφύος, κρατών πινάκιον μέ τήν κεφαλήν του 
καί είλητάριον καί ευλογών. Κάτω ή έπιγραφή: 
1776 / Μαρτήου 20. Διαστ. 92x47,5 έκ.

3. Άγιος Νικόλαος

Τρίκλιτος βασιλική μέ τοξωτήν άνοικτήν στοάν 
κατά τήν νοτίαν καί τήν δυτικήν πλευράν. Χρο
νολογείται, συμφώνως πρός πλινθίνην έπιγραφήν 
τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, είς τό έτος 1857.

Ή κτητορική έπιγραφή εύρίσκεται άνωθι τής 
νοτίας θύρας, έχει δέ οδτω:
Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ / ΤΟΥ Α
ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ/ ΘΑΥΜΑ
ΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑ/ΤΕΥΟΝ- 
ΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ/ ΠΑΡΘΕ
ΝΙΟΥ ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑ/ΤΩΝ Π. ΠΡΩ- 
ΤΟΠΑΠΑ ΚΑΙ I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ/ΤΡΟΠΕΥΟΝ- 
ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΩΙΔΟΥ/ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑ
ΤΩ ΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΑΠΑ/ΝΑΙΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΑΟΙ- 
ΔΗΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΟΥ/ΝΑΡΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΔΕ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ / ΜΝΗΜΗΝ ΑΟΙΔΙΟΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΚΗΝ Α ΥΤΩΝ ΣΩ/ ΤΗΡΙΑΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΗ) ΑΩΝΖ'

Τό διάτρητον ξυλόγλυπτον τέμπλον φέρει διά
κοσμον έκ φυτών, πτηνών καί άνθρώπων. Αί δε- 
σποτικαί είκόνες άνάγονται είς τό 1861. Έκ τών

λοιπών είκόνων μνημονεύομεν τάς ένεπιγράφους.
1) Άγιος Σπυρίδων ένθρονος, μέ τήν έπιγρα

φήν: Κατά τούς 1804 έγινε ό τίμπλος δηα εξοδον 
τον εν/σεβον και ορθοδόξων χριστιανόν έκ χόρας / 
Τζερβάρη' καί είς τούς 1809 Ιαννουαρίου 15 εζω- 
γραφήστηκαν καί ί έωρτές τοϋ τέμπλον δηα / έξω- 
δον τον αντον χριστιαννον καί Διά χειρός λαζά- 
ρον / κ(αί) ανηψιον αντον λαζάρον έξ ανω σον- 
δεννά. Διαστ. 41,5x19,5x1 έκ.

2) Ένθρονος Βρεφοκρατοΰσα περιβαλλομένη 
ύπό άγιων:
ΩΣ ΟΡΑΤΛΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝ Ι/ΣΤΟΡΙΘΗ ΔΙΑ ΧΑ1- 
ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΤΑΠΟΙΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 
Κ(ΑΙ) ΑΝΙΨΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΛΑΖΟΥ ΕΞ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑ / 
ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑ/ΝΑΓΙΟΤΗ 
ΠPINKO Υ ΕΚ ΚΟΜΗΣ ΤΖΕΡΒΑΡΙ / ΔΙΑ/ΜΕΣΟΥ ΓΡΙΓΩ- 
ΡΙΟΥ ΟΙΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ / ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) 

ΚΑΤ’ΕΤΟΥΣ 1810 νοεμβρίον 10.
Διαστ. 102 x 69 έκ.
3) Κεφαλή τοϋ Προδρόμου έντός πινακίου: 

χειρ δημητρίον παπαδια/μ[αντη] 1834.
Διαστ. 23 χ 18,2 έκ.

4) Τρίμορφον καί άγιοι Νικόλαος, Χαραλάμ
πης καί Αθανάσιος: 1836 / Δεκέμβριον 24. 
Διαστ. 44 χ 36 έκ.

5) Άγιος Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων καί άγιος 
Κοσμάς ό Αίτωλός ( Π ί ν. 321 β ). Κάτω γονυ
πετής ό άφιερωτής καί παρ’ αυτόν ή έπιγραφή:
δ παρών καλόγερος προστρέχει / είς τον μάρτνρα 
μ’ δλον του την / ζέσιν καί λαμβάνει τήν ιατρείαν / 
τών οφθαλμών τον. Κάτω: 1838 ίανοναρ. 17 έτελ. 
ό μάρτνς διά χειρός δη μητριόν παππα διαμαντη 
εν μονοδεντρι 1839 φενβροναριον 15.

Διαστ. 67,3 χ 46,3 χ 2,8 έκ.
6) Άγιος Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων ( Π ί ν. 

321 γ ) : Αφιέρωμα τον Κνρίου Θεόδωρόν Χαρίση 
Λαζάρον 1849 Ίανοναρρίου 14 /δ ζωγράφος Πέτρος 
Γεωργιάδης πρωτοψάλτης / τής Μητροπόλεως 
Ίωαννίνων. Είς τό βάθος είκονίζεται τό κάστρον 
τών Ίωαννίνων, λέμβος είς τήν λίμνην καί, άνω, 
όφθαλμός έντός τριγώνου. Διαστ. 71 χ 46,5 έκ.

Κατεγράφησαν, ώσαύτως, προσκυνητάριον μέ 
διάκοσμον έκ μαργάρου καί ξυλόγλυπτος σταυ
ρός μέ μεταλλίνην έπένδυσιν χρονολογουμένην 
άπό τοϋ 1855, φέρουσαν έγχάρακτον γεωμετρικήν 
διακόσμησιν. Ύψ. 22 έκ., διάμ. βάσεως 6,8 έκ.

ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ 

Άγιος Νικόλαος

Ό ναός οΰτος, στεγαζόμενος σήμερον διά τε- 
τρακλινοϋς στέγης, ήτο άρχικώς καμαροσκεπής. 
Τό δάπεδόν του είναι άρκετά ύπερυψωμένον έν 
σχέσει πρός τό άρχικόν.
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Τοιχογραφίαν σφζονται μόνον είς τόν βόρειον 
καί τόν άνατολικόν τοίχον.

Είς τήν κατωτέραν σειράν τοϋ βορείου τοίχου 
είκονίζονται οί όλόσωμοι άγιοι: Νικόλαος (ά- 
γένειος μάρτυς ), Μηνάς, Μερκούριος, Νικήτας, 
Θεόδωρος ό Τήρων, άδιάγνωστος στρατιωτικός 
άγιος (ίσως Θεόδωρος ό Στρατηλάτης), Γεώρ
γιος, Αρχάγγελος Μιχαήλ καί άδιάγνωστος.

Είς τήν αμέσως έπομένην σειράν τοΰ αύτοΰ 
τοίχου παρίστανται εύαγγελικαί σκηναί: Ψηλά- 
φησις τοϋ Θωμά, Τασις τοΰ παραλυτικού, ό Χρι
στός καί ή Σαμαρεΐτις, Ίασις τοΰ τυφλού. Προ
δοσία (Π ί ν. 322 α ) καί Μυστικός Δεϊπνος 
(Πίν. 322 β).
Ή τρίτη σειρά σφζεται μόνον μερικώς, λόγφ 

τής καταστροφής τής καμάρας. Έξ Αριστερών εί- 
κονίζονται ό Επιτάφιος Θρήνος, ή Έγερσις τοΰ 
Λαζάρου, ή Βαϊοφόρος, ό Απόστολος Πέτρος κο- 
λυμβών είς τήν θάλασσαν, ή Πεντηκοστή καί ή 
Κοίμησις.

Είς τόν βόρειον τοίχον τού ίεροΰ σφζονται ό 
άγιος Πέτρος ’Αλεξάνδρειάς, ό ’Ιούδας έπιστρέ- 
φων τά τριάκοντα Αργύρια καί ό Απαγχονισμός 
τοΰ ’Ιούδα.

Είς τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ είκονίζονται, έκ των 
κάτω πρός τά άνω: α) οί άγιοι ’Αθανάσιος, Βασί
λειος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί Γρηγόριος ό 
Θεολόγος, β) ή Μετάδοσις καί ή Μετάληψις, 
γ) ή Θεοτόκος Δεόμενη, μέ τόν Χριστόν έν με- 
ταλλίφ πρό τοΰ στήθους της καί τήν έπιγραφήν: 

Η ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ

Εκατέρωθεν αύτής οί Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ.

Είς τό μέτωπον τοϋ Ανατολικού τοίχου παρί- 
στανται: α) ή Άκρα Ταπείνωσις καί ό πρωτομάρ- 
τυς Στέφανος, β) οί άγιοι ’Ιωάννης ό Δαμασκη
νός (Πίν. 323 α ) καί Κοσμάς ό Ποιητής, γ) ή 
Άνάληψις (έκατέρωθεν τής Θεοτόκου, μέ τήν 
Θεομήτορα είς τό Αριστερόν ήμιχόριον).

Αί τοιχογραφίαι τοΰ αγίου Νικολάου εύρίσκον- 
ται είς άθλίαν κατάστασιν, καλυπτόμενοι Από ά
λατα καί παρουσιάζουσαι ρωγμάς, διογκώσεις 
καί Απολεπίσεις. Τά χαρακτηριστικά γράφονται 
διά μέλανος, αί βαθυκάστανοι σκιαί καταλαμβά
νουν μεγάλη ν έκτασιν, έλάχιστα είναι τά φώτα. 
Πιθανώς Ανάγονται είς τό β' ήμισυ τοΰ 15ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 16ου αί. Ή υπό τοΰ Ί. Λαμπρίδου μνη
μονευόμενη έπιγραφή τοΰ ΖΡΛΕ' Από κτίσεως 
κόσμου ( = 1627), ήτις δέν σφζεται, θά άνεφέ- 
ρετο μάλλον είς μεταγενέστερον στρώμα ζωγρα
φικής, μή σφζόμενον (Ζαγοριακά, σ. 27). 'Ως 
ό ίδιος σημειοΐ, κάτωθι τών τοιχογραφιών τοΰ 
1627 έφαίνετο «καί άλλη ζφγραφία».

Τό διάτρητον ξυλόγλυπτον τέμπλον μέ παρα
στάσεις φυτών, πτηνών καί μυθικών δντων, Ανά
γεται είς τό β' ήμισυ τοΰ 18ου ή τάς άρχάς τοΰ 
19ου αί. Κατεγράφησαν αί Ακόλουθοι εικόνες:

1) Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, τοΰ Που πιθανώς αί- 
ώνος, πολύ Απολεπισμένη. Διαστ. 94 x 66 έκ.

2) Χριστός Παντοκράτωρ, τοΰ 1818. Διαστ. 
77 χ 49,5 έκ.

3) Πρόδρομος, έργον τοΰ αύτοΰ τεχνίτου, διαστ. 
περ. 77 x 49,5 έκ.

4) Άγιος Νικόλαος τοΰ ίδιου έπίσης τεχνίτου, 
διαστ. περ. 77 x 49 έκ.

