ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΙ ΕΠ! ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 1ΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

κώς υπάγεται εις τήν μητρόπολιν Ναυπακτίας

ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤ1ΝΗΣ

καί Ευρυτανίας. Έκ τών κτισμάτων τής μονής
δεν σώζεται σήμερον είμή μόνον τό καθολικόν ‘,

Έπ'ι τών δυσπρόσιτων κορυφών τών ’Αγρα
φων κρύπτονται κατάγραφοι οί ναο'ι τών ποτέ

σεμνυνόμενον επ’ δνόματι τής Μεταμορφώσεως
τοϋ Σωτήρος (πίν. Α, α)2.

ακμαίων μονών \ αΐτινες, κατά τούς μάκρους
τής δοκιμασίας τοϋ έθνους χρόνους, θρησκείαν
καί γλώσσαν καί παραδόσεις διεφύλαξαν. Τα
ιερά ταϋτα τεμένη, πέριξ τών οποίων συνησπίστθησαν «ευσεβείς χριστιανοί καί γενναίοι άρματωλοί» καί τά όποια κατά τούς ζοφερούς τής
δουλείας αιώνας υπήρξαν σχολεία καί βιβλιοθήκαι, νοσοκομεία καί πτωχοκομεΐα τοϋ έθνους,
προκαλοϋσι σήμερον

βαθεΐαν τήν θλΐψιν τοϋ

Ιπισκέπτου διά τήν έγκατάλετψιν εις ήν εύρίσκονται. Αρκεί νά ε’ίπωμεν δ'τι τινά έξ αύτών)
ώς τό κατωτέρω εξεταζόμενου τής Βράχας, είχον
μεταβληθή επί σειράν ετών εις στάβλους!
Δίδομεν κατωτέρω συνοπτικώς τά στοιχεία
— αρχιτεκτονικά,

διακοσμητικά,

επιγραφικά —

δΰο έκ τούτων τών μονών: τής Βράχας καί τής
Ρεντίνης. Άμφότεραι, κατά τον μεσαίωνα, ύπήγοντο έκκλησιαστικώς εις τήν επισκοπήν Λιτζάς
καί Άγράφων 1
2. 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

‘Ο ναός ούτος, μικρών διαστάσεων, παρου
σιάζει τά χαρακτηριστικά τών καθολικών τής
Τουρκοκρατίας: ευτελή τοιχοδομίαν,

περιωρι-

σμένον φωτισμόν δΓ ολίγων στενών τοξωτών
παρατθύρων, άσβεστοχρίστους προσόψεις κ.τ.τ.8
Έν κατόψει έχει τον τύπον τών άθωνιτικών
καθολικών δηλαδή τον εγγεγραμμένου σταυρο
ειδή μετά τρούλλου καί πλαγίων αψίδων4 *ήτοι,
πλήν τής τοϋ ίεροϋ, καί δύο άλλων, τοποθε
τημένων κατ’ έπέκτασιν τών εγκαρσίων σκελών
τοϋ σταυροϋ. Αί τρεις αύται αψίδες, όμοιας πάΘεσσαλίας. ’Αριθμεί 40 οικογένειας έν Βράχα έναντι
400 έν Ρεντίνη.
1 Ή μονή Βράχας έπαυσε νά λειτουργή μετά τόν
νόμον περί καταργήσεως τών μονών. Τφ 1837, τό Δη
μοτικόν Συμβούλων τοϋ Δήμου Κτιμενίων δι’ έγγράφου του πρός τό αρμόδιον Ύπουργεΐον έζήτησε τήν
έπανασύστασιν τής μονής άλλ’ ή α’ίτησίς του δέν έγένετο δεκτή. Βλ. Γενικά’Αρχεΐα τοϋ Κράτους, φάκ. 194 Γ

Η

ΜΟΝΗ

ΒΡΑΧΑΣ

III 4δ8 (54 έγγραφα). Τφ 1929 ό ναός έχρησιμοποιεΐτο

Ή μονή αυτή κειται εις άπόστασιν ήμισείας

ώς στάβλος: βλ. II. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Άνηγέρθη ό πάν
σεπτος καί ιερός οΰτος ναός..., Περ. Φθιώτις, Λαμία

περίπου ώρας από τοϋ ομωνύμου χωρίου εν τφ

Σεπτ.-’Οκτ. 1958 (άρ· 17), σ. 269. Τφ 1951 χάρις εις

τέως Δήμφ Κτιμενίων8 (είκ. 1). Έκκλησιαστι-

τάς ένεργείας τοϋ ’Αναμορφωτικού Συνδέσμου τών
απανταχού Βραχηνών ό ναός άνεκηυύχθη ιστορικόν

1 Βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή επί τής Πίνδου ιερά μονή

Κορώνης, ΕΕΒΣ Ιό, 1939, σ. 405-416. Τοϋ

αύτοϋ,

Σταχυολογήματα έκ μονών τής Πίνδου, ΑΒΜΕ 5,

μνημεΐον, νΰν δέ μερίμνη τοϋ ΔιευΟυντοϋ Άναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας κ. Ε. Στίκα έγένοντο αί σχετικαί έπισκευαί.

1939-40, σ. 167 κ έ. καί Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ή άγιογρα-

2 Αί φωτογραφίαι τών πινάκων f, Ζ καί Η οφεί

φική τέχνη καί οί ζωγράφοι της στην Ευρυτανία,

λονται εις τήν κ. Βλαχάκη-Ράγκου, τήν όποιαν καί

Ζυγός, Νοέμβριος 1957 (άρ. 25), σ. 19-24, δπου καί ή
σχετική βιβλιογραφία.

άπό τής θέσεως ταύτης εΰχαριστοϋμεν. ’Επίσης όφεί-

2 Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ή επισκοπή Λιτζάς καί Άγρά

τοΰζον διά τήν πολύτιμον βοήθειαν ήν μάς παρέσχε

λομεν ευχαριστίας εις τόν Συνταγματάρχην κ. Β. Μαν-

φων επί Τουρκοκρατίας, μέ σύντομη επισκόπηση τής
ιστορίας τής Ευρυτανίας, τών μοναστηριών καί τών

κατά τήν έπίσκεψιν τής μονής.

σχολών της, ’Αθήνα 1960, έν λ- Ιίοάχα καί Ρεντίνα.

χαιολογία, τόμ. Α', Άθήναι 1942, σ. 458.
4 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, ΑΒΜΕ δ, 1939-40, ένθα μελετά-

3 Ό Pouqueviele, Voyage de la Greee, Paris

3 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί βυζαντινή αρ

1826, τόμ. 4, σ. 17, αναφέρει απλώς τά χωρία Βρά

ται λεπτομερώς ό σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά

χας καί Ρεντίνης ώς υπαγόμενα εις τό σαντζάκιον

τρούλλου ναός.
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ΑΕ 1958

<ται κατασκευής, είναι έσωτερικώς μεν ήμικυκλι-

(πίν. Γ, β). Ή ίστόρησις εις τό εσωτερικόν εγέ-

καί, εξωτερικώς δε ήμιδεκάπλευροι. Τον κεντρι

νετο κατά τό κατ’ επαλλήλους οριζόντιας ζώ-

κόν τροϋλλον ΰποβαστάζουσιν εν τφ εσωτερική)

νας σύστημα

τέσσαρες κίονες. Μόνη ε’ίσοδος τοΰ ναοΰ υπάρ

ζώνην

χει ή τής δυτικής πλευράς, προ τής οποίας άνοι-

άγιοι, κατά τό πλεΐστον στρατιωτικοί καί ίε-

διακοσμήσεως:

ιστορούνται

έν

Εις

την κάτω

παρατάξει

ολόσωμοι

Είκ. 1. Χάρτης τής Ευρυτανίας δεικνΰιον

κτόν ύπόστεγον χρησιμεύει ώς έξωνάρθηξ (βλ.
κάτσψιν είκ. 2).

