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ρίας διεξόδων και την κατά Θ(εό)ν αγάπην και 
δοϋλοι τον Άγιον

4 Έστίν ουτοι νέη κτήτωρες ό Κυρ Χρίστος 
Ίω(άννης) ίερεύς καί Κυρ 
Άλεξανδρις τά Μυλονόπονλα και αυταδελφοί 

6 κοπιόν(τας) και σπουδάζοντας μέ όλων τό 
Κ(οι)νόν τ(ής) χώρας είς έτέρους καλοπισμούς 
και εατο τό μνημόσινον αύτών έωνίος.

6 ’Αρχιερατενοντος τοϋ Πανιερωτάτου Μητρο
πολίτου Νέον Πατρών Κϋ Κυρ Νικηψώρον.
’ Επιτροπεύοντος ο Κυρ Ζογράφος

7 σήν τό υίο Ίω(άννη)γεο......δυμο Τριαχοντο-
πουλου Ίερατενοντος Ίωάννου Ίεοο μονάχου.

8 Ίωά(ννης) ’Ιερεύς ’Ιωάννης Ίερεύς, Μανουήλ
Κριός ’Ιερατεύοντας έν Ίερομονάχοις Παπαϊω- 
ακείμ...... ίερεύς. Μανουήλ ίερεύς

9 έτελιόθι τό καλόν έργον ετει 1728 νοεμβρίον 9 
διά χήρος κωνσταντίνου Ίερέος
και Μηχάλη ’Αναγνώστου.

Αί τοιχογραφίαι εΐχον καλυφθή διά στρώ
ματος καπνιάς, εις τρόπον ώστε δεν διεκρίνοντο 
σχεδόν ( Π ί ν. 186α).Ταύτας έκαθάρισεκαϊ έστε- 
ρέωσε συνερνεΐον υπό τόν μουσειακόν καλλιτέ
χνην Τάσον Μαργαριτώφ (Πίν. 186 γ).

Χαρακτηριστική είναι ή έπιγραφή μέ μικρά 
συνεχή γράμματα, γεγραμμένη είς τό κενόν με
ταξύ τού 'Αγίου ’Αποστόλου τοΟ Νέου καί τού 
’Αρχαγγέλου Μιχαήλ έπί τοϋ νοτίου τοίχου.

... ήπήρχε ή εκ τής επαρχίας τοϋ άγιου διμη 
τριάδος ό έπίκλην Γόλος (Βόλος)' εκ χώρας 

άγιον Λαυ
ρέντιον ονομαζόμενου, καί έμαρτύρησεν είς τήν 

Κωνσταν
τινονπολιν έπή ετει 1692 
αύγούατου εις 16 
ή μνήμη αυτόν
καί ήταν κασάπογλάνην άμάθη(τον) 
άν έρευνά κανίς 
ή δέ άγια του ευχή εϊη με 
θ υμών άμήν —

μνήαθητι "Αγιε κα 
μοϋ τον αναξίου ήατο 
ριογραφίσανσε δούλος 
τής άγιοσίνη σου
Κωνσταντίνου (Ίερέως ή ’Αναγνώστου)

’Επίσης χαρακτηριστική είναι καί ή παρά- 
στασις τών κτητόρων (Πίν. 186 β ) μέ τήν έπι- 
γραφήν :

*Ετει ΑΨΚΗ (1728)
— Τά νήν οντες συνδρομητε καί κτήτωρες τον

άγιου οίκον τοϋ
άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Δημητρών τον 
Μυροβλήτου

— Δ ι εξόδου αυτών καί δαπάνη δυλαδή (ό Κυρ) 
Χρίστος

—Άλεξανδρις Ίω(άννης) Ίερεύς καί Σακελάρι(ς) 
Αύτάδελφοι

Είς τό τέμπλον κατεγράφησαν 10 εικόνες τοΰ 
Που καί 18ου αίώνος.

Ή λεπτομερεστέρα μελέτη περί τοΰ 'Αγίου 
Δημητρίου θά γίνη είς τήν πραγματείαν περί τών 
βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων Φθιώ- 
τιδος.

Ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως έξετέλεσεν 
έπισκευήν τών εξωτερικών έπκρανειών τοΰ κτη
ρίου.

Μεγάλη Κάψη 
Ναός 'Αγίας Τριάδος

Είναι τοΰ ίδιου τύπου μέ τόν ναόν τοΰ 'Α
γίου Δημητρίου μέ τήν διαφοράν, ότι ή κόγχη 
τοΰ Τεροΰ δέν εξέχει, άλλ’ είναι έγγεγραμμένη είς 
τό πλάτος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου.

Τοιχογραφίαι ύπάρχουν μόνον είς τήν άψΐδα 
τοΰ Ίεροΰ, κατά τήν έξης διάταξιν : Πλατυτέρα, 
Θεία Κοινωνία, Ίεράρχαι.

Άνεγνώσθη ή έξής έπιγραφή :

Ήστορήθη καί εκαλοπίστη τό θειον καί Ήερόν 
Βήμα διά έξοδον καί δαπάνης τοϋ έντημοτάτον 
’Δρχ(οντος) Κυρίου Κυρίου Παναγιώτη Χανή 
1751 Σεπτεμβρίου 16.

Έτέρα δέ έπιγραφή έπί μαρμάρου έντειχι- 
σμένη έξωθεν τοΰ ναοΰ αναφέρει ώς έτος κτίσεως 
αύτοΰ τό 1749.

Ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως κατεσκεύασεν 
προστατευτικόν πεζούλιον κατά μήκος τών έξο 
τερικών έπκρανειών τών τοίχων τούς όποιους 
ήρμολόγησεν.

*

ΦΩΚΙΣ

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

Έγένετο καταμέτρησις καί φωτογράφησις 
τοΰ ήμιερειπωμένου μεσαιωνικού πύργου εις θέ- 
σιν « Πύργος ».

Ό Πύργος είναι έν κατόψει τετράγωνος (6,80 
X 6,80μ.) σώζεται δέ κατά τό ήμισυ μόνον αύτοΰ, 
είς ΰψος ΙΟμ.
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