5) Χριστός Παντοκράτωρ τοΰ 1780. Διαστ. 
81 χ 48,5 έκ.

6) Άγιος Χαράλαμπος, 18ου-19ου αί., διαστ. 
περ. 73 χ 29 έκ.

Πρό τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ ναοΰ κεΐται άρρά- 
βδωτος κίων έκ φαιοΰ λίθου, άποκεκρουμένος 
άνω, ύψους 86 καί διαμέτρου 31 έκ. Είς τό ίερόν 
εΰρίσκεται λίθινον κιονόκρανον άμφικιονίσκου 
άκόσμητον, διαστάσεων 17 x 18 χ 44/33 έκ.

ΑΡΙΣΤΗ (πρφην ΑΡΤΣΙΣΤΑ)

1. Κοίμησις

Ό ναός ούτος, ό μεγαλύτερος τής Άρίστης, 
είναι τρίκλιτος βασιλική μετά «γυναικείου» (νάρ- 
θηκος) καί Ανοικτής στοάς κατά τήν βορείαν 
πλευράν. Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή έκ γύψου 
ζωική καί φυτική έξεργος διακόσμησις τών κιο- 
νοκράνων καί τών άντύγων καί μετώπων τών συν- 
δεόντων τούς κίονας τόξων. Αί είς τήν άνω ζώνην 
τών τοίχων συνθέσεις πλαισιοΰνται ώσαύτως ύπό 
άνθοπλοκάμων έκ γύψου (Πίν. 323 β).

Ό ναός είναι κατάγραφος διά τοιχογραφιών τοΰ 
1806, έργων Καπεσοβιτών ζωγράφων, ώς διδάσκει 
ή ύπεράνω τής βορείου θύρας γραπτή έπιγραφή, 
έχουσα οΰτω:

ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕ/ΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Κ(ΑΙ) ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ / ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΡ- 
ΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ / BE/1- 
ΑΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΥ(ΟΝ)- 
ΤΟΣ TOY ΤΕI ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ Κ(ΑΙ) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΙΟΥ ΑΝΑΝΙΟΥ, ΔΙΑ ΣΥΝ/ΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΥ/ΤΗΣ Κ(ΑΙ) 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΥΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ(ΑΙ)/ 
ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΟΥ, ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΙΠΕΣΟΒΟΥ ΟΡΜΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΩζ' ΕΤΟΣ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ / ΕΝ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΟΥ, Κ'.

Ή ήμετέρα Ανάγνωσις έλάχιστα διαφέρει τών 
τοΰ Ί. Χατζηγιάννη (ΕΕΒΣ Β' ( 1925 ), σ. 327, 
άριθ. 32) καί Χρ. Σούλη ( Ήπ. Χρον. 9 (1934), 
σ. 106 - 107, άριθ. 95 ).
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312 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Καί έδώ, ώς καί εις τούς πλείστους των ναών 
τής περιοχής, είκονίζονται κάτω μέν όλόσωμοι 
άγιοι, ύπεράνω αύτών στηθάρια αγίων περιβαλ
λόμενα ύπό κληματίδων καί εις τήν άνωτάτην 
ζώνην συνθέσεις. ΕΙς τάς άντυγας καί τά μέτωπα 
τών τόξων παρίστανται ώσαύτως στηθάρια άγιων, 
περιβαλλόμενα, ώς ήδη έλέχθη, ύπό πλοχμών 
καί άνθικού διακόσμου έκ γύψου.

Τό τέμπλον, ό άμβων καί ό έπισκοπικός θρό
νος είναι ξυλόγλυπτοι, μέ διάκοσμον φυτικόν είς 
διάτρητον τεχνικήν.

Είς τήν άγίαν Τράπεζαν φυλάσσονται:
1) Σταυρός άγιασμοΟ ξυλόγλυπτος μέ παρα

στάσεις τής Βαπτίσεως, τής Σταυρώσεως καί άνά 
τεσσάρων άγιων, έντός μετάλλινης έπενδύσεως. 
Διαστ. 23,5 x 10,5 έκ., διάμ. βάσεως 8,8 έκ.

2) Σταυρός άγιασμοΟ ξυλόγλυπτος μέ τάς αύ- 
τάς παραστάσεις, έντός χάλκινης έπενδύσεως. 
Διαστ. 27 x 10 έκ., διάμ. βάσεως 10,5 έκ.

3) ’Αργυρά λειψανοθήκη μέ έκτυπον διάκο
σμον άνθέων. Είς τήν προσθίαν όψιν είκονίζεται 
ή 'Αγία Τριάς ( Πατήρ, Υίός καί "Αγιον ΠνεΟ- 
μα) καί, μεταξύ τοΟ Πατρός καί τοΟ ΥίοΟ, έν 
μεταλλίφ, ή Θεοτόκος γονυπετής στεφομένη ύπό 
δύο άγγέλων. Έπί τοΟ καλύμματος ή έπιγραφή:

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΟΙΒΟΤΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΙΣ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΤΗ- 
ΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΤΖΗΣΤΑΝ, ΓΕΓΟΝΕ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1809 ΚΑΤΑ ΜΑΙΟΝ.

( Περί τής μονής ταύτης, τής άναφερομένης είς 
τήν έπιγραφήν, βλ. κατωτέρω).

