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«Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,  
 
την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού  
 
ημών. Σην τιμιωτέραν των Φερουβείμ και ενδοξοτέραν  
 
ασυγκρίτως των εραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον  
 
τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.»   
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                           ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σο τεύχος αυτό είναι το αποτέλεσμα της ομολογουμένως, φιλότιμης 

προσπάθειας των μαθητών της Β΄τάξης του Γυμνασίου μας. τα 

πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, εργάστηκαν με ζήλο και 

ενδιαφέρον, ασχολήθηκαν είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά και με δική 

τους πρωτοβουλία. υγκέντρωσαν πλούσιο υλικό ανατρέχοντας σε 

διάφορες πηγές, έντυπες ή ηλεκτρονικές και γνώρισαν μέσα απ΄αυτό 

σημαντικές στιγμές της χριστιανικής πίστης και ιστορίας.            

Θέμα της εργασίας τους είναι η ΠΑΝΑΓΙΑ και πως εκδηλώνεται η τιμή 

στο πρόσωπό Σης από τους πιστούς Θεσσαλούς. Καταγράφηκαν έτσι, οι 

Ιεροί Ναοί και οι Ιερές Μονές της Θεσσαλίας που είναι αφιερωμένες 

στην Παναγία και επισημάνθηκαν, ενδεικτικά ,κάποιες λεπτομέρειες. 

τόχος της δουλειάς τους δεν ήταν να δημιουργηθεί ένας πλήρης 

κατάλογος, αλλά να διαπιστώσουν τελικά ότι η Παναγία είναι από τα 

αγαπημένα πρόσωπα των πιστών, που για τη Φάρη της έχουν 

ανεγερθεί, δεκάδες ιεροί χώροι. 

Οι μαθητές που πήραν μέρος, με συντονισμό από τις καθηγήτριές τους,  

κ. Πούλιου Μαρία και κ. δούκου Αθανασία είναι:  

 Αγγέλη Αλκμήνη, Αλβανός Σριαντάφυλλος, Ανατολιώτη Φρυσούλα, 

Βλάχου Βασιλική, Βλαχούλης Παναγιώτης, Γαλάνη Πηνελόπη, 

Γαρουφαλιά Αρετή, Γκέκα Βασιλική, Γκέκα ταματίνα,          

Γκέκας Παναγιώτης, Γούρας Ζήσης, Δαγκλής Γιώργος,         

Ζαφείρη Ολυμπία, Κακανούλιας Δημήτρης, Καραμεσίνη Άννα-Μαρία, 

Καραμήτρου Έλενα, Κατσιγιάννη Φρύσα, Καψιώχας Βαγγέλης, 

Κρίσσαλης Λουκάς(ηλεκτρονική επιμέλεια), Μέγα Παναγιώτα, 

Μόρφου Φριστίνα, Νιαβής Μιχάλης, Νιάκα  Βικτωρία,Μπακάλη 

Κατερίνα,  Παλιούρας Απόστολος, ταυροθεοδώρου Εύα, Σσιρέβελος 

Παύλος, Σσιτσώνη Παρασκευή, Σσιτσώνη Φρυσούλα, Σσιτσώνης 

Βασίλης, Σσουκαλά Φρυσαυγή, Σσουλούφη Δέσποινα, Υάλλον 

Παναγιώτα, Υουρκιώτη Μαρία. 
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                    ΕΙΑΓΨΓΗ 

 1.    Παναγία 

 

Η Παναγία, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, είναι η μητέρα του Ιησού 
Φριστού. υχνά αναφέρεται με το όνομά της, Μαρία ή Μαριάμ στα 
εβραϊκά. Επίσης, αναφέρεται και ως Παρθένος Μαρία και Θεοτόκος ή 
Θεομήτωρ. Ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας από το γένος του 
Δαυίδ. Σους πρώτους τέσσερις αιώνες του χριστιανισμού σπανιότατα 
συναντώνται μαρτυρίες σχετικά με το πρόσωπό της. τη χριστιανική 
διδασκαλία κατέχει ξεχωριστή θέση. Ιδιαίτερη αναφορά στην Παναγία 
κάνουν και οι μουσουλμάνοι. Οι πληροφορίες που μας δίνει η Καινή 
Διαθήκη για το πρόσωπό της δεν είναι πολλές. λες σχεδόν 
αναφέρονται στο ρόλο της ως μητέρας του Ιησού κατά τη νηπιακή και 
παιδική του ηλικία, καθώς η Παναγία είναι κοντά στον Ιησού από τη 
Γέννηση μέχρι τη ταύρωσή Σου.  Έτσι, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
σαφής και πλήρης εικόνα για τη ζωή της γενικά. 
Σις περισσότερες πληροφορίες μάς παρέχει ο ευαγγελιστής Λουκάς. 
ύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, πάντως, η Παναγία γεννήθηκε στην 
Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας της, Ιωακείμ, ήταν ένας απλός κτηνοτρόφος. 
Για πολλά χρόνια ο Ιωακείμ προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί με τη 
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γυναίκα του Άννα. Σο ζευγάρι των πιστών προσεύχονταν και ζητούσαν 
από το Θεό να τους στείλει ένα παιδί. Σελικά, σε μεγάλη ηλικία ο 
Ιωακείμ και η Άννα απέκτησαν την Παναγία. ταν η Μαρία έφτασε σε 
ηλικία τριών ετών, οι γονείς της την αφιέρωσαν στο ναό του Θεού. τη 
χριστιανική παράδοση η στιγμή αυτή αναφέρεται ως Εισόδια της 
Θεοτόκου. Από το Ευαγγέλιο του Λουκά μαθαίνουμε ότι ήταν 
αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ και κατοικούσε στη Ναζαρέτ της 
Γαλιλαίας. Η πρώτη αναφορά στην Καινή Διαθήκη γίνεται με τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός είναι η στιγμή που 
εμφανίστηκε στη Μαρία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο αρχάγγελος της 
μετέφερε την ευχάριστη είδηση ότι θα έφερνε στον κόσμο τον Ιησού 
Φριστό, τον Τιό του Θεού.Ο αρχάγγελος Γαβριήλ της φανέρωσε ακόμα 
ότι και η συγγενής της Ελισάβετ, σύζυγος του Ζαχαρία, σε γεροντική 
ηλικία συνέλαβε υιό. Σην είδηση η Μαρία τη δέχτηκε με χαρά και βαθιά 
ταπεινοφροσύνη. Αμέσως έφυγε για να επισκεφθεί την Ελισάβετ που 
έμενε στην ορεινή Ιουδαία. Βλέποντάς την η Ελισάβετ την προσφώνησε 
με θεία έμπνευση «ευλογημένη μεταξύ των γυναικών». την Ελισάβετ η 
Μαρία έμεινε τρεις μήνες. Μετά γύρισε στη Ναζαρέτ, από όπου 
αναχώρησε συνοδευόμενη από τον Ιωσήφ για τη Βηθλεέμ. ύμφωνα με 
τον ευαγγελιστή Ματθαίο, μόλις ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι η Μαρία ήταν 
έγκυος, παρ’ ότι ήταν μόνο αρραβωνιασμένοι, σκέφτηκε να τη χωρίσει. 
μως, εμφανίστηκε στον ύπνο του άγγελος Κυρίου και του εξήγησε το 
υπερφυσικό της άσπιλης σύλληψης. ταν συμπληρώθηκαν 40 ημέρες 
από τη γέννηση του Ιησού, η Μαρία τον πήγε στο ναό. Εκεί ο υμεών 
προέβλεψε στην Παναγία το μελλοντικό της θρήνο για τον υιό της. 
χετικά με τη φυγή στην Αίγυπτο, η παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία 
ξεκουράστηκε κάτω από μια άγρια συκιά στο Ματαριγιέ, περιοχή του 
Καΐρου. Εκεί υπάρχει και η μοναδική πηγή γλυκού νερού της Κάτω 
Αιγύπτου. Λέγεται ότι το νερό αναβλύζει έπειτα από προσευχή της 
Παναγίας. υγκινητική είναι επίσης η διήγηση  για την τρυφερότητα 
του Ιησού όταν ήταν πάνω στο ταυρό. Ση στιγμή εκείνη εμπιστεύτηκε 
τη μητέρα του στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη. Η Παναγία 
ενταφιάστηκε στη Γεθσημανή, κοντά στους πρόποδες του όρους των 
Ελαιών. Εκεί η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
ίδρυσε περίπου 30 ναούς, έναν από αυτούς πάνω στον τάφο της 
Παναγίας. ύμφωνα με την παράδοση, το σώμα της Παναγίας δεν 
παρέμεινε στον τάφο, αλλά ανέβηκε στους ουρανούς. Αυτό ονομάστηκε 
μετάσταση.  
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2.  Η παράδοση γύρω από την Παναγία 

Από τον 4ο αιώνα και μετά ανεγέρθηκαν πολλοί ναοί προς τιμήν της 

Παναγίας. Ο αρχαιότερος από αυτούς βρίσκεται στην Έφεσο. τους 

βυζαντινούς χρόνους η Παναγία θεωρούνταν πολιούχος της 

Κωνσταντινούπολης. Λέγεται ότι έσωσε πολλές φορές την Πόλη από 

τους κατακτητές. ε ανάμνηση της βοήθειάς της δημιουργήθηκε ο 

Ακάθιστος Όμνος. Οι εκκλησιαστικοί ποιητές αναφέρονται στην 

Παναγία με πλήθος επιθέτων, όπως Αειμακάριστη, Τπερευλογημένη 

κ.ά. πουδαιότεροι ύμνοι για την Παναγία θεωρούνται οι Φαιρετισμοί 

και οι δύο Παρακλητικοί Κανόνες. ε όλη τη χριστιανοσύνη η Παναγία 

λατρεύεται με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. την εκκλησιαστική 

φιλολογία έχει αναπτυχθεί ο όρος «μαριολατρία». Η «μαριολατρία» 

μελετά ό,τι αφορά στην Παναγία. Ο ελληνικός λαός χρησιμοποιεί 

περίπου επτακόσιες επωνυμίες της Παναγίας, τοπικές και γενικές. Σην 

αποκαλεί Γιάτρισσα, Γρηγορούσα, Γοργοεπήκοο, Ακρωτηριανή, 

Ανωμερίτισσα, Φρυσοβουνιώτισσα, Εκατονταπυλιανή, Κυρά των 

Αγγέλων, Πλατυτέρα, Ελεούσα Θαλασσινή, Υανερωμένη, 

Μεγαλόχαρη κ.ά. 

 

3.  Οι εορτασμοί της Παναγίας 

Η εκκλησία έχει καθιερώσει πολλές γιορτές προς τιμήν της Παναγίας. 

Οι γιορτές αυτές ονομάζονται Θεομητορικές.  Έτσι, έχουμε τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου, που συνδυάστηκε με τον 

Ευαγγελισμό της ελληνικής εθνικής παλιγγενεσίας και που 

καθιερώθηκε πρώτη εθνική εορτή από τον Βασιλέα θωνα, τη Γέννηση 

στις 8 επτεμβρίου, την Κοίμηση στις 15 Αυγούστου, τα Εισόδια στις 21 

Νοεμβρίου που λέγεται και «ημέρα της Παναγίας της Αρχισπορίτισσας» 

ή «Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας» ή και της «Ξεσπορίτισσας"» 

ταυτιζόμενη με τις γεωργικές εργασίες, ή ακόμα και «Πολυσπορίτισσας» 

επειδή την ημέρα αυτή συνηθίζεται στα νησιά να βράζουν πολυσπόρια, 
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τη λεγόμενη «μαεργιά». Κυριότερη θέση κατέχει η Κοίμηση της 

Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Πριν από τον εορτασμό οι πιστοί κάνουν 

νηστεία. ε πολλά νησιά στολίζουν και τον επιτάφιο της Παναγίας. 

Σέλος ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι λεγόμενοι «χαιρετισμοί» προς την 

Παναγία που προηγούνται της εορτής του «Θείου Πάθους». ημειώνεται 

επίσης και μια ιδιαίτερη τελετουργία που συνηθίζεται στις Ιερές Μονές, 

η Όψωση της Παναγίας. 

4.  Τμνολογία 

Γενικά οι ύμνοι που αναφέρονται στη Θεοτόκο ονομάζονται Θεοτόκια 

που ψάλλονται είτε μεμονωμένα είτε σε ιδιαίτερες ακολουθίες στις 

Θεομητορικές εορτές. Κυρίαρχη θέση απ΄ όλους τους ύμνους που 

γράφτηκαν για να τιμήσουν τη Θεοτόκο είναι ο Ακάθιστος Όμνος που 

ψάλλεται στους ναούς την περίοδο της αρακοστής, ο οποίος και 

αναφέρεται στην ενσάρκωση του Ιησού Φριστού, τονίζοντας την 

απαρχή της σωτηρίας των ανθρώπων από του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου. πουδαίοι ύμνοι είναι και οι λεγόμενοι Φαιρετισμοί που 

ψάλλονται σε τέσσερις στάσεις τη Μεγάλη Σεσσαρακοστή. Άλλοι επίσης 

σημαντικοί ύμνοι είναι οι περιλαμβανόμενοι στον Μικρό και Μεγάλο 

Παρακλητικό Κανόνα, τα τροπάρια των οποίων τονίζουν ιδιαίτερα τον 

χαρακτήρα της μεσίτριας μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ταυτόχρονα 

την ευλάβεια των Φριστιανών, που ψάλλονται στις 14 πρώτες ημέρες 

του Αυγούστου, που προηγούνται της εορτής της Κοίμηση της Θεοτόκου. 

Μεγάλος επίσης αριθμός είναι οι διάφορες δεήσεις και ευχαριστίες που 

ψάλλονται στις ιερές ακολουθίες επίσης με χαρακτήρα μεσιτείας 

επικαλούμενες σε περιπτώσεις θεραπείας, δοκιμασίας, παρηγοριάς, 

καθώς και για ενίσχυση της πίστης αλλά και ειρήνη στην Εκκλησία 

γενικότερα, το περιεχόμενο των οποίων θα μπορούσε να συνοψιστεί στη 

φράση - προσευχή προς τη Θεοτόκο: 

"Σην πάσαν ελπίδα μου εις ε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με 

υπό την σκέπην ου". 
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5.   Προσωνύμια της Παναγίας 

τον Ελληνικό λαό η επίκληση της Παναγίας είναι η περισσότερο 

καθιερωμένη για τη Θεοτόκο Μαρία ή Αγία Μαρία, για τους Δυτικούς, 

που τις περισσότερες φορές ακολουθείται από προσωνύμιο π.χ. η 

κεχαριτωμένη, Βασίλισσα του κόσμου, ή Παντάνασσα, κ.ά. Σα 

προσωνύμια αυτά προέρχονται από διάφορους λόγους και αιτίες π.χ. 

τρόπου αγιογραφίας, ή παράστασης, (βρεφοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, 

θρηνούσα κ.λπ.), ή υπό τη θεολογική ιδιότητα (Ελεούσα, Κυρά, 

Μεγαλόχαρη, κ.λπ), ή από την παλαιότητα του εικονίσματός της 

(Μαυριώτισσα, Γερόντισσα, κ.λπ.), ή από τον τρόπο εύρεσης της εικόνας 

της (Θεοσκέπαστης, πηλαιώτισσας, Πλατανιώτισσας, Πορταΐτισσας, 

Μυρτιδιώτισσας, Υανερωμένης, Υιδού κ.ά.), καθώς επίσης και από τον 

τόπο προέλευσης της εικόνας π.χ. Αθηνιώτισσα, Αργοκοιλιώτισσα 

(Νάξου), Βατοπεδινή, Πολίτισσα,Χαριανή κ.ά., ή ακόμη και από 

ιδιάζοντα γνωρίσματά της π.χ. Λογγοβάρδα, Παλατιανή, 

Ολυμπιώτισσα κ.λπ. Επίσης προσωνύμια απαντώνται και από τον 

κτήτορα του αφιερωμένου ναού (π.χ. Καλλιγού, Λυκοδήμου κ.λπ.). 

Σέλος απαντώνται προσωνύμια που δίνονται ανάλογα της εποχής και 

των εργασιών που συμπίπτει η εορτή της π.χ. Υλεβαριανή, 

Μεσοσπορίτισσα, Ακαθή (=εκ του Ακάθιστου ύμνου) κ.λπ. Πολλές δε 

Μονές, χωριά, χερσόνησοι και νησίδες των χριστιανικών χωρών 

φέρουν το αυτό όνομα. 

 

6.   Ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία 

Εκατοντάδες μοναστήρια και χιλιάδες ναοί σε όλο τον κόσμο είναι 

αφιερωμένοι στην Παναγία. Κάθε τόπος προσδίδει στην Παναγία ένα 

επίθετο. Αυτό το βλέπουμε και στους ναούς που είναι αφιερωμένοι στη 

χάρη Σης. Η μονή π.χ. Παναγίας ουμελά ή μονή ουμελά είναι ένα 

πασίγνωστο χριστιανικό ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Σραπεζούντα. 

Επί 16 αιώνες αποτελεί σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Άλλοι 

σημαντικοί ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία είναι: 
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 Γοργοεπήκοου, Αθήνα(κοντά στη μητρόπολη) 

 Καθεδρικός, Αθήνα 

 Καπνικαρέας (ή Καμουχαρέας) 

 Ευαγγελιστρίας, Σήνος 

 Εκατονταπυλιανής, Πάρος 

 Κοιμήσεως, Υολέγανδρος 

 Πορταϊτισσας, Αστυπάλια 

 Έλωνα, Λεωνίδιο 

 Αχειροποίητου, Θεσσαλονίκη 

 Καστριανής, Κέα 

 Κάστρου, Λέρος 

 Λιαουτσάνισσας, Κύμη 

 Μενετών, Κάρπαθο 

 Πόρτας, Σρίκαλα 

 Ρόμβης, Αττική 

 Φιλιαδού, Εύβοία 

 Φρυσαφίτισσας, Μονεμβασιά 

 Φρυσοσπηλαιωτίσσης 

 Φωριανής, Φάλκη  

κ.ά. 

Παράλληλα, κάποιες ακόμα Ιερές Μονές Παναγίας (εντός Ελλάδος) 

είναι: 

 Αγκαράθου, Κρήτη 

 Αργοκοιλιώτισσας, Νάξος 

 Αιμιαλών, Γορτυνία 

 Ακρωτηριανής, ητεία 

 Άλσους, Κως 

 Αμπελακιώτισσας, Ναύπακτος 

 Αναφωνήτριας, Ζάκυνθος 



 
10 

 

 Βλαχέρνας, Κέρκυρα 

 Γαλακτοτροφούσας, Ασπροπόταμος 

 Γενέσιον της Θεοτόκου, Χαρά 

 Γιάτρισσας, Λακωνία 

 Δίμισβας, Μεσσηνία 

 Δροσιανής Μονής, Νάξος 

 Εικοσαφοινίσης, Παγγαίο 

 Εξακουστής, Ιεράπετρα 

 Ζωοδόχου Πηγής, Πόρος Σροιζινίας 

 Θεοτόκου, Όδρα 

 Θυμιανής, φακιά 

 Καθαρών, Ιθάκη 

 Καρδιώτισσας, Κρήτη 

 Κατωπολιανής, Αμοργός 

 Κεράς, Λασίθι 

 Κομνηνείου, τόμιο Λάρισας 

 Κυράς, Κάρπαθος 

 Κυρίας των Αγγέλων, Κρήτη 

 Μεγάλου πηλαίου, Καλάβρυτα 

 Μεγαλόχαρης, Σήνος 

 Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμος 

 Μυρτιδιώτισσας, Κύθηρα 

 Νίκους, Κύθνος 

 Ομπλού, Αχαΐα 

 Παληανής, Κρήτη 

 Παναχράντου, Άνδρος 

 Παντάνασσας, Μυστράς 

 Παραμυθίας, Ρόδος 

 Πεντέλης, Αττική 
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 Προυσιώτισσας, Ευρυτανία 

 αββαθιανών, Κρήτη 

 κιαδενής, Ρόδος 

 κριπούς, Ορχομενός 

 πηλιανής, Νίσυρος 

 Σατάρνας, Ευρυτανία 

 Σουρλιανής, Μύκονος 

 Σσαμπίκας, Ρόδος 

 Τψενής, Ρόδος 

 Υανερωμένης,Λευκάδα 

 Υιλοσόφου, Δημητσάνα 

 Φάρου, Λειψά 

 Φρυσοσκαλίτισσας, Κίσαμος 

κ.ά. 

 

Επίσης και οι ναοί των άλλοτε Μονών "Μεγάλη Παναγιά" της 

Καισαριανής, Δαφνίου, της Παναγίας της "Αθηνιώτισσας" που είχε 

μετατραπεί ο Παρθενώνας. 

Από τους αφιερωμένους στην Παναγία ιερούς ναούς της Δύσης,  

σπουδαιότερος είναι η Παναγία των Παρισίων. την Ανατολή εκτός 

από τον καθεδρικό ναό της Ναζαρέτ, σημαντικός ναός είναι η Παναγία 

του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη. 
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                       ΘΕΑΛΙΑ 

 

 

Η Θεσσαλία από τους αρχαιότατους χρόνους ακόμα, με τους μύθους και 

τους θρύλους της, αναγνωριζόταν ως η πανάρχαια κοιτίδα της 

θρησκείας και του πολιτισμού του ελληνικού έθνους. Από πολύ νωρίς η 

Θεσσαλία διακρίθηκε για την εξάπλωση και διάδοση του χριστιανισμού 

σε μεγάλο αριθμό χριστιανών μαρτύρων, κληρικών και λαϊκών. 

Δημιουργήθηκε έτσι πλήθος επισκοπών στη Θεσσαλία , με κληρικούς και 

κυρίως επισκόπους, διακρινόμενους για τη θεολογική τους κατάρτιση, 

την ηθική και γραμματική τους παιδεία σε καιρούς μάλιστα χαλεπούς 

και κρίσιμους για τον ελληνισμό. Πολλοί από τους επισκόπους αυτούς 

κατατάχθηκαν στη χορεία των Αγίων της εκκλησίας, ενώ άλλοι 

ανήλθαν στον πατριαρχικό οικουμενικό θρόνο ή σε άλλα υψηλά 

αξιώματα. 

 

ήμερα, εκκλησιαστικά η Θεσσαλία χωρίζεται στις εξής Μητροπόλεις: 
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Συρνάβου 
Ιερά Μητρόπολη Σρίκκης και ταγών-Μετεώρων 
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Υαναριοφερσάλων 
Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού  
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       Α.  Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Συρνάβου 

Κατείχε ανέκαθεν την πρώτη θέση ανάμεσα στις θεσσαλικές επισκοπές. 

Σο έργο της περίλαμπρο και επαινετό ως σήμερα και η προσφορά της στη 

διατήρηση και στερέωση της ορθόδοξης μαρτυρίας και γνήσιας 

χριστιανικής παράδοσης μεγάλη και ουσιαστική. 

 

 
Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το έτος 324 

ανακηρύχθηκε τιμητικά , σύμφωνα με την παράδοση, από το Μέγα 

Κωνσταντίνο το θεμελιωτή του Φριστιανισμού και της βυζαντινής 

αυτοκρατορικής εξουσίας, σε αρχιεπισκοπή, με όλα τα προνόμια 

ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας που συνεπάγεται εκκλησιαστικά ο τίτλος 

αυτός. Διακόσια έτη αργότερα, το 531, με τοπική ύνοδο που 

συγκλήθηκε στην πόλη της Λάρισας, ανακηρύσσεται η Λάρισα σε 

μητρόπολη με επικεφαλής όλων των θεσσαλικών επισκοπών.  

Από το έτος 1734 ο μητροπολίτης Λαρίσης φέρει τον τίτλο «Λαρίσης και 

Συρνάβου» που ισχύει έως και σήμερα.  
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Η καθέδρα των μητροπολιτών Λαρίσης για πολλούς αιώνες είχε 

μεταφερθεί από τη Λάρισα στα Σρίκαλα, διότι η Λάρισα εξαιτίας των 

βαρβαρικών επιδρομών, είχε καταστεί ακατοίκητη και έρημη, ενώ με 

την τουρκική κατάκτηση το 1391, επί Βαγιαζήτ του Α', είχε καταντήσει 

τουρκόπολη χωρίς χριστιανούς κατοίκους. 

Οι μητροπολίτες της Λάρισας επανήλθαν οριστικά στην κανονική τους 

έδρα, τη Λάρισα μετά από τέσσερις αιώνες, το 1739, οπότε 

ανασυστήθηκε η επισκοπή Σρίκκης, με πατριαρχικό συνοδικό γράμμα 

του Οικουμενικού Πατριάρχη Νεοφύτου Γ' (Απρίλιος 1739) και ο 

μητροπολίτης Λαρίσης Ιάκωβος Β' (1734-1749) εγκατέλειψε τα 

Σρίκαλα και εγκαταστάθηκε στη Λάρισα όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.  

Οι μητροπολίτες της Λάρισας που λάμπρυναν και έκλεισαν τον ιστορικό 

τους θρόνο με την οσιακή και κατά Φριστόν ζωή τους, την πλούσια και 

πολυσχιδή εκκλησιαστική τους δράση και το φιλανθρωπικό και 

κοινωνικό τους έργο τιμήθηκαν με το φωτοστέφανο της αγιοσύνης και 

κατατάχθηκαν στο τοπικό αγιολόγιο της εκκλησίας μας. 

Δε θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στον κατεξοχήν άγιο ιεράρχη, τον 

πολιούχο και κραταιό προστάτη της Λάρισας 'Αγιο Αχίλλειο, με τον 

περικαλλή και επιβλητικό ναό του που δεσπόζει στην πόλη και στον 

οποίο φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός το τίμιο λεψανό του, που 

επανήλθε στη θέση του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μετά από 

περιπέτειες και περιπλανήσεις αιώνων. 

Ο 'Αγιος Αχίλλειος, ένας από τους διαπρεπέστερους ιεράρχες των 

πρώτων χριστιανικών χρόνων, του Δ' αιώνα, δεν αποτελεί ουσιαστικά 

κεφάλαιο και κόσμημα μόνο για την τοπική εκκλησία της Θεσσαλίας και 

της Λάρισας ειδικότερα, αλλά γενικότερα για τον χριστιανισμό στους 

δύσκολους καιρούς της εξάπλωσης και διάδοσής του. Είναι ο πρώτος 

γνωστός επίσκοπος της Λάρισας, με τον τίτλο του αρχιεπισκόπου και 

θεωρείται εισηγητής της νέας θρησκείας της αγάπης και της συγνώμης 

του Φριστιανισμού στην περιοχή. 

Μετά τον 'Αγιο Αχίλλειο Λαρίσης, ακολουθεί επί 10 σχεδόν αιώνες μία 
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λαμπρή σειρά ιεραρχών που με το έργο και την παρουσία τους κόσμησαν 

και τίμησαν τον ιστορικό μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλικής 

πρωτεύουσας. ε τοιχογραφία του 1627 στο βόρειο νάρθηκα του ναού 

των Αγίων Αναργύρων Σρικάλων, απεικονίζονται οι επτά άγιοι 

αρχιεπίσκοποι της Λάρισας. ύμφωνα με τις επιγραφές του είναι οι: 

Θωμάς ο Φωριάτης, Κυπριανός ο Θαυματουργός, Αντώνιος ο 

Λογιώτατος και Νέος Θεολόγος, Βησσαρίων ο πρώην, Διονύσιος ο 

Ελεήμων, Μάρκος ο Ησυχαστής και ο Βησσαρίων του ωτήρας. 

Σο ότι εικονίζονται σε ναό των Σρικάλων και όχι της Λάρισας, της 

οποίας ήταν μητροπολίτες, οφείλεται στο γεγονός ότι επί αιώνες τα 

Σρίκαλα αποτέλεσαν την καθέδρα των μητροπολιτών της Λάρισας. 

Σέλος, σημαντικό είναι να αναφερθούν και τα ονόματα τριών 

μητροπολιτών Λάρισας, ηρωικών μορφών και εθνομαρτύρων. Ο 

λεοντόθυμος ιεράρχης Διονύσιος Β΄ ο Υιλόσοφος που χλευαστικά τον 

αποκάλεσαν κυλόσοφο, ο οποίος με το παράτολμο και πρόωρο 

επαναστατικό του κίνημα κατά των Σούρκων βρήκε μαρτυρικό θάνατο 

στα 1601 στα Γιάννενα, ο Διονύσιος Ζ΄ Καλλιάρχης, ο οποίος μετατεθείς 

στη μητρόπολη Εφέσου στις 10 Απριλίου 1821, Κυριακή του Πάσχα, 

απαγχονίστηκε από τους Σούρκους μαζί με τον Γρηγόριο τον Έ΄ και τον 

Πολύκαρπο Μπιθικούση τον Δαρδαίο, τον οποίο στα 1821 οι Σούρκοι με 

εντολή του Δράμαλη Πασά καρατόμησαν. Και οι τρεις αυτοί 

μητροπολίτες της Λάρισας, με το φωτοστέφανο του μαρτυρίου τους και 

το αίμα τους, κατέχουν εξέχουσα θέση στο υναξάρι της Εκκλησίας μας 

και του Έθνους. 

Η Λάρισα όμως, δεν τιμά μόνο τους αγίους επισκόπους της, αλλά κυρίως 

το πρόσωπο της Παναγίας που πολλές φορές μέσα στη ροή της Ιστορίας, 

δέχθηκε τις θαυματουργικές πραγματικά αμέτρητες ευεργεσίες της 

Κυρίας Θεοτόκου, τόσο κατά το παρελθόν όσο και στους νεώτερους 

χρόνους. Γι’ αυτό και σε κάθε Ιερό Ναό της πόλεως υπάρχει μεταξύ 

άλλων και μία εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, που 

πραγματικά προστατεύει, φυλάττει και αγιάζει εκείνους που με 

πραγματική ευλάβεια και αληθινή πίστη προστρέχουν στη Φάρη Σης. 
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το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, η αρχαία 

αμφίπλευρη εικόνα της Παναγίας της Ορφανοτρόφου, στον Ιερό Ναό 

των Αγίων Σεσσαράκοντα Μαρτύρων η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, 

στον Άγιο Νικόλαο η Παναγία η Γλυκοφιλούσσα, στον Άγιο Αθανάσιο 

η παλαιά εικόνα της Ελεούσας, στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και 

Παύλο η Παναγία η Εσφαγμένη, στην Ανάληψη η Παναγία η ουμελά, 

στον Άγιο Δημήτριο η Παραμυθία και άλλες πολλές. μως πολλοί είναι 

και οι Ιεροί Ναοί ή οι Ιερές Μονές που έχουν αφιερωθεί στο όνομά Σης.  

 ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ   

Παναγία η Υανερωμένη: Σύρναβος,  

Ζωοδόχος  Πηγή :Λάρισα, Αργυροπούλι, Αρμένιο, Αναγέννηση, 

Μέλισσα, Ελάτεια,  

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου : Ροδιά, Ευαγγελισμός,  

Κοίμηση της Θεοτόκου : Αμπελώνας, Ραψάνη, Νέες Καρυές, Λοφίσκος, 

Μεσοράχη,  

Γενέσιον της Θεοτόκου : Αιγάνη, Ελευθέριο, πηλιά.  

ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ 

 Κομνήνειος Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο τόμιο 

Ι. Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσας στη Ραψάνη 

Ι. Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Πυργετό 
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1.  Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας 

 

ταν κάποιος ευλαβής Φριστιανός θέλει να καταθέσει τον πόνο της 

ψυχής του και να προσευχηθεί στη Φάρη της Παναγίας μας, καταφεύγει 

στην Παναγία της Λάρισας, και στον εκεί θαυμάσιο πραγματικά και 

μεγαλόπρεπο Ιερό Ναό Σης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, γνωστή 

ακόμη με την παλεά ονομασία της, η Παναγία στα Σαμπάκικα. 

Μια όμορφη συνοικία, με ευσεβείς Φριστιανούς, κοντά στον ποταμό 

Πηνειό, που άλλοτε δέσποζε το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας και 

σήμερα υψώνεται θεόρατος και μεγαλειώδης ο νέος θαυμάσιος Ιερός 

Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, με τα ουρανομήκη κωδωνοστάσια και 

φυσικά το χαριτόβρυτο αγίασμα της Παναγίας μας, το οποίο χρόνια 

τώρα ποτίζει και τη διψασμένη γη των πατέρων μας, αλλά και ξεδιψά 

και θεραπεύει τις αθάνατες ψυχές μας. 

Ας δούμε σε λίγες γραμμές το ιστορικό της Ιεράς Εικόνος αλλά και του 

Αγιάσματος της Παναγίας μας. 

Μέχρι τα τέλη της Σουρκοκρατίας, οι πιστοί Φριστιανοί της συνοικίας 

Σαμπάκικα εκκλησιάζονταν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου 

Αχιλλείου. Εκεί ζούσαν τη μυστηριακή και λειτουργική ζωή της 
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Εκκλησίας μας, εκεί συμπροσεύχονταν και εκεί, κοντά στον Πολιούχο 

μας, τρέφονταν πνευματικά, δεχόμενοι καθημερινά τη Φάρη Σου και την 

ευλογία Σου.  

Γύρω στο 1877 οι κάτοικοι των Σαμπάκικων σκέφθηκαν να ανεγείρουν 

σε ένα κεντρικό σημείο της γειτονιάς τους ένα μικρό Παρεκκλήσιο της 

Παναγίας της Υανερωμένης, κοντά στο ήδη υπάρχον Κοιμητήριο για να 

τους διαφυλάττει η Παναγία πάντοτε από τους καθημερινούς κινδύνους. 

ε λίγο καιρό, τον ίδιο χρόνο, μια ενάρετη Μοναχή η Γερόντισσα 

Θεοφανία, απεφάσισε να εγκατασταθεί στο Θεομητορικό αυτό Κάθισμα 

της Υανερωμένης και να ασκεί τα μοναχικά της καθήκοντα δοξάζοντας 

καθ’ ημέραν το Θεό. 

Η Μοναχή Θεοφανία ζούσε κατά Φριστόν, ασκήτευε στο ταπεινό κελάκι 

της, ενατένιζε τους τάφους των κεκοιμημένων νεκρών και προσευχόταν 

για την ανάπαυσή τους, ενώ συγχρόνως καλλιεργούσε με τον 

υποστηρικτικό λόγο της τους ευλαβείς προσκυνητές που κατέφθαναν 

στη Φάρη της Παναγίας μας. 

Η πίστη μας είναι καθαρά βιωματική και εμπειρική αλλά είναι και 

αποκαλυπτική, γι’ αυτό και συνεχώς ακόμη και στις μέρες μας 

δεχόμαστε ιερές αποκαλύψεις, θαυματουργικές ευρέσεις αγίων εικόνων 

αλλά και θαυμαστές φανερώσεις του Θελήματος του Θεού. 

Έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε την πρώτη φορά στον ύπνο της Μοναχής 

Θεοφανίας που διακονούσε στην Παναγία, ο Παντογνώστης Κύριος και 

της υπέδειξε ότι στο βάθος του μαγγανοπήγαδου του Ιερού Ναού, 

υπάρχει ιερά εικόνα της Παναγίας μας και βρίσκεται εκεί από πολλά 

χρόνια. 

Η Μοναχή και ασκήτρια Θεοφανία διερωτάται εάν ήταν όντως άξια να 

δει τον Κύριον και Σον παρακαλεί νύχτα και ημέρα να την επισκεφθεί 

και πάλι προκειμένου να μπορέσει να ερμηνεύσει το σημείο. 

Και, ω του θαύματος! Βλέπει πάλι σε όνειρο αυτή τη φορά την Κυρία 

Θεοτόκο, η οποία ως απαστράπτουσα και με τη μορφή λαμπερής 

γυναίκας, οδηγεί τη Μοναχή στο πηγάδι και εκεί της δεικνύει το βυθό, 

όπου αναβλύζει το νερό του Αγιάσματος και στον οποίο είναι θαμμένη η 

αγία εικόνα της Θεομήτορος. 
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Σο λόγο έχει τώρα ο Ιερεύς του Ναΐσκου, ο Νεωκόρος και οι συνεργάτες 

του Ιερού Ναού και κυρίως ο Επίσκοπος της Λαρίσης Νεόφυτος, ο 

οποίος μόλις πληροφορείται το θαυμάσιο γεγονός συζητά με τη μοναχή 

Θεοφανία και προσευχόμενοι ετοιμάζουν Εγκύκλιο μέσω της οποίας ο 

Μητροπολίτης καλεί Ιερείς και λαϊκούς να παραστούν όλοι στη 

μεγαλοπρεπή τελετή ευρέσεως και φανερώσεως της αγίας εικόνος. 

Και όντως, την επομένη ημέρα, σχηματίζεται μεγαλόπρεπη πομπή προς 

το πηγάδι, με επικεφαλής τον Επίσκοπο της τοπικής Εκκλησίας, 

Αρχιερέα Νεόφυτο, το Ιερατείο, τους Άρχοντες και το λαό του Θεού, τα 

παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατούν τα λάβαρα και τα εξαπτέρυγα 

της Πίστεώς μας και όλοι μαζί τελούν την Ιερά Παράκληση προς την 

Τπεραγία Θεοτόκο. 

Μετά τη λήξη της Ιεράς Παρακλήσεως, αρχίζουν οι ειδικοί να αντλούν 

το νερό, οπότε σιγά – σιγά στο βυθό του μαγγανοπήγαδου φανερώνεται 

η αγία εικόνα της Τπεραγίας Θεοτόκου χτυπημένη από τη φθορά του 

χρόνου και λασπωμένη! 

Η μικρή καμπάνα του ξύλινου κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού καθώς 

και οι γλυκόηχες καμπάνες του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου 

Αχιλλίου ηχούν δυνατά και πανηγυρικά και ολόκληρη η πόλη της 

Λάρισας χαίρει χαράν μεγάλην ότι δέχθηκε μια τόσο μεγάλη 

Θεομητορική επίσκεψη και ευλογία. 

Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος με δάκρυα στα μάτια λαμβάνει στα 

αρχιερατικά του χέρια την αγία εικόνα, την περιποιείται, τις αφαιρεί τα 

λασπόνερα και ηγείται μεγαλειώδους λιτανεύσεως προς το 

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, όπου εκεί εναποτίθεται η 

Φαριτόβρυτος Ιερά Εικόνα προς προσκύνηση από τους πιστούς για 

σαράντα ημέρες. 

Πλήθη πιστών συρρέουν καθημερινά στη Φάρη της Παναγίας μας για να 

λάβουν μεγάλη ευλογία από τη θαυμαστή αγία εικόνα Σης, στην οποία 

απεικονίζεται η Τπεραγία Θεοτόκος με βασιλικά ενδύματα να κρατά στο 

αριστερό Σης χέρι όρθιο τον Βασιλέα Τιό Σης, τον Κύριό μας Ιησού 

Φριστό και στο δεξί Σης χέρι ένα πανέμορφο άνθος, ενώ Σην 

περιστοιχίζουν και Σην υμνούν δύο Αρχάγγελοι με ανοικτά τα 



 
21 

 

προστατευτικά, αρχαγγελικά τους πτερύγια. 

Σο Ιερό εικόνισμα αν και εικονίζει την Παναγία του Ακαθίστου ή αλλιώς 

«Ρόδον το Αμάραντον», ονομάζεται από τον Επίσκοπο ΖΨΟΔΟΦΟ 

ΠΗΓΗ, επιγραφή που αργότερα τοποθετήθηκε στο πανέμορφο αργυρό 

πουκάμισο που φιλοτεχνήθηκε προς τιμήν της Παναγίας μας και 

μεταφέρθηκε μόνιμα στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό Σης, που 

ανοικοδομήθηκε σύντομα προς τιμήν της Ζωοδόχου Πηγής και του 

θαυματουργικού Αγιάσματός Σης. 

Ο πρώτος Ναός, Βασιλικού ρυθμού, κοσμεί τώρα την περιοχή των 

Αμπελοκήπων έως το 1990, οπότε κατεδαφίζεται και ανεγείρεται 

αρχικά μεν ο υπόγειος Ναός και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο επάνω 

(νέος) Ιερός Ναός, σταυροειδής μετά τρούλου και με υψηλά 

κωδωνοστάσια, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα για τη λατρεία και τη 

δόξα του Θεού. Εκεί, στην είσοδο του νέου μεγαλόπρεπου Ιερού Ναού, 

τοποθετήθηκε πρόσφατα, κατά την ημέρα της Πανηγύρεως, στις 2 

Μαΐου του 2008, σε περίτεχνο ξυλόγλυπτο μεγάλο προσκυνητάρι η 

ευρεθείσα Ιερά Εικόνα της Παναγίας μας, ενώ ανακαινίσθηκε ο χώρος 

του Ιερού Αγιάσματος και πολλοί ακόμη χώροι του Ιερού Ναού 

(διαμόρφωση Μουσείου Κειμηλίων, ανέγερση Πνευματικού Κέντρου, 

Πρεσβυτερίου κ.ά.). 

Αυτή είναι η σύντομη Ιστορία της Θαυματουργού Εικόνος της Ζωοδόχου 

Πηγής, της Παναγίας της Λάρισας. 

τη Φάρη Σης προστρέχουμε όλοι για να λάβουμε δύναμη και ζωή, αφού 

Εκείνη είναι η Πηγή και η Μητέρα της Ζωής. Ενώπιόν Σης ιστάμεθα, 

και Σην παρακαλούμε να μας εμψυχώνει και να μας καθοδηγεί, αφού ως 

μητέρα στοργική μάς προστατεύει και αποτελεί για μας πραγματικό 

καύχημα. Γι’ αυτό και Σης ψάλλουμε: «Φαίρε καύχημα σεβάσμιον, 

Ιερέων ευλαβών». 

Μπροστά στο Θρόνο Σης, εδώ στη Λάρισα, γονατίζουν μικροί και 

μεγάλοι, γέροντες και παιδιά, ασθενείς και εύρωστοι, δυνατοί και 

αδύναμοι, πλούσιοι και πένητες, αφοί οι πάντες γνωρίζουν πως η 

Παναγία μας θ’ ακούσει όλων τις φωνές, γιατί πρώτη Εκείνη έζησε 

όπως ο Τιός Σης και γεύθηκε σκληρά τον πόνο μέσα στη καρδιά Σης.  
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κύβουν ευλαβικά οι ασθενείς του κόσμου μας τούτου, δηλαδή όλοι μας, 

γιατί γνωρίζουμε πως το ευλογημένο Αγίασμά Σης, που χρόνια τώρα 

αναβλύζει ασταμάτητα εκ των εγκάτων της γης, θα γίνει για μας ύδωρ 

θεραπευτικό και αγιαστικό, ύδωρ αθανασίας. 

Προστρέχουν ακόμη με αγάπη πολλή στο Θεομητορικό Σης 

προσκυνητάρι οι καλλιεργητές της γης, οι φρουτέμποροι και οι γεωργοί 

μας στην Προστάτιδά τους Παναγιά, αφού Εκείνη κατά τους Πατέρες 

της Εκκλησίας μας έγινε το καλύτερο χωράφι, το Θεοδόχο χωρίο, η γη η 

βλαστήσασα τον καρπόν της ζωής, και Σην παρακαλούν να προστατεύει 

τη γη και τη σπορά της. 

Είθε η γλυκύτητα του προσώπου της Παναγίας μας και η Φάρη Σης να 

γλυκαίνουν τις ψυχές όλων μας και τούτες τις δύσκολες ημέρες. Να μας 

φωτίζει η Κυρία Θεοτόκος, η πραγματική πηγή της ζωής, να μην 

απογοητευόμαστε. 
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2.  Παναγία Αρμενίου  

 

 
Κατά το 1875 η Τπεραγία Θεοτόκος και Αειπάρθενος Μαρία, θέλησε να 

αποκαλύψει σε κάποιον για μια Αγία εικόνα Σης που είχε ζωγραφίσει ο 

Απόστολος Λουκάς. Βρισκόταν κάπου μέσα στη γη, δίπλα σ’ ένα 

χωράφι έξω από το χωριό Αρμένιο της Λαρίσης [τέως Γκερλί] και κοντά 

στον τόπο όπου υπάρχει σήμερα ο Ιερός Ναός της Τπεραγίας Θεοτόκου 

της Ζωοδόχου Πηγής. Από το χωριό αυτό καταγόταν ο Ιωάννης 

Αγριτζόμπανος, βοσκός, άνθρωπος απλός, αγαθός και ταπεινός που 

αξιώθηκε απ’ όλους τους κατοίκους της εποχής του τη χάρη της 

Θεοτόκου. Υανερώθηκε σ΄αυτόν πολλές φορές και το συμπεραίνουμε 

απ’ όσα ακούσαμε από τη θυγατέρα του Αικατερίνης Πρεσβυτέρας και 

συζύγου του ιερέα παπά-Κωνσταντίνου Καψούρη και από τους εν ζωή 

γέροντες του χωριού οι οποίοι πολλές φορές τ’ άκουσαν αυτά από τον 

ίδιο καθώς αφηγούνταν τις οράσεις του. Η Τπεραγία Θεοτόκος του έδειξε 

που ακριβώς να ψάξει για να βρει τον ταυρόν και κουδουνάκια από 

θυμιατό, επίσης και σε άλλο μέρος θα έβρισκε πλάκα πέτρινη και κάτω 

απ’ αυτήν κατασκευασμένο πηγάδι με ξύλινο κουβά (Αγιασμός). λα τα 
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προηγούμενα του παρήγγειλε η Θεοτόκος να τα φανερώσει στους 

συγχωριανούς του για να κάνουν ανασκαφή. Σην επομένη μέρα ο 

Ιωάννης αφηγήθηκε στους κατοίκους όλα τα παραπάνω και αυτοί 

συγκεντρώθηκαν δια κωδωνοκρουσίας για να μεταβούν για ανασκαφές. 

Αφού έλαβαν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα σκαπτικά εργαλεία για την 

ανασκαφή, προχωρούσαν με κατάνυξη στον τόπο που έπρεπε να 

σκάψουν, ψάλλοντας και δοξολογώντας την Παναγία. ταν έφθασαν 

οι κάτοικοι στον προαναφερθέντα τόπο άρχισαν αμέσως την ανασκαφή, 

στο μέρος που τους έδειξε ο Ιωάννης Αγριτζόμπανος. Και πράγματι όσα 

προείπε η Θεοτόκος βρέθηκαν, δηλαδή, τα κουδουνάκια, το μανουάλι 

ταυρός, και κάτω από μία πλάκα έτοιμο πηγάδι με ξύλινο κουβά, τα 

οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα, χωρίς όμως να συνεχίσουν την 

ανασκαφή για την ανεύρεση της εικόνας της Θεοτόκου. Από τις 

ανασκαφές στον τόπο που σήμερα βρίσκεται ο ιερός ναός Ζωοδόχου 

Πηγής, παρουσιάζετε τακτικά το Άγιο φώς. Σότε παρουσιαζόταν κάθε 

απόγευμα για τρία χρόνια περίπου και το έβλεπαν όλοι οι κάτοικοι , 

μικροί και μεγάλοι, μα σήμερα, μόνο λίγοι το βλέπουν. Δαπάνη των 

κατοίκων του τέως δήμου Αρμενίου κτίστηκε το έτος 1886 εκεί όπου 

φανερώθηκε στον ύπνο του η Παναγία και του έδειξε που ακριβώς ήταν 

ο τόπος της λατρείας τους, νέα εκκλησία της όπου πολλοί πιστοί από 

πολλά μέρη της Θεσσαλίας προσέρχονται ευλαβείς προσκυνητές κάθε 

μέρα, τελούν λειτουργίες και προπάντων τη 15η Αυγούστου, όποτε 

γίνεται το πανηγύρι και κατά την ημέρα της Ζωοδόχου 

Πηγή(Παρασκευή της Διακαινησίμου). 
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3.  Ιερά Μονή Κομνηνείου 
 

 
 

Η Ιερά Μονή Κομνηνείου είναι βυζαντινό μοναστήρι στον Κίσσαβο, 
κοντά στην κωμόπολη τόμιο Λάρισας. Ιδρύθηκε από τον 
αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό και η πλήρης ονομασία του 
είναι Κομνήνειος Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου & Αγίου 
Δημητρίου (Παναγία του Κομνηνείου ή Οικονομείου). 

Σο μοναστήρι της Παναγίας του Οικονομείου, γνωστό και ως Μονή 
του Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται στην ανατολική δασώδη πλευρά 
της σσας μεταξύ των κωμοπόλεων τομίου και Καρύτσας. πως 
μαρτυρείται από τα υπάρχοντα αρχαιολογικά λείψανα, στη θέση του 
μοναστηριού προϋπήρχε αρχαίος ειδωλολατρικός ναός αφιερωμένος σε 
άγνωστη θεότητα. την ίδια θέση του αρχαίου ιερού οικοδομήθηκε κατά 
τον Δ΄ και Ε΄ μ. Φ. αιώνα μια βυζαντινή εκκλησία. τη διάρκεια της 
δυναστείας των Κομνηνών πρέπει να ιδρύθηκε η μεγαλοπρεπής 
βασιλική μονή στη θέση του προϋπάρχοντος μικρού βυζαντινού ναού. Ο 
Κομνήνειος ναός ήταν ευρέων διαστάσεων (26χ16μ.) του τύπου 
τρίκογχου σταυροειδούς, με τέσσερα παρεκκλήσια στις τέσσερις γωνίες 
που συνδεόταν αρχιτεκτονικά με το όλο οικοδόμημα. Σόσο ο 
αρχιτεκτονικός τύπος των τεσσάρων παρεκκλησιών όσο και η 
εξωτερική επιμελής τοιχοδομία, που αποτελείται από πλίνθους και 
λαξευτούς λίθους τοποθετημένους εναλλάξ στις ζώνες, αποτελούν 
σπάνια περίπτωση υψηλής αρχιτεκτονικής κατασκευής.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Σο Μοναστήρι φέρει και την ονομασία Οικονομείον ή Οικονομείο, 
πιθανώς από το όνομα του διαλυθέντος κατά την 10ετία του 1860 μικρού 
οικισμού Οικονομείο, που υπήρχε εκεί κοντά όπου διέμενε ο οικονόμος 
της Μονής. Επίσης η Μονή, που είναι αφιερωμένη 
στην Παναγία Θεοτόκο ονομάζεται και Μονή του Αγίου Δημητρίου. 
Κατά τον Ουσπένσκι η μετονομασία αυτή ίσως να έγινε κατά το 1578 
από τους εγκατασταθέντες εκεί μοναχούς που έφτασαν εκεί από κάποιο 
άλλο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Ο ίδιος επισκέπτης το 1859, λέει 
ότι είδε εκεί ένα Ευαγγέλιο που θεωρήθηκε ότι ανήκε στον μητροπολίτη 
Λαρίσης Αχίλλειο, πάνω στο οποίο ο επίσκοπος Πλαταμώνα Διονύσιος 
έγραψε το 1583 ότι «αυτό ανήκει στο Οικονομείο, τη Μονή του Αγίου 
Δημητρίου». Αυτή είναι ίσως η πιο παλαιά μαρτυρία για την ονομασία 
του Αγίου Δημητρίου. 

Σο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ευρισκόμενο σε δασώδη περιοχή 
αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο για τους κατατρεγμένους Έλληνες 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι Σούρκοι σπάνια πλησίαζαν την 
περιοχή και μόνο με μεγάλη δύναμη στρατού ανέβαιναν μέχρι το 
μοναστήρι. τα χρόνια της Επαναστάσεως του 1821 το μοναστήρι 
προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στους μαχόμενους κλεφταρματωλούς. 
Σότε έγιναν αλλεπάλληλες επιδρομές των Σούρκων οι οποίοι 
κατέστρεψαν πολλά κειμήλια και χειρόγραφους κώδικες της 
βιβλιοθήκης. Σο πυκνό δάσος με την οργιώδη βλάστηση, καθιστούσε την 
περιοχή άβατη για τις τουρκικές αρχές. Εκεί κατέφυγαν με καΐκια οι 
διαφυγούσες οικογένειες από την ανθρωποσφαγή της Φίου το 1822. 
Αλλά και μετά την επανάσταση του 1821 το μοναστήρι συνέχισε την 
προσφορά του στον αγώνα κατά των Σούρκων. Γι' αυτό εθεωρείτο 
πάντα ύποπτο από τις τουρκικές αρχές. Έτσι, βλέπουμε να 
περικυκλώνεται τον Ιούνιο του 1831 από τον Φασάν Αγά με 500 
στρατιώτες αναζητώντας τους κλέφτες. Κατά την περίοδο της κατοχής 
1941 - 1944 η Μονή δέχθηκε ακόμα ένα πλήγμα από τον κατακτητή. Σα 
χρόνια που κύλησαν, τα καταστροφικά γεγονότα που έμειναν στην 
ιστορία και ο πανδαμάτωρ χρόνος έπληξαν την άλλοτε ανθούσα 
ιστορική μονή μεταβάλλοντας την σε ερείπιο. 

Σώρα, δίπλα στο χώρο της αρχαίας μονής έχει ανεγερθεί ένα νέο 
μεγαλοπρεπές μοναστήρι. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CE%AC&action=edit&redlink=1
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         Β.  Ιερά Μητρόπολη Σρίκκης και ταγών 

 

Η επισκοπή Σρίκκης είναι αρχαιότατη, αλλά η ιστορία της είναι ασαφής 
και άγνωστη κατά το πλείστον κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες, 
επειδή λείπουν οι πολλές μαρτυρίες και οι σχετικές πηγές. Μας είναι 
γνωστός ο Διόδωρος (ή Θεόδωρος), ο οποίος έλαβε μέρος στην Α΄ 
Οικουμενική σύνοδοτης Νίκαιας το 325 μ.Φ.                            
Η επισκοπή Σρίκκης υπαγόταν στον μητροπολίτη Λαρίσης, όπως και 
άλλες επισκοπές (ταγών, Γαρδικίου, κλπ.). Αλλά ήδη από τα μέσα του 
14ου αιώνα οι μητροπολίτες Λαρίσης είχαν μεταφέρει την έδρα τους και 
έμεναν στα Σρίκαλα, επειδή η Λάρισα είχε ερημωθεί και καταστεί 
ακατοίκητη. Έτσι πολλές φορές ο μητροπολίτης Λαρίσης ήταν 
ταυτοχρόνως και επίσκοπος Σρίκκης, αφ’ ετέρου δε ο επίσκοπος Σρίκκης 
επείχε την θέση του τοποτηρητού Λαρίσης, στον ναό δε του Αγίου 
τεφάνου Σρικάλων γινόταν και εκλογές αρχιερέων διαφόρων 
θεσσαλικώνπόλεων.                                                   
Σο 1739 ανασυστήθηκε η επισκοπή Σρίκκης με την εκλογή του 
Κωνσταντίου. Μετά την απελευθέρωση το 1881 και η επισκοπή Σρίκκης 
ενώθηκε με την Ελλαδική εκκλησία και αποτέλεσε ξεχωριστή επισκοπή 
(1882). Σο 1885 η επισκοπή Σρίκκης προήχθη σε Αρχιεπισκοπή.             
Γενικά ο επίσκοπος Σρίκκης ήταν από τους ισχυρότερους αρχιερείς των 
επισκοπών της Θεσσαλίας, πολλοί δε διακρίθηκαν για την αγιότητα, την 
παιδεία και την φιλοπατρία.την περιοχή όμως βρίσκονται και τα 
Μετέωρα, η κοιτίδα αυτή του χριστιανισμού, με τις πολλές Ι. Μονές.   
Η Παναγία και στη Μητρόπολη αυτή κατέχει εξέχουσα θέση στις ψυχές 
των πιστών.  

  ΙΕΡΟΙ  ΝΑΟΙ                                                   
Παναγία Υανερωμένη : Σρίκαλα                                
Κοίμηση της Θεοτόκου : Δροσερό, Διαλεκτό                     
Ζωοδόχος Πηγή : Σρίκαλα                                   
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου :  Ρόγκια                            
Πόρτα Παναγιά Πύλης κ.α.                                      
ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ                                               
Κοίμησης της Θεοτόκου Βυτουμά (Καλαμπάκα)                             
»          »       »    Γκούρας  (Πύλη)                                 
»          »       »    Λαγκαδιάς 
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1.   Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας (Πύλη) 

 

 Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλης, στο μπαλκόνι της 

ανατολικής πλευράς του Ίταμου, απ' όπου αγναντεύεις τον τρικαλινό 

κάμπο. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και πήρε 

το όνομα Γκούρα από παρακείμενη φυσική πηγή με άφθονο νερό. 

Σο έτος ίδρυσής της παραμένει άγνωστο. Η αρχαιότερη σωζόμενη 

επιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή βρύσης την 30 Ιαν. 1763. Σο 

1964 η μονή μετατράπηκε σε γυναικεία. 

Σο παλαιό καθολικό κατέρρευσε τελικά το 1960 και η μονή έκτοτε 

εξυπηρετούνταν θρησκευτικά με μία μικρή βασιλική, που κτίσθηκε στο 

κέντρο της αυλής το 1964. Σελικά κατεδαφίσθηκε και αυτή το 1991 με 

την αποπεράτωση του νέου καθολικού. 

Αφιερωμένο και αυτό στην Κοίμηση της Θεοτόκου, θεμελιώθηκε επάνω 

στον παλαιό ναό την 21 Ιουν. 1986 από τον εβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Σρίκκης και ταγών κ. Αλέξιο, ο οποίος ετέλεσε τον 

αγιασμό των Θυρανοιξίων (4 Αυγ. 1991), καθώς και τα εγκαίναι (27-28 

επτ. 1997). Σο σχέδιο ανήκει στον αρχιτέκτονα ναοδόμο Γεώργιο 

Αξιώτη, κτίστης και μεγάλος δωρητής ο Μετσοβίτης Πανάγιος Δ. 

Ευάγγελος. 

Σρίκλιτη βασιλική με τρούλο και δύο χορούς Αγιορειτικού τύπου, 

ανατοικά καταλήγει σε τρεις τρίπλευρες κόγχες. Σο τέμπλο σκαλίσθηκε 

από τον Μετσοβίτη Πανάγιο Β. Δημήτριο (1989), οι εικόνες του 

προέρχονται από το αγιογραφείο της μονής. 
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τη νοτιοδυτική άκρη του καθολικού κτίσθηκε συγχρόνως με αυτό το 

παρεκκλήσι της Αγίας Σριάδος, μονόκλιτο, με τρούλο. Σο άλλο 

παρεκκλήσι του αγίου Νεκταρίου, μονόκλιτο με τρούλο, στην 

ανατολική πτέρυγα, κτίσθηκε τα έτη 1979-1982, εγκαινιάσθηκε την 2-3 

Ιουλ. 1994 από τον οικείο Μητροπολίτη κ. Αλέξιο. Η μονή κατέχει 

λείψανα και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γκούρας (1865). 

  

2.  Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βυτουμά  
 

 

 

Είναι κτισμένη, σε υψόμετρο περίπου 540 μ. και σε τοποθεσία που η 
αφθονία του υγρού στοιχείου, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση, 
δημιουργούν ένα μαγευτικό τοπίο. Ο λόγος, για την Ιερά Μονή 
Βυτουμά, το γυναικείο μοναστήρι που φέρει το όνομα της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. το μοναστήρι, σήμερα, εκτός από τα αναγκαία 
διακονήματα, που γίνονται για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της, 
έχει αναπτυχθεί και το εργόχειρο. Πρόκειται για την κατασκευή 
υφαντών ιερών αμφίων, όπως και καλυμμάτων της αγίας Σραπέζης και 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/01/moni-vitouma.jpg
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ιερών σκευών. Παράλληλα, οι μοναχές έχουν αναπτύξει την τέχνη του 
κεντήματος, φτιάχνοντας κάθε λογής κεντήματα και χειροτεχνήματα 
.Μάλιστα, σε προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε χολή Φειροτεχνίας, 
με τριετή φοίτηση. ΄ αυτήν εκπαιδεύτηκαν αρκετές μοναχές στην 
υφαντική, κοπτική, ραπτική, το κέντημα και τα oικοκυρικά, όπως και 
ένα πλήθος μαθητριών. Η χολή Φειροτεχνίας απέδωσε αξιέπαινα 
αποτελέσματα. Μόνο με την υφαντική έχουν εξυπηρετηθεί πάμπολλοι 
κληρικοί όπως και πολλοί I. Ναοί, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες 
του εξωτερικού. Για την Ιερά Μονή Βυτουμά και την ιστορία της δεν 
έχουν διασωθεί επίσημα γραπτά κείμενα. μως, τα τελευταία χρόνια, 
αναφέρουν στοιχεία της Μονής, παρουσιάσθηκε ένα σημαντικό 
ντοκουμέντο. τον υπ΄ αριθ. 141 κώδικα της Ιεράς Μονής 
Μεταμορφώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου, που είναι αντίγραφο τού 17ου 
αιώνα, υπάρχει το κείμενο μιας επιγραφής. Ήταν γραμμένη πάνω από 
την έξοδο του Καθολικού, μέσα στο Ναό και σύμφωνα μ΄ αυτήν, το 
μοναστήρι κτίσθηκε το 12ο αιώνα. ήμερα, δυστυχώς, η επιγραφή αυτή 
δεν υπάρχει .Ο Ναός είναι όλος αγιογραφημένος, με έξοχες 
τοιχογραφίες. Οι περισσότερες διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Σο τέμπλο πού υπήρχε άλλοτε, σήμερα δεν σώζεται. Σο κατέστρεψε η 
φθορά του χρόνου. Αρκετές μικρές εικόνες του, της σειράς των 
αποστολικών και τα ωραιότατα βημόθυρα φυλάσσονται στο Μουσείο 
της Ι. Μητροπόλεως Σρίκκης και ταγών .ύμφωνα με προφορικές 
παραδόσεις, μία εικόνα της Παναγίας, που βρισκόταν στην Καλαμπάκα, 
κάποτε έφυγε από τη θέση της. λοι τότε ανησύχησαν και ξανοίχθηκαν 
για την ανεύρεση της. Δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη όταν τη βρήκαν στο 
χώρο, πού είναι σήμερα το Μοναστήρι. Γεμάτοι χαρά την πήραν και την 
επανατοποθέτησαν στη θέση της. Σο φαινόμενο αυτό λέγεται ότι 
επαναλήφθηκε τρεις φορές. Αυτό υποκίνησε τους παράγοντες και τους 
χριστιανούς να κτισθεί στην τοποθεσία αυτή Μοναστήρι στο όνομα της 
Παναγίας. Η γυναικεία αδελφότητα της Ιεράς Μονής ξεκίνησε τη 
συμπόρευσή της τον Οκτώβριο του 1952. Ήταν τότε πέντε μοναχές, οι 
όποιες προέρχονταν από την περιφέρεια της Ι. Μητροπόλεως Πατρών. 
ήμερα, στο Μοναστήρι υπάρχουν 13 Μοναχές. Σέλος, το Μοναστήρι 
του Βυτουμά, κατά καιρούς, ήταν Μετόχι ανδρώων, Ιερών Μονών της 
περιφερείας του Νομού Σρικάλων, όπως τελευταία της Ιεράς Μονής 
Γκούρας Πύλης. Αυτό, φαίνεται, γινόταν σε περιόδους που στο 
Μοναστήρι δεν υπήρχαν μοναχοί και χρειαζόταν κάποιος να το επιτηρεί 
και να το φροντίζει. 
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3. Ιερός Ναός Πόρτας Παναγιάς (Πύλη)  
 
 

 
 
 
 
Από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, δίπλα στον 
Πορταϊκό ποταμό, απέναντι από την Πύλη (Πόρτα), στον παλαιό 
οικισμό της Πόρτα-Παναγιάς που ήταν γνωστός στην βυζαντινή εποχή 
ως Μεγάλαι Πύλαι.  
Αποτελούσε το καθολικό σταυροπηγιακής μονής, που ετιμάτο στο όνομα 
της Παναγίας της Ακαταμαχήτου και η οποία διαλύθηκε, άγνωστον 
πότε, κατά τους χρόνους της Σουρκοκρατίας. 
 Ο ναός ιδρύθηκε το 1283 μ.Φ. από τον σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο 
Κομνηνό τον Δούκα, νόθο γιο του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β' 
Δούκα. 
Κατά καιρούς υπέστη διάφορες ζημιές από σεισμούς ή πυρκαγιές, 
σήμερα είναι καλά συντηρημένος και αποτελεί μετόχι της υπερκειμένης 
μονής του Δουσίκου. 
 
ώζεται το αρχικό μαρμάρινο τέμπλο. Σο μεταγενέστερο ξυλόγλυπτο 
του 1767 πουλήθηκε στη μονή Δουσίκου και σήμερα είναι τοποθετημένο 
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στο καθολικό της. 
Αξιόλογες οι δύο ψηφιδωτές εικόνες του, του Φριστού (αριστερά, ήτοι 
βόρεια) και της Θεοτόκου (νότια της Ψραίας Πύλης), ήτοι αντίθετα από 
τη συνηθισμένη τοποθέτηση στους ορθόδοξους ναούς. 
Από τις παλιές τοιχογραφίες του κυρίως ναού διασώθηκε η κτητορική. 
Σελευταία αποκαλύφτηκαν αξιόλογες τοιχογραφίες στο Άγιο Βήμα.  
Θολωτή βασιλική με τρία κλίτη, που καταλήγουν ανατολικά σε 
ημικυκλικές κόγχες εσωτερικά, τρίπλευρες εξωτερικά. Δύο μικρές θύρες 
ανοίγονται στους τοίχους, που χωρίζουν το κυρίως Ιερό Βήμα από την 
Πρόθεση και το Διακονικό. 
Η ύπαρξη εγκάρσιας καμάρας επάνω από την κατά μήκος καμάρα 
τοποθετεί το ναό στην κατηγορία των σταυρεπίστεγων ναών. Τπάρχει 
και κεραμοπλαστική διακόσμηση (οδοντωτές ταινίες, σταυροί κ.λπ.). 
Δυτικά από τον κυρίως ναό είναι προσκολλημένος ευρύχωρος νάρθηκας 
με τρούλο, που προστέθηκε στα τέλη του δεύτερου μισού του 14ου 
αιώνα. 
 

  

4.  Μετέωρα 

 

    

 

Αν και σήμερα δεν υπάρχουν Ι. Μ. στα Μετέωρα αφιερωμένες στην 
Παναγία θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε σ΄αυτά, καθώς 
αποτελούν μοναδικό μνημείο της περιοχής, της Ελλάδας αλλά και 
παγκοσμίως.                                             
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Σα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους 
βράχους που υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα, κοντά στα πρώτα 
υψώματα της Πίνδου και των Φασίων. Σα μοναστήρια των Μετεώρων, 
που είναι χτισμένα στις κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι 
σήμερα το δεύτερο πλέον σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην 
Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο ρος. Από τα τριάντα που υπήρξαν 
ιστορικά, σήμερα λειτουργούν μόνο έξι και τα οποία από 
το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. 

Σο άγριο και απροσπέλαστο τοπίο αποτέλεσε πρόσφορο χώρο για τους 
χριστιανούς ασκητές που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή σε χρονολογία 
που δεν είναι ακριβώς γνωστή. ύμφωνα με διάφορες γνώμες 
βυζαντινολόγων υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε πριν από το 11ο αιώνα. 
Άλλες ιστορικές όμως πληροφορίες αναφέρουν ως πρώτο ασκητή 
οικιστή κάποιον Βαρνάβα που το 950-970 ίδρυσε την πολύ παλιά 
κήτη του Αγίου Πνεύματος. Ακολούθησαν η ίδρυση της 
Μεταμόρφωσης (1020) από κάποιον Κρητικό μοναχό Ανδρόνικο και 
το1160 ιδρύεται η κήτη ταγών ή Δούπιανη. Μετά από 200 χρόνια ο 
ασκητής Βαρλαάμ ιδρύει το Μοναστήρι των Σριών Ιεραρχών και των 
Αγίων Πάντων και αργότερα άγνωστοι ιερωμένοι δημιούργησαν τα 
Μοναστήρια Αγίας Σριάδος, του Αγίου τεφάνου, της Τπαπαντής, του 
Ρουσάνου ή Αρσάνου, του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά, του Αγίου 
Νικολάου του Αναπαυσά, της Παναγίας της Μήκανης, των Αγίων 
Θεοδώρων, του Αγίου Νικολάου του Μπάντοβα, των Αγίων 
Αποστόλων, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Αντωνίου, του 
Παντοκράτορα, της Αγίας Μονής, του Προδρόμου, της Μονής 
Τψηλωτέρας, ή Καλλιγράφων, του Μοδέστου, της Αλύσεως, του 
Αποστόλου Πέτρου, του Αγίου Δημητρίου, του Καλλιστράτου, του 
Σαξιαρχών και του Ιωάννου του Μπουνήλα 

Σο όνομα Μετέωρα αποδίδεται στον κτήτορα της μονής Μεγάλου 
Μετεώρου, τον Άγιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, ο οποίος ονόμασε 
«Μετέωρο» τον Πλατύ Λίθο στον οποίο ανέβηκε πρώτη φορά το 1344. 
Γενικά η μοναστική ζωή στα Μετέωρα σημείωσε ύφεση στα χρόνια της 
παρακμής και της πτώσης της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της 
συνακόλουθης οθωμανικής κατάκτησης της Θεσσαλίας το 1393. Ψστόσο, 
από τα τέλη του 15ου αιώνα και κυρίως το 16ο αιώνα τα Μετέωρα 
γνωρίζουν τη μεγαλύτερή τους ακμή, καθώς ιδρύονται νέες μονές, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1988
http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/950
http://el.wikipedia.org/wiki/970
http://el.wikipedia.org/wiki/1020
http://el.wikipedia.org/wiki/1160
http://el.wikipedia.org/wiki/1344
http://el.wikipedia.org/wiki/1393
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καθολικά και μοναστηριακά κτίσματα, τα οποία κοσμούνται με 
απαράμιλλης τέχνης αγιογραφίες. Με την πάροδο του χρόνου η 
μοναστηριακή αυτή πολιτεία άρχισε να ενισχύεται με μοναχούς για να 
φθάσει στο απόγειο της ακμής της γύρω στο 17ο αιώνα. μως, από την 
εποχή αυτή αρχίζει και η παρακμή με αποτέλεσμα σήμερα να 
λειτουργούν μόνο τα μοναστήρια της Μεταμόρφωσης, του Βαρλαάμ, 
του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, του Ρουσάνου, της Αγίας Σριάδος 
και του Αγίου τεφάνου, καθώς και κάποια τμήματα ορισμένων άλλων, 
ενώ τα υπόλοιπα έχουν εξαφανισθεί. Σα Μετέωρα, λόγω και της 
μορφολογίας τους, πρόσφεραν στη διάρκεια της Σουρκοκρατίας ιδανικό 
καταφύγιο για το μοναχισμό και διέσωσαν μνημεία του πολιτισμού και 
έργα της μεταβυζαντινής τέχνης. τις αρχές του 19ου αιώνα πολλά 
μοναστήρια λεηλατήθηκαν από το στρατό του Αλή Πασά. 

τη δεκαετία του 1920 λαξεύτηκαν κλίμακες και σήραγγες στους 
βράχους καθιστώντας τις μονές προσβάσιμες από το γειτονικό οροπέδιο 
κι έτσι η παραδοσιακή μέθοδος επικοινωνίας και ανεφοδιασμού τον 
μονών με ανεμόσκαλες, σκοινιά, τροχαλίες και καλάθια, σταδιακά 
εγκαταλείφθηκε. 

  

 

 

 

  

 

          

http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
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Γ.Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Υαναριοφερσάλων 

 

Ενώ η ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και 
Υαναριοφερσάλων αρχίζει μόλις πριν από εκατό περίπου χρόνια, όταν 
συνενώθηκαν σε μία διοικητική αρχή οι εκκλησιαστικές επαρχίες τον 
Υαναριού και των Υαρσάλων καθώς και περιοχές της Μητροπόλεως 
Λαρίσης και των Επισκοπών Θαυμακού και Γαρδικίου, στην 
πραγματικότητα οι ρίζες της μητροπόλεως βρίσκονται στα βυζαντινά 
χρόνια, αφού κάποιες από τις προαναφερθείσες επισκοπές και 
μητροπόλεις ιδρύθηκαν μεσούντος του 4ου ή στίς αρχές του 5ου αιώνος.       
Η αρχαιότερη εκκλησιαστική επαρχία της Μητροπόλεως 
Θεσσαλιώτιδος και Υαναριοφερσάλων φαίνεται να είναι τα Υάρσαλα, 
αφού μαρτυρείται από τα μέσα του 4ου ή τις αρχές του 5ου αιώνος 
επισκοπή Υαρσάλων που υπαγόταν στη Μητρόπολη Λαρίσης με 
επίσκοπο τον Περρέβιο, ο οποίος συμμετείχε στην εν Εφέσω ύνοδο του 
431. Αρκετά αργότερα συναντούμε έναν άλλο γνωστό επίσκοπο 
Υαρσάλων, τον τέφανο, ο οποίος μετέχει στη ύνοδο που συγκαλεί ο 
Μέγας Υώτιος κατά το 879. την πορεία των αιώνων η Επισκοπή 
περνά αρκετές φάσεις και τη βρίσκουμε άλλοτε να κατέχει τον τίτλο της 
Επισκοπής και να ανήκει στη Μητρόπολη Λαρίσης, άλλοτε να 
μετονομάζεται σε Αρχιεπισκοπή Υαρσάλων και να βρίσκεται 
υποκείμενη ως αυτοκέφαλη στον Οικουμενικό Θρόνο και άλλοτε να 
προάγεται σε Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.            
Η άλλη μεγάλη εκκλησιαστική επαρχία είναι εκείνη του Υαναριού. Και 
εδώ υπάρχουν αρκετά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεως 
καθώς στην πορεία των χρόνων παρουσιάζεται άλλοτε ως Επισκοπή 
που ανήκει στη Μητρόπολη Λαρίσης, άλλοτε ως Επισκοπή που ανήκει 
όμως στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών και άλλοτε ως Αρχιεπισκοπή που 
ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ψς Επισκοπή που ανήκει στη 
Μητρόπολη Λαρίσης φαίνεται από τον 14ο αι. και συγκεκριμένα από το 
έτος 1371 ή 1382, όταν εμφανίζεται ο πρώτος γνωστός επίσκοπος 
Υαναριού. την Αρχιεπισκοπή Αχριδών υπήχθη λόγω της εισβολής 
των λάβων και φαίνεται να παρέμεινε μέχρι τον 18ο αι. Παράλληλα 
όμως κατά τη διάρκεια της περιόδου της Σουρκοκρατίας συναντούμε 
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κατά χρονικά διαστήματα την επισκοπή Υαναριού να εξαρτάται από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο.  

  

την επισκοπή αυτή της Θεσσαλίας ανήκουν οι περισσότεροι Ι. Ναοί και 

Ι. Μονές που χτίστηκαν προς τιμήν της Παναγίας. Τπάρχουν 48 Ι.Ναοί, 

8 Ι. Μονές και 1 Ι. Προσκύνημα. 

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ  
 
Ευαγγελίστριας :2 
Ζωοδόχου  Πηγής : 10  
Εισοδίων  της Θεοτόκου : 2 
Γενεσίου  της Θεοτόκου : 8 
Κοίμησης  της Θεοτόκου : 26 
 
ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ 
 
Παναγία Κορώνης 
Παναγία πηλαιώτισσα 
Παναγία Πελεκητής 
Παναγία Πέτρας Καταφυγίου 
Παναγία Υανερωμένη Καλλιφωνίου 
Γενέσιον της Θεοτόκου Κατουσίου 
Γενέσιον της Θεοτόκου Ρεντίνας 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βλασίου Αργιθέας 
Παναγία Κώστη-μη επισκέψιμη 
 
ΙΕΡΟ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ 
 
Παναγία Δεμερλιώτισσα στο ταυρό Υαρσάλων   
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1.  Ιερά Μονή Παναγίας Κορώνης 
 

 

Σο μοναστήρι πήρε την ονομασία του από την τοποθεσία που βρίσκεται, 

σαν Κορώνα δηλαδή, αγναντεύοντας από ψηλά τον εύφορο κάμπο της 

Θεσσαλικής γης από ύψος 800μ. περίπου και βρίσκεται δίπλα στην 

ανατολική πλευρά της λίμνης Πλαστήρα. Η Μονή χτίστηκε από τον 

Αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό Β΄, στις αρχές του 12ου αιώνα, όταν 

βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 

Κορώνης. την Ιερά Μονή, στα μέσα περίπου του 16ου αιώνα, έρχεται 

για να μονάσει ο Άγιος εραφείμ, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Υαναρίου 

και Νεοχωρίου, ο οποίος υπέστη φρικτά βασανιστήρια και βρήκε 

μαρτυρικό θάνατο από τους Σούρκους, στις 4 Δεκεμβρίου του 1601, στην 

έδρα της επισκοπής του στο Υανάρι Καρδίτσας. Η τύχη του σώματος του 

είναι άγνωστη, η Αγία Κάρα του όμως φυλάσσεται στην Μονή 

Κορώνης, της οποίας παραμένει προστάτης και πολιούχος.             

Η Μονή βρίσκεται δίπλα στο χωριό Μεσενικόλας, το οποίο απέχει 

22χλμ. από την πόλη της Καρδίτσας. Η πρώτη επωνυμία της ήταν 

«Μονή της Κρυεράς Πηγής», ενώ για τη μεταγενέστερη επωνυμία 
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«Κορώνα» υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Μετά από καταστροφή που 

υπέστη, ξανακτίσθηκε στις αρχές του 1500 από τον Ανδρέα Μπούνο, 

πλούσιο άνδρα των Αγράφων. Κατά την Σουρκοκρατία, η Μονή 

Κορώνης συνέβαλε στην πνευματική και μορφωτική υποστήριξη του 

Έθνους. Εκεί κατά την παράδοση λειτουργούσε κρυφό σχολείο, σε 

καιρούς μεγάλης τουρκικής πίεσης.                                 

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Σούρκους, υπήχθη 

στην τοπική εκκλησία. Προσπάθειες ανακαίνισης και αναδιοργάνωσής 

της κατεβλήθησαν από τους διατελέσαντες Ηγουμένους. Δυστυχώς όμως 

στις 3 Δεκεμβρίου του 1943 πυρπολήθηκε, με αποτέλεσμα να 

καταστραφούν σπάνια χειρόγραφα και πλούτος κειμηλίων. 

Θαυματουργικώς διασώθηκε η εικόνα της Παναγίας της 

Παμμακαρίστου του τέμπλου. Ρίχθηκε στις 3/12/1943 από τους 

Γερμανούς στην φωτιά, την βρήκαν απείραχτη κάτοικοι του 

Μεσενικόλα ανάμεσα στα στασίδια που είχαν καρβουνιάσει και από τότε 

θεωρείται εφέστιος Εικόνα της Μονής. Η Μονή πανηγυρίζει στις 8 

επτεμβρίου, του Γενεσίου της Θεοτόκου και στις 4 Δεκεμβρίου, του 

Αγίου Ιερομάρτυρος εραφείμ. Μοναδικό στολίδι της περιοχής, δίπλα 

στην πανέμορφη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα, συγκεντρώνει πλήθος 

προσκυνητών από όλη την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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2.  Ιερά Μονή Παναγίας πηλαιώτισσας 

 

 

 

την πανέμορφη οροσειρά των Αγράφων της Πίνδου, κοντά στο χωριό 
Κουμπουριανά του Δήμου Ανατολικής Αργιθέας του Ν. Καρδίτσας, μέσα 
σε δύσβατο τόπο, διακρίνουμε την Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως 
Θεοτόκου πηλιάς. Η Ιερά Μονή πηλιάς υπάγεται στην Ιερά 
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Υαναριοφερσάλων, απέχει από το 
Μουζάκι 50 χλμ. και αποτελεί τόπο προορισμού χιλιάδων επισκεπτών 
κυρίως την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο που το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες, επειδή εκεί φυλάσσεται η Θαυματουργός Εικόνα της 
Παναγίας της πηλαιώτισσας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά με σωρεία 
Θαυμάτων. Είναι ανδρώα μονή. Από το 2004 ο ηγούμενος Πάτερ 
Νεκτάριος, τη διατηρεί ανοικτή όλο το χρόνο, παρ’ όλες τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες πρόσβασης κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα.  
Σο μοναστήρι κτισμένο σε μια προεξοχή του βράχου σε υψόμετρο 880 
μέτρων, περιτριγυρισμένο με κτίσματα φαίνεται σαν αετοφωλιά. Κάτω 
κυλάνε ήσυχα τα κρυστάλλινα νερά του ποταμού "Κουμπουριανίτη" 
παραπόταμου του Αχελώου. Ανάμεσα στις ελατοσκέπαστες πλαγιές 
μοιάζει με γαλάζια πέτρα ριγμένη στο πράσινο των Αγράφων και η θέα 
ψηλά από το δρόμο είναι εξαιρετική. Είναι σαν να έχει κρεμαστεί από 
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τον απότομο βράχο και μόλις ο προσκυνητής επισκέπτης πατήσει το 
πόδι του κυριεύεται άθελα του από το πρωτοφανές θρησκευτικό δέος. 
Κτήτορες της Ιεράς Μονής είναι οι δύο αδελφοί Αθανάσιος και 
Παρθένιος των οποίων η καταγωγή ήταν από το χωριό τεφανιάδα του 
Ν. Καρδίτσας. Αφορμή της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής ήταν η εύρεση με 
θαυματουργικό τρόπο της εικόνος της Παναγίας της Οδηγήτριας. 
Η Μονή έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες του 1821. Ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης έκανε συχνά πολεμικές συσκέψεις και συμβούλια στην 
Ιερά Μονή αφού η θέση της είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η 
επαναστατική κυβέρνηση στα 1867 είχε την έδρα της στην Ιερά Μονή.  
το χώρο του μοναστηριού δεσπόζουν δύο ναοί και γύρω τους 
υπάρχουν κελιά. Ο μικρότερος και παλαιότερος ιδρύθηκε το 1064 όπως 
αναγράφεται στο χειρόγραφο βιβλίο που  ονομάζεται «ιερά πλάξ» που 
διατηρεί την αρχαία παράδοση σχετικά με την εικόνα και το μοναστήρι 
και είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, τοιχογραφήθηκε 
στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο μεγαλύτερος, που είναι και το καθολικό 
της Μονής, τιμάται στην μνήμη της Ζωοδόχου Πηγής .Είναι τρίκλιτος 
βασιλική με τρούλο και κτίστηκε το 1736 όπως γράφει η επιγραφή έξω 
από την πόρτα που σήμερα δεν διαβάζεται «ανοικοδομήθη ο θείος και 
ιερός  Ναός της Θεοτόκου (Ζωοδόχου Πηγής) εν έτει αψτς (1736) μηνί 
Απριλίω (10) τη συνδρομή Παρθενίου Ιερομονάχου, Παπαϊωνά, 
Παπα-Γαβριήλ και Παπανανία» στην μεγάλη εκκλησία σώζονται 
πολλές αγιογραφίες που προκαλούν το θαυμασμό για τη βυζαντινή τους 
τεχνοτροπία.  
το Νάρθηκα στον κυρίως Ναό και στο Ιερό έχει αποτυπωθεί με τις 
διάφορες αγιογραφίες όλη η ζωή και η ιστορία της εκκλησίας. Καθώς ο 
προσκυνητής βρίσκεται μπροστά στο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο 
τέμπλο κυριεύεται από απορία και θαυμασμό, η επιγραφή πάνω δεξιά 
γράφει για το τέμπλο «Έν έτει αψοθ (1779) εκαλλωπίσθη ο θείος και 
περίφημος τέμπλος δι εξόδων κόπου τε και μόχθου του Πανοσιωτάτου 
ηγουμένου Γαβριήλ ιερομονάχου και των ανωτέρω μνημονευομένων 
ιερομονάχων  της μονής, αρχιερατεύοντος κ. Μακαρίου. Ετελειοποιήθη 
εν μηνί Αυγούστω κγ (23) δια χειρός Γεωργίου και Ιωάννου». τη 
Δεσποτική εικόνα του Φριστού ως Μεγάλου Αρχιερέως υπάρχει η 
επιγραφή: «Ελάχιστος Θεόδωρος αγιογράφος από την Μεγαλοβλαχίαν 
εκ κώμης Βουκουρέστι, Έτει ΑΧΛΖ ». Γύρω από του δύο Ναούς 
σώζονται κελιά και ο φρουριακός περίβολος. 
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Σο προαύλιο του μοναστηριού πλακοστρωμένο παντού πέτρινα 
πεζούλια για να ξεκουράζονται οι προσκυνητές. Εκεί σήμερα διαμένει 
αδελφότητα μοναχών, η οποία αγωνίζεται με ζήλο για την επάνδρωση 
και την ανακαίνισή της. Σα τελευταία χρόνια έγιναν στην Μονή 
σημαντικά έργα αναστύλωσης, με τα οποία διατηρήθηκε και 
αναδείχθηκε κάθε λεπτομέρεια της παραδοσιακής της αρχιτεκτονικής. 
Η Μονή διαθέτει ξενώνα για τη διαμονή και φιλοξενία των 
προσκυνητών.  
Πριν από χρόνια και όταν το μοναστήρι δεν ήταν επανδρωμένο από 
μοναχούς, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μεταφερόταν τους 
χειμερινούς μήνες στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο 
Μαυρομάτι Καρδίτσας, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών 
που επικρατούσαν στην Μονή, αλλά και για την ασφάλεια της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, αφού δεν υπήρχε κανείς στο 
μοναστήρι. Φαρακτηριστικό είναι το ποίημα του Παπαχαράλαμπου 
Κορλού για την Παναγία πηλιώτισσα που αναφέρεται στη μεταφορά 
αυτή. 
                                                                                               
Περνάει η Παναγία η πηλιώτισσα 
Λυγίστε δένδρων κορυφές 
Περνάει η Παναγία 
Λυγίστε ανθρώπων οι καρδιές. 
Γεμίστε ευθυμία 
Έρχεται η Μεγαλόχαρη, 
Η του Θεού μητέρα, 
Περνάει τα ψηλά βουνά 
Υθάνει στην Αργιθέα. 
 
Με ιδιαίτερη εύνοια η Μεγαλόχαρη διάλεξε για κατοικία της τα χώματα 
της Αργιθέας σκαρφαλωμένη στο βράχο, είναι η ανίκητη ελπίδα για 
πολλούς ανθρώπους. Έτσι κάθε καλοκαίρι και ιδίως το 
Δεκαπενταύγουστο πλημμυρίζει από χιλιάδες προσκυνητές. 
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3.  Ιερά Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου Κατουσίου  

        

Σο μοναστήρι Κατουσίου είναι αφιερωμένο στο «Γενέσιον της 
Θεοτόκου». Σο όνομα Κατούσι πήρε από το συνοικισμό της 
Μεταμορφώσεως που ανήκει το μοναστήρι και που παλιά λεγόταν 
Κατούσι. Βρίσκεται παραπάνω από το χωριό Ανθηρό, προς τα σύνορα 
Καρδίτσας και Σρικάλων και σε υψόμετρο 1200 μέτρα.          
ύμφωνα με μια παράδοση, κτήτορας του μοναστηριού ήταν ένας 
ιερομόναχος που του τελείωσαν τα χρήματα και οι κτίστες ήθελαν να 
φύγουν αφήνοντας τη δουλειά στη μέση. Σην τελευταία όμως νύχτα ένα 
μαστορόπουλο είδε σε όνειρο την Παναγία που του υπέδειξε να σκάψει 
στο διπλανό βράχο, όπου και βρέθηκαν όσα χρήματα χρειάζονταν για 
τηναποπεράτωση.                                                    
Για το χρόνο που  κτίστηκε το μοναστήρι, μια επιγραφή πάνω από το 
παράθυρο του αριστερού χορού αναφέρει το έτος 7171-1663 Ο ναός είναι 
μικρός, αληθινό κομψοτέχνημα. Είναι καμαροσκέπαστος και χωρίς 
τρούλο, αντί του οποίου πάνω από το σολέα είναι κυκλικό ημισφαίριο, 
όπου εικονίζεται ο Παντοκράτορας.  Ο νάρθηκας προστέθηκε αργότερα 
(1784). την αίθουσα της τράπεζας, που είναι πάνω από το νάρθηκα, 
δεξιά και αριστερά είναι δυο μικρά θολωτά αγιογραφημένα 
παρεκκλήσια. Σο ένα δεξιά των Αγίων Αναργύρων και το άλλο των 
Αγίων Σαξιαρχών, με τρούλο ημισφαιρικό και τα δυο. Ολόκληρος ο ναός 
είναι παντού αγιογραφημένος με βυζαντινές αγιογραφίες σπάνιας 
τέχνης που διατηρούνται μάλιστα σε άριστη κατάσταση. ήμερα η 
μοναστική αδελφότητα αποτελείται από 1 μοναχό. 

 

 

http://www.imthf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2010-10-27-10-45-13&catid=13:2010-10-27-10-32-12&Itemid=34
http://www.imthf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2010-10-27-10-45-13&catid=13:2010-10-27-10-32-12&Itemid=34
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.imthf.gr/images/stories/imthf/imthf/ieres_mones/theotokou_katousiou/image351.jpg


 
44 

 

4.  Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ρεντίνας 

 

Μέσα σε δασώδη πλαγιά της οροσειράς της Πίνδου, σε απόσταση 7 χιλ. 
από το χωριό Ρεντίνα, είναι κτισμένη η Ι. Μονή Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου.                                                         

Κατά την περιγραφή του Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ, η Μονή αποτελείται 
από «μέγα τετράπλευρο (υψηλό περίβολο) στο μέσο του οποίου υπάρχει 
περικαλλής Ναός, που έχει στα δεξιά του Νάρθηκα, δύο παρεκκλήσια 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Αγίου Νικολάου και 
του Σιμίου Προδρόμου, ενώ αριθμούσε περισσότερα από 50 κελλιά». 
ήμερα, από τις τέσσερις πτέρυγες κελλιών, σώζονται μόνο οι 
ανατολική, δυτική. Σο Καθολικό είναι περικαλλής Ναός αφιερωμένος  
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, αθωνικού τύπου, με τρούλο. Κτίσθηκε το 
1579 και ανακαινίσθηκε το 1640. Σο τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, 
χρυσοποίκιλτο, υψηλής τέχνης. Οι τοιχογραφίες του κυρίως Ναού 
χρονολογούνται το 1662, ενώ του Νάρθηκα το 1676. Ιστορήθηκαν «δια 
χειρός Ιωάννου αγιογράφου επί Ηγουμένου Θεωνά Ιερομονάχου».                
Ανάμεσα στα κελλιά και παραπλεύρως του ηγουμενείου υπάρχει 
καμαροσκέπαστο παρεκκλήσιο του Σιμίου ταυρού, αγιογραφημένο, με 
επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ κάτω από αυτό υπάρχει θολωτή 
κρύπτη, όπου φυλάσσονταν τα τιμαλφή και τα κειμήλια της Μονής. 
Κατά την παράδοση, στην κρύπτη λειτουργούσε κρυφό σχολείο.     
Κατά την Σουρκοκρατία, η Μονή είχε μεγάλη φήμη και πλούτο. Είχε 
ακόμη και μετόχιο στη Μόσχα, που της προσέδωσε την επωνυμία «το 
Ρωσικόν». Σην εποχή εκείνη αριθμούσε περισσότερους από 50 μοναχούς 
και διέθετε πλήθος πολύτιμων αμφίων και ιερών σκευών. Δυστυχώς 
όμως, επειδή παρέμενε κλειστή για πολλά χρόνια, εκλάπη όλος ο 
πλούτος της. 

http://www.imthf.gr/images/stories/imthf/imthf/ieres_mones/rentinhs/image336.jpg
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το χώρό της, εκτός από κρυφό σχολείο, λειτουργούσε επίσης 
νοσοκομείο για τους απόρους των γειτονικών χωριών, ενώ στα μέσα του 
18ου αιώνος χολή Ελληνικών γραμμάτων, που διατηρούσε σημαντική 
βιβλιοθήκη. Κατά την Επανάσταση του 1821 υπήρξε ορμητήριο εθνικών 
αγώνων και κινημάτων, με αποτέλεσμα να υποστεί από τους Σούρκους 
σημαντικέςκαταστροφές.                                              
Σο 1927 επανιδρύθηκε από το Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ, 
ενώ μέχρι τότε υπήρξε μετόχιο της Μονής Κορώνης.                   
Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
και στις 22 Μαρτίου, του Αγίου Βασιλείου Πρεσβυτέρου Αγκύρας, η 
Σιμία Κάρα του οποίου θησαυρίζεται στη Μονή.                     
Εκεί σήμερα εγκαταβιώνει διμελής γυναικεία αδελφότητα, η οποία, με 
την αρωγή κλήρου και λαού, επιμελείται την ανακαίνισή της.      
ήμερα η μοναστική αδελφότητα αποτελείται από 6 μοναχές.  

 

                 5.  Ιερά Μονή Κώστη 

 

 

ε ένα όμορφο επίπεδο μέρος ανάμεσα σε χωράφια μεταξύ των 
Κουμπουριανών και της τεφανιάδας κάτω από το Αετοχώρι τρία 
χιλιόμετρα από το ξακουστό μοναστήρι της πηλιάς βρίσκεται το 
ιστορικό μοναστήρι Κώστη. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε, 
έχουμε σαν στοιχεία για να υπολογίσουμε την χρονολογία την 
κολυμπήθρα (1007) και την αγιογράφηση (1759). Η εκκλησία είναι 
αφιερωμένη στην Γέννηση της Θεοτόκου, είναι περιτειχισμένη 
βυζαντινή σε σταυροειδές μέγεθος με υπερυψωμένο μεγαλοπρεπή 
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τρούλο γεμάτο αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης και με τέμπλο 
ξυλόγλυπτο λεπτότατης επεξεργασίας. Η αγιογράφηση  έγινε το 1959 
όπως λέει η επιγραφή που υπάρχει. 
<<Ανιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός ούτος το γεννέσιον της 
Yπεραγίας Θεοτόκου, δια συνδρομής κάπου και μόχθου του 
πανοσιοτάτου Δανιήλ ιερομονάχου, Θεοκτίστου ιερομονάχου και 
Παρθενίου μοναχού αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου Υαναρίου και 
Νεοχωρίου κ.κ. Μακαρίου έτει από Φριστού αψνθ (1759) Δεκεμβρίου 
30>> ώζονται σήμερα η κολυμπήθρα που έχει χρονολογία 1007 ,ένα 
ευαγγέλιο και ένας σταυρός, που το διαφυλάσσει η Μητρόπολη 
Καρδίτσας. Τπήρχε στο μοναστήρι αντιμήνσιων ιχνογραφημένο με τα 
χέρια πάνω σε χονδρό ύφασμα (καναβάτσα) και δισκοπότηρα μεγάλης 
αξίας που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Η εικόνα της Παναγίας του 
Κώστη θεωρείται θαυματουργή και πολλά θαύματα λέγονται μεταξύ 
των ανθρώπων της περιοχής. Επί τουρκοκρατίας κυνηγημένοι από το 
μοναστήρι του έλτσου οι διασωθέντες ηρωικοί ουλιώτες πέρασαν τον 
Αχελώο και βρήκαν καταφύγιο στο μοναστήρι του Κώστη. Κάθε χρόνο 
στις 8 επτεμβρίου γίνεται μεγάλο πανηγύρι που το διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός ύλλογος Κουμπουριανιτών. Σο μοναστήρι σήμερα 
χρειάζεται συντήρηση ώστε το ανεπανάληπτο αυτό μνημείο να είναι 
επισκέψιμο. 
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6.  Η Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής στα Άγραφα 
 

  
Η Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής, βόρεια της πανέμορφης λίμνης 
Πλαστήρα στο νομό Καρδίτσας, αποτελεί ένα σπουδαίο μεταβυζαντινό 
μνημείο της ορθόδοξης κληρονομιάς και εντυπωσιάζει τον κάθε 
επισκέπτη. 
Βρίσκεται κτισμένη εδώ και 480 χρόνια σε μια απόκρημνη βραχώδη 
πλαγιά των Αγράφων σε υψόμετρο 1.400μ, σε απόσταση δύο 
χιλιόμετρων βόρεια του γραφικού χωριού Καρύτσα Καρδίτσας, με 
υπέροχη θέα στη λίμνη Πλαστήρα, τα Άγραφα και τον θεσσαλικό 
κάμπο. 
Μεγάλη ήταν η αίγλη της μονής Πελεκητής κατά τους χρόνους της 
Σουρκοκρατίας. Αναγνωρίσθηκε ως ταυροπηγιακή Μονή το 1606 από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ραφαήλ Β΄. Μέσα στη μονή με τα 
λαξευμένα κελιά στους βράχους, όπου οι ζούσαν μοναχοί, λειτούργησε 
και κρυφό σχολείο. 
Σην επωνυμία «Πελεκητή» η Ιερά Μονή την οφείλει στο βράχο επάνω 
στον οποίο είναι κτισμένη, που κατά την παράδοση πελεκίσθηκε με 
ξύλινα εργαλεία, μετά από υπόδειξη της Τπεραγίας Θεοτόκου στους 
τεχνίτες της. ύμφωνα με την παράδοση, λέγεται ότι ο πρωτομάστορας 
έπεσε από την στέγη του μοναστηριού στη χαράδρα που βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από αυτό, αλλά τελικά βρέθηκε χωρίς να πάθει το 
παραμικρό, μετά από τη σωτήρια επέμβαση της Παναγίας της 
«Πελεκητής».  
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Η ίδρυση της μονής άρχισε στα τέλη του 15ου αιώνα από τον μοναχό 
Πορφύριο και ολοκληρώθηκε το 1529 από τον Οσιομάρτυρα Δαμιανό 
(εορτή 14 Υεβρουαρίου), ο οποίος ασκήτεψε 15 χρόνια στη μονή και 
μαρτύρησε στη Λάρισα το 1568 (είναι και ο κτήτορας της Ιεράς Μονής 
Σιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς Λάρισας, στον Κίσσαβο). Σο 
μοναστήρι αγιογραφήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και έχει δύο ναούς, 
το ναό της Αναλήψεως του Φριστού και το ναό της Παναγίας 
Υανερωμένης, που είναι και το Καθολικό της μονής, όπου ξεχωρίζει το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο. 
Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πελεκητής δυστυχώς εκλάπη και 
αναζητείται για να επιστραφεί στη φυσική της θέση. Σο μοναστήρι 
διακοσμήθηκε επίσης, με θαυμάσιες βυζαντινές τοιχογραφίες υψηλής 
τέχνης, με αυστηρές μορφές και ζωηρά χρώματα. 
Σο μοναστήρι για το φυσικό του κάλλος, την περίτεχνη κατασκευή του 
και την ένδοξη ιστορία του, έχει ανακηρυχθεί ως «Ιστορικό Διατηρητέο 
Μνημείο», διαθέτει «Βραβείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας» και πρόσφατα 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΟΣ για την προστασία του. 
Πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. τις 
μέρες μας δεν είναι μόνιμα επανδρωμένη, ωστόσο διαθέτει έναν μοναχό.  
υγκεντρώνει αρκετούς προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και απέχει 
50 χλμ. από την πόλη της Καρδίτσας. 
 
 
 

 

 

 

http://www.monastiria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=459&lang=el
http://www.monastiria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=459&lang=el
http://www.monastiria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=459&lang=el
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7. Ιερά Μονή Παναγίας Υανερωμένης Καλλιφωνίου 
 
 

   

 

  
 

 
το δήμο Καλλιφωνίου Καρδίτσας, δύο χιλιόμετρα έξω από το ομώνυμο 
χωριό, βρίσκεται η Ι. Μονή Παναγίας Υανερωμένης Καλλιφωνίου, 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. την αρχή ήταν παρεκκλήσιο 
του ενοριακού Ι. Ναού Καλλιφωνίου, αλλά επί Μητροπολίτου Ιεζεκιήλ 
αναγνωρίσθηκε ως «Ιερά Μονή». 
Σο Καθολικό, κτίσμα του 18ου αιώνος, είναι Ι. Ναός αφιερωμένος στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου. Από την επιγραφή που υπάρχει επάνω από την 
πλάγια θύρα του, πληροφορούμασθε ότι «(αν)ιστορήθη τε και 
εκαλλωπίσθη ο Ι. Ναός της Τπεραγίας Θεοτόκου με συνδρομή και έξοδα 
του επιτρόπου κ. Αναγνώστου επί επισκόπου Λαρίσης κ. Ανανίου δια 
χειρός Αθανασίου Παγώνη στις 15 Μαΐου 1840». τη θύρα του 
γυναικωνίτη επάνω σε πλάκα, ο προσκυνητής διαβάζει τη χρονολογία 
«1834». 
το αλσύλλιο που υπάρχει σήμερα, πριν από το 1840 εμφανίστηκε η 
Παναγία σε έναν βουκόλο, όχι μόνο μια φορά αλλά τουλάχιστον τρεις, 
με συνέπεια να πειστούν οι πάντες για τη θέληση της Τπεραγίας 
Θεοτόκου. 
Ο Ναός είναι μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος, με 8 κίονες, από τους 
οποίους οι τέσσερις μεσαίοι υποστηρίζουν τον τρούλο. Η τοιχογραφία 
του Ναού έχει πλήθος παραστάσεων από την Αγία Γραφή, ενώ στη 
δεξιά πλευρά της μεσαίας θύρας του Ναού, υπάρχει ζωγραφισμένος 
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ταυρός με τα αρχικά γράμματα ρητών της Αγίας Γραφής, τον οποίο 
συναντάμε και σε άλλους Ναούς της περιοχής. 
το τέμπλο του ναού δεν υπάρχουν σήμερα οι παλιές εικόνες. 
Υυλάσσονται σε άλλο χώρο του μοναστηριού. Απ' αυτές ξεχωρίζει η 
εικόνα του Αγίου Νικολάου εν Βουναίνοις που φιλοτεχνήθηκε 
εμφανίζοντας τον άγιο με το σχήμα του μοναχού. Επίσης στη δυτική 
πλευρά του ναού διασώζεται τοιχογραφία που απεικονίζει τη Θεία 
Κρίση κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Σο μοναστήρι στους 
πρώτους χρόνους αγιογραφήθηκε από κάποιον ονόματι Ιωάννη, χωρίς 
να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του. 
Έξω από το Ναό, ο επισκέπτης μπορεί να δει τον τόπο όπου, κατά την 
παράδοση, βρέθηκε η περίπυστη θαυματουργός εικόνα της Παναγίας 
Οδηγητρίας και ανάβλυζε το αγίασμα, το οποίο όμως στείρευσε, όταν 
κατέλαβε τη Μονή ο Σουρκικός στρατός το 1897. 
 
Η Μονή πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου, κατά την απόδοση της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
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8.  Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου 

 

Βορειοδυτικά της κοινότητας Καταφυγίου, σε απόσταση τεσσάρων 
χιλιομέτρων από το δρόμο που οδηγεί από το Καταφύγιο προς τη λίμνη 
Πλαστήρα, ο επισκέπτης συναντά την ιστορική Μονή Παναγίας 
Πέτρας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Κτισμένη στις παρυφές των Αγράφων, έλαβε την επωνυμία της από το 
βράχο στο επίπεδο του οποίου βρίσκεται. Βορειοανατολικά του βράχου 
υπάρχει μία μεγάλη φυσική σπηλιά, στην είσοδο μόνο της οποίας 
διακρίνονται ίχνη λάξευσης. Εκεί κατά την παράδοση βοσκοί της 
περιοχής (της θέσης ωτήρα) αντίκρισαν τη θαυματουργό εικόνα της 
Παναγίας Οδηγήτριας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. 
πως προκύπτει από σχετικό αποτύπωμα σφραγίδας της Μονής 
Πέτρας στον υπ΄ αριθμ. 133 χειρόγραφο κώδικα της Μονής Αγίου 
τεφάνου Μετεώρων, που αναφέρει «PANAΓΙΑ KICIOC 
ΛΕΓΟΜΕΝΟΤ PETPAC ETO ζρβ’ (7102= 1593/4), κτίσθηκε πριν 
από την αποτυπώμενη χρονολογία. ύμφωνα με το πόρισμα ερευνών 
του καθηγητού του Πολυτεχνείου κ. Παύλου Μυλωνά, ως πιθανή 
χρονολογία κτίσεώς της θεωρείται το έτος 1550. 
Η Μονή είχε περίβολο μήκους 50 μ. και πλάτους 53 μ. πύργο με τοξωτό 
πυλώνα στην ανατολική πλευρά. Διέθετε 80 διώροφα κελλιά και πολλά 
υπόγεια που χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια. Δυστυχώς όμως 
καταστράφηκαν ολοσχερώς το 1968. 
Σο Καθολικό είναι περικαλλής Ναός αφιερωμένος στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου και ανήκει στον τετρακίονο τύπο, με πλευρικούς χορούς και 
Νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Ο δεύτερος όροφος επάνω από το 
Νάρθηκα διαιρείται σε δύο μέρη. Σο ένα μέρος κατά παράδοση 



 
52 

 

λειτουργούσε ως «κρυφό σχολείο», ενώ το άλλο μέρος είναι 
διαμορφωμένο σε παρεκκλήσιο. Κατά σχετική επιγραφή που υπάρχει 
στο υπέρθυρο της εισόδου, από την εσωτερική δυτική επιφάνεια, η 
τοιχογράφηση του Ναού έγινε το έτος ΖΡΛΓ’ (1625) από το δωρητή της 
Μονής Παναγιώτη Κουκουλά η Μολέση. Ανάμεσα στις τοιχογραφίες 
μπορεί να θαυμάσει κανείς την προσωπογραφία του δωρητού που 
προσφέρει ομοίωμα της Μονής στην Παναγία. 
Σο έτος 1672/1673 ο Αποστόλης Φασάπης από το Πετρίλο γίνεται 
κτήτορας του ταυροπηγιακού παρεκκλησίου της Μεταμορφώσεως του 
ωτήρος, στα νότια του Νάρθηκα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η Αγία 
Σράπεζα (ρυθμού υστερορωμαϊκών χρόνων). Από σχετικές επιγραφές 
προκύπτει ότι το παρεκκλήσιο αγιογραφήθηκε από τον Ιωάννη «τον 
Ευτελή» το 1672, ενώ ο Νάρθηκας από κάποιον Κωνσταντίνο το 1789.  
Κατά την Σουρκοκρατία η Μονή είχε σημαντική εθνική συμβολή. το 
χώρό της λειτουργούσε βιβλιοθήκη και κρυφό σχολείο και 
φιλοξενήθηκαν μεγάλοι αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821. 
Επίσης, τη Μονή Πέτρας επισκέφθηκε και θαύμασε ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, στα μέσα της δεύτερης περιοδείας του. 
τις αρχές του 20ου αιώνος, η Μονή ερημώθηκε και επαναλειτούργησε 
στη δεκαετία 1920-1930, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου 
Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ. Σο 1967 χαρακτηρίσθηκε «Ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο». Δυστυχώς όμως σημειώθηκαν πολλές κλοπές ιερών κειμηλίων 
και όσα διασώθηκαν φυλάσσονται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο 
της Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος, στη Μονή Κορώνης και στο 
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. 
Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.  
Εκεί σήμερα εγκαταβιώνει ευάριθμη ανδρώα αδελφότητα που έχει 
αναλάβει την ανακαίνισή της. 
ήμερα η μοναστική αδελφότητα αποτελείται από 32 μοναχούς. 
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 Δ. Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού 

 

Ο χριστιανισμός δεν είναι γνωστό πότε διαδόθηκε σε όλη τη Θεσσαλία, 

το βέβαιο είναι ότι τον 4ο μ.Φ. αιώνα έχει επικρατήσει στη Μαγνησία. Η 

πρώτη μαρτυρία επισκόπων προέρχεται από τα πρακτικά της Α' 

Οικουμενικής υνόδου (325 μ.Φ.), όπου υπάρχουν οι υπογραφές του 

Επισκόπου "Θηβών Θεσσαλίας" Κλεονίκου και του Λαρίσης Αγίου 

Αχιλλείου.  Η πρώτη επίσημη μαρτυρία Επισκόπου Δημητριάδος και 

συνεπώς Εκκλησίας, προέρχεται από τα πρακτικά της Γ' Οικ. υνόδου 

τα οποία υπέγραψε στην Έφεσο το 431 (22 Ιουλίου) και ο Δημητριάδος 

Μάξιμος. Σο διάδοχό του Κωνσταντίνο μαρτυράνε τα πρακτικά της 

λεγόμενης "ληστρικής υνόδου" (442) και της 4ης Οικουμενικής της 

Φαλκηδόνος (451). Οι επόμενοι Επίσκοποι, Αβουδάντιος και Προβιανός, 

με τη διαμάχη τους για το θρόνο αποκαλύπτουν ότι η πνευματική 

διοίκηση της Επισκοπής Δημητριάδος υπαγόταν στον Επίσκοπο Ρώμης 

στον οποίο καταφεύγει διαμαρτυρόμενος ο πρώτος. Έδρα του επισκόπου 

ήταν η Δημητριάς, η οποία προστατευμένη από τα τείχη που έφτιαξε ο 

Ιουστινιανός, συνέχιζε τη ζωή της στα βυζαντινά χρόνια, όπως φαίνεται 

από τις ανασκαφές, αλλά και τις άλλες εκκλησιαστικές μαρτυρίες, παρά 

τις μεγάλες επιδρομές που δέχτηκε από τον 9ο ο μέχρι τον 11ο αι. 

(Γότθοι, Ούννοι, λάβοι, αρακηνοί, Βούλγαροι, Βλάχοι.)  Ακολουθεί 

η Υραγκοκρατία με λατίνους επισκόπους Δημητριάδος. Σο 1423 η 

Μαγνησία περνάει σε Σουρκική κατοχή, με οχυρωμένο κέντρο το 

κάστρο του Βόλου. Η περίλαμπρη Δημητριάδα έχει εξαφανισθεί .              

τα χρόνια των τούρκων οι Επισκοπές και οι Μητροπόλεις κατέχονται 

πια μόνο από Ορθόδοξους Ιεράρχες, Η περιοχή όμως υπέφερε και από 

πειρατικές προσβολές (1587 Ισπανοί, Γενοβέζοι, Υλωρεντίνοι πειρατές ) 

που ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τους 

παραθαλάσσιους οικισμούς. Σα επόμενα χρόνια πολλοί και σπουδαίοι 

επίσκοποι βρέθηκαν στη Δημητριάδα, αφήνοντας ένα περίφημο έργο. 

Κυρίως θα μας απασχολήσουν οι Ναοί και οι Μονές της Παναγίας. 
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ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 

Ευαγγελίστρια: Νέα Ιωνία 

Εισόδια της Θεοτόκου: Άνω Βόλου 

Γενέσιον της Θεοτόκου: 3 

Ζωοδόχος Πηγή: 5 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 4 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου: 18 

 

 

ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ 

Παναγία Άνω Ξενιάς 

Παναγία Κάτω Ξενιάς 

Παναγία Ευαγγελίστριας Σρίκερι 

Παναγία Γοργοϋπηκόου Υυτόκου 

Γεννήσεως της Θεοτόκου Αγίου Βλασίου                                                                 
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1.  Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρινίτσας 

 

 

 

  Η Μονή της Μακρινιτίσσης ή Μονή της Θεοτόκου Οξείας 

Επισκέψεως, ιδρύθηκε από τον Κων)νο Μαλιασηνό στον τόπο της 

σημερινής εκκλησίας της Παναγίας στο όρος του Δρόγγου, όπως 

ονομαζόταν τότε το τμήμα αυτό του Πηλίου. Ανάμεσα στο 1204 και του 

1207 ή κατ' άλλους 1215. Σις πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη της 

Μονής, δίνει ένα γράμμα του 1215 από τον επίσκοπο Δημητριάδας 

Αρσένιο προς τον Κ.Μαλιασηνό. Μ' αυτό το γράμμα η Μονή 

αναγνωρίζεται ως «σταυροπηγιακή». Ανεξάρτητη δηλαδή από την 

επισκοπή Δημητριάδας και υπαγόμενη στο Πατριαρχείο. Ο Κων)νος 

Μαλιασηνός μετά την άλωση της Κων)πολης από τους Λατίνους 

κατέλαβε τη Μαγνησία της Θεσσαλίας και ανακηρύχτηκε ανεξάρτητος 

δυνάστης της. Ο Κων)νος Μαλιασηνός πλούτισε τη μονή της 

Μακρινιτίσσης με μετόχια, κτήματα, αλυκές, χωράφια υδρόμυλους, 

ιδιόκτητα χωρία και την έκανε πολύ πλούσια. Η Μονή απέκτησε ως 
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μετόχια, αρχαιότερες μονές . Η αυξανόμενη με τον καιρό περιουσία 

επικυρωνόταν διαρκώς με νέα έγγραφα. ε χρυσόβουλο του 1272 του 

Μιχαήλ Παλαιολόγου αναφέρεται ότι στη Μονή ανήκε το χωριό της 

«Κρυπούς μετά πάντων των δικαίων και προνομίων αυτού και των δυο 

μονοξύλων αυτού και των αλιέων», «το εν τω όρει της Ζαγοράς αγρίδιον 

της Κυρακαλής μετά των εκείσε προσκαθημένων...» .  Αλλά και ο γιός 

του Κων)νου Μαλιασηνού Νικόλαος έκανε τις ίδιες προσπάθειες με τον 

πατέρα του να διατηρεί τη Μονή στην πρώτη θέση. Και οι δυο 

Μαλιασηνοί στο τέλος της ζωής τους αποσύρθηκαν στη Μονή αυτή και 

έγιναν καλόγεροι. Ο πρώτος  με το όνομα Κωνστάντιος και ο δεύτερος 

με το όνομα Ιωάσαφ ή Νείλος. Η Μονή της Μακρινιτίσσης που 

αποτελούσε εκείνη την εποχή το κέντρο της μοναχικής ζωής στο Πήλιο, 

συγκέντρωσε, εκτός από τους βλάχους δουλοπάροικους και άλλους 

κατοίκους, που έρχονταν ως μοναχοί ή καλλιεργητές των 

μοναστηριακών κτημάτων. ιγά-σιγά αυτοί με τα χρόνια έχτισαν 

σπίτια και αποτέλεσαν τον πυρήνα της μεγάλης αργότερα κωμόπολης 

Μακρινίτσας.  Η Μονή της Μακρινίτσας έπεσε στην αφάνεια τον 17ο 

αιώνα. Κανένας δεν ξέρει αν καταστράφηκε από τους Σούρκους ή 

εγκαταλείφθηκε σιγά-σιγά. τη θέση της χτίστηκε το 1767 η εκκλησία 

της Παναγίας στη Μακρινίτσα. Μάλιστα λέγεται, πως το μέρος που 

ήταν πρώτα η Μονή «έσερνε» δηλ. γκρεμιζόταν, γι'  αυτό η εκκλησία 

της Παναγίας χτίστηκε λίγο πιο πέρα προς τα δυτικά σε στερεό μέρος. Η 

εκκλησία αυτή, γκρεμίστηκε από τους σεισμούς του 1955 και 

ξαναχτίστηκε το 1963 από τα θεμέλια, στις ίδιες διαστάσεις. Μόνο ο 

ανατολικός τοίχος δεν πειράχτηκε και υποστυλώθηκε με εσωτερικό 

άλλο τοίχωμα. Η εκκλησία της Παναγίας ήταν και είναι μια 

μεγαλόπρεπη οικοδομή με 30,50 μέτρα μήκος και 14,50 πλάτος. Είναι 

βασιλική, χωρίς τρούλο. Πριν γκρεμισθεί από τους σεισμούς είχε 

επιβλητικότερο εσωτερικό. Σώρα επικρατούν πολλά καινούργια 

στοιχεία σ' αυτό. Σο τέμπλο της είναι ξυλόγλυπτο παλιό έργο τέχνης και 

υπάρχει μέσα στην εκκλησία το ανάγλυφο της Παναγίας έργο του 13ου 

αιώνα.  Σο ανάγλυφο παριστάνει την Παναγία όρθια σε στάση 

δεομένης. Αυτό έχει διαστάσεις 1,70 επί 0,63. Η Θεοτόκος φέρνει επάνω 
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στο στήθος της μέσα σε εγκόλπιο τον Ιησού Φριστό, ο οποίος ευλογεί με 

το ένα χέρι και με το άλλο κρατάει ειλητάριο.  Και από τις δυο πλευρές 

του κεφαλιού της Παναγίας είναι χαραγμένη η επιγραφή: «Μήτηρ Θεού 

η Οξεία Επίσκεψις». την είσοδο της νότιας πλευράς της εκκλησίας 

πάνω από την πόρτα είναι γραμμένη η χρονολογία 1767. Η εκκλησία 

της Παναγίας βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης λιθόστρωτης αυλής 

και την περιβάλλουν τα παρεκκλήσια «Άγιοι Ανάργυροι», «Αγία 

Μαγδαληνή», οι «Άγιοι Πάντες», ο «Άγιος Νικόλαος» και η Μητρόπολη. 

Σο κτίριο της Μητρόπολης οικοδομήθηκε το 1815 και φιλοξενούνταν σ' 

αυτό ο Επίσκοπος της Δημητριάδας, όταν επισκεπτόταν τη Μακρινίτσα. 

Η εκκλησία της Παναγίας είναι από τις επιβλητικότερες. Η ιστορία και 

οι θρύλοι που πλέκονται γύρω απ' αυτή διηγούνται ένα παλιό και 

λαμπρό μεγαλείο. Η αυστηρή οικοδομή της εκκλησίας, η μεγάλη 

πλακόστρωτη αυλή, τα κυπαρίσσια με το σκοτεινό τους μυστήριο, ένα 

γύρω το κτίριο της Μητρόπολης, τα παρεκκλήσια και τέλος το ψηλό 

κωδωνοστάσιο, που υψώνεται σαν έκφραση ευλάβειας, είχαν και έχουν 

όλα επιβλητικότητα και δημιουργούν δέος. Απολαμβάνοντας κάποιος 

όλη αυτή την ομορφιά θα έπρεπε συγχρόνως ν' ακούσει να χτυπούν κι οι 

τρείς καμπάνες του ψηλού καμπαναριού με τον αρμονικό ρυθμό τους, 

για να νιώσει όλη τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ξεχωριστού μνημείου της 

Μακρινίτσας. Λένε, πως και τις τρείς καμπάνες τις έστειλαν αφιέρωμα 

στην Παναγιά, Μακρινιτσιώτες βυρσοδέψες από την Οδησσό της 

Ρωσίας και πως τις έσυραν ζεμένα βόδια, για να τις ανεβάσουν πάνω στο 

χωριό από το Βόλο. Πολλά ακόμα διηγούνται οι γεροντότεροι γι' αυτόν 

τον ιερό τόπο. