
λογος των νέων». Ό ποιητής τοΰ μνημειώδους έπους τής 
«Ίλιάδος», διά νά δώση άρτίαν μορφήν εις τό εργον του 
ώς προς τούς ήρωάς του, εύρέθη ήναγκασμένος νά κατα- 
φύγη καί νά άντλήση ειδήσεις άπό τά παλαιότερα ποιή
ματα. Έχρησιμοποίησεν αυτά χωρίς νά άλλοιώση τό ιστο
ρικόν των περιεχόμενον, άρκεσθείς εις προσθήκας, δι’ ών 
συνετελεϊτο ή σύνδεσίς των με τό δλον θέμα τοΰ ποιή
ματος, δπερ ήτο ή μήνις τοΰ Άχιλλέως. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον περιέγραψε τήν έπικράτειαν τοΰ Άχιλλέως διά των 
στίχων 682-685.

«οϊ τ’ Άλον, ο'ί τ’ Άλόπην, οϊ τε Τρηχΐνα νέμοντο
οΐ τ’ εΐχον Φθίην ήδ’ Ελλάδα καλλιγύναικα
των αδ πεντήκοντα νεών ήν άρχός Άχιλλεύς».

Διά νά συσχετίση δε τούς παρατεθέντας στίχους με τήν ύπό- 
θεσιν τής Ίλιάδος προσέθεσεν έν συνεχεία τούς στίχους 
686-694, εις οϋς γίνεται λόγος περί τής μήνιος τοΰ Άχιλ- 
λέως καί περί τής άποχής του άπό τόν πόλεμον. Δέν πρέ
πει νά διαφύγη τήν προσοχήν μας δτι καί ό στίχος 683 
έχει προστεθή διά τόν αύτόν σκοπόν καί εύρίσκεται εις 
άντίθεσιν πρός τήν έπακολουθοϋσαν περιγραφήν τής επι
κράτειας τοΰ Πρωτεσιλάου. Εις τούς στίχους 695-697 λέ
γεται δτι τήν επικράτειαν τοΰ Πρωτεσιλάου άπετέλουν αί 
πόλεις Φυλάκη καί ’Ίτων, αΐτινες είναι έντός τής περιο
χής τής Φθίας καί αί Πτελεός καί Πύρασος, αΐτινες κεΐν- 
ται εις τήν παραλίαν αύτής. ’Εκτός τούτου ή επικράτεια 
τοΰ Εύμήλου, ήτις έχει ώς κέντρον της τήν Ίωλκόν άπο- 
χωρίζει τήν έν ΦΟία επικράτειαν τοΰ Άχιλλέως άπό τήν 
συνάφειάν της μέ τό Πήλιον. ΌΟεν καθίσταται πρόδηλον 
δτι ό ποιητής τής Ίλιάδος κατά τήν σύνταξιν τοΰ «Κατα
λόγου των νεών» έχει προ όφθαλμών άρχαιότερον ποίημα, 
τό όποιον άποδίδει εις τόν Άχιλλέα μικροτέραν εδαφι
κήν επικράτειαν.

'Ως συμπέρασμα τής δλης έρεύνης προκύπτει δτι αί πα
ρεχόμενοι υπό τοΰ «Νεών καταλόγου» πληροφορίαι περί 
τής έκτάσεως τών βασιλείων τών ήρώων τοΰ Τρωϊκοΰ πολέ
μου τυγχάνουν άρχαιότεραι καί ίστορικώτεραι έν συγκρίσει 
πρός τάς πληροφορίας τάς παρεχομένας άπό τάς λοιπάς 
ραψφδίας τής Ίλιάδος. 'Ο Όμηρος συνθέτων τήν Ίλιά- 
δα είχε προ όφθαλμών κατάλογον άπαριθμοΰντα τούς συμ- 
μετασχόντας εις τήν έναντίον τής Τροίας έκστρατείαν 
ήρωας, διαμορφωθέντα κατά τούς τελευταίους χρόνους τής 
Μυκηναϊκής έποχής. Ή στενή επικράτεια έφ’ ής φέρει ό 
«Κατάλογος τών νεών» βασιλεύοντα τόν Άχιλλέα διηυ- 
ρύνθη έκταθεΐσα καί μέχρι Πηλίου κατά τούς έπακολουθή- 
σαντας χρόνους τής άναπτύξεως τής έπικής ποιήσεως. Ά- 
ποδεικνύεται κατά ταΰτα άληθής ή κρίσις Θουκυδίδου, 
δστις έδέχθη ώς πραγματικόν ιστορικόν γεγονός τήν κατά 
τής Τροίας έκστρατείαν, προσέθηκεν δμως δτι ό "Ομηρος 
τήν διεκόσμησεν έπί τό μεγαλοπρεπέστερον «είκός νομί- 
ζειν τήν στρατείαν έκείνην μεγίστην μέν γενέσθαι τών 
προ αύτής... ήν είκός έπί τό μεΐζον ποιητήν δντα (τόν Ό
μηρον) κοσμήσαι» Θουκ. 10, 3.

44 Μ Ο Ν A I ΚΥΡΙΟΥ...,,

Τοΰ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Μητροπολίτου θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων

•

Τήν φιλίστορα καί φιλεπιστήμονα προσοχήν πολλών 
έκ τών κληρικών καί λαϊκών, ήμετέρων1 καί ξένων, σο- 
βαρώς άσχοληθέντων εις έξερεύνησιν καί έξακρίβωσιν 
στοιχείων σχετικώς πρός τά τής ’Εκκλησίας, τής τοΰ Χρί
στου Αγίας, μνημεία έφείλκυσεν κατά καιρούς ή καθ’ 
ήμας θεόσωστος έπαρχία Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερ
σάλων διά τε τόν πλούτον αύτής εις μνημεία τέχνης Βυ
ζαντινής καί μεταβυζαντινής ιδία τοιαύτης καί διά τήν 
έν τή Ιστορία τή ’Εκκλησιαστική ιδιαιτέραν θέσιν, ήν 
κατεΐχεν υπό διάφορα όνόματα ώς ’Επισκοπή, Αρχιεπι
σκοπή καί Μητρόπολις2.

Όλως είδικώς έστράφη ή προσοχή τών μελετητών πρός 
τάς Ίεράς Μονάς τάς έν τοΐς δρεσι καί ταΐς πεδιάσι έγκα- 
τεσπαρμένας καί άποτελούσας οάσεις πνευματικάς πρός 
πνευματικήν άναψυχήν τοΰ άείποτε βαθέως καί είλικρι- 
νώς πιστεύοντος θεσσαλικοΰ ποιμνίου.

Ώς καρπόν τής πολλής, κοπιώδους καί άξιοζήλου προσ
πάθειας ταύτης έχομεν τό ικανόν υλικόν, δπερ τιθέμενον 
εις τήν διάθεσιν παντός έρευνητοΰ τών πτυχών τής τε 
έκκλησιαστικής καί θύραθεν ιστορίας, ώς πηγή ίστορι- 
κώς πλουσίως άποδεδειγμένη δύναται νά χρησιμεύση.

Αί πολλήν τήν ιστορίαν έχουσαι, ού μόνον έκκλησια- 
στικήν, άλλά καί έθνικήν τοιαύτην. Πάνσεπτοι Μοναί, 
διακρίνονται μεταξύ τών λοιπών μνημείων τής Ελληνι
κής γής, ώς έχουσαι άξίαν έθνικοθρησκευτικήν καί ώς έκ 
τούτου καύχημα διά τό ’Ορθόδοξον Ελληνικόν γένος εί
ναι. Τούτο δέ συνάγεται καί έκ τοΰ σκοποΰ τής ίδρύσεως 
καί άνοικοδομήσεως τών Ιερών τούτων οίκων έν τή πε
ριοχή ταύτη τής Θεσσαλικής γής.

Έγένοντο αί Μοναί αύται κέντρα συγκεντρώσεως καί 
έμψυχώσεως τοΰ Έλληνορθοδόξου ποιμνίου, ιδία κατά 
τούς χρόνους τής τών ’Οθωμανών κατοχής. Γενόμεναι, 
κατά τάς περιστάσεις, αί Μοναί αύται χώρος άσύλου καί 
καταφυγής τών άγρίως διωκομένων πιστών τών ρημάτων 
τοΰ Υίοΰ τής Παρθένου καί τής έλληνικής Ιδέας, άμα δέ 
καί έστία έν ή άνεζωπυροΰτο, διά τών ένσυνειδήτων δι
δαχών τών έν αύταΐς άσκουμένων Μοναχών -Ιερέων, έν 
σχολείοις μυστικοΐς, ό τής ελευθερίας σπόρος έν ταΐς 
καρδίαις τών άνδρών καί ιδία τών νέων καί παίδων, τών 
τής Έλληνικής Θεσσαλικής πατρίδος γόνων, σύν τού- 
τοις δέ καί ορμητήρια, άλλά καί φρούρια τών άγωνιζομέ- 
νων διά τά ιδανικά τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, ήσθάν- 
θησαν, ουχί άπαξ, τήν παρουσίαν τής βεβήλου χειρός τών 
άπιστων, μέχρις αυτών τών τελευταίων χρόνων.

Τών έν τή περιοχή ταύτη Μονών έν καταστάσει πλή
ρους ή καί μερικής έγκαταλείψεως εύρισκομένων, έλλεί- 
ψει προσωπικού, τούτέστι τών τής Παναγίας Καλλιφω- 
νίου, τής Μεταμορφώσεως Βραγγιανών, τής Πέτρας, τοΰ 
Αγίου Γεωργίου τής έπιλεγομένης «Καραϊσκάκη», τής 
Ρεντίνης, τής Παναγίας Σπηλιάς, πολλήν άπασών τήν 
άξίαν καί σημασίαν έχουσών, άπό τε έκκλησιαστικής καί 
καλλιτεχνικής έπόψεως, προέχει ώς πρός τήν άξίαν, τήν

1. Βλ. τάς τοΟ αειμνήστου προκατόχου ήμών κατ’ αρχήν διατριβάς 
περί τών 'Ιερών Μονών τής Πίνδου. ’Αναφέρομεν καί τάς τοΰ έλλογ. 
Καθηγητοϋ κ. Άναστ. Όρλάνδου μελετάς, ϊνα περιορισθώμεν εις 
ταύτας καί μόνον.

2. Έπισκοπαί: Φερσάλων, Φαναριού, Καππούης.
’Αρχιεπίσκοποί: Φαρσάλων, Φαναριού καί Νεοχωρίου, Φερσάλων

καί Φαναριού...
Μητροπόλεις: Φαναριοφερσάλων, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριο

φερσάλων...
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θέσιν καί τήν ιστορίαν, ή γνωστή ώς Μονή Κορώνης ή 
Κρυερας Πηγής τιμωμένη εις μνήμην τοϋ τής Θεοτόκου 
Γ ενεθλίου.

Αυτή ένεκα τής όλως στρατηγικής θέσεως ήν κατέχει 
δεσπόζουσα επί τοϋ Θεσσαλικοϋ κάμπου, κειμένη ώς «Κο
ρώνα» έπί τίνος όρους εις τό άκρον τής πεδιάδος, άμα 
δέ ενεκα καί τοϋ πλούτου αύτής, δι’ ού κυρίως έπλουτί- 
τίζετο διά των όντως μεγάλων δωρεών των έν Μολδοβλα
χία εύδοκιμησάντων Θεσσαλών, έδέχθη ούχί άπαξ τάς 
καταστρεπτικός έπιδρομάς των έκάστοτε βαρβάρων κατα- 
κτητών τής θεσσαλικής πεδιάδος καί πολλάκις έπυρπο- 
λήθη άνακαινισθεΐσα καί πάλιν ύπό των ήδη άναφερθέν- 
των Θεσσαλών δωρητών.

Ή 'Ιερά τής Κορώνης Μονή έσχεν κοινοβιακόν χαρα
κτήρα καί κατά καιρούς ήρίθμει ικανόν άριθμόν μοναχών, 
διακριθέντων διά τήν περί τά γράμματα κλίσιν αύτών καί 
τής τέχνης άξιων θεραπόντων, διακριθέντων άμα καί διά 
τήν φιλάνθρωπον αύτών καί ευεργετικήν δραστηριότητα, 
ήτις πολλάκις σωτήριος τοΐς έν Θεσσαλία Χριστιανοΐς 
έδηλώθη.

Τοϋ χαρακτήρος τής Μονής κοινοβιακοΰ όντος, άνά- 
λογος καί ό οικοδομικός ρυθμός διαπιστοϋται. Τούτέστιν, 
πέριξ Ναοϋ, διά τήν κατανυκτικότητα αύτοΰ διακρινομέ- 
νου, τά οϋτω λεγάμενα προσκτίσματα, κοιτώνες, βιβλιο
θήκη, ξενών, ήγουμενεϊον κ.λ.π., εις πτέρυγας άνοικοδο- 
μήθησαν.

Ό σήμερον εις καλήν κατάστασιν διατηρούμενος Ναός 
είναι Βυζαντινής τέχνης σταυροειδής περιγεγραμμένος μο
νόκλιτος μετά τρούλλου στηριζομένου έπί πεσσών, προ

Ό 'Ιερός Ναός τοϋ Γηροκομείου Δεμερλή.

δέ τοϋ Ναοϋ υπάρχει άτριον καί νάρθηξ μετά τίνος παρεκ
κλησίου παρ’ αύτώ.

Των λοιπών πέριξ τής Μονής κτιρίων σώζεται σήμερον 
έν τμήμα πεπαλαιωμένον τής νοτίας πτέρυγος καί ή Βο
ρειοδυτική πτέρυξ έσχάτως ύφ’ ήμών δαπάναις τής Δ.Ε.Η. 
άνεγερθεΐσα3.

Εύκρινώς διαφαίνονται έπί τών τοίχων καί τών πεσσών 
αί ύπό διαφόρων χειρών καλλιτεχνηθεΐσαι άγιογραφίαι, 
αΐτινες χρήζουσιν ιδιαιτέρας προσοχής καί μελέτης έπι- 
σταμένης διά τε τήν καλλιτεχνικήν αύτών άρτιότητα καί 
γραμμήν θαυμαστώς βυζαντινήν ή μεταβυζαντινήν τοιαύ- 
την, άλλά καί διά τόν όλως τοπικιστικόν χαρακτήρα τών 
άπεικονιζομένων προσώπων. Οϋτω έπί παραδείγματι έν 
τώ παρεκκλησίω ύπάρχουσι έζωγραφισμέναι αί μορφαί 
τών κτητόρων καί άνακαινιστών τής ίερας ταύτης Μονής 
καί οί έν τή περιοχή ταύτη γεννηθέντες, άθλήσαντες ή

3. Ή νέα αϋτη πτέρυξ έγένετο χρησιμοποιηθέντων απάντων τών
συγχρόνων μέσων της αρχιτεκτονικής καί οικοδομικής, κατά ρυ
θμόν τοιοϋτον, ώστε ούδόλως νά παραβλάπτεται ό καθαρώς Βυζαν
τινός χαρακτήρ τοϋ όλου συγκροτήματος τής Ίερας Μονής ταύτης.

μαρτυρήσαντες "Αγιοι, οΐτινες καί τήν θεόσωστον ταύ- 
την περιοχήν προστατεύουσι καί καθοδηγοϋσιν εις ζωήν 
έν Χριστώ.

Διακρίνονται μεταξύ τών 'Αγίων τούτων μορφών ό ’Επί
σκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου "Αγιος Σεραφείμ μάρ- 
τυς έκ Μπεζιούλας Άγράφων, ό Όσιομάρτυς Δαμιανός 
έκ Καρύτσης Άγράφων, ό Άγιος Μιχαήλ έκ Γρανίτσης 
Άγράφων, ό Άγιος Διονύσιος έκ Σκλαταίνης Άγράφων, 
πάντες έκ τών πέριξ χωρίων καταγόμενοι καί άθλήσαντες 
έν τή ιδία ταύτη περιοχή, πολλών δέ καί άδελφών τής 
ίερας ταύτης Μονής φερομένων.

Πλήν τών τοιχογραφιών τούτων, τόσον έν τώ τέμπλφ, 
όσον καί έν τώ 'Ιερώ τοϋ Ναοϋ ύπάρχει καί τις αριθμός 
φορητών εικόνων άξιων ιδιαιτέρας προσοχής καί μελέτης.

Αί τοιχογραφίαι, αί φορηταί εικόνες, τά διάφορα λει
τουργικά σκεύη καί ό όλος καλλιτεχνικός διάκοσμος τής 
'Ιερας ταύτης Μονής δίδουσι μίαν σαφή εικόνα τής έν 
τή θεσσαλική γή άναπτύξεως τής θρησκευτικής καλλι
τεχνικής δράστηριότητος, προσφερούσης τής είκόνος 
ταύτης μετά τών ίδιαζόντων χαρακτηριστικών τών ετέρων 
θεσσαλικών Μονών σοβαράς άποδείξεις καί στοιχεία διά 
τήν μελέτην τοϋ θρησκευτικού καλλιτεχνικού πνεύματος 
τής Θεσσαλίας κατά τήν μεταβυζαντινήν κυρίως έποχήν. 
Ού μόνον δέ τοϋτο, άλλά καί τής έθνικής ιστορίας τοϋ 
θεσσαλικοϋ λαοϋ περί τών άγώνων αύτοΰ διά τήν έλευθε- 
ρίαν καί τήν έλληνικότητα αύτοΰ πολύτιμος συμβολή 
θά προκύψη έκ τής μελέτης τής Ίερας ταύτης Μονής.

'Η Ιερά αϋτη τής Κρυερας Πηγής Μονή τοϋ τής Θεο
τόκου Γενεθλίου ένεκα τής θέσεως καί τής οικονομικής 
αύτής εύεξίας διεδραμάτισεν σπουδαΐον ρόλον έν τή Εκ
κλησιαστική Ιστορία, άλλά καί έν τοΐς έθνικοΐς άγώσι 
έπρωτοστάτησεν, προσφέρουσα ύλικάς βοήθειας καί ήθι- 
κήν συμπαράστασιν τοΐς άγωνιζομένοις. Παρέσχε δέ τή 
Εκκλησία καί Πολιτεία άνδρας ικανούς καί Ποιμένας 
άξιους τής άποστολής αυτών4.

Τών Τερών Μονών τής καθ’ήμας θεοσώστου έπαρχίας 
μή ύστερουσών τών άλλων Μονών τής Ελλάδος εις ιστο
ρίαν έκκλησιαστικήν καί έθνικήν, άλλά καί εις άρχαιο- 
λογικήν άξίαν, έπιτακτική καθίσταται ή άνάγκη έπισκευών 
διά τήν διατήρησιν τών έν αύταΐς τοιχογραφιών, άλλά καί 
τών κτιριακών αύτών συγκροτημάτων, ώς μνημείων τέ
χνης ούχί τυχούσης.

Τούτου δέ προέχει ή συνεχής καί ένδελεχής μελέτη 
τών ιερών τούτων μνημείων τοϋ Χριστιανισμού, ώστε διά 
τής μελέτης ταύτης νά δδηγηθώμεν εις τήν πλήρη γνώσιν 
σημείων πολλάκις σπουδαίων τής ζωής καί τοϋ έργου τής 
’Εκκλησίας.

4. ’Αρκετόν νά άναφερθή ένταΰθα ό έν 'Αγίοις μάρτυς Σεραφείμ, 
δστις ήγούμενος Κορώνης ών, έξελέγη ’Επίσκοπος Φαναριού καί 
Νεοχωρίου καί εύρεν μαρτυρικόν θάνατον κατά τήν έπανάστασιν 
(1601), μαρτυρήσας ύπέρ τοϋ λογικοϋ αύτοΰ ποιμνίου. Έν τοΐς με- 
τέπειτα μοναχοΐς τής Ίερας ταύτης Μονής άναγινώσκομεν τάόνό- 
ματα τοϋ Ηγουμένου Δαμασκηνοί), μετέπειτα ’Αρχιεπισκόπου ’Α
θηνών καί Άντιβασιλέως, Δωροθέου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Μο
ναχού Κυρίλλου, νΰν Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριο- 
φερσάλων, Μονάχου Σεραφείμ, νϋν Μητροπολίτου Ίωαννίνων.
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