2. "Αγιος ’Αθανάσιος

Τρίκλιτος αίθουσα μέ τετρακλινή στέγην καί 
ήμικυκλικήν αψίδα. Ξυλόγλυπτος όροφή μέ γρα
πτά φυτικά κοσμήματα, στηριζομένη έπί δύο σει
ρών έκ τεσσάρων ξύλινων δοκών (Π ί ν. 324 
α-β). Έπίχρυσον ξυλόγλυπτον τέμπλον πολύ 
έξεργον, διάτρητον είς ώρισμένα σημεία, μέ διά
κοσμον φυτών καί πτηνών ραμφιζόντων όφεις 
( Π ί ν. 324 γ ). Αί είκόνες ανάγονται ίσως είς 
τόν 18ον αί., φέρουν όμως πολλάς έπιζωγραφή- 
σεις.

3. Ταξιάρχης

Μονόχωρος αίθουσα άνευ τοιχογραφιών, μέ 
τέμπλον καί εικόνας νεωτάτας, πλήν δύο δεσπο- 
τικών άνηρτημένων είς τόν βόρειον τοίχον, άνα- 
γομένων είς τόν 18ον αί. καί είκονιζουσών τόν 
Χριστόν Παντοκράτορα ( διαστ. 65,5 x 38,5 χ 3 
έκ.) καί τήν Θεοτόκον 'Οδηγήτριαν (διαστ. 
66 χ 42,5 χ 3 έκ.).

4. Μονή Σπηλαιωτίσσης

Ή μονή αύτη ίδρυθεΐσα κατά τόν Λαμπρίδην 
(Περί τών έν Ήπείρφ Άγαθοεργημάτων, Α', 
σ. 58. ’Ηπειρωτικά Μελετήματα, Η', σ. 47) τό 
1579, καί τιμωμένη έπ’ όνόματι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, ύψοΟται είς τούς πρόποδας βρα
χώδους λοφίσκου, παρά τήν άριστεράν όχθην τοΟ 
Βοϊδομάτη, είς άπόστασιν 45' άπό τής Άρί- 
στης ( Π ί ν. 325 β ). Τό άνατολικόν τμήμα τοΰ 
ναοΟ είναι μονοκάμαρον μετά τρούλλου, τό δυ
τικόν σταυρεπίστεγον. Ό νότιος τοίχος κοσμεί
ται κάτω άπό τόν τροΟλλον μέ δύο διπλάς σειράς 
πλίνθων, μεταξύ τών όποιων άλλαι πλίνθοι είναι 
τοποθετημένοι διαγωνίως. Πινάκιον είναι έντετει- 
χισμένον ύπό τό νότιον άέτωμα τής έγκαρσίας 
καμάρας. Ή τρίπλευρος άψίς διαρθροϋται διά 
τυφλών άψιδωμάτων.

Ό ναός κοσμείται υπό τοιχογραφιών κατά τό 
σύνηθες σύστημα: Κάτω, όλόσωμοι άγιοι, έγκόλ- 
πια μέ προτομάς άγιων είς δευτέραν ζώνην καί 
ύπεράνω αύτών εύαγγελικαί σκηναί. Τάς χρονο
λογίας κτίσεως καί ίστορήσεως διδασκόμεθα άπό 
έπιγραφήν γεγραμμένην ύπεράνω τής νοτίας θύ- 
ρας, τήν όποιαν καί δημοσιεύομεν, διότι αί άνα- 
γνώσεις τών Ί. Χατζηγιάννη (ΕΕΒΣ Β' (1925 ), 
σ. 327, άριθ. 31 ), Χρ. Σούλη (Ήπ. Χρον. 9 
(1934), σ. 92, άριθ. 32) καί Ά. Παπακώστα 
( Παναγία « ή Σπηλαιώτισσα », Μεσαιωνικά 
Γράμματα Γ' (1936) σ. 55) δέν είναι άμοιροι 
σφαλμάτων.

ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ/ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ / 
ΤΟ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΝ ΕΠ ΩNO/ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙ
ΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΙΣ ΑΣ / ΟΙΚΟΔΩΜΗΘΗ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑΤΟΝ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Κ(ΑΙ) 
ΣΟΦΡΟ[ΝΙΟΥ] ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΑΧΞΕ / ΜΕΤΑ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΟΥΣ ΑΧΟΓ ΘΕΙΟ ΖΗΛΩ ΚΙΝΗΘΗΣ / ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΩΣΤΗΣΙΣΤΟΡΙΣΕΝ ΟΥ ΤΟΝ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ/ 
ΝΑΟΝ ΩΣ ΚΑΘΩΣ ΟΡΑΤΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑ- 
ΤΕΥΟΝΤΟΣ I ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ) ΕΝ ΔΕ ΤΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΙΚΗΟΥ Κ(ΑΙ) 
ΟΥΤΩΣ ΕΤΕΛΕΙΩΘΕΙ / ΔΙΑ ΧΗΡΟΣ ΤΩΝ ΤΑΠΙΝΩΝ 
ΔΟΥΑΟΝ ΙΩΑΝΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΟΕΜΒΡΙΩ θ.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον ( Π ί ν. 325 α ), μέ 
πλούσιον φυτικόν καί ζωικόν διάκοσμον, άνάγε- 
ται καί αΰτό είς τόν 17ον αί., ώς καί αί σκαφιδω
τοί, βορειοελλαδικής τέχνης, δεσποτικαί είκόνες 
τοΟ ένθρόνου Παντοκράτορος (διαστ. 81 x 53 
χ 3 έκ.) καί τής Όδηγητρίας (διαστ. 66 χ 54 
χ 3,5 έκ.) καί τό βημόθυρον μέ τάς συνήθεις πα
ραστάσεις δύο προφητών, τοΟ Εύαγγελισμοϋ καί 
τεσσάρων ιεραρχών (διαστ. 139x30 καί 156x 
34 έκ.).
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Είς τό ήγουμενείον ύπάρχει τζάκι μέ γραπτόν 
φυτικόν διάκοσμον καί τήν έπιγραφήν: 1874 /'Η
γούμενος Καλλ[ίνικ]ος ' Ιερωμόναχος /....................
Μοναστηριού............ /Διά χειρός Γεώργιον ’Ανα
στασίου έκ Χιονά /δων / Μαρτίου 30.

