Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τόμ. 3, Αρ. 1-2 (1926)

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'

Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο
Βησσαρίωνες Λαρίσης
Νικόλαος Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
doi: 10.12681/dchae.1316

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ι. (2013). Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης. Δελτίον της
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 15–34. https://doi.org/10.12681/dchae.1316

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 08/01/2023 15:02:11

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο
Βησσαρίωνες Λαρίσης

Νικόλαος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 15- 34
ΑΘΗΝΑ 1926

Αϊ ΗΑΛΑΙΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

K o t ' Αυγουστον' τοΰ 1918 εξέδραμον εις Τρίκκαλα, όπως επι
σκεφθώ t a εν τη πόλει ταΰτη χριστιανικά μνημεία.
Kai υπό εποψιν μεν γλυπτών ελάχιστα είδον τών βυζαντινών
χρόνων εν τοις ερειπίοις τοϋ κατά τα πρώτα εΥη της προσαρτήσεως
της Θεσσαλίας εις την Ελλάδα (1881) καέντος βυζαντινού καθεδρικού
ναοΰ του 'Αγίου Στεφάνου. *Έν δε γλυπτον εΰρον εν τινι βρΰσει.
Άπώλετο δε και ή εν τοις ερειπίοις του ναοΰ του 'Αγίου Στεφάνου
υπ' εμοΰ άντιγραφεΐσα τ φ 1897 Irti σπονδύλου κίονος βυζαντινή επι
γραφή, η*ν έδημοσίευσα τ φ 1901 εν τε τ φ Bulletin de Correspon
dance Hellénique τόμ. XXIII, σελ. 406, αριθ. 21, και εν τη *Επετη·
ρίδι του Φιλολογικού Συλλόγου «ΙΙαρνασοΰ», τόμ. Ε'., 1901, σελ.
191—193" ύπο εποψιν δε παλαιών εκκλησιών εΰρον πλουσίαν ΰλην.
ΙΙρΙν δε κατέλθω εις λεπτομέρειας, παρατηρώ εν γενικαΐς
γραμμαΐς οτι τα Τρίκκαλα διασψζουσιν ετι την μεσαιωνικήν αυτών
περιβολήν' διότι την άκρόπολιν της αρχαίας Τρίκκης αντικατέστησε
κατά τον μεσαίωνα το βυζαντινον φροΰριον, έπιστέφον τον εκ βορρά
ΰπερκείμενον λόφον, εις δ οι Τούρκοι επήνεγκον προσθήκας τινάς εις
τάς επάλξεις καί-εις τους πύργους προς τοποθέτησιν πυροβόλων. Είναι
δε το γραφικώτερον κόσμημα της πόλεως, κειμένης επί τών μεσημ
βρινών κλιτΰων του λόφου και έξαπλουμένης εν τη πεδιάδι, διασχιζομένης δε εν τ φ μέσω υπό τοΰ ποταμού Ληθαίου και του παραπο
τάμου αΰτοΰ Παραληθαίου.
Ή υπό τάς κλιτΰς και τους πρόποδας τοΰ λόφου κειμένη συνοι
κία Βαρονσι είναι ή χριστιανική συνοικία, παραμείνασα τοιαύτη άπο
τών βυζαντινών χρόνων καθ' ολην την μακράν περίοδον της Τουρκο
κρατίας καΐ μέχρι σήμερον, ώς καταδείκνυται εκ της πληθΰος τών
χριστιανικών ναών, κειμένων εγγύτατα άλλήλοις. Οΰτε αί οδοί παρήλλαξαν, στεναί λιθόστρωτοι καΐ οφεοειδεις, ώς ήσαν καί κατά τους
βυζαντινούς χρόνους, δεδομένου, δτι οί Τοΰρκοι ουδόλως εφρόντιζον
περί ρυμοτομίας τών πόλεων. Είναι δε ή αυτή πρωτεύουσα τοΰ Σέρ
βικου κράτους εν Θεσσαλία τοΰ ΙΔ αιώνος.
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Ôt χριστιανικοί ναοί των Τρικκάλων δεν ειχον εισέτι μελετηθή
δεόντως. Διαιρούνται δε εις δυο τάξεις' α') εις ναούς σωζόμενους από
Τουρκοκρατίας καΐ χρονολογουμένους από του IÇ' αΙώνος μέχρι του
τέλους του I H ' αιώνος, καΐ β') είς ναούς τελείως ανοικοδομηθέντας
κατά το πρώτον ήμισυ του Ι θ ' αΙώνος. Αμφοτέρων δε των εΙδών το
σχέδιον είναι ίδιότροπον. Του μεν πρώτου είδους το σχέδιον είναι το
αυτό άπαράλλακτον, ήτοι οί ναοί είναι δρομικοί, διαιρούμενοι είς δυο
κλίτη, δεξιόν και άριστερόν, χωριζόμενα από της νεώς δια μεσοτοίχων
μέχρι της οροφής, συγκοινωνούν τα δε μετά της νεώς δια θΰρας άνοιγομένης κατά το μέσον. 'Αμφότερα δε τα κλίτη εχουσι κατά την πλευράν του τοίχου, του χωρίζοντος αυτά από του κυρίως ναοΰ, τοιχο
γραφίας, εν αις παρίστανται, πλην τών συνήθων αγίων, και άγιοι
τοπικοί μέγα το διαφέρον έχοντες.
Ή τοιχοδομία τών ναών τούτων είναι πηλόκτιστος' ή κόγχη,
μικρόν προεξέχουσα τής ανατολικής πλευράς, τρίπλευρος (προεξοχή
0,40—50). "Η στέγη ουδέν το διαφέρον παρουσιάζει, πανταχού ούσα
άμφίκλιτος, καλύπτουσα ορθογώνιον.Πάντες οί ναοί είναι ξυλόστεγοι,
έχοντες εσωθεν δια σανίδων κεχρωματισμένων ώραΐα φατνώματα
(κοινώς ταβάνια). Συνέχονται δε συνήθως μετ' ά'λλων οικοδομών
ανηκουσών τψ ναφ (κελλίων) ή Ιδιωτικών οίκοδομών και εχουσι κατά
την μεσημβρινήν πλευράν νάρθηκα ΰπόστεγον. Οΰδένα έξωτερικόν
κόσμον εχουσι, καθιστάμενοι οΰτως αφανείς μεταξύ τών άλλων οικο
δομών, και τούτο δια τον φόβον τών Τούρκων. Στερούνται δε γενι
κώς και οί τού πρώτου και οί τού δευτέρου είδους κωδωνοστασίων.
Το δυσδιάκριτον δ' έξωτερικώς και πενιχρόν τών τοιούτων ναών εν
Θεσσαλία εύρομεν και έν Τυρνάβω και Γούρα, πλην το σχέδιον εκεί
νων παραλλάσσει, διότι στερούνται κλιτών. Έ ν Τρικκάλοις το άρι
στερόν κλίτος χρησιμεύει συνήθως ώς γυναικωνίτης.
Οί δε ναοί τού δευτέρου είδους είναι οί άνακαινισθέντες εκ βά
θρων κατά το πρώτον ήμισυ τού Ι θ ' αΙώνος. Και ούτοι είναι δρομι
κοί, αλλ'ή οίκοδομία αυτών άσβεστόκτιστός, ή εργασία έπιμεμελημένη,
και είναι υψηλοί μετά καλλιτεχνικωτάτων κογχών προς ανατολάς, ημι
κυκλικών, κοσμουμένων δια νεωτέρων άναγλύπτων κοσμημάτων και
αγίων. Τα θυρώματα δε αυτών εν γένει είναι κατεσκευασμένα έκ μαρ
μάρου ύπομέλανος, αποκλίνοντος προς τό βαθύ πράσινον, κοσμούμενα
δι' ανάγλυφων πλουσίων κοσμημάτων, δια μακρών εξ εκτύπων γραμ
μάτων επιγραφών, στομφοειδών ενίοτε, δι" ανάγλυφων αγγέλων ή
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άγιων καί δια προσώπων κληρικών συντελεσάντων εις την άνέγβρσιν
αυτών, ώς έν τφ ναφ της 'Αγίας Μονής. Τα θυρόφυλλα δ' ενίων εξ
αυτών εχουσιν επί ξύλου καλής εργασίας ανάγλυφα κοσμήματα και
ύγίους εκ τής Παλαιάς Διαθήκης. "Απαντες δε οί του εϊδους τούτου
ναοί έ'χουσι τον αυτόν ρυθμόν, ήτοι είναι δρομικοί, θολωτοί {θόλοι
κυλινδροειδείς) καΐ περιβάλλονται κατά το ήμισυ υπό στοάς στηριζο
μένης επί τόξων, άνωθεν τής οποίας είναι ό γυναικωνίτης. Έ ν ά'λλαις
λέξεσι το δυΐικον μέρος καί το δυτικον ήμισι τής μεσημβρινής καί
βορείου πλευράς του ναοΰ περιβάλλονται υπό στοάς, σχηματιζοΰσης
τον νάρθηκα.
Έσωθεν δε οί αμφοτέρων τών ειδών ναοί εχουσι πλοΰσιον διάκοσμον. Τέμπλα ξυλόγλυφα καί επίχρυσα. Είναι δε «πάντες οι ιμεν νου
πρώτου είδους κατάγραφοι εκ τοιχογραφιών, êviot δε tov δενίίέρου
είδους. Ένταΰθα γενήσεται λόγος περί τών του πρώτου είδους πα
λαιών ναών τών Τρικκάλων.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΝΑΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ

ΙΣΓ

IH' ΑΙΏΝΟΣ

Α'.) Ή Άγια Μαρίνα. Κείται επί τής κλιτΰος του λόφου προς
Β. τής πόλεως, ναός δρομικός, ξυλόστεγος, διαιρούμενος εις τρία κλίτη
χωριζόμενα δια τοίχων καί συγκοινωνούν τα μετά του κυρίως ναοΰ
δια θυρών κατά το μέσον. 'Επί τών πλευρών τών μεσοτοίχων ΰπάρχουσι τοιχογραφίαι. Έ ν δε τω άριστερφ κλίτει, τφ καί γυναικωνίτη,
από τής άνατολ. πλευράς κατά μήκος του μεσοτοίχου υπάρχει σειρά
τοιχογραφιών έφ' ΐγ(>Φ (fresco) ολόσωμων αγίων, ων πρώτος ό 'Αρ
χάγγελος Μιχαήλ ξιφήρης, κρατών τή αριστερή τρυτάνην καί πατών
γέροντα ήμιθανή, φέροντα χιτώνα πρασίνου χρώματος, κεκαλυμμένον
δε δια λευκής σινδόνης, καταλειποΰσης άνοικτον το στήθος καί την
άριστ. χείρα. Εκατέρωθεν δε τής κεφαλής του αρχαγγέλου επιγραφή:
Ο ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ. "Υπερθεν δέ τής κεφαλής του ήμιθανοΰς λευκοπώγωνος γέροντος επιγραφή δια μικρογράμματου γραφής μέλαινης
2
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στιλπνής : « Ό φονεύων βούργαρ φρήξαται αδελφοί
ιαώρόμενα^).
Μετά δε τον άρχάγγελον Μιχαήλ έπεται ό Γαβριήλ καί μετ' αυ
τόν έτεροι άγιοι κατά μήκος της πλευράς. Έκαστη δε εικών έχει ΰψος
μέν 1,05 μ., πλάτος δε 0,65.
"Ανωθεν δε της θΰρας του αριστερού κλίτους, της συγκοινωνού
σης μετά του κυρίως ναοΰ, κείται εφ' ΰγρφ επιγραφή άναγράφουσα
ΰμνον της Α γ ί α ς Μαρίνης, μεθ' δν εν τέλει φέρεται ή χρονολογία
« α ψ ξ ζ' è ν μίνα
μ ά ρτ ι ο ν.» "Ητοι έτοιχογραφήθη ό ναός
τφ 1767 μηνΐ Μαρτίφ.
Kara δε τήν άνατολ. πλευράν του αριστερού κλίτους κείται θΰρα,
δι' ης εισέρχονται αί γυναίκες εν αΰτφ.
Γ
Η θΰρα σχηματίζει τόξον άνωθεν. "Υπερθεν δε αΰτοΰ εντετείχισται τεμάχιον βυ
ζαντινού θωρακίου, άπολήγον ανω εις
γωνίαν και κοσμοΰμενον δια δυο ζωνών
πλοκαμοειδοΰς κοσμήματος, καΐ εν τω
μέσφ δι' ενός κοσμήματος άδηλου μοι.
' Ε π ί δε τοΰ τόξου της θΰρας είναι έγγεγλυμμένον το τεκτονικον σΰμβολον, ή
σφΰρα δηλαδή, δηλωτικό ν της οίκοδομίας
του ναοΰ, και υ π ' αυτήν ή χρονολογία
1766. ( 2 ).
"Ωστε Ó μέν ναός ώκοδομήθη τφ 1766,
ή δέ άνιστόρησις αΰτοΰ έγέγετο τφ 1767.
Ό "Αγιος Βησσαρίων, ό πρφην
' Ε ν τφ-ναώ ΰπάρχουσι καΐ δΰο εικό'Αναργύρων εν Τριπκάλοις. λειτέρα έχει εν μέν τ φ κέντρα) έ'γκοιλον κΰκλον, έν φ είκονίζονται έν θαυμαστή μικρογραφία οι "Αγιοι
ΙΙάντες" εν δέ ταΐς πλευραις ΰπάρχουσι πολλά έ'γκοιλα ορθογώνια, έν
οΐς εν θαυμαστή επίσης μικρογραφία (miniature) είκονίζονται δ Εΰ(ι) Ό κ. Άστέριος Άστερίου έδημοσίευσε πρώτος τήν περιγραφέν τή$
συνθέσεως τούτης τοΰ άρχάγγελον μετά της επιγραφής εν tû έφημ. < Θεσσα
λία* έν Βόλφ, & Αυγούστου τοΰ 1918. Ήμεϊς μετοβάντες εκεί και Ιδόντες δτι
ή επιγραφή είναι κατά τάς λέξεις *â φονεύων Βούργαρ* δια μέλανος χρώμα
τος ένφ ή λοιπή είναι δια λευκού, Οεωροΰμεν αύιήν πλαστογραφημένην.
(*) Το σύμβολον τούτο εύρίσκομεν και έν έτέρφ χριστιανικφ \αφ τοΰ χο)ρίου
Λαζαρμποΰγα των Φαρσά>ων και ΰπ' αυτό γωνίαν τεκτονικήν, δπερ έδημοσιεύσαμεν πανομοιότυπος έν τφ Δελτίω της έν Άλμυρφ Φίλαρχα ίου Εταιρείας
»Όθρυος» τεύχ. Ζ'. 1911—1912, σελ. 40.
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αγγελισμός, δ βίος, τα θαύματα καί ί α πάθη του Χρίστου. Έτερο Öt
έλάσσων εΐκών (ΰψ. 0,26 Χ πλ. 0,20) επίχρυσος παρίστησι τους τρεΐς
Ίεράρχας Θεσσαλίας, ήτοι τον "Αγιον Βησσαρίωνα, αρχιεπίσκοπο ν
Λαρίσης, νέον μετά τετραγώνου μέλανος πώγωνος, τον "Αγιον
'Αχίλλειον εν τ φ μέσ(ι) καί τον "Αγιον Οίκουμένιον, έπίσκοπον Τρίκκης, γέροντας μέ σφηνοειδές λευκον μακρόν γένέιον, ήμφιεσμένους
φελώνια πολυαταΰρια, ε\)λογουνΓ«ς καΐ κρατοΰντας Ευαγγέλια.
&. "Αγιος Δημήτριο;. Ναός δρομικός κατά το περιγραφέν σχέδιον. Τέμπλον δλόγλυφον εκ ξΰλου καί έπίχρυσον. Εικόνες του Τέμ
πλου αυστηρού βυζαντινού*τΰπου. 'Επί του τέμπλου είναι επιγραφή
δι' εκτΰπων κεφαλαίων γραμμάτων:
1
2
'.)
ί
Γ)

«y* 'Ανεκαινίσΰ·η ό τέμπλος οϋιος έπί της άρχιερατεΐας τοΰ θεοφιλέστατου επισκόπου Τρίκκης
κυρίου Κυρίλλου Hai επιτροπείας
τοϋ εντιμότατου κυρίου Γεωργίου Θεο
δοσίου Όρέαζου καί διά φιλότιμου
συνδρομής των
λων Χριαν ciavcòv καί δια
χίοος Δημητρίου καί Σ{τ)έργιος Πέτρου è κόμι Με
τζόβου. 4.QAQ'» ( = ε κ κώμης Μετζόβου 1839).