ράρχαι. "Υπερθεν τούτων στηθάρια αγίων, έτι
δέ

ανωτέρω

παραστάσεις

των θεομητορικών

καί δεσποτικών εορτών κατά χρονολογικήν σει

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

α) Θρησκευτική εικονογραφία. Έσωτερι

ράν. Εις τον κεντρικόν τροϋλλον, κατά τό σΰνη-

κώς ό ναός είναι κατάγραφος, φέρει δ" ετι τοι

θες, παρίσταται 6 Παντοκράτωρ καί εις τον δυ

χογραφίας καί επί τής εξωτερικής παρειάς τοΰ

τικόν θόλον ή Θεοτόκος καί γΰραηθεν σκηναί

δυτικοΰ τοίχου, ένθα

παρίσταται τό αποκα

έκ τοΰ ’Ακαθίστου (πίν. Β). Έν τή κόγχη τοΰ

λυπτικόν

Δευτέρας

Παρουσίας1

ίεροΰ είκονίζεται ή Θεία Λειτουργία καί κάτω

1 Αί εξωτερικά! αυται τοιχογραφίαι έχουσι κατα-

θεν αυτής δ Μελισμός, εκατέρωθεν τοΰ οποίου

θέμα

τής

στραφή υπό χαραγμάτων καί υπογραφών νεωτέρων
επισκεπτών.
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οί μεγάλοι ίεράρχαι τής ανατολικής εκκλησίας
συλλειτουργοΰσι. Χαρακτηριστικαί είναι αί εις

AE 1958

3

Ai έπΐ της Πίνδου ίεραί μοναί Βράχας καί Ρεντίνης

τον βόρειον τοίχον τοΰ ίεροΰ, παρά την πρό-

εχουσιν εσχάτως επιζωγραφηΦή.

θεσιν, απεικονίσεις τής συμβολικής σκηνής τοΰ

β) Οί κτήτορες. Εις την ΒΔ. γωνίαν τοΰ ναοΰ

Ιωνά ως καί τοΰ 'Οράματος τοΰ 'Αγίου Πέ-

ίστοροΰνται αί μορφαΐ τών κτητόρων (πίν. Γ, α).

τρου ’Αλεξάνδρειάς1.

Αί τοιχογραψίαι διατη-

ροΰνται εν καλή καταστάσει, φαίνεται δμως δτι1
1 G. Μιιλετ, La vision de Pierre d’Alexandrie, Melanges

Ch. Diehl τόμ. II, σ 108 κ.έ. Ό

Είναι δ’ ούτοι, ώς μάς διδάσκουσιν αί άνωτίεν
έκατέρου αυτών γεγραμμέναι επιγραφαί:
γνωστούς έξ άλλων τοιχογραφιών τής Ευρυτανίας,
χωρίς όμως νά προβάλη ούδέν

επιχείρημα. Μόνον

Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Φθιώτις, έ.ά. σ. 270-271, θεωρεί ώς

λεπτομερής έξέτασις τής τεχνοτροπίας τών τοιχογρα

πιθανούς άγιογράψους τής εκκλησίας τον Γεώργιον

φιών τούτων δύναται νά όδηγήση εις πιθανά συμπε

Γεωργίου καί τόν Γεώργιον ’Αναγνώστου,

ράσματα.
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ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ(ΟΣ).

δηκος εις τον ναόν —άλλ’ εις τήν εξωτερικήν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ | ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ
ΑΠΑΣ I ΜΟΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ | εκ κώμης Άγιας

παρειάν είκονίζεται είλητάριον, όριζοντίως έκτυλισσόμενον, έπί τοΰ οποίου

άναγιναίσκεται ή

εξής μεγαλογράμματος επιγραφή (πίν. Α, β) :

Τριάδος.

Οί δύο κτήτορες εΐκονίζονται ολόσωμοι, έστραμμένοι κατά τα τρία τέταρτα καί κρατούντες ο

ΕΙ ΜΕΝ ΦΙΛΟΣ ΠΕΦΥΚΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕ ΧΑΙ |
ΡΩΝ ΕΙ ΔΕ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΚΑΝΟΣ ΚΑΙ
ΓΕΜΩΝ I ΔΟΛΟΥ ΠΟΡΡΩ ΠΟΡΡΩ ΠΕΦΕΥΓΕ

μοίωμα τής εκκλησίας. Καί ό μέν αριστερά εΐκονι-

ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΑΥΤΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΫΝΗ

ζόμενος ιερομόναχος Δαμασκηνός φέρει τό σύνη-

στου 15.

δες μοναχικόν σχήμα, κρατεί δέ καί πατερίτζαν,
προνόμιον των ηγουμένων των σταυροπηγιακών
μονών, ό δέ Δημήτριος φορεΐ τό γνωστόν έν
δυμα των αρχόντων τής εποχής: ποδήρες χειρι

3.

Εις τό εσωτερικόν τής άψΐδος τοΰ ιερού

καί εις ύψος 3 περίπου μέτρων από τού εδά
φους πλάξ επιμήκης έντετοιχισμένη φέρει τήν
εξής μεγαλογράμματον επιγραφήν:

δωτόν έπικάμισον— είδος καφτάν—καί επ’ αυ

ΑΥΜΕ '

τόν βραχύτερον επενδυτήν μετά βραχειών χει

ΕΓΙΝΕ ΟΥ |

ριδών. Έπί τής κεφαλής φέρει σκούφον κεκο-

ΤΟΣ Ο ΝΑΟΣ ι.

σμημένον διά γούνης.

Έκ τών τριών τούτων επιγραφών διδασκό-

Ποιος ακριβώς ήτο 6 Δημήτριος ουτος καί
3τότε έζησε θά μάδαιμεν έκ τής κτητορικής επι

γραφής, εις τήν έξέτασιν τής οποίας μεταβαίνομεν αμέσως.
ΑΙ

Ιξωνάρδηκος καί

ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ '

1) "Οτι έν έτει ΑΨΜΕ = 1745

άνηγέρ&η εκ

βά&ρων ό ναός τής Βράχας. Χορηγοί τής άνε-

Άφέντω, ών άγνοοΰμεν τό έπίδετον, καί δ υιός

εις τήν εσωτερικήν παρειάν

τού τοίχου εύρηται ή κτητορική επιγραφή, ήτις
έχει οΰτω:
ΑΥΜΕ | ΕΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΔΗ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΤΟ | ΠΑΡΟΝ ΦΑΙΔΡΟΝ
ΜΕΜΝΗΣΕ

των Δημήτριος, πάντες προσκυνηταΐ τού 'Αγίου
Τάφου. Ό Δημήτριος ουτος είναι δ άπεικονιζόμενος εις τήν παράστασιν τών κτητόρων.
2) “Οτι έν έτει 1758 —δηλαδή δεκατρία έτη

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ

ΈΡΓΟΝ.

μεδα:

γέρσεως ταύτης ήσαν τό ζεύγος Γεώργιος καί

1. “Υπερθεν τής προς τον ναόν θύρας τού

-j-

Αύγού-

Χ(ΡΙΣΤ)Ε

ΤΩΝ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΟΑ-

άργότερον — έπερατώδη καί ή ίστόρησις τοΰ
ναοΰ. Θά πρέπει νά ύποδέσωμεν, δτι κατά τό
έτος τούτο δέν έζων πλέον οί γονείς τού Δη-

ΗΤΩΝ. ΟΙΚΤΙΡΟΝ Χ(ΡΙΣΤ)Ε [ ΤΟΥΣ ΕΝΘΑΔΕ ΟΙΚΟΥ-

μητρίου, αφού μόνος αυτός παρίσταται ως κτή-

ΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΟΣ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

τωρ πλησίον τοΰ ηγουμένου Δαμασκηνού.

ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΟΥ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΑΦΕΝΤΩΣ
Κ(ΑΙ) ΤΟ ΙΟΥ ΑΥΤΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟ

ΞΥΛΟΓ ΛΥΤΤΤΟΝ

ΤΕΜΠΛΟΝ

Ό ναός κέκτηται άξιόλογον τέμπλον, ξυλόγλυπτον έπιχρυσωμένον, τοΰ οποίου όμως τά

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ Υ [ I ΕΞ ΩΝ ΤΑΥΤΑ ΕΓΕΓΟΝΕΙ.

δωράκια (κοινώς ποδιές)2 —ένδα συνήδως ανα

ΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΑΠΑΟΑ | Η ΜΟΝΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ

γράφονται

ΚΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ. ΕΙΛΗΦΕ ΤΕΡΜΑ Η ΤΑΥΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ I ΕΝ ΤΩ ΑΫΝΗ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ

Αύγουστου

15.

2. Εις τήν αυτήν δύραν — από τού έξωνάρ-1
1

Αί έπιγραφαί τοΰ ναοΰ τής Βράχας έδημοσιεύ-

Φησαν τό πρώτον ύπό τοΰ D. Quinn, Χριστιανικοί
«πιγραφαί έν τή

ή χρονολογία καί δ τόπος

προε-

λεύσεως —κατεστράφησαν, ά'γνωστον πώς, καί
έχουσιν άντικατασταδή σήμερον διά κοινών σα
νίδων. Φέρει δ’ ως συνήίίως τό τέμπλον πλήν
τών δεσποτικών —εκατέρωδεν τής Ωραίας Πύ
λης—εικόνων καί τάς εικόνας τών ’Αποστόλων,
ευδυς κάτωδεν τού Σταυρού.

Π ινδική χώρα, 'Αρμονία 3, 1902,

Άθηναι, τεύχος 2°ν, σ. 65 67 καί εσχάτως ύπό τοΰ

1

'Υπάρχει και τετάρτη κτητορική επιγραφή (μέ

Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Φ&ιώτις, ε.ά. σ. 271-272. Ή ήμε-

χρονολογίαν) εις τήν σφενδόνην τοΰ τρούλλου, αλλά

τέρα άνάγνωσις δέν διαφέρει ούσιωδώς τών προγενε
στέρων, επειδή όμως αύται, άφορώσαι εις τήν χρονο-

λόγιμ τοΰ ύψους δέν ήδυνήδημεν νά άναγνώσωμεν
αύτήν.

λόγησιν τοΰ ναοΰ, χρήζουσιν ερμηνείας, έθεωρήσαμεν
σκόπιμον νά παρα&έσωμεν ταύτας έκ νέου.
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2

A. Hadjimichati, La sculpture sur bois, Hel-

lenisme Contemporain, Athenes 1950, o. 135-137.

AE 1958

Ai επί της Πίνδου ίεραί μοναΐ Βράχας καί Ρεντίνη?

Είναι δέ αί δεσποτικαί εικόνες at εξής, αρχής

χιμανδρίτον διά εξόδου τοΰ

γινόμενης από τής Ωραίας Πύλης:
Δεξιά:

γιας Τριάδος, εν έτει αψπδ ».

Έκ των ανωτέρω επιγραφών τοΰ τέμπλου

πόδας του ή χρονολογία:

δύο συμπεράσματα εξάγονται:

ΕΤΕΙ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΧΞΔ.

2) Ό

Δη-

μητρίον προσκυνητ οΰ εξ Ά

1) Ό Σ ωτη ρ (πίν. Δ, β). Παρά τούς

(αχξδ'=1664

Ο

μ X.)

α) Ή χρονολογία 1663 - 1664, ήν μας δίδουν

Πρόδρομος. Κάτωθεν ή

τινές των εικόνων (Σωτήρ, Πρόδρομος), προϋ

χρονολογία:

ποθέτει παλαιότερον τοΰ 1745 κτίσμα. ’Άλ

7ΡΟΑ'

λωστε εις τήν ορολογίαν των μοναστικών επιγρα

(ς·ροα'=1662 -63)

φών «άνηγέρθη έκ βάθρων» ή

3) Οί Τρεις Τ ε ρ ά ρ χ α ι (πίν. Ε, β).
Παρεμβάλλεται ή θύρα τοΰ δια
κονικού.

«έκ βάθρων

γής»1 σημαίνει συνήθως άνακαίνισιν.

Ή

ύπόθεσις αυτή περί ύπάρξεως παλαιοτέρου κτίσματος ένισχύεται καί έκ σημειώματος τοΰ κω

4) Ό "Αγιος Νικόλαος. ’Όπι

δικός τής έν Φουρνα μονής τής Ζωοδόχου Πη

σθεν διά μελάνης ή μικρογράμμα-

γής, ένθα άναφέρεται ή μονή ως ύπάρχουσα έν

τος επιγραφή:

έτει 1738 *. Άτυχώς ή παντελής καταστροφή

Τον άγιου Νικολάου \ διά εξόδων

τών κτισμάτων τής μονής καί τών τυχόν έπι-

’ Α&ανασίου Σεοπονλωυ, εκ κώμης

γραφών, ως καί ή απώλεια τών σχετικών κωδί

Άγιας Τριάδος αψπδ . f Άϋανα-

κων δεν έπιτρέπουσι περαιτέρα) εικασίας.

σίου, Γεωργίου, Ευδοκίας, Μακα-

β) ’Εάν συνδυάσαιμεν τά στοιχεία, άτινα μάς

ρίας κα'ι Αναστασίου και των γο

παρέχει ή επιγραφή

νέων αυτόν μνήσϋητι Κύριε.

Άνδρέου (ύπ’ άριθ. 8), δηλαδή τον Δημητρών

(αψπδ'=1784)

’Αριστερά: 5) Ή

Παντάνασσα1 (πίν. Δ, α).

τής εϊκόνος τοΰ

Αγίου

προσκυνητήν εξ Άγιας Τριάδος, δαπάναις τοΰ

οποίου έγένετο καί ή είκών τής Ζωοδόχου Πη

6) Ή Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος.

γής, καί τά αναγραφόμενα έπί τής είκόνος τής

7) Ή Ζωοδόχος Πηγή (πίν. Ε, α).

Ζωοδόχου ΙΤηγής (ύπ’ άριθ. 3), δηλαδή τον δω

Κάτωθεν, εις την κορνίζαν, φέρει

ρητήν Χατζή δήμον εξ Άγιας Τριάδος, ως καί τό

αυτή την επιγραφήν :

έτος 1784, ευκόλως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν

ZOCA ΠΗΓΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΟΑ
ΠΟΤΙΟΟΝ ΠΑΝ ΓAC TOYC EIC CE

προστρέχοντας. αψπδ

τό συμπέρασμα δτι δ εικονιζόμενος εις τήν ΒΔ.
γωνίαν τοΰ ναού κτήτωρ Δημήτριος, προσκυνη
τής τοΰ Παναγίου Τάφου (επομένως Χατζής^

’Όπισθεν δέ διά μελάνης:
Της Ζωοδόχου Πηγής | δι” εξόδων
τοΰ Χατζή δη μου \ της ‘Αγίας

δεν είναι είμή δ Δημήτριος Χατζή δήμος3 δω
ρητής τών τριών εικόνων.

Τριάδος. αψπδ'

Η

(αψπδ'=1784)

Μετά τήν πύλην τής προθέσεως:

Ή

ΜΟΝΗ

ΡΕΝΤΙΝΗΣ

μονή Ρεντίνης (πίν. F, α) κεϊται έν τφ

’Όπι

τέως δήμω Μενελαΐδος, άπέχουσα μίαν ώραν τοΰ

σθεν άναγινώσκεται ή επιγραφή

δμωνύμου χωρίου (είκ. 1). Τιμάται έπ’ όνόματι

8) Ό

"Αγιος

Άνδρέας.

γεγραμμένη διά μελάνης:
«ΤΙ παρούσα είκών τον άγιου ' εν
δόξου αποστόλων Άνδρέου καί η

1

μνήμην

Γ.

Π.

2

καί X.

διά συνδρομής τοΰ ηγουμένου άρ-

Πηγής, ’Αθήναι 1938, σ. 42-43.
8

ως αί δύο άλλαι, τοΰ

Προδρόμου.

2

διά τής αυτής

ωτήρος

καί τοΰ

Οικονόμου, τόμ. Γ

Βλ. Κώδικα Μουσείου Μπενάκη ύπ’ άρ. 37 σ. 36

καί των Τριώ·» ‘Ιεραρχών έγιναν

Καί ή είκών ανιη έζωγραφήθη

3ζειρός

εις

(ΑΕ 1953-54), σ. 245.

εικόνα της Ζωοδόχου Πηγης

1

Βλ. προχείρως: Μ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Παναγία ή Άρ-

τωκοστα,

ΧΑΤΖΗΘΑΝΟΥ,

Κώδιξ τής Ί. Μ· Ζωοδόχου

Άντιθέτως, ούδαμοΰ εύρομεν τήν παραμικρόν

μνείαν τοΰ Παπαχατζή, τόν όποιον «μέ έπιφύλαξιν
συσχετίζει»

ό

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

πρός τόν Δημήτριον κτή

τορα. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Φθιώτις, έ.ά. σ. 271 σημ.
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’Αναστασίου Όρλάνδου - Μαρίας ©εοχάρη

της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου άλλ’ επειδή κέκτη-

’Ιεζεκιήλ1. Τό ήρειπωμένον καθολικόν τής μο

ται καί την κάραν τοΰ 'Αγίου Βασιλείου Άγκυ

νής, δπερ ήπείλει κατάρρευσιν, άνεστηλώθη πρά

ρας 1 εορτάζει πανηγυρικώς και την μνήμην αυ

ολίγων ετών ύπό τής Διευθΰνσεως Άναστηλώ-

τού την 22αν Μαρτίου. Έκκλησιαστικώς υπάγε

σεως τοΰ Υπουργείου Παιδείας.

ται σήμερον εις την μητρόπολιν Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφαρσάλοιν 2. Κατά τους χρόνους τής

Έκ τών μοναστηριακών κτηρίων διατηρούν
ται μόνον τά τής ανατολικής καί τής δυτικής

Τουρκοκρατίας έγνώρισε μεγίστην ακμήν κατέ-

πτέρυγος, άριθμούντα περί τά πεντήκοντα κελ-

χουσα πλουσιώτατα μετόχια3 (εις Κατάχλωρον,

λία διατεταγμένα είς δύο ορόφους μετά ξύλινων

Σμόκοβον, Δομοκόν, Τσοΰκαν κλπ.), πλεΐστα καί

ηλιακών. Έν τή δυτική πτέρυγι παρά τό ποτέ

μεγάλης αξίας κειμήλια (δωρεαί όμοδόξων Κρα

Ήγουμενεΐον, υπάρχει παρεκκλήσιον τιμώ

τών) ως καί σημαντικήν

βιβλιοθήκην4. Άπό

μενον έπ’ δνόματι τοΰ Τιμίου Σταυρού

τοΰ ΙΗ' αίώνος διετήρει Σχολήν5 καί νοσοκο-

(πίν. Ζ, α, Η, β), εντός τοΰ οποίου κεκρυμμέ-

μεΐον διά τούς απόρους. Έγκαταλειφθεΐσα δμως

νη θύρα οδηγεί εις κατώγειον. Τό κατώγειον

μετά τήν Έπανάστασιν επί σειράν ετών έσυ-

τούτο — κατά πρόσφατον παράδοσιν — έχρησί-

λήθη καί πολλά τών κτηρίων της κατεστράφη-

μευεν ως «κρυφό σχολειό»

σαν6. Τφ 1927 επανίδρυσε ταΰτην διά διατά

τούτοις οί έπισκεφθέντες παλαιότερον τήν μο

γματος ό λόγιος μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος

νήν καί αυτός ό Quinn (1902) ΰποστηρίζου-

*0 “Αγιος Βασίλειος Άγκυρας θεωρείται προστά
της τών ποιμένων. Διά τά λαογραφικά τής μονής βλ.

ψών διά τά τιμαλφή, εν καιρφ ληστρικών επι

(πίν. Ζ, β).

Έν

σιν δτι ή κρύπτη αύτη δέν ήτο άλλο είμή κρυ1

Δ· ΛΟΥΚΑΤΟΥ, Λαογραφική αποστολή είς τά Θεσσαλικά Άγραφα (7-27 ’Ιουλίου 1959), Έπετηρίς τοΰ

δρομών, ή ερμηνεία δ’ αύτη φαίνεται καί πιθανωτέρα ’.

Λαογρ. ’Αρχείου τής Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 11-12

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

(1958-59), έν Άθήναις 1960, σ. 309. Τοΰ αΰτοΰ, ρα

Ή κάτοψις τοΰ καθολικού — μετά τρούλλου

διοφωνικήν εκπομπήν τής 18ης ’Οκτωβρίου 1959 ΰπό
Θεσσαλικά

καί χορών — συγγενεύει έ'τι μάλλον προς τόν άγιο-

Άγραφα».
2 Τό όνομα Ρεντίνα άναφέρεται ήδη τό 1342 υπό

κτηριστικών έχει καί τά εις τάς πλαγίας πλευ

τόν

τίτλον

«Άπό

τήν

Καρδίτσα

στά

τοΰ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ (III, 38 καί 39, Βόννης σ. 236, 5
καί 239,

4)

διά φρούριον άπέχον τής Θεσσαλονίκης

ρειτικόν τύπον, καθότι πλήν τών άλλων χαρα
ράς προσηρτημένα παρεκκλήσια3 (βλ. κάτοψιν,.

ημέρας όδον άνατολικώς. Άρα πρόκειται περί άλλου.

εϊκ. 3), τό μέν έν δεξιφ τιμώμενον επ’ δνόματι

Δηλωτική τοΰ πλούτου τής μονής είναι ή άνά-

τοΰ Τιμίου Προδρόμου, τό δ’ έτερον αριστερά,,

8

μνησις είς τούς εγχωρίους τών περίφημων οίναποθη-

έπ’ δνόματι τών αγίων Πέτρου, Παύλου καί Νι

κών (τά λεγόμενα βαγεναρεΐα

κολάου. Υπάρχει καί εδώ, ως εις τήν Βράχαν,

ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Μον.

Άρχ.2 σ. 75) τής μονής, ένθα ό οίνος μετεφέρετο έκ
τών πατητηρίων ούχί διά δοχείων αλλά διά σωλήνων.
Βλ. άνάλογον παράδοσιν διά τό γάλα τών ποιμνίων:
Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΝ, ε.ά.
4

σαν

Έκ τής πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης δέν διεσώθηείμή ολίγα έντυπα, παλαιαί εκδόσεις Βενετίας

καί 'Ολλανδίας. Τό παλαιότερον δπερ ε’ίδομεν είναι

ανοικτόν ύπόστεγον, μεταγενεστέρας κατασκευής*
χρησιμεΰον ως έξωνάρθηξ.
Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ κυρίως ναού εύρίσκεται κρύπτη ένθα φυλάσσονται τά δστά τών
κεκοιμημένων μοναχών. Ή θέσις δμως τής κρύ

τοΰ 1512 έκτυπωθέν

πτης, ακριβώς κάτωθεν τών προσωπογραφιών

«έπιμελεία καί επιδιορθώσει Γεωργίου ίερέως Βλα-

τών κτητόρων, οδηγεί εις τήν ύπόθεσιν δτι Ικεΐ

στοΰ Κρητός, τοΰ επονομαζόμενου Πουνιαλέτου».

άρχικώς θά ύπήρχον οί τάφοι τών κτητόρων και

Μηναϊον ’Οκτωβρίου

6

Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΑ, Σχεδίασμα τής καταστάσεως τών

γραμμάτων έν τφ Έλληνικφ έθνει άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών αρχών
τής ΙΘ' έκατονταετηρίδος, Κωνσταντινοΰπολις 1867,
καί Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ’Επισκοπή Λιτζάς καί Άγράφων, σ. 95.
° Κυρίως αί συμβάσαι εντός τής μονής επαναστά
σεις τοΰ 1854 ύπό τους οπλαρχηγούς Χαμχουγιάν καί
Κυριάκον καί τοΰ 1867 ύπό τόν Εΰαν. Κατσιούλαν καί
Κ. Καραστάθην ήρείπωσαν αυτήν.
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δτι μεταγενεστέρως μετετράπη είς κοινόν τών
πατέρων δστεοφυλάκιον.
1 ΙΕΖΕΚΙΗΛ,

Αί ίεραί

σ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ,

μονοί τής Πίνδου, Θεολογία Β 7, 1929*

30 κ.έ.
2 D. Quinn, έ.ά. σ. 55 57.
8

Γ. Σωτήριου, ε.ά. σ. 459. Ορλανδος, ΕΕΒΣ*

15, 407.

AE 1958

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

τυτέρα καθημένη

α) Θρηβκεντική εικονογραφία. Καί ό ναός

«ΰτΟ:

7

Αί έπί της Πίνδου ίεραί μοναί Βράχας και Ρεντίνης

καλύπτεται όλος διά τοιχογραφιών

επί

θρόνου

καί

φέρουσα

εις τάς άγκάλας τον Χριστόν (πίν. Η, α). Έπί

δια

τής ανώτατης ζώνης ως καί έπί των ήμιθο-

επαλλήλους

λίων ιστορούνται, ως συνήθως, συνθέσεις έκ τοΰ

ξώνας. Έν τή κόγχη τοϋ ιερού είκονίζεται ή

θεομητορικού καί τοϋ χριστολογικοΰ κύκλου, ενώ

Θεία Λειτουργία καί ύπεράνω αυτής ή Πλα-

εις τον νάρθηκα επάλληλα τετράγωνα πλαίσια

τεταγμένων

κατά

τάς

συνήθεις
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περιβάλλουσι τούς εΐκοσιτέσσαρας οίκους τού

γελος

’Ακαθίστου \ Αί τοιχογραφίαι διατηρούσι την

αφθαρσίας. Κάτωθεν τής παραστάσεως το γνω

στέφει

αυτούς διά τοΰ

στεφάνου

τής

είκονογραφικήν παράδοσιν, οϊα διεμορφώθη έν

στόν έκ τής «Ερμηνείας» επίγραμμα: Βλέπων

’Άθφ από τών αρχών τοϋ 16ου αίώνος3 καί έκω-

κλίμακα προς πόλον τεταμένην 1 κλπ.

δικοποιήθη άργότερον έν τη «Ερμηνεία» τοΰ
Λεπτομέρειαί τινες

2. Ό Καιρός. Συμβολίζει τήν ευκαιρίαν, ής

ιδιάζουσαι εις

οφείλει νά έπωφελήται ό μοναχός διά τον πνευ

δυτικά έργα (π.χ. ή είκονιζομένη έν τφ ήμιθολίφ

ματικόν αγώνα. Είκονίζεται κατά τό άποδιδό-

τής άριστεράς κόγχης Άνάστασις μέτόν Χριστόν

μενον εις τον Λύσιππον άγαλμα, δηλαδή υπό

Διονυσίου.

θριαμβευτήν

κρατούντα σημαίαν) μαρτυροΰσι

μορφήν νεανίου μέ πτεραιτούς πόδας τρέχοντος

ποιαν τινα έπίδρασιν έκεΐθεν. ’Έργον πρωτότυ

καΐ κρατοΰντος ξυρόν. Κάτωθεν τής παραστά

πον έποίησεν ό τεχνίτης ίστορήσας τάς προσω

σεως τό γνωστόν έπίγραμμα τού

πογραφίας τών κτητόρων, ών τά πρόσωπα απο

α. Τις, πόϋεν ό πλάστης; β. Σικνώνιος. α. Ον-

δίδει μεθ’ ικανής φυσικότητος.

νομα δη τις;

Ένδιαφέρουσαι είναι αί παραστάσεις έπί τοΰ
νοτίου εξωτερικού τοιχώματος τοΰ έξωνάρθηκος,
καταφανώς νεώτεραι τών άλλων και τάς οποίας ή
παράδοσις αποδίδει εις αυτόν τούτον τον Διονύ
σιον τον εκ Φουρνά. Είναι δ’ αύται προϊόντα ζωηράς λαϊκής φαντασίας, άτινα χαρακτηρίζει κυρίως
αυθορμητισμός. Ή αξία των έγκειται εις

την

απλοϊκήν έκφραστικήν των δύναμιν, ήτις τάς
συνδέει στενώς προς τό ευαγγελικόν κείμενον,
τό όποιον «ιστορούν» εις γλώσσαν απλήν μέν
αλλά σαφή (βλ. π.χ. τήν δοκόν έν τφ δφθαλμφ
τού ύποκριτοΰ). "Απασαι αί παραστάσεις αύται,
σχέσιν έχουσαι μέ τον βίον καί τάς άρετάς τοΰ
μοναχού,

άποτελούσιν ώσει εικονογραφημένα

παραγγέλματα προς τούς ενασκούμενους.
’Ιδού αί παραστάσεις κατά τήν σειράν καθ’ήν
εμφανίζονται (αρχής γινόμενης εξ αριστερών).
1

Ποςειδιππου37

Ή θεία καί ουράνιος Κλΐμαξ τού

'Αγίου Ίωάννου (Ταΐς άρετάΐς πρόβαινε ώσπερ
βο.ΰμίσι, τον νουν άνυψών πρακτικούς ϋεωρίαις)■

Είκονίζεται ό ’Ιωάννης τής Κλίμακος προσευ
χόμενος καί ένατενίζων κλίμακα, ήν άναβαίνουσι
μοναχοί. Δαίμονες προσεγγίζοντες πλαγίως εις
τάς βαθμίδας άρπάζουσι διά τών ονύχων αυ
τών ένίους έκ τών άναβαινόντων μοναχών καί
ρίπτουσιν αυτούς έντός χαίνοντος στόματος δρά-

β. Λύσιππος, α. Συ δε τις; β. Καιρός δ πανδαμάτωρ.

α. Τίπτε ύ’ επ' άκρα βέβηκας; β. ΆεΙ τροχάω.
α.

Τί

δε

ταρσούς

ποασιν

έχεις

διφυείς;

β. Ιπταμβ νπηνέμιος.
α. Χειρι δε δεξιτερη τί φέρεις ξυρόν; β. ’ Ανδράσι δείγμα, ώς άκμης πάαης δξύτερος τε

λεθώ.
α. Ή δέ κόμη τί κατ οψιν; β. Ύπαντιάααντι
λαβέσβαι. Νη Δία.

α. Τάξόπιϋεν προς τί φαλακρά πέλει;
β. Τον γάρ άπαξ

πτηνοΐαι

π α ρ αϋρ έξαντά με

ποσσίν. Οϋτις έιΤ ήμείρων δράξεται έξόπιν&εν.
3. Ό

εσταυρωμένος μοναχός (’ΕμοΙ ο

κόσμος έστανρωται κάγώ τφ κόσμφ). At ποι-

κίλαι άμαρτίαι κατευθύνονται ως βέλη

προς

τήν καρδίαν τού έσταυρωμένου μοναχού. Εις
τάς τέσσαρας γωνίας τού σταυρού αναγράφον
ται τά εξής: καρδίαν καϋ·αράν κιϊαον εν εμοί ά
Θεός. Κάτωθεν τής παραστάσεως ταύτης είκο-

νίζονται άλλαι σκηναί, προσωποποιήσεις τών
πειρασμών, οΐτινες πολιορκούν τον μοναχόν. Τα
πνεύμα τοΰ κακού λέγει: ό Κύριος άπέστειλέ με.
Γυνή έφιππος κρατεί ποτήριον έφ’ ού αναγρά
φεται: απολάβετε τά ηδέα τον κόσμου. Είκονίζεται ό θάνατος καταφθάνων δρομαίως κρατών
άνά χεΐρας τό δρέπανον3.

κοντος. 'Ο Χριστός παραλαμβάνει όσους έκ τιϋν
μοναχών κατορθώσωσι νά άνέλθωσι, εις δέ ά'γ-1 2

1 Διονυσίου
ζωγράφων

1

OR. Tafrali, Εικονογραφία τοϋ Ακαθίστου

“Υμνου,

Bulletin de la Commission des Monu

ments Historiques, Buearest 1914 (ρουμανιστί).
2 A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σχεδίασμα Ιστορίας τής θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 1957,
σποράδην.
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έκδ.

του

Α·

εκ

Φουρνα, Ερμηνεία

τών

Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πε-

τρούπολις 1909, σ. 211-212. Βλ. σχετικώς καί John
Rupert Martin, The Illustration of the Heavenly
Ladder of John Climacus, Princeton 1954.
2 Anthotogia GraECa έκδ. Tusculum Μονάχου,
1958, IV, κεφ. XVI, 275.
3 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Ερμηνεία, σ. 209-211.
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4. Ό τροχός τής ζωής, μέ την άλληγορι-

έκ τών έπιγραφών. Παραθέτομεν έκ νέου ταΰ-

κήν παράστασιν τής ζωής τοΰ ανθρώπου, ήν

τας, διότι κατά τινα σημεία ή ήμετέρα άνάγνω-

κατατρώγουσιν ή ήμερα και ή νύξ.

σις διαφέρει τών προγενεστέρων, κυρίως δμως

5. Ό θάνατος τοΰ δικαίου1 (Λουκάς 16,

διότι θά προσπαθήσωμεν νά έρμηνεύσωμεν αύτάς, έπειδή παρουσιάζουσιν ιδιαίτερον ένδιαφέ-

19-25).
Μετά την θΰραν τοΰ νάρθηκος άκολουθοΰσιν
αί εξής παραστάσεις:

ρον ως άναφερόμεναι εις τά πρόσωπα τών κτη
τόρων καί τών άγιογράφων καί εις τάς ύπ’ αυτών

6. Ό θάνατος τοΰ αδίκου1
2 *(Λ
* ουκάς 16,

γενομένας ανακαινίσεις καί ιστορήσεις τοΰ ναοΰ.
1. Εις τον έξωτερικόν τοίχον τής κόγχης τοΰ

19-25).
7. Ό υποκριτής. Εΐκονίζονται δυο ά'νδρες

ίεροΰ, έν τφ μέσφ περίπου, έντετοιχισμένη πλαζ

αντιμέτωποι, έξ ών 6 εις φέρει εν τφ δφβαλμφ

μνημονεύει δύο έκ τών ανακαινίσεων τοΰ ναοΰ:

κόρφος, ό έ'τερος δοκόν — κατά λέξιν άπεικόνισις

Τ ’Έτους, ζπζ' άνεκενίσβη τό

των ευαγγελικών λόγων (Λουκάς 6, 41 -43).
8. Ή

Κοίμησις Έφραίμ τοΰ

ίλείον μοναοτήρι(ον) τής ‘ Υπεραγίας

Σύρου.

Θ(εοτόκ)ον ήγονμενέβοντος κ(νρον)

’Απεικονίζεται ενταύθα ό θάνατος τοΰ έναρέτου

Δαμασκηνού Ιερόμονάχον... | f έτους

μοναχοΰ.

, ζρμη

9. “Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (Παν

άνεκενίσϋη εκ νέου ή

εκκλησία... | διά συνδρομής και

ονν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν έκκόπτε-

εξόδου μακαρίτου τον κηρίου Μόσχου

ται και εις πΰρ βάλλεται).

Στρα\βοένογλου άρχγερατέβοντος Ζα-

β) Οί κτήτορες. Εις τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ κυ
ρίως ναοΰ εΐκονίζονται δυο ανδρικοί
ολόσωμοι κρατοΰσαι ομοίωμα τής

εκκλησίας.

Φέρουσιν άμφότεραι τήν ενδυμασίαν τών αρ
χόντων τής Τουρκοκρατίας καί επί τής κεφαλής
σκοΰφον περιβεβλημένον διά γοΰνης. Οΰδεμία
επιγραφή συνοδεύει τήν παράστασιν ταΰτην τών
κτητόρων πλήν δμως, πλησίον τούτων, επιγραφή
γεγραμμένη άνωθεν τής πόλης, ήτις οδηγεί εις
τον νάρθηκα (είκ. 4), διδάσκει ποΐαι ήσαν αί εικονιζόμεναι μορφαί ως καί τούς χρόνους, καθ’
ους εζησαν (βλ. κατωτέρω: Έπιγραφαί).
ΕΤΤΙΓΡΑΦΑΙ

χαρίον1 άρχι(επισκόπου) και ήγονμε

μορφαί

ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ

νέβοντος .. ·

Άπολέπισις τοΰ ασβεστοκονιάματος έχει κα
ταστρέψει τό τέλος τής έπιγραφής, ής ό Quinn
ειχεν άναγνώσει δύο είσέτι λέξεις: Θεονα ιερομονάχον.

Κατά ταΰτα έχομεν:
1) Μίαν άνακαίνισιν ολοκλήρου τοΰ μονα
στηριού έν έτει ,ζπζ'= 7087 = 1579 μ.Χ.

έπί

ηγουμένου Δαμασκηνού.
2) Έτέραν άνακαίνισιν μόνον τής έκκλησίας
έν έτει, ζρμη' = 7148 = 1640 μ.Χ. έπί ηγουμένου
Θεωνά, δι’ έξόδων Μόσχου Στραβοένογλου.

α) ΓραπταΙ έπιγραφαί. Αί έπιγραφαί τοΰ ναοΰ

2. Ύπεράνω τής δυτικής θύρας έπικοινωνίας

τής Ρεντίνης έδημοσιευθησαν τό πρώτον (1902)

τοΰ ναοΰ προς τον νάρθηκα, έντός πλαισίου φέ-

υπό τοΰ D. Quinn8, άργότερον δέ (1908) υπό

ροντος κοσμήματα ίσλαμικής έπιδράσεως (βλ.

τοΰ αρχιμανδρίτου I. Σπετςιερη4, δστις, φαίνε

πανομοιότυπον τής έπιγραφής είκ. 4).

ται, απλώς μετέγραψε τό κείμενον τοΰ Quinn
άκολουθήσας τά λάθη καί τάς παραλείψεις εκεί
νου. Μετά τούτους (1929) καί ό μητροπολίτης

ΕΙΣ ΑΙΔΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ
γ ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ
ΟΥΤΟΣ

| ΤΗΣ

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ.

ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ
ΗΜΩΝ

Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ" άνεδημοσίευσέ τινας

Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΩΜΗΣ | , ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ,

Αυτόθι σ. 213. Βλ. καί άλλα παραδείγματα έν

ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ, ΚΥΡΙ ΦΡΑΓΓΚΟ

1

ΑΒΜΕ τόμ. ΣΤ', 1948, σ. 204, είκ. 154.
2 Αυτόθι σ. 212.
8
4

D. Quinn, 'Αρμονία 1902, σ. 56 έξ.

1 ΚΑΙ ΥΓΟΥΜΙΝΕΥΟΝΤΟΣ ΘΕΟΝΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ,
ΚΑΙ

ΜΟΣΧΟ | ΧΕΙΡ

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

ΑΧΕΒω | ΕΤΟΣ ΣΟΤΙΡΙΟΝ |

I. Σπετςιερη, Δ.Χ.Α.Ε., Η', 1908, σ. 69. Βλ.

ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

καί Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Ν.Ε. τόμ. Ζ', σ. 297, άρ. 481, 483,
484, 490, 491, 520, 525-547-548-549, δστις αντλεί έκ
τοΰ Σπετσιέρη.
6 Ιεζεκιιιλ,

1

Επίσκοπον Ζαχαρίαν κατά τό έτος 1640 δέν

αναφέρει ό Π. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ', ’Επισκοπή Λιτζάς καί

Θεολογία 7, 1929, σ. 31 έξ.

Άγραφων, σ. 143 κ.έ.

2
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"Αρα ή άνιστόρησις τοϋ ναοϋ έπερατώθη τον

ποροι όντες έν Μολδοβλαχία έδαπάνησαν τά

’Οκτώβριον τοΰ έτους 1662 (ΑΧΞΒ). Ώς δω

κερδηθέντα παρ’ αυτών χρήματα εις κοινωφελή

ρητής φέρεται 6 ενγενέοτατος αρχών

έργα έν τή περιοχή Ρεντίνης-Σμοκόβου: γέφυ

Φράγγος,

ώς ζωγράφος δέ 1Ιωάννης τις, ού άγνοοΰμεν

ρας, λιθοστρώτους οδούς κ.τ.τ., εις αυτούς δέ απο

τό έπώνυμον. 'Ο ηγούμενος είναι ό άναφερό-

δίδεται καί ή άνοικοδόμησις τών λουτρών Σμο

μενος και εις την επιγραφήν τής άνακαινίσεως

κόβου. Θά ήτο λίαν ένδιαφέρουσα μελέτη άφο-

Θεωνας.

ρώσα εις τάς δύο ταύτας προσωπικότητας. Έκ

"Αξιόν παρατηρήσεως είναι δτι τό όνομα τοϋ
Μόσχον

τών μετοχίων τής μονής, τά τών Ταξιαρχών,

προσετέθη εκ των υστέρων εις τήν

επιγραφήν. Επειδή δεν ΰπελείπετο χώρος παρά

Παπαθεωνά καί Καταχλώρου άναφέρονται ως

τό όνομα τοΰ ετέρου τών κτητόρων, εν τφ 4Φ

δωρεαΐ τών αυτών προσώπων.
3. Έν τφ νάρθηκι, ά'νωθεν τής θύρας ήτις

στίχψ, προσετέθη τούτο εις τό τέλος τοΰ 5ου στί-

Π

“Ί

CIC ΑΪΔΙΟΠ AtfHM-M
+AM9T0PN8H 0 ΘΕΙ§ £

HANCElTg NAg

tic

Tic YTTEPAΓΙOC, AECTTOimC, PMCJh ΘΚΧ, ΔΙΑ CHNAP0WC>
1^ AATTAPWC TX ^ΓΕΝΕΕΆΤΧ /MONTg-KYPI ΦΡΑβΌ
κ'ΥΓΧΛΜνεοοΝτοο

θεονα,

iepoMONOc/xx, ^

mocxo

ΧΕΙΡ ίθ)ΑΝΓ1Χ ξωΓΡΑΦΧ. __ ΑΧ£Βω
CTQC C0TIPI0M

ΠΗΝΙ OkTCJBPg__

π

-Α

Είκ. 4. Μονή Ρεντίνης. Κτητορική επιγραφή άνωθεν τής θύρας τοΰ νάρθηκος.

-χου. "Ηδη εκ τής ύπ’ άριθ. 1 επιγραφής γνω-

οδηγεί εις τό δεξιόν παρεκκλήσιον (τοΰ Προ

ρίζομεν δτι έν έτει 1640, δτε έπερατώθη ή άνα-

δρόμου) :

καίνισις τοΰ ναού, υ Μόσχος Στραβοένογλου ήτο

ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ

πλέον μακαρίτης. "Οτε μετά είκοσι και δυο δλα
ετη (1662) ίστορήθη ό ναός, ό δαπανήσας διά
τήν ίστόρησιν ταΰτην ενγενέοτατος αρχών Φράγ

Ο

ΘΕΙΟΣ

ΚΑΙ

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ

ΝΑΟΣ

ΟΥΤΟΣ | ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡθ|ΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ (Η)ΡΟΔΙΑΝΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕ|ΒΟΝΤΟΣ Κ(ΥΡΙ)Ω Κ(ΥΡΙ)Ω
ΠΑΛΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΤΗΣ | ΚΥΡΙΤΖΙ ΓΙΑΝΑΚΙ

γος έθεώρησε ευσεβές καθήκον νά απεικόνιση,

ΚΑΙ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ |

παρά τήν προσωπογραφίαν του, τήν μορφήν

ΚΑΙ

τοΰ χορηγοΰ τής άνοικοδομήσεως τοΰ ναού, Μό

ΙΓΟΥΜΕΝΕΒΟΝΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Ί(ω)άσαφ Ιερομονάχου.

σχου. "Ινα έξηγήση δέ τήν παράστασιν τών κτη

Παχωμίου ιερομονάχου.

τόρων προσέθεσε τό όνομα τοΰ Μόσχου καί εις
τήν κτητορικήν επιγραφήν, καίτοι αυτή ποιείται
μνείαν μόνον τής ίστορήσεως. Κατά ταϋτα, έκ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΧΕΙΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΧΟΤω.

αχο>τ'=1676.

"Ωστε δεκαπέντε δλα έτη μετά

τήν εικονογράφησιν τοΰ ναού, ό αυτός ζωγρά

τών άπεικονιζομένων εις τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ

φος Ιωάννης διακοσμεί τούς τοίχους τοΰ νάρ-

ναού δυο ανδρικών μορφών, 6 μέν γηραιότε-

θηκος, δαπάνα ις τών Γιαννάκη Κνρίτζη 1 καί

ρος, δεξιρί τφ θεατή, είναι ό Μόσχος, ό ετερος
•δέ ό Φράγγος.
"Εμμονος παράδοσις, γνωστή καί εις τά πέριξ
τής Ρεντίνης χωρία, αναφέρει δτι οί δυο οΰτοι

("Η) Ροδιανον μονάχου.

4.

Έτέρα έπιγραφή άνωθεν τής εισόδου τοΰ

αριστερού παρεκκλησίου — μή σωζομένη σήμε1

Ή οικογένεια Κυρίτζη έκ Σμοκόβου είναι

κτήτορες ήσαν αδελφοί, υπήρξαν δέ έκ τών ση-

καί έξ άλλων επιγραφών γνωστή εΰεργέτις τής μονής:

μαντικωτέρων προσωπικοτήτων τής εποχής: έμ

βλ· έπιγραφάς παγκαριού καί κρήνης παρά D. Quinn.
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ρον — έμαρτΰρει οτι τό παρεκκλήσιον ως κα'ι τό

έχοόσας σχέσιν προς τό κτήριον (βλ. αΰτάς παρά

τέμπλον αύτοϋ ίστορήθησαν εν έτει 1743 δι’

D. Quinn).

άναλωμάτων τον πανοσιαπάτου καθηγούμενον
Δοσιθέου, νΐον Κωνοταντί, εκ κώμης Ρεν δίνης .

5. Έπί τών δεσποτικών εικόνων τοΰ τέμ
πλου (πίν. F, β) διατηρούνται α'ι κάτωθι επιγραφαί:

β) Χαράγματα. Έπί τών τοιχογραφιών τοΰ
εξωτερικού τοίχου τοΰ νάρθηκος ύπάρχουσι χα
ραγμένοι δι” οξέος εργαλείου έπιγραφαί άποτελοΰσαι ενθυμήσεις γεγονότων ή φυσικών φαι
νομένων. Έκ τών ενθυμήσεων τούτων, ών αί

α) Έπί εικόνος τής Όδηγητρίας:

πλεϊσται εΰρίσκονται δεξιά τής θύρας τής εισό

’Έγινε το παρόν δι εξόδων τον

δου, σημειοΰμεν τάς πλέον ευανάγνωστους:

κυρ Κωνοταντί και υιόν 1
2 (εκ)

1719 ’Ιανουάριον ια' - ένθύμησις. Έκοιμήθη

χωρίου Ρενδίνης, έτους 1724 ’Ιουλίου 9.

δ εν μακαριό, τή μνήμη ηγούμενος κυρ...

β) Έπί εικόνος τοΰ Σωτήρος:

1781 Μαρτίου 22 Σάββατο, μέρα τον ’Ακα

Έποιίθι υπό Δ. Π. Γονναρι,

θίστου. Έβγάλανε παρακάλια και σκάψανε τ’ αμ

1879 Μαρτίου 28.

πέλια καί ε'ριξε χαλάζι μέσα εις τό μοναστήρι

γ) Έπί εικόνος τοΰ Προδρόμου διά μεικτών

καί βάσταξε τρεις μέρες. Εις τό αμπέλι δεν επήγε,
εις τό ξεράχι δεν επήγε, εις τήν Ρεντίνα δεν

γραμμάτων, κεφαλαίων καί μή :
Έν σννενέοι ό ηγονμαινως Ρεινδίνοις ’Άνθιμος

επήγε, μόνον μέσα εις τό μοναστήρι, καί αυτό

τής Μούατω, διά συνδρομής τών χριστιανών τής

τό θαύμα από τήν παρανομίαν όπου έκάναμε

επειδιορθωσι. 1879 \ Μα'ιου 10. Ροβολιάρι.

μας τό εδωκεν ή Παναγία. 'Ηγούμενος καί κα-

Δ. ΙΊαναγιωτόπονλος.

λόγηρος τόλμησαν νά βάλουν να κάψουν να δί

6. Έπί φορητής εικόνος τής Όδηγητρίας,

νουν άπολ.ογία.

ήτις έφερεν άλλοτε έπί τής κάτω φας επιγρα
φήν,

σώζονται μόνον στοιχειά τινα.

Ή

επι

1789-'Ο Ίαουφαγάς χάλασε τους ζορμπάδες
σκότωσε καί τους Κοντογιαννέονς.

γραφή παρά τφ Quinn έχει οΰτω:

1790 Φεβρουάριου β'-’Έκλεισαν τόν’Αχμέτη

1588 νεμήσεως α - χειρ εντελούς Δροσινοϋ ΐε-

στο Νταουκλ,ή οι ζορμπάδες, τόν έβγαλαν κρυφά

ρέως νΐον Νικολάου εκ Φανάρι.

και τοΰ πήραν τά άλ,ογα.

Τάς λοιπάς έπιγραφάς παραλείπομεν ως μή

1792 Δεκ. 27 -Έκοιμήθη ό μακαρήτης πνευ
ματικός Άβακούμ, ημέρα Σάβατο.

1 ’Ιδού πώς είχεν ή
Quinn : e Ιστορήΰη

επιγραφή

τό ίλεΐον και

αΰτη

κατά τόν

1793- Θύμηαις όπου ήλθε δ μητροπολίτης

ιερόν παρεκκλήσιον

τούτο, τών αγίων ενδόξων και πανενφήμων

αποστόλων

Πέτρον και Παύλον και τον έν άγίοις πατρός ημών Νικό
λαόν αρχιεπίσκοπον Μνρέων συν τφ ίερφ καταπετάσματι
δι3 άναλωμάτων τον πανοσιωτάτον εν ίερομονάχοις κ. Δο-

Διονύσιος Ααρίσσης μαζί) μέ δύο αρχιερείς Νέων
Πατρών καί Θαυμακοϋ με τό άρχοντόπουλο καί
είχανε καί 30 αλόγα 50 νομάτοι.
1811 Μαΐου 25 —Έκημήθη ή μακαρήθησα ή

σιϋ'έον νΐον Κωνοταντί εκ κώμης Ρενδίνης εις μνημόσννον αυτόν και τών γονέων,

έτ ε ι

σ ω τ ηρ ίφ

17 4 3

3Ι ο ν ν ι ο ς.
2

Ό Κωνσταντής οΰτος είναι πατήρ τοΰ ηγουμέ

νου ΔοσιΦέου τοΰ δαπανήσαντος διά τήν ιστόρη-

Άγορήτζα μπλαθρονήφη από τό μόλεμα τής
πανούκλας, ημέρα δευτέοα κι δ θεός κατατάξη
τήν ψυχήν αυτόν εν τφ χοιρφ τών δικαίων.

οιν τοΰ παρεκκλησίου τών ’Αποστόλων. Βλ. επιγραφήν

1837 — Θύμησις όταν επάτησεν τήν χώραν δ

ύπ* άριθ· 4.

X___ καί πήρεν γρόσια 300.
Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ-Μ. ΘΕΟΧΑΡΗ
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β. Ή Μονή Βράχας. Επιγραφή ΰπερΦεν τής Φόρας τοΰ ναρΦηκος.
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ΓΙΐΝΑΞ Λ

ΠίΝΑΞ

Β

Αρχαιολογική Εφημερις 1958

α. Μονή Βράχας. Τοιχογραφίαί τοΰ τροόλλου.

β. Μονή Βράχας. Τοιχογραφίαί τοΰ δυτικοΰ θολού.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958

ΙΙΐΝΑΞ Γ

α. Μονή Βράχας. Τοιχογραφία των κτητόρων.

β. Μονή Βράχας. Ή Δευτέρα Παρουσία. Τοιχογραφίαι επί τής εξωτερικής
παρειάς τοϋ δυτικ.οΰ τοίχου.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958

Μ ονή Βρ«χας. Φ ορητή είκώ ν τοΰ τέμπλου.

Ή

Π αντάνασ σ α.

β. Μ ονή Βράχας. Φ ορητή

είκώ ν τού τέμπλου.

Ό

Σ ω τήρ.

ΠίΝΑΞ Δ
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Πινάξ Ε

..

Μ ονή Β ρόχας. Φ ορητή είκώ ν τοΰ τέμπλου.

Ή

Ζωοδόχος Π η γ ή .

β. Μ ονή Βρόχος. Φ ορητή

είκώ ν τοΰ τέμπλου. Ο ί τρ είς Ίερ ό ρ χ α ι.

Αρχαιολογική Εφγιμερις 1958
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Αρχαιολογική Εφημερις 1958

ΠίΝΑΞ F

β. Μονή Ρεντίνης. Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον,
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α. Μ ονή Ρ εν τίν η ς. Τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία ι τού π αρεκκλησίου τού Τ ίμ ιο υ Σ τα υρού.
*0 "Α γ ιο ς Ν ικόλαος κ α ί ή ’Ά κ ρ α Ταπ είνω σις.

β·

Μ ονή Ρ εν τιν η ς. Αποψ ις το» παλαιού κτηρίου,
όπου τό «Κρυφό Σχολειό».

Αρχαιολογική Εφημερις 1958
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ΠίΝΑΞ 7

Μ ονή Ρ εντίνης. Τοιχογραφίαι τής άψ ΐδος του ιερού
κα ί τής προ αυτής καμάρας.

β. Μ ονή

Ρ εντίνη ς. Π α ο εκκλ η σ ιο ν του Ιιμ ίο υ Σται^ρου.
Τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία ι τού τρουλλου.

ΠίΝΑΞ II
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