Ύπεράνω τής είσόδου εις τήν μονήν σφζονται 
τοιχογραιρίαι, άφ’ ένός μέν τοϋ άρχαγγέλου Μι
χαήλ πατοϋντος έπΐ άνδρός, άφ’ έτέρου δέ τής 
Θεοτόκου Πλατυτέρας μεταξύ δύο άγγέλων, δε
ξιή τής όποιας είκονίζονται τέσσαρες προφήται, 
κρατούντες ήνεωγμένα είλητάρια, έντός έγκολ- 
πίων περιβαλλομένων ύπό κληματίδος ( Π ί ν. 
326 α ). 'Εκατέρωθεν τής κεφαλής τής Θεοτόκου 
ή έπιγραφή:

Η ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΓΓΕΛΩΝ

Ή κάτωθι τής τελευταίας ταύτης παραστάσεως 
έπιγραφή έχει μερικώς καλυφθή δι’ άσβεστοχρί- 
σματος. Ήδυνήθην νά άναγνώσω μόνον τά έξής:

ΑΝΙΓΕΡΘΗΣΑΝ ΤΑ [Τ]ΗΧΗ ΕΚ ΒΑΡΑΘΡΩΝ ΗΓΟΥΝ 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΗΕ-

ΡΟΜΟΝΑΧΙΣ____/ ΛΑΜΙΑΝ [ΟΥ] ΕΝ ΕΤΙ ΣΟΤΙΙΡΙΩ

Α ΨΛΓ : ΗΣΤΩΡΗΘΙΙ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΟΥΤΟ ΤΟΥ ΔΙΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝ(ΕΥΟΝ)ΤΟ(Σ) Κ(ΑΙ)...............

Τήν έπιγραφήν είχεν άναγνώσει πρίν ή καλυ
φθή δι’άσβέστου ό Άγγ. Παπακώστας (έ.ά., σ. 
59' πρβλ. τού αύτοΰ, Ό Βοϊδομάτης καί τά μνη
μεία του, Νέος Κουβαράς Α' (1961 ), σ. 149 - 
150).

Αί τοιχογραφίαι αύται τού έξωτερικοΰ τοίχου, 
μέ πρασινωπός σκιάς, έρυθρωπήν σάρκα καί πολ- 
λάς λεύκάς ψιμυθιάς, άντιγράφουν καλάς κρη- 
τικάς εΙκόνας τού Που αί.

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ

Περί τών μνημείων τής περιφέρειας Αγίου 
Μηνά διέλαβεν ό Φ. Πέτσας, Τό Καστράκι στό 
Δυτικό Ζαγόρι, ’Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον είς 
μνήμην Χρίστου Σοΰλη, Άθήναι, 1956, σ. 81 - 
94.

ΒΙΤΣΙΚΟ ( ΒΙΚΟΣ )

1. "Αγιος Τρύφων

Τρίκλιτος βασιλική καλυπτομένη ύπό τετρα- 
κλινοΰς στέγης (μισό κεντρί), έπί τής όποιας 
βαίνει μικρός τρούλλος μέ κυκλικήν σφενδόνην. 
Κατά τήν βορείαν πλευράν ύπάρχει άνοικτή στοά 
καί είς τήν βορειοανατολικήν γωνίαν κωδωνο- 
στάσιον μέ τήν χρονολογίαν 1871. Αί τρεις άψΐ- 
δες είναι έξωτερικώς πολυγωνικοί.

Ό ναός είναι έσωτερικώς άσβεστόχριστος.
Τό διάτρητον ξυλόγλυπτον τέμπλον, τών άρ- 

χών πιθανώτατα τού 19ου αί., φέρει τήν συνήθη

διά τήν έποχήν διακόσμησιν: Άνθη καί έλικο- 
ειδεΐς βλαστούς είς τά θωράκια καί τό έπιστύλιον, 
πτηνά ραμφίζοντα δφεις έν μέσα) άνθέων καί, ύπε
ράνω αύτών, δικεφάλους άετούς, άγγέλους καί 
τά εύαγγελικά σύμβολα είς τούς κίονας. Αί εί- 
κόνες άνάγονται είς τάς άρχάς τοϋ 19ου αί.

2. Κοίμησις

Ό ναός ούτος, κείμενος πρός Ν. τού χωρίου, 
ούχί μακράν τών πηγών τοϋ Βοϊδομάτη, είναι 
μονόχωρος αίθουσα, ξυλόστεγος, καλυπτομένη 
διά δικλινοϋς στέγης, μετά τριπλεύρου άψΐδος. 
Τούς τοίχους κοσμοΰν άγιογραφίαι λαϊκής τέ
χνης τοϋ 18ου αί. είς τρεις σειράς· είς τήν κατω- 
τέραν είκονίζονται όλόσωμοι άγιοι ( Π ί ν. 326 
β ), είς τήν δευτέραν στηθάρια άγιων περιβαλλό
μενα ύπό κληματίδων καί είς τήν τρίτην εύαγ- 
γελικαί σκηναί. Ή σχετική έπιγραφή, γεγραμ- 
μένη μεταξύ Προθέσεως καί Αγίας Τραπέζης, 
έχει ώς έξής:

ΑΝΕΓΕΡΘΥ Κ(ΑΙ) ΗΣΤΟΡΟΙΘΥ Ο ΘΙΟΣ / Κ(ΑΙ) ΥΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΙΣ ΗΠΕΡΑΓΙΑΣ / ΕΝΔΟΞΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΗΠΑΡΘΕ- 
ΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ I ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΥΜΗΣΙΣ Κ(ΑΙ) ΕΠΗ/ 
ΣΚΟΠΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΕΑΕΣΤΑΤΟΥ / ΚΥΡΙΟΥ ΚΙΡ 
ΠΑΥΣΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΙΜΕΙΡΕΒΟΝΤΟΝ ΗΕΡΕΟΝ ΓΕΟΡ- 
ΓΙΟΥ ΙΕΡΕΟΣ ) Κ(ΛΙ) ΥΚΟΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΕ 
ΜΗΣ(ΑΗΛ) I ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΝΗΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟΣ / 
ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΙΩ(ANNOY) ΛΑΖΟ Κ(ΑΙ) ΕΙΙΗΤΡΟ]ΠΕΥΟΝ- 
ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΖΑΧΟΣ / Κ(ΑΙ) ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΕΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΜΑΡΤΟΑΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) / Υ(Ε)ΡΕΟΣ Κ(ΑΙ) ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΤΕΚΝΟ ΑΥΤΟΥ ΕΚ / ΧΟΡΑΣ ΑΠΑΝΟ ΣΟΥΔΕΝΑ: ΕΤΟΥΣ 
1773 I ΕΤΕΛΙΟΘΙ ΕΝ ΜΗΝ ΣΕΙΙΤΕΜΒΙΟΥ 20 / ΕΤΙ ΑΠΟ 

ΠΑΗΣΥΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 1738.

Είς τά γραπτά δίπτυχα τής Προθέσεως άναγι- 
νώσκεται ή χρονολογία 1761.

Είς τό έπιστύλιον τοϋ ξυλογλύπτου τέμπλου, μέ 
έπίχρυσον πρόστυπον διάκοσμον άνθέων καί πτη
νών, έπί έρυθροϋ καί κυανοΰ βάθους, είναι γε- 
γραμμένη έντός κύκλου ή έπιγραφή:

ΗΣΤΟΡΙΘΗ ΤΟ ΤΕΜΠΛΗΟΝ ΔΗΑ / ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΣΥ- 
ΜΗΤΖΙΙ Δ(ΩΝ) ΕΓΡΗΠΗ/ΟΤΟΝ Κ(ΑΙ) ΒΗΤΣΙΟΤΟΝ 

Κ(ΑΙ) ΕΥΗ/ΜΕΡΕΒΟΝΤΩΝ ΔΥΟΝΗΣΙΟΥ ΗΕΡΟ(ΜΟ)/ΝΑ- 
ΧΟΥ: Κ(ΑΙ) ΔΗΑ ΧΗΡΟΣ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΤΕΛΗΣ ΔΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΟΥ Κ(ΑΙ) NEON ΚΤΗ/ΤΟΡΑ ΕΝ ΕΤΗ 1761 / 
σεπτεμβρίου 2.

Είς τό άνώτερον τμήμα τοϋ τέμπλου, Μεγάλη 
Δέησις μέ ύπερβολικώς ραδινός όλοσώμους μορ- 
φάς κάτω άπό τόξα, μανιεριστικής έπτανησιακής 
τέχνης τοϋ 18ου αί. (Πίν. 327α).

Κατεγράφησαν αί έξής εικόνες :
1) Παντοκράτωρ ένθρονος βορειοελλαδικής τέ

χνης (Πίν. 327 β). Κάτω δεξιά ή έπιγραφή:
ΕΠΟΙ (Ε)ΤΟΥΣ ΑΧ[Α (= 1694) = ΛΟΙΛ ΧΟΙ/ΡΟΣ 

ΙΩ(ΑΝΝΟΥ).

Διαστ. 81 χ44 έκ.
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2) Θεοτόκος Πλατυτέρα, εργον τοΰ ίδιου τε
χνίτου. Διαστ. 81 x 44 έκ.

3) Πρόδρομος πτερωτός κατενώπιον. Κάτω 
άριστερά ή κεφαλή του. Καί ή είκών αϋτη, σκα
φιδωτή ώς καί at δύο προηγούμενοι, είναι εργον 
τοΰ αύτοΟ ζωγράφου. Διαστ. 80 χ 38 έκ.

4) Κοίμησις της Θεοτόκου καί δώδεκα ευαγ
γελικοί σκηναί. 18ου πιθανώς αί. Διαστ. 72 χ 47 χ 
4 έκ.

3. "Αγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος

Ξυλόστεγος μονόχωρος ναΐσκος μέ έγγεγραμ- 
μένην αψίδα, άπέχων ήμίσειαν ώραν δυτικώς 
τοΰ χωρίου. Ξυλόγλυπτον τέμπλον μέ διάκοσμον 
άνθέων καί πτηνών, όμοιάζον πρός τό τής Κοιμή
σεως. Βημόθυρον μέ τάς συνήθεις παραστάσεις 
ΕύαγγελισμοΟ, δύο προφητών καί τεσσάρων Ιε
ραρχών κάτω άπό εξεργα τόξα. Ό ναός δέν είναι 
τοιχογραφημένος· αί εικόνες είναι άνάξιαι λόγου.

ΠΑΠΙΓΚΟΝ

1. Άγιος Βλάσιος

Ευρύχωρος τρίκλιτος βασιλική καλυπτομένη 
διά φουρνικών, μέ άνοικτήν στοάν κατά τήν δυτι
κήν πλευράν καί προστώα πρό τής βόρειας καί 
τής νοτιάς θύρας. Εις τήν νοτίαν πλευράν ή άνά- 
γλυφος χρονολογία 1851. Τέμπλον καί είκόνες 
τού 2ου ήμίσεος τοΟ 19ου αί. Είς τό Ιερόν φυλάσ
σεται ξυλόγλυπτος Μυστικός Δείπνος προερχό
μενος άπό παλαιόν τέμπλον.

2. Άγιος Γεώργιος

Βασιλική τοΟ 1774, άνακαινισθείσα. 'Επί τής 
είκόνος τοΰ άγιου Γεωργίου ή έπιγραφή:

ΧΕΙΡ ΕΥΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΚΑΠΕΣΟΒΙΤΟΥ. ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑ- 

ΝΑΓΙΩΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1796.

3. Παναγία

Μονόχωρος ναΐσκος, στεγαζόμενος διά καμά
ρας μέ δύο ένισχυτικάς ζώνας, μετά χαμηλού 
τρούλλου άνευ σφενδόνης βαίνοντος έπί ήμιχω- 
νίων. Ή άψίς είναι τρίπλευρος. Πρό τής προσό- 
ψεως υπάρχει προστώον μέ τετρακλινή στέγην 
(μισό κεντρί). Ό ναός είναι κατάγραφος διά 
τοιχογραφιών τού 18ου αί. Βορείως τής είσόδου 
είκονίζεται ό:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡ.

Τό τέμπλον είναι νεώτερον, πλήν τού έπιστυ- 
λίου μέ τήν Θεοτόκον, τόν Πρόδρομον καί τούς 
αποστόλους έντός άναγλύφων πλαισίων, άναγο- 
μένου είς τόν 17ον - 18ον αί.

4. Γενέθλιον Θεοτόκου ( Παλιουρή )

Μονόχωρος ναΐσκος μέ έγγεγραμμένην άψϊ- 
δα, 30' ΝΑ. τού χωρίου. Ή κτητορική έπιγραφή 
εχει ώς έξής:

ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΙΙΣ ΚΑΙ ΣΙΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΙΟΤΑΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥI ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΜΕΡΙΑΡΗΣ, ΕΠΙ- 
ΤΡΟΠΕΥΟΝ ΔΕ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡ ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΑΜΙΙΣ ΥΩΣ ΤΟΥ ΤΟ

ΕΚ ΚΩ/ΜΟΠΩΑΕΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΙΙΣ. IS73 ΙΟΥΝΙΟΥ 8.

ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΠΙΓΚΟΝ 

Ταξιάρχαι

Τρίκλιτος βασιλική μετά μικρού όκταγωνικοΰ 
τρούλλου νάρθηκος, τριών πολυγωνικών άψίδων, 
τοξωτής στοάς κατά τήν νοτίαν πλευράν καί προ
στώου είς τήν πρόσοψιν. Είς τό ύπέρθυρον τής 
νοτίας θύρας ή χρονολογία isos μαιου is. Διά- 
τρητον ξυλόγλυπτον τέμπλον τών άρχών τού 
19ου αίώνος. Αί είκόνες τών άγιων Γεωργίου 
(διαστ. 92x51 έκ.), Κωνσταντίνου καί 'Ελένης 
(διαστ. 90x58 έκ.) καί Γεωργίου έφιππου 
(διαστ. 91 x 53 έκ.) φέρουν τήν ύπογραφήν Κων
σταντίνου Οίκονόμου καί τήν χρονολογίαν 1816.

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ 

Άγιοι ’Ανάργυροι

Ή Κλειδωνιά ύπάγεται εις τήν έπαρχίαν Κο- 
νίτσης, άναφέρομεν όμως τό είς τήν περιφέρειάν 
της καί παρά τήν δεξιάν όχθην τού Βοϊδομάτη 
ναύδριον τών Αγίων Αναργύρων, καθολικόν άλ
λοτε μικράς μονής, τής όποιας σφζονται καί τά 
έρείπια τών κελλίων, διότι εύρίσκεται είς ΐσην 
περίπου άπόστασιν καί άπό τού Παπίγκου καί 
άπό τού Αγίου Μηνά, χωρίων τού Δυτικού Ζαγο- 
ρίου.

Οί Άγιοι Ανάργυροι άπέχουν 45' βορείως τής 
μεταξύ Άρίστης καί Παπίγκου γεφύρας τοΰ Βοϊ- 
δομάτη. Ό ναός είναι μικρά καμαροσκεπής αί
θουσα, μέ χαμηλόν κυλινδρικόν τροΰλλον βαί- 
νοντα έπί τοΰ κεντρικού τμήματος τής καμάρας, 
ό όποιος έσωτερικώς διαμορφοΰται έν εΐδει φουρ- 
νικοΰ. Ναός καί κελλία είναι φκοδομημένα διά 
πλακοειδών άσβεστολίθων συνδεομένων δΓ όλί- 
γου κονιάματος, άνευ παρεμβολής πλίνθων.

Ό ναός είναι κατάγραφος, άλλ’ αί τοιχογραφίαι 
τής βορείου πλευράς έχουν τελείως καταστροφή 
μέχρις ύψους 2.50 μ. Είκονίζονται ώς συνήθως, 
έκ τών κάτω πρός τά άνω, όλόσωμοι άγιοι, στη- 
θάρια άγιων καί ευαγγελικοί σκηναί είς δύο ζώ
νας ( Π ί ν. 328 a - β ). Τόν χαμηλωμένον τυ
φλόν τροΰλλον κοσμεί ό Παντοκράτωρ περι- 
στοιχιζόμενος ύπό τής Θεοτόκου, τού Προδρόμου
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καί δέκα άγγέλων, άπάντων στηθαίων, καί ύπό 
τών τεσσάρων ευαγγελιστών, μετά τών συμβόλων 
των έντός έγκολπίων.

Ή ύπεράνω τής θύρας γραπτή κτητορική έπι- 
γραφή είναι είς μερικά σημεία έξίτηλος:

ΟΥΤΟΣ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΕΙΣ Ο
ΝΟΜΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙ/ΩΝ ΑΝΛΡΓΙΡΩΝ ΚΟΣΜΑ 
Κ(ΑΙ) ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 

,ΑΧΝΗ' I ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΩΡΙΘΗ ΔΙΑ ΣΙΝΔΡΩΜΗΣ ΚΟΠΟΥ 
ΤΕΚ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΙΤΑΤΟΥ ΕΝ ΕΙΕΡΟΜΩ- 
[ΝΑΧΟΙΣ]___ ΓΕΡΜΑΝΟΥ Κ(ΑΙ) ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΚΥΡΙ. ./

κινικου, κ(Αΐ) ιω...................... / επη ετουσ.................

Τό έπιχρυσωμένον ξυλόγλυπτον τέμπλον ( Π ί ν. 
329 α - β) φέρει πρόστυπον διάκοσμον κλημα
τίδων καί πτηνών έπΐ έρυθροΰ καί κυανοϋ βάθους, 
άνάγεται δέ πιθανώτατα είς τούς χρόνους άνεγέρ- 
σεως τοΰ ναού, περί τό 1660. Είς τό άνω τμήμα του 
εΐκονίζεται ύπό τοξοστοιχίαν ή Μεγάλη Δέησις, 
ύπεράνω δ’ αότής ό Εσταυρωμένος μεταξύ τής 
Μητρός Του καί τού ήγαπημένου μαθητου. Έπί 
τοΰ ξυλογλύπτου βημοθύρου παρίστανται, ώς 
συνήθως, ό Εύαγγελισμός καί, είς μικροτέραν 
κλίμακα, οί προφητάνακτες Δαυίδ καί Σολομών 
καί τέσσαρες ίεράρχαι. Αί δεσποτικαί εικόνες 
χρονολογούνται είς τό 1815.

ΠΑΝ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. "Αγιος Νικόλαος Βίτσας: α. Κτητορική έπιγραφή, β. Τοιχογραφίαι τοϋ βορείου τοίχου

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Βίτσα: α. "Αγιος Νικόλαος. Τοιχογραφίαι έγκαρσίας καμάρας, β. Μονή Προφήτου
Ήλιού. ’Επιτάφιος τοϋ 1661

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι: α. Μονή Προφήτου Ήλιού Βίτσας. Σταυρός άγιασμοΰ, β. Μονή Προφήτου Ήλιού Βίτσας. 
Ποτήριον Μεταλήψεως τοϋ 1794, γ. "Αγιος Μήνας Μονοδενδρίου. Οί "Αγιοι Σάββας καί Εύθύμιος

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΑΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. "Αγιος Μήνας Μονοδενδρίου: α. Τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης τοϋ ίεροϋ, 
β. Δευτέρα Παρουσία νάρθηκος ( λεπτομέρεια)

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Μονοδένδρι: α. "Αγιος ’Αθανάσιος. Τμήμα τής ξύλινης όροφής, 
β. "Αγιος Μήνας. Τέμπλον

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Μονή Ευαγγελίστριας "Ανω Σουδενων: α. 'Ο εύγενέατατος συνδρομητής 
κυρ Χρηστόδουλος Μαρίνον έκ χορίου Καπεσόβον, β. 'Αγία Τριάς

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Μονή Εύαγγελιστρίας "Ανω Σουδενών: α. Είκών 'Αγίας Παρασκευής, β. Λειψανοθήκη

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι: α. "Αγιος Δημήτριος "Ανω Σουδενών. Είκών Παντοκράτορος, β. "Αγιος ’Αθανάσιος
Κάτω Σουδενών. Άποψις άπό ΝΑ.

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Έλαφότοπος: α. Παναγία. Κοίμησις δυτικού τοίχου, β. Ναός 'Αγίου Νικολάου. "Αγιος 
Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων καί "Αγιος Κοσμάς ό Αίτωλός, γ. Ναός Αγίου Νικολάου. Νεομάρτυς

Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων
Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. "Αγιος Νικόλαος Καλυβιών Έλαφοτόπου: α - β. Προδοσία καί Μυστικός Δεΐπνος
( λεπτομέρειαι)

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. "Αγιος ’Αθανάσιος Άρίστης: α. 'Οροφή (λεπτομέρεια), β. Ξύλινη δοκός μέ γραπτόν
διάκοσμον, γ. ’Εσωτερικόν του ναοϋ

Π.ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Δυτ. Ζαγόρι. Μονή Σπηλαιωτίσσης Άρίστης: α. Ξυλόγλυπτον τέμπλον (λεπτομέρεια),
β. "Αποψις τής μονής

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΔΟΣ
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