φιλοκά-

'Εν τφ Ί ε ρ φ Βήματι τοιχογραφίαι εφ' ύγρώ τοΰ Ι Ζ ' αιώνος.
'Εν τοις ίεράρχαις της κόγχης Βασιλείω, Ί ω . Χρυσοστόμφ καί Γρηγορίω θεολογώ είναι καί δ "Αγιος Γρηγόριος δ Διάλογος μέ κοντον
λευκον πώγωνα, ήμφιεσμένοι φελώνια πολυσταΰρια. Έ ν δε τφ Διακονικφ έν τοιχογραφία παρίστανται οι "Αγιοι 'Αχίλλειος, Βησσαρίων
δ Β' καί Νεόφυτος άνέχοντες οι δυο τελευταίοι τήν Μονήν Δουσίκου.
'Επί δε τοΰ τόξου, τοΰ χωρίζοντος το διακονικόν από της 'Αγίας
Τραπέζης, προς δυσμάς μεν εικονίζεται «d "Αγιο; Νικόλαος ό Μετζοβήτης ό έξυνιιατρίχη ; τοϋ μαρτυρήσανχος εις Τρίκπαλα ». Ό
άγιος παρίσταται νέος μέ βραχύν μέλανα πώγωνα, ήμφιεσμένος τήν
έγχώριον τοΰ Μετζόβου άμφίεσιν φαιοΰ χρώματος, περικνημίδας καί
σανδάλια ερυθρά φέρων εις τους πόδας, προσδεδεμένα δι' ιμάντων.
Έμαρτΰρησε δ' έν Τρικκάλοις τη 17 Μαΐου 1617. Προς ανατολάς δε
τοΰ τόξου κατέναντι τοΰ εκ Μετζβόου αγίου Νικολάου εικονίζεται
«<$ "Αγιος Νικόλαος ό εκ Καρπενησίου, μαρτυρήσας εν Κωνστα
ντίνου ηόλει». Ό "Αγιος παρίσταται νέος αγένειος φέρων άμφίεσιν
δμοίαν τη τοΰ αγίου Τρύφωνος η 'Αλεξάνδρου ή Προκοπίου.
Καί δ μεν πρώτος "Αγιος Νικόλαος δ εκ Μετσόβου έμαρτΰρησεν
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êv Τρικάλοις τφ 1617. Ή δε άγια Κάρα αΰτοΰ σφζεται εν τη εν Μετεώροις Μονή του Βαρλαάμ, ώς καί ή Ακολουθία αυτοί} εν χειρογράφφ, ής άντίγραφον έλάβομεν και ήμεΐς. Ό δε "Αγιος Νικόλαος
ό εκ Καρπενησίου, εμαρτΰρησεν τη 23η Σεπτεμβρίου τ φ 1672 εν Κωνσταντινουπόλει.
Γ." ol "Αγιοι 'Ανάργυροι. Ναός δρομικός του αΰτοΰ ρυθμού
τφ προηγουμένφ. Τέμπλον δλόγλυφον εκ ξύλου και επίχρυσον. Εικόνες
έν τφ Τέμπλφ του Χρίστου καΐ της Θεοτόκου ολόχρυσοι αυστηρού
βυζαντινού τΰπου του IÇ' αιώνος, αν μη άρχαιότεραι. Ό ναός είναι
κατάγραφος εξ ωραίων αγιογραφιών εφ' υγρφ (fresco). "Ανωθεν δε
της βορείου θΰρας, της συγκοινωνούσης μετά του παραπλεύρως αριστε
ρού κλίτους ή γυναικωνίτου, είναι επιγραφή εφ' ΰγρφ τής άνιστορήσεως του ναοΰ έχουσα ώδε :
1

2

2

4

«f* Ό πάναεπχος καί ΰ-εϊος ναός οϋχος %ών αγίων καί Φαυμαχουργών 'Αναργύρων Κόσμα καί Δαμιανού άνεκαινίαϋ·η έκ βά&ρων καί άνιαταρίΰ·η δια συνδρομής καΐ εξόδου παρά των εύλαβεστάχον κληρικών Hal άρχόνχων χούχων : 6 nana κύρ
Παναγιώχης κάί σαηελάρηος,
δ nana Μήχος καί σκευοφύλαξ, δ κύρ Μιχαήλ τον
Βονργου, δ κύρ Μάνος χοϋ Φώτη, δ κύρ Αάακαρις
χοϋ Θεοφύλακτου, δ κύρ Δίμος δ
Ταμπάκος καί έτερων αύν ηασι τη ενορία αύιον,
καί άρχιεραχεύονχος χοϋ πανιερωχάχου
Μ(ηιρο)ποΠχου χής άγιωχάχης Μ(ηχ)ροπόλεως ΑαρΙσσ ς κύι
Δανιήλ έν χφ ,ΖΠΓ' éfei«. ( = 1 5 7 5 από Χρίστου).

(Έπονται πέντε στίχοι βραχΰτεροι δια μικρότερων γραμμάτων,
ών οι δυο τελευταίοι δι' επισεσυρμένης γραφής, οϊτινες ένεκεν του
είσρέοντος δμβρίου ύδατος κατά το πλείστον εβλάβησαν καταστάντες
δυσανάγνωστοι. Άναγινώσκομεν «'Ανδρέου επί Μτου; 1697»,
τα
όποια είναι δια μεταγενεστέρας χειρός).
Το έτος από κοσμογονίας, ,ζπγ' ανταποκρίνεται προς το 1575
από Χρίστου, καθ' δ έζωγραφήθηδ ναός. Ή δε δευτέρα επιγραφή ή
δυσανάγνωστος καί έχουσα το έτος 1697 είναι γεγραμμένη δια μετα
γενεστέρας χειρός. "Οτι δε ô ναός έζωγραφήθη προ του 1697 απο
δεικνύεται καί εξ ά'λλης επιγραφής, περί ης κατωτέρω ό λόγος.
Κατά το σύστημα τών τοιούτων εκκλησιών κατά το μέσον τής
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βορείου πλευράς του κυρίως ναοΰ και κάτωθι της επιγραφής της άνιστορήσεως αύτοΰ κείται ή θΰρα, δι' ης συγκοινωνοΰσι μετά του κατά
μήκος εκτεινομένου καΐ συνεχόμενου αριστεροί} κλίτους, ή γυναικωνίτου. Και ενταύθα ετεραι τοιχογραφίαι αγίων, εν οίς καί οί Τρεις
Ίεράρχαι Βασίλειος, Ί ω . ό Χρυσόστομος και Γρηγόριος δ Θεολόγος.

Ό "Αγιος Θωμάς, δ χωριάτης, δ "Aytoç Κυπριανός, δ θαυματουργός,
δ "Αγιος 'Αντώνιος, δ νέος θεολόγος, αρχιεπίσκοποι Λαρίσης. Τοιχογραφία
ναοΰ των 'Αγίων 'Αναργύρων εν Τριχχάλοις.
Παρά δε την εικόνα του Χρυσοστόμου άναγινώσκεται ή κεφαλαίόις
γράμμασι γεγραμμένη επιγραφή αΰτη :
« Ϋ Δέησις της δούλης /ιοϋ Θ(εο)ϋ Άγγεληκής/,
'Εμμανουήλ
του Με,Ιά/νρου' έν fysij ΑΧΚΖ'».
{=1627).
(*)
Και ε φ ' δσον ή τοιχογραφία του γυναικωνίτου μαρτυρεί δτι εγένετο τ φ 1627, δεν ήτο δυνατόν ή τοιχογραφία του κυρίως ναοΰ ν»
?γένετο τφ 1627, ήτοι μετά εβδομήκοντα ετη. "Αλλως τε δε και ό
μητροπολίτης Λαρίσης Δανιήλ είναι γνωστόν δτι ήκμασε τ φ 1573,
δτε τφ 1575, κατά τήν έπιγραφήν, ήτο ήδη μητροπολίτης Λαρίσης ό
Δανιήλ. (2)
Δεξιά τής θΰρας μετά τήν εικόνα του Χρίστου εν τφ γυναικωνίτη
(') Ή καθείς ; ηλοΐ το τέλος τοΰ στίχου.
(-) Ν. Ι. Γιαννόπουλος.
Επισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας, έν
TQ Έπετηρίδι Φιλολ. Συλλό/ου «Παρνασσού», τόμ. Ι.', 1914, σβλ. 269,
άριί). λστ\
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και του Ιΐροδρόμ εικονίζονται κατά σειράν οι έξης αγιοι
αρχιε
πίσκοποι Λαρίαης επτά εν δλω : (Είκ. σελ. 18, 21 καϊ 22).
1) «"Αγιος Θωμάς, αρχιεπίσκοπος
ΑαρΙσσης δ χορηάτης.»
2) «"Αγιος Κυπριανός, δ θαυματουργός, αρχιεπίσκοπος,
Αα·
ρίσσης».

Ό "Αγιος
Βησσαρίων

Διονύσιος,ό
ελεήμων, ό "Αγιος Μάρκος, ό ήσνχαοτής Hai ό "Αγιος
του Σωτήρος,
αρχιεπίσκοποι
Λαρίσης. Τοιχογραφία
ναοϋ
των
'Αγίων
'Αναργύρων
εν
Τρικχάλοκ.

ο) «"Αγιος 'Αντώνιος, δ Όμολογητής καϊ νέος θεολόγος, άοχιεπίσκοπος
Ααοίασης».
4) «"Αγιος Βησσαρίων, δ πρφην αρχιεπίσκοπος
Ααρίσσης».
5) «"Αγιος Διονύσιος, δ ελεήμων, αρχιεπίσκοπος Ααρίσσης.-.·.
β) «"Αγιος Μάρκος, δ ήσυχαστής, αρχιεπίσκοπο;
Ααρίσσης».
7) «"Αγιος Βησσαρίων, δ του Σωτήρος, αρχιεπίσκοπος
Αα·
ρίόσης».
Έ κ των ανωτέρω επισκόπων ώς αγίων γραψέντων Λαρίσης
είναι γνωστοί δ μεν Θωμά; ώς αρχιεπίσκοπος μετά το 15Η9 ίσως ( ; ),
δ δε Μάρκο , ώς τοποτηρητής Λαρίσης επί Βησσαρίωνος, θεωρού
μενος ώς άγιος και ώς τοιούτος είναι γνωστός ιστορικώς Μάρκος ό
ήγιασμένος. Χρονολογείται δε τφ 1449—1520 η τω 1538 — 1550.
(ι) If. Ι. Γιαννόπουλος,
Έπισκο.-ΐ. Καιάλ. Θεσσοιλί'ίς, εν Έπετηρίδι Φιλ. Συλλόγ. «Παρνασσοΰ», τόμ. Γ 1914, σ. 267, αριθ. λβ'. 'Αναφέρεται
ναό τοΰ Αεκιέννου (Oriens Christ. Orthodoxus, II) αχρονολονήτως,
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Ό δέ Σπυρίδων Π. Λάμπρος τίθησι τούτον ο*>ς επίσκοπον Τρίκκης
τφ 1499 -1520 ('). Ό Οέ Βησσαρίων, ό από Δημητριάδος προαχθείς
εις τον μητροπολιτικύν θρόνον Λαρίσης, άνεγνωρίσθη υπό της : 'Εκ
κλησίας ώς άγιος (2) συγχεόμενος συνήθως μετά τοΰ ομωνύμου ιδρυ
τού της μονής των Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου). Ό δέ ' Κυπριανός
αγνοείται και ώς αρχιεπίσκοπος και ώς άγιος' επίσης δέ καί Ô'Αντώ
νιος, όστις πότε ηκμασεν άγνοοϋμεν. Έ ν τινι δμως 'Ακολουθία τοΰ
'Αγίου 'Αχίλλειου, αρχιεπισκόπου Λαρίσης, εκδοθείση εν A i t a t i τφ
1882, φέρεται ό 'Αντώνιος ώς συντάκτης της άκολου,θίάς τοΰ "Αγίου
'Αχίλλειου ( 3 ). Ό δέ Διονύσιος, ό ελεήμων,
αγνοείται επίσης.
"Εχομεν γνωστυυς επτά Διονυσίους αρχιεπισκόπους Λαρίσης, ποίος
ομωςεκ τούτων έπωνυμεΐται ελεήμων καί τιμάται ώς άγιος;-—Άγνοοϋ
μεν. Διονυσιοι δέ ευρηνται τφ 1388, 1396, 1487—1490,1618,1654—
1659, 1662—1672 καί 1700.
- ^
Λιατί ό Μα κος έπωνυμεΐται «ό ήσυχαστής ;»
; ·
Ό δέ Βηοοα ίων διατί παρίσταται δίς; 'Εν μέν τη πρώτη εΐκόνι ώς νέος έ'χων μέλαν γένειον σφηνοειδές (εικόνων αριθ. 1), εν δέ
τη δευτέρα νέος επίσης έ'χων μέλαν γένειον πλατύ τετράγωνον; Ταΰτα
είναι ερωτήματα λυόμενα δι' αυτών των εικόνων.
Είναι δέ γνωστόν δτι έν τή 'Ακολουθία τοΰ Α γ ί ο υ Βησσαρίω
νος συγχέεται ό βίος τοΰ αγίου μεθ' ετέρου Βησσαρίωνος, ό δέ βιο
γράφος συνέπτυξε τα γεγονότα εις εν καί το αυτό πρόσωπον, εις δ
άπέδωκε καί την Ιδρυσιν της Μονής Μεγάλων Πυλών- τοΰ Σωτήρος
(κοινώς Δουσίκου, επί της ανατολικής πλευράς τής Πίνδου, τοΰ νό
μου Τρικκάλων).
. - ·.
Πάντες δέ οι γράψαντες ημέτεροι τε καί αλλοδαποί περί τοΰ αγίου
Βησσαρίωνος έ'σφαλον στηριΓόμενοι επί τε τής Ακολουθίας τοΰ αγίου
καί τίνων έκκλ. επιγραφών τής μονής Δουσίκου (*). 'Επί τής υπο
θέσεως δέ ταύτης πρώτος έχυσε φως ό Ί ω ά ν . Σακελλίων δημοσιεΰσας
έν τώ Β' τόμο„) τοΰ Δελνίου τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εται
ρείας (σελ. 1 6 - 2 0 ) το συνοδικύν καί πατριαρχικύν σιγγίλιον Διονυ-

(!) Σ. Π. Λάμπρος,
Έότία, 1894, αριθ. 22·, σελ. 349.
(2) Ν. Ι. Γιανόπ
ο υ λος, ώς <ϊνω, σελ. 261, αριθ. κζ' καί κη'.
(3) Ό αϊτός, ώς ανω, σελ. 256 αριθ. ο.'
(4) Βλέαε περί των γραψάντων περί 'Αγίου Βησσαρίωνος προχείρως, Ν.
Ι. Γιαννόπουλου,
Έπισκοπ. Κατάλ. Θεσσαλίας, έν Έπετηοίδι Φιλ.
2«λλ. «Παρνασσού», τόμ. Ι ' . 1914, σελ* 26?—263.
.
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σίου του Α', πατριάρχου Κων)πόλεως, του έτους 1490, εξ ου εμφαί
νεται δτι δ Βησσαρίων άνήλθεν από Δημητριάδος εις τον μητροπολιτικον θρόνον Λαρίσης (*)·
"Ετερος δε Βησσαρίων υποτακτικός του πρώτου έγένετο πρώτον
επίσκοπος Έλασσώνος καΐ Δομενίκου, άλλα μη γενόμενος δεκτός υπό
των κατοίκων επί πατριάρχου θεόληπτου, μετετέθη είς την έπισκοπήν
Σταγών. 'Από δε Σταγών εγένετο μητροπολίτης Λαρίσης. Ό δε βιο
γράφος του Ά γ . Βησσαρίωνος τα γεγονότα συγχέας έταΰτισε τοις
δυο Βησσαρίωνας είς έ'να.
'Ημείς δ' εν τοις 'Emano πικοϊς Καταλόγους Θεσσαλίας (-)
διακρίναντες τους δύο Βασσαρίωνας άπεδόσαμεν την Ιδρυσιν της
Μονής του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου) είς τον πρώτον
εσφαλμένως.
Άλλ' ή εικονογραφία του τοίχου της εκκλησίας τών 'Αγίων
'Ανάργυρων έρχεται να διαλευκάνη επαρκώς το ζήτημα δια της παρα
στάσεως τών δυο Βησσαριώνων μεταξύ ά'λλων μητροπολιτών Λαρίσης.
Διότι μεταξύ τών εικονιζόμενων 1ος μεν είναι «δ "Αγιος Βησ αοίων
δ ηρφην, αρχιεπίσκοπος Ααρίση », 7ος δε «d "Αγιος
Βησσαρίων
6 τοϋ Σωτήοος9 άρχιε π* σκοπός Λαρίσης». Ό ζωγράφος πλησιέστε
ρος προς τα πράγματα και τα πρόσωπα διαλευκαίνει το ζήτημα δια
τών λέξεων «d ηρφην»
ώς προς τον άπο Δημητριάδος Βησσα
ρίωνα, « d τοϋ
Σωτήρος»,
ώς προς τον από Σταγών δεύτερον
Βησσαρίωνα, ιδρυτήν της Μονής του Σωτήρος τών Μεγάλων Πυλών
Δουσίκου.
Και ή προσωπογραφία δε τών δυο Βησσαριώνων διαφέρει' καΐ δ
μεν πρώτος παρίσταται μελανόΒριξ μετά μακρού σφηνοειδούς μέλανος
πώγωνος' δ δε δεύτερος παρίσταται επίσης μελαν.')θριξ, άλλα μετά
πώγωνος μέλανος τετραγώνου' άμ(ρότεροι δε φέρουσι φελώνια πολυσταΰρια καΐώμοφόρια. Οι δυο τύποι ούτοι μετά ταύτα επικρατήσαντες
εν τη μεταγενέστερα ζωγραφική τέχνη αποδίδονται κοινώς εις τον
εκ τών δυο είς έ'να συγχωνευθέντα "Αγιον Βησσαρίωνα.
Οΰτως εν τη Άκολου&ία τοϋ 'Αγ. Βησσαρίωνος, έκδοθείση εν
'Αθήναις υπό Γεωργ. Καπότα τφ 1856, περιέχεται ολοσέλιδος εΐκών

ι
( ) ΆνεδημοσιεύΟη το Σιγγίλιον υπό Ζωσιμά Έ σ φ ι γ με ν ίτ ο ν, έν
τφ περιοδικφ «Προμηθεύς», έν Βόλφ, έτος Γ'. 1891, σελ. 216.
{*) ΈηεχηοΙς Φιλολ. Συλλόγ. «Παρνασσού», τόμ. Ι', 1914, σελ. 262—263.
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ύπο tòv τΰπον του πρώτου Βησσαρίωνος μετά σφηνοειδούς πώγωνος.
Έ ν Οέ τφ νάρθηκι τοϋ ναοϋ της κοιμήσεως της Θεοτόκου έπι του λό
φου της 'Επισκοπής εν "Ανω Βόλφ παρίσταται δ "Αγιος Βησσαρίων
μελανόθριξ μετά πλατέος τετραγώνου μέλανος πώγωνος ( s )' επίσης
δ' εν τ φ ναφ των ΕΙσοδίων της Θεοτόκου εν "Ανω Βόλφ* εν ταΐς
έκκλησίαις της Γοΰρας της επαρχίας 'Αλμυρού' έν τη εκκλησία της
Παναγίας έν Δεμιρλι της επαρχίας Φαρσάλων" εν ταΐς λοιπαΐς εκκλησίαις των Τρικκάλων καΐ άλλαχοϋ εΰρηται συνήθως δ δεύτερος τΰπος
του Ά γ . Βησσαρίωνος του Β ' . Τοϋτο δε Jtρoέρχεται κατά την μετά
ταύτα σΰγχυσιν τών δυο Βησσαριώνων έν ενί και τ φ αΰτφ προσώπφ'
διότι έν ταΐς έκκλησίαις τοϋ άνω Βόλου έ'δει να γραφή ή εΐκών του
'Αγίου Βησσαρίωνος του Α', τοϋ από Δημητριάδος, κατά το σιγγίλιον, μετά σφηνοειδοϋς πώγωνος μέλανος' έν δε τ φ καθεδρικφ ναφ
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έν Σταγοΐς (Καλαμπάκα) εν τε τφ
Ί ε ρ φ Βήματι και τφ νάρθηκι καλώς εγράφησαν αϊ εινόνες τοϋ Ά γ .
Βησσαρίωνος τοϋ Β ' τοϋ από Σταγών.
Έξαίρεσιν μοναδικήν αποτελεί ή έν τφ μΰακι τοϋ ναοϋ της Κοι
μήσεως της Θεοτόκου της Ά ν ω Μονής Ξένιας εικών εφ' ύγρφ τοϋ
Α γ ί ο υ Βησαρίωνος τοϋ Α', λευκότριχος μετά λευκού σφηνοειδοϋς
πώγωνος (τοιχογραφία τοϋ Ι Ζ ' αιώνος) μετά τών λοιπών συνήθων
Ιεραρχών τοϋ μΰακος, ην έδημοσιεΰσαμεν άλλοτε πανομοιοτΰπως
δια χρωμολιθογραφίας ( 2 ).
Το ζήτημα λοιπόν τών δυο Βησσαριώνων αρκούντως διαλευκαί
νεται δια της τοιχογραφίας τών Ά γ ι ω ν Ανάργυρων τών Τρικκάλων.
Έχομεν λοιπόν "Αγ. Βησσαρίωνα τον Α', τον από Δημητριάδος
(1490) «tòv πρώην» άρχιεπίσκοπον Λαρίσης και Ά γ . Βησσαρίωνα
τον Β', «ròv τοϋ Σατήοος», δηλ. τον ίδρυτήν της Μονής της Με
ταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος τών Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου), τον
από Σταγών κατά την λίαν δρθήν διάγνωσιν τοϋ σεβασμιωτάτου
επισκόπου Τρίκκης Hal Σταγών κ. Πολυκάρπου.
Ή σημείωσις λοιπόν, ην έδημοσίευσεν δ Ί ω . Σακελίων έκ τοϋ

(*) Ν. J. Gianopoulos, Les constructions byzantines de la région
de Détnetrias, εν τφ Bulletin de Correspond. Hellen., τόμ. XL1V, 1920,
σελ. 198—199, εΙκών 10.
2
( ). Ν. Ι Γιαννόπουλος,
εν Έηετηρίδι Φιλολ. Συλλόγ. «Παρνασ
σού», χόμ. Ζ ' , 1903, σελ. 222-224, πίν. Α' και Β/.

26
χειρογράφου χαρτφου κωδικός της μονής Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου) : «.1522 έιελειώ&η ή μονή Ίοοσίκου» και ή ετέρα περί του
θανάτου του 'Αγ. Βησσαρίωνος : «'Ιδού
οημειώ τους
φιλαναγνώστας μου και εν ΧΦ ήμϊν αγαπητούς τους αδελφούς δη δ κοι
νός na-jijg ημών Βησσαρίων άρχϊ επίσκοπος ΑαρΙσσης καΐ κΰήνορος της τοϋ ΔουαΙκου μονής άνεπαύ&η έν Κν επί έτος
Αδάμ
Χμ^' από δέ ΧΓ (=χριστογονίας) αφμα' ( = 1 5 4 1 )
Σεπτεμβρίου
15», άνήκουσι τ φ Ά γ ί ω Βησσαρίωνι τ φ Β', κτήτορι της μονής τυΰ
Σωτήρος Μεγάλων ΙΙυλών, άποβιώσαντι έν τή ύ π ' αύτοΰ άνεγερθείση
μονή τ φ 1541, Σεπτεμβρίου 15, δτε εορτάζει την μνήμην αύτοΰ ή
'Εκκλησία.
Μένει μόνον άλυτον, τόγε νυν έχον, το πρόβλημα, πότε και που
άπέθανεν δ "Αγιος Βησσαρίων δ Α', δ από Δημητριάδος ;
Κατά την έπιγραφήν του ναοΰ του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών
δ "Αγιος Βησσαρίων δ Β' ανήγειρε μικρόν ναόν εν τή μονή ταΰτη,
άποπερατωθείση τώ 1522 (κατά την ανωτέρω σημείωσιν), έχων συνεργόν και συμβοηθον και τον αΰτάδελφον αυτοΰ Ίγνάτιον, επίσκοπον
Καποΰας και Φαναριού. Βραδΰτερον δ' δ ανεψιός αυτοΰ Νεόφυτος
άνελθών εις τον μητροπολιτικόν θρόνον Λαρίσης τφ 1541 μετά τον
θάνατον βεβαίως του θείου αύτοΰ Βησσαρίωνος τοΰ Β' (1541), Σεπ
τεμβρίου 15, άνήγειρεν εκ δευτέρου τον ναόν τής μονής εύρυχωρότερον και μεγαλοπρεπέστερον «έν τούτω περικαλλεΐ
σχήματι»,
έχων
συμβοηθοίις και τους επισκόπους Λιτζας Λουκάν, Δημητριάδος Ι ω 
σήφ και Φαναριού Μαρτΰριον «τφ k £|<r' Μτει, (=7066
—
1558)
μηνΐ Νοεμβρίου οκτώ ϊνδικτιώνος α'» (')·
Τ φ δέ 1542 ήτο ήδη μητροπολίτης Λαρίσης δ Νεόφυτος, ανε
ψιός τοΰ *Αγ. Βησσαρίωνος τοΰ Β', διότι τ φ ετει τοΰτω εξεδόθη
γράμμα ίεροκυκλικόν εν μεμβράναις αποκείμενον εν τή Μονή Δουσίκου, εξ ου μανθάνομεν ori ή επισκοπή Περιστέρας μετά τών επισκο
πών Τρίκκης και Γαρδικίου ήσαν συγκεχωνευμέναι τή Μητοοπόλει
Λαρίσης, άπεσπάσθη δέ τότε ή επισκοπή Γαρδικίου (Ζάρκου νΰν),
χειροτονηθέντος Ιδίου επισκόπου. Έ ν τφ γράμματι δέ τοΰτω περι
γράφονται τα δρια τής επισκοπής Γαρδικίου κατά μαρτυρίαν ιερέων

(') Ίδέ «ροχείρως Ν. Ι. Γιαννόπουλου, Έχισκ. Κατάλ. Θεσσαλ. Έπετηρίς Φιλ. Συλλόγ. «Παρνασσού» Τόμ. Ι'. 1914 σελ. 263 και 266—267.
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και ενώπιον των μητροπολιτών Λαρίσης, τών προ ίου Νεοφύτου,
Βησσαρίωνος (του Β' ίσως και του Α') και Μάρκου, τών ύπο της
'Εκκλησίας ήγιασμένων. Έ ν τέλει δε υπογράφονται οι μητροπολΐται
θεσσαλονίκης Μητροφάνης, Θηβών Ίωάααφ,
Λαρίσης Νεόφυινς,
οι αρχιεπίσκοποι Λευκάδος Ά:οένιος,
Νέων Πατρών Γρηγόριος,
οί επίσκοποι Θεσσαλίας, 'Αγράφων 'Ιωακείμ, Σκιάθου Κύριλλος,
Θαυμακοΰ Ίωάσαφ,
Γαρδικίου Κε.φυτος,
Σταγών
Νεό,ντο;,
Λοιδωρικίου Ζαχαρίας, Ζητουνίου 'Αχίλλειος, 'Ραδοβισδίου Σνλ·
βεστρος. (*)
Παρίστανται δ' εν τη εκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου εν Τρικκάλοις, εν τφ Διακονικφ έν τοιχογραφία οί μητροπολΐται Λαρίσης
ώς άγιοι Βησσαρίων ό Β' φέρων φελώνιον πυλυσταΰριον και Νεόφυ
τος μελανόθριξ μετά βραχέος στρογγυλού μέλανος πώγωνος, φέρων
σάκκον άρχιερατικον πολυσταΰριον και επανωκαλΰμμαχον, άνέχοντες
την Μονήν Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου).
Έ ν τη 'Εκκλησία δε τών Α γ ί ω ν 'Ανάργυρων εΰρομεν διάφορα
εικονίδια μετά θαυμαστής λεπτότητος τέχνης έξειργασμένα, ήτοι'Ιερόν
Τρίμορφον άνω και κάτωθι τρεις μορφαί Ιεραρχών, περίαπτον δίπτνχυν, έτερον τρίπτυχον, εν ψ παρίσταται έν τφ μέσω ό "Αγιος Νικό
λαος δ Μυρέων, εκατέρωθεν δε επί τών φύλλων ό IC XC και ή MP
ΘΥ, μικρόν είκονίδιον παριστών έν θαυμαστή μικρογραφία την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος, έτερον τρίπτυχον, εν φ παρίσταται o ï c ' — X C '
καθήμενος επί θρόνου και ή Θεοτόκος και δ Πρόδρομος επί τών φύλ
λων λιτανεΰοντες κλπ.
'Επίσης δ' εντινι γωνία του Ίεροΰ Βήματος εΰρομεν άπεριμμένα
διάφορα σκεΰη, ήτοι υάλινους κανδήλας παλαιάς, ών τίνες πολύχρω
μοι καλλίστης τέχνης, δυο πλίνθους δπτας κεχρωματισμένας μετ' εγ
χρώμων χειρογράφων διακοσμήσεων, ξυλογλυφήματα θυρωμάτων τέμ
πλου, προσκυνητάρια και πλαίσια εΙκόνων εκ ξΰλου πεποικιλμένα εξ
έλέφαντος κλπ.
Δ.') "Αγιος 'Ιωάννης 6 Πρόδρομος. Ό ναός είναι δρομικός
του αυτοΰ ρυθμού, οίου και οί προηγούμενοι. Το τέμπλον είναι δλόγλυφον εκ ξΰλου και έπίχρυσον. Αί εικόνες είναι του Ι Ζ ' αιώνος αυ
στηρού βυζαντινού τΰπου. Ή τοιχογραφία του κυρίως ναού επεχρίσθη
1

Ι ) Κ. Δυοβουνιώτης,
σελ. 13—15.

Ιερός

Σύνδεσμος 1916, ΰριΐΚ φύλ. 279
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υπό των επιτρόπων εξωραϊσμού δή&εν χάριν ! Διετηρήθη δε αυτή εν
τε τ φ μΰακι και τφ τοίχψ της άνατολ. πλευράς του Ίεροΰ Βήματος
εν μέρει επιχρισθεΐσα.
Έ ν τη δυτική πλευρά και άνωθ-ι τήςδυτ. θΰρας εικονίζεται εφ'
ΰγροίς ή Κοίμηαι; τής Θεοτόκου, μόνη εκ των τοιχογραφιών διασωθεΐσα. Κάτωθι δε της εικόνος άναγινώσκεται ή εξής επιγραφή τής
άνιστορήσεως του ναοΰ ε φ ' υγροίς :
« ψ Άνεγέρΰ'η
καϊ άνιατορήϋη
6 πάναεπτος ovcoq καΐ &εϊο$
ναός χοϋ Τιμίου, 'Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου καΐ
Βαητιστοϋ
'Ιωάννου
δια οννδρο2 μη; κόπου χε καΐ δαπάνης τοϋ χρυαιμοτάζου
έν
κυρίου Νικολάου Χρυσωχόου καΐ των λοιπών τιμήοτάζων
των, τοϋ τε κύρ Νικο3 λάου Τζίατυρτξή
(;) κοί ίερομνήμονος καί κϋρ
νου ίερέος καϊ ηρωτοπαππα
καϊ κυρ Θεοδωσίον καϊ
καϊ Χαχζηγεωργίου
καϊ
νομοφύλακος,

αρχουοι
αρχόν
ΚωναταντΌαχιαρίου

4 καϊ 'Ιωάννου
Τξυριχζή καϊ 'Αλεξίου
Μαρχανξα
καϊ δρό
σου καϊ Δημητρίου
Παπα
καϊ χ ~ν επιλήπων
ενοριτών τής ένοοίας τοϋ Μεγάλου Νικολάου καϊ επί τής αρχιερατείας
χοϋ πανιε5 ροτίτου Μ(ητρο)πολίτου
Λαρίσης καϊ Τρίικης κύρ
'Ιακώ
βου έν $ίει tZPUB' dnò κτίσεως κόσμου, dna δέ Αείας
οικονο
μίας ΑΧΟΔ\ Ίνδικτιώνος
IB'».(=1674).
Ε . ) — "Αγιος
'Ιωάννης
6 'Ελεήμων,
πατριάρ
χης
'Αλεξανδρείας.—Παρεκκλήσιον
τής Φανερωμένης. Ό
ναός είναι του αύτοΰ ρυθμού οίου και οί προηγούμενοι. 'Ολόκληρος
δ ναός είναι κατάγραφος ε φ ' ΰγροΰ έν αρίστη διατηρήσει καί τεχνο
τροπία. Έκαστη πλευρά αύτοΰ διαιρείται εις τρεις σειράς: α') Έ ο ρ ταί, βίος, θαύματα καί πάθη του Χρίστου, β') Στηθατα, ήτοι προτομαί αγίων εντός κύκλων συμπεπλεγμένων μετά κλάδων καί φύλλων
αμπέλου, γ') Μάρτυρες καί άλλοι άγιοι ολόσωμοι.
Το τέμπλον είναι δλόγλυφον εκ ξΰλου καί έπίχρυσον. Ε π ί σ η ς
το 'Ιερόν Βήμα είναι κατάγραψον εξ αγιογραφιών. Έ π ί δε τής δυτ.
θΰρας του ναοΰ δεξιφ τφ είσιόντι εικονίζεται δ 'Αρχάγγελος Μιχαήλ
πατών γέροντα ήμιθανή, ώς εν τφ ναφ τής Α γ ί α ς Μαρίνης. "Ανω
θεν δε τής κεφαλής του γέροντος επιγραφή ε φ ' ΰγροΰ:
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«Φρήξον, ψυχή μου, τα δρώμενα, φρήξατε, πάντες αδελφοί
το πηκρον ποτήριον τον Φανάιου*.
Έ ν τ φ τέμπλω ή αριστερά θΰρα της προθέσεως έχει σταυρόν
μετά συμβολικών γραμμάτων:
IC

XC

FF
qy x 7
Τ7
θ7

κ7
θ"'

7

ëT
TP
Ύ'

G

;

x"
Τ7

κν
<[>' TP
vi7 Τ~'
W TP
ëP ëP
Fr ς"'
Χ' cp'

Ç'.) " ^ y t o ç Στέφανος.—Νεόδμητος,
μονόκογχος ναός,
άκαλλώπιστος εντελώς ε'σωθεν. "Ό να'ς οΰτος ή το παλαιότατος καθε
δρικός τών Τρικκάλων, ιδρυθείς, κατά τίνα επί σπονδύλου κίονος
έπιγραφήν, κατά τα μέσα του ΙΔ' αιώνος επί βασιλέως τών Σέρβων
Συμεών Ούρος (ή Οΰρεση) του Παλαιολόγου, δυναστεΰοντος εν Θεσ
σαλία και αδελφού του κράλοϋ της Σερβίας Στεφάνου Δουσάν,
εχουσαν ώδε : (')
«ΗΜΕΙΙΟΝ ΤΟ εγεγόνη [κ]α[τά]
την ήμέραν του εΰσεβεστά[τ]ου βασηλέος ημών Σημεον τ(οΰ]
Παλεολόγου και της εύσεβεστά5 [τ]ης δεσποίνης ημών *Άν[νης], άρχιερατεΰοντος Ν ί λ ο υ του παν(ιερω)(τάτου) μ(η)τρ(οπολίτου) Λ(α)ρ(ίσσης), να έ'χη τ(άς) άρ(άς) τ(ών)
τιη' (=318)
θεοφώρ'ον πα(τέρων) δσ(τις) » κτλ. λείπει.
Ι1) Την έπιγραφήν ταύιην εύρόντες εξω τοΰ λαού ιψ 1897, δ ce ως στρα
τιώτης διειρίβομεν εκεί, έδημοοιεύσαμεν έν τφ Bulletin de Correspondance
Hellénique της Γαλλ. Σχολή?; έν τόμφ XXIII, 1901, σελ. 406, αριθ. 21, πα
νομοιότυπους. "Εκτοτε δμως άπώλετο, διότι δεν έταν ύρομεν αυτήν. 'Επίσης
άνεδημοσιεύσαμεν αύιήν πανομοιοτύ.τως και έν TQ "Ε π ε τ η ρ ί δ ι τοΰ Φιλολογ. Συλλόγ. «Παρνασσού», ιόμ. Ε', 1901, σελ. 191—193.
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"Η συνέχεια της επιγραφής λείπει. Τα γράμματα ήσαν αρκούντως
ευμεγέθη κα! ένιαχοΰ συμπεπλεγμένα κα! συντετμημένα βραχυγραφικώς. "Ο δε χρόνος της έπίγραφής συμπίπτει μεταξύ του 1355—1371.
Ό ναός ούτος θα εκτίσθη αναμφιβόλως υπό τάς εξής συνθήκας :
Μετά τον θάνατον του δεσπότου τής Ελλάδος 'Ιωάννου 'Αγγέ
λου άπέστειλεν 6 βασιλεύς των Σέρβων Στέφανος Δουσαν τον στρατηγον αύτοΰ Γρηγόριον Πριλιούπ, ή Πριάλυμπον, κα! κατέκτησε την
θεσσαλίαν άνευ αντιστάσεως, προχωρήσας μέχρι Πτελεοΰ, οπού εκακοποίησε την εν τη πόλει ταύτη ΰπάρχουσαν Βενετικήν φρουράν (')·
Ό Καντακουζηνός έκστρατεΰσας κατά των Σέρβων κατέλαβεν
εν Θεσσαλίςι το Λυκοστόμιον και το Καστρί (δηλ. τα Τέμπη και το
επί τή Βοιβηΐδι λίμνη σωζόμενον ετι φροΰριον και δμώνυμον χωρίον
Καστρί)' άλλα προσβαλών καΐ τα καλώς ώχυρωμένα Σέρβια άπέτυχεν,
αναγκασθείς να υποχώρηση προς την Βέρροιαν κα! να κλείση είρήνην
μετά του κράλου τής Σερβίας Στεφάνου Λουσάν, έγκαταλιπών την
θεσσαλίαν υπό την σερβικήν κυριαρχίαν. Ό δε Στέφανος Δουσαν έξαπέστειλεν εις Θεσσαλίαν τον άδελφον αύτοΰ Συμεών Οΰρεσην τον
ΙΙαλαιολόγον, επιλεγόμενον καίΟύρός, αναθεμένος αύτώ την διοίκησιν τής Θεσσαλίας (1355—1371). (2)
" Ούτος ήδρευεν εν Τρικκάλοις κα! κατά τους χρόνους αύτοΰ ίδρΰθησαν αί πλεϊσται των εν Μετεώροις μονών ύπότοΰ μονάχου Νείλου,
πρώτου τής Σκήτεως Σταγών, και βραδΰτερον τοΰ 'Αθανασίου, προειπόντος τον θάνατον τοΰ Πριαλΰμπου καΐ την πρώτην επιδρομήν τών
Τούρκων. Ό δε υιός τοΰ Συμεών Ι ω ά ν ν η ς Ούρεσης μετά τον θάνα
τον τοΰ πατρός αύτοΰ, κληθείς ν ' άναλάβη τήν διοίκησιν τής Θεσσα
λίας, άπεποιήθη, αναθεμένος αυτήν τ φ Άλεξίω Άγγέλω, αυτός δε
άνελθών εις τήν τοΰ Μετεώρου Μονήν τής Μεταμορφώσεως, τοΰ
Πλατέος Λίθου, εκάρη μοναχός, μετονομασθείς Ί ω ά σ α φ (1371—1422),
διαδεξάμενος βραδΰτερον τον γέροντα αύτοΰ Άθανάσιον. Ό Ί ω ά 
σαφ μοναχός, κατά κόσμον δε Ιωάννης βασιλεύς, διετέλεσε δια βίου
μετά τόν θάνατον τοΰ 'Αθανασίου διάδοχος αύτοΰ, άπλοΰς μοναχός
το σχήμα κα! ονομασθείς Πχτήρ Μετεώρου, κατά τό επικρατούνεθος,
αποβιώσας κατά Φεβρουάριον τοΰ 1422—23. (3)
Ο Κ α ν τ α χ ο ν ζ. a. Ill—126.—Hopf, VII, 40.
Η Hopf, ώς ανω, 86 σ. 41.
( s ) Νίκος Α. Βέης, Συμβόλου είς τήν Ιστορία ν των Μετεώρων, εν Βυ·
ζαντίδι, τόμος Α', 1909, σελ. 236, λδ\
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Ό δε μητροπολίτης Λαρίσης Νείλος, δν αναφέρει ή επιγραφή,
αναφέρεται εν τοίς έπισκοπικοΐς καταλόγοις Θεσσαλίας τφ 1367.
Φαίνεται λοιπόν άριδήλως ότι ό σπόνδυλος κίονος, εφ' ου ή επι
γραφή, άνήκεν εις τον υπό του Συμεών Οΰρος ανεγερθέντα εις τιμήν
του Ά γ . Στεφάνου, επωνύμου προστάτου του Βασιλέως Στεφάνου
Δουσαν, ώς καί ή εν Μετεώροις μονή του 'Αγίου Στεφάνου, και εις
τήν πρωτοβουλίαν του Συμεών Οΰρεση αναμφιβόλως ©ς εθνικού προ
στάτου του Α γ ί ο υ Στεφάνου των Σέρβων.
e
O εν Τρικκάλοις δε ναός του 'Αγίου Στεφάνου ώς καθεδρικός
ναός συχνάκις αναφέρεται εν τοις κώδιξι της Μητροπόλεως Λα
ρίσης και της επισκοπής Τρίκκης, οΰσης ηνωμένης τότε μετά της
Μητροπόλεως Λαρίσης από τουΚί' αιώνος μέχρι που των μέσων τοΰ
I H ' , έν. φ ετελοΰντο κατ 9 εντολή ν τοΰ μητροπολίτου Λαρίσης χειροτονίαι επισκόπων Θεσσαλίας. (*)
"Ο ναός τοΰ 'Αγ. Στεφάνου έκάη τυχαίως τ φ 1S81 μετά τήν
προσάρτησιν της Θεσσαλίας τη Ελλάδι' μετά 15 ε'τη επεχείρησαν να
ανεγείρωσιν αυτόν μικρότερον, οίος είναι σήμερον. Τάς εικόνας καί
τα ιερά σκεΰη τοΰ ναοΰ διέσωσαν οι προσδραμόντες καί ήδη άπόκεινται εις τάς δυο μεγάλας ενοριακάς εκκλησίας, τήν της Φανερωμένης
καί τήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Μυρέων. .

ΓΛΥΠΤΑ
Έ ν Τρικκάλοις δεν ήδυνήθην ν ' άνεΰρω γλυπτά των βυζαντι
νών χρόνων ά'λλα, πλην τοΰ άνωτέρο) μνημονευθέντος θωρακίου εντετειχισμένου ώς υπέρθυρου τοΰ ναοΰ της Ά γ . Μαρίνης καί ετέρου
(*) Πρβλ. Κ. Δνοβοννιώτης. Συμβολαί εις τήν έκκλ. ίστορίαν της Μητρο
πόλεως Λαρίσης, έν τφ Ίερώ Σννδέσμω, έτος IB', περίοδ. β'. 1η Μαρτίου
1917, αριθ. τεύχ. 284. Έν τφ έν Τρικκάλοις ναφ τον *Αγ. Στεφάνου έχειροτονήθησαν οί έξης επίσκοποι : 1668 δ Λοιδωρικίου Παγκράτιος* 1669 ό Ραδο·
βισδίου Καλλίνικος* 1681 ό Ραδοβισδίου 'Αρσένιος* 1673 ό Λοιδωρικίου Γερ
μανός* 1687 ό Σταγών 'Αρσένιος* 1691 ό Λοιδωρικίου Συμεών 1683 ό Θαυμακοΰ "Ανθιμος. 1691 ό Θαυμακοΰ 'Αρσένιος* 1694 ό θαυμακοΰ Σεραφείμ*
1711 ό Ρασοβιδίου θεόκλητος* 1711 ό θαυμακοΰ Ζωσιμάς- 1719 ό Ζητουνίου
'Αθανάσιος* 1719 ό Ραδοβ δίου Καλλίνικος* 1723 ό Σταγών Θεοφάνης* 1732
ό Λοιδωρικίου 'Αθανάσιος* 1749 ό Σταγώ Φιλόθεος κλπ. (Πρβλ. «'legar ΣννΟεσμον» τοΰ 1917 έν συνεχεία).
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επί ορθογωνίου πλακός επεστρωμένης εν tfj βρύσει Γούρνφ δυτικώς
της γέφυρας του Ληθαίου, λευκού μαρμάρου (ΰψ. 0,70Χπλ. 0.65
καί πάχους 0,12), εφ' ής εν έγκοίλω κΰκλω είναι άναγεγλυμμένος
ρόδαξ σταυροειδής, άπολήγων κατά τάς κεραίας του σταυρού εις τρίφυλλον άνθΰλλιον, έχων δε τέσσαρα φΰλλα χιαστί έχφυόμενα εκ των
γωνιών άκτινοειδώς. Μεταγενέστερα δε χειρ ένεχάραξε κατά την άνω
άριστεράν γωνίαν της πλακός τα γράμματα ΠΟΛΙΟ και την χρονολογίαν «1737».

ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ό Πανιερ. Μητροπολίτης Τρίκκης καΐ Σταγών κ. Πολύκαρπος,
καθ' α ευμενώς άνεκοινώσατο ήμΐν, άνεκάλυψεν εντός του φρουρίου
Τρικκάλων τα ερείπια μεγάλου βυζαντινού ναοΰ του 'Αρχαγγέλου.
Ώ ς δε σώζεται εν τφ τόπφ παράδοσις, δ πολιούχος ην δ 'Αρχάγγελος
Μιχαήλ, δ δ' εν τφ φρουρίω ναός ετιματο έπ' ονόματι του 'Αρχαγ
γέλου καΐ ήτο δ καθεδρικός του επισκόπου ναός μέχρι του ΙΔ' ίσως
α'ιώνος επί Σερβοκρατίας, δτε άνηγέρθη υπό Συμεών Ούρός του Πα
λαιολόγου δ Ναός του 'Αγίου Στεφάνου. Τεκμήριον δε οτι ακόμη
καί τώρα Ιδιαιτέρως τιμάται δ 'Αρχάγγελος εν Τρικκάλοις, πλεΐσται
δε εΙκόνες αυτοΰ σψζονται παλαιαΐ και νέαι εις απαντάς τους ναούς
Τρικκάλων. Πότε κατεστράφη δ ναός; "Αδηλον. "ίσως επί Τουρκο
κρατίας, οτε κατέλαβον το φρουρών οί Τούρκοι. 'Ανασκαφή δέ τις
υπό την διεΰθυνσιν του Πανιερ. Μητροπολίτου κ. Πολυκάρπου και
δαπάνη ή του δήμου Τρικκαίων ή της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας θα
ήγεν εις πολλά σπουδαία ευρήματα διαφωτίζοντα την μεσαιωνικήν
ΐστορίαν του τε ναοΰ καί της πόλεως.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ SKEYH
Ό Πανιερ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών Πολύκαρπος
επέδειξεν ήμϊν εικόνας βυζαντινας μεγάλας καί μικρας τυυ Χρίστου,
της Θεοτόκου, των 'Αρχαγγέλων, των τριών ιεραρχών Θεσσαλίας
'Αχίλλειου, Βησσαρίωνος Λαρίσης καί ΟΙκουμενίου Τρίκκης και άλλων
αγίων. Εις άπάσας δέ τάς παλαιάς καί νέας εκκλησίας υπάρχει ή εί-
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κών του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή των 'Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γα
βριήλ, κατά την επιτόπιον παράδοσιν. Πολλαί δ' εκ των παλαιών
είκόνχν (Χρίστου, Θεοτόκου κτλ.) άνήκουσι τφ ναφ του 'Αγίου Στε
φάνου, διασωθεΐσαι εκ της πυρκαϊάς τφ 1881.
Έ ν δε τοις σκευοφυλακίοις τών νέων εκκλησιών σψζονται πο
λύτιμα Ευαγγέλια παλαιότατων εκδόσεων επηργυρωμένα μετά πολυ
τίμων λίθων καλής τέχνης, μετά μικρογραφιών αγίων, του βίου, τών
θαυμάτων και του πάθους του Χρίστου, τέχνης Καλαρρυτιωτικής.
Έ ν ταίς μικρογραφίαις δε ταΰταις τών αργυρών επενδύσεων τών
Ευαγγελίων συν ταις μικρογραφικαΐς παραστάσεσι τών Προφητών
καί Ευαγγελιστών και τών ιεραρχών της Εκκλησίας παρίστανται και
οί τρεις επιφανέστεροι τών Ιεραρχών Θεσσαλίας : 'Αχίλλειος, Βησσα
ρίων και ΟΙκουμένιος, αποτελούντες το 'Ιερόν Τρίμορφον, ούτως ει
πείν, τής Θεσσαλίας, ως έ/ 'Επτανήσω βλέπομεν συχνά εν τε τοις
ναοΐς και ταΐς ίδιωτικαΐς οΐκίαις το Ιερόν Τρίμορφον τών τής 'Ε
πτανήσου Αγίων: Σπυρίδωνος Κέρκυρας, Διονυσίου Ζακύνθου, ιεραρ
χών, καί Γερασίμου Κεφαλληνίας, οσίου Ιερομόναχου. 'Εκ του θεσσα
λικού δε τούτου Τριμόρφου αποδεικνύεται πόση ευλάβεια ύπήρχεν εις
τους Θεσσαλούς επί Τουρκοκρατίας προς τους ιεράρχας εκείνους, εις
ους ώφείλετο ή στερέωσις τής 'Εκκλησίας εν Θεσσαλία καί πόση αδια
φορία και άγνοια υπάρχει παρ' ήμΐν τοις ελευθέροις θεσσαλοΐς,
δός δ' ειπείν καί επιλησμοσΰνη άσύγγνωστος, ένφ τουναντίον έν 'Ε
πτανήσω διατηρείται άπαραμείωτος 6 σεβασμός προς το 'Ιερόν Τρί
μορφον αυτής.
'Επίσης σψζεται "Αγιον Ποτήριον άργυροΰν ενεπίγραφον του
από Λαρίσης Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου του Β.'
του Τρανού επιλεγομένου (1570). Πολλαί δε εΙκόνες εχουσι μικρογραφικάς συνθέσεις διαφόρων αγίων και εορτών και τους 24 οίκους τής
Θεοτόκου θαυμάσιας μικρογραφίας.
Έ ν Άλμυρφ τή 25fl 'Ιανουαρίου 1926.
Ν- Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είχεν εκτυπωθή ή ανωτέρω διατριβή του κ. Ν. Γιαννόπουλου^
οτε ελήφθη παρ' αΰτοΰ και ετέρα εικών, καθυστερήσασα, ή του
Νεοφύτου, αρχιεπισκόπου Λαρίσης (1541 καί εξής), ανεψιού του
3
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Βησσαρίωνος, ληφθείσα εκ τοιχογραφίας του ιεροί Βήματος του
εν Τρικκάλοις ναοΰ τοΰ Ά γ . Δημητρίου. Έ ν τη τοιχογραφία ταΰτη,
ήτις ανάγεται εις τον ΙΖ' αιώνα, δ Νεόφυτος παρίσταται ώς άγιος,

Ό

Ά^χιεπίοχοηος

"Αγιος Νεόφυκος, ανιψιός

Λαρίσης
τον

Βησσαρίωνος

μετά τοΰ θείου του, τοΰ 'Αγίου Βησσαρίωνος, άνέχων δια της δεξιάς
την Μονήν τοΰ Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών (Λουσίων). ΕΙς το
άκρον άριστερον φαίνεται ή χεΙρ τοΰ Βησσαρίωνος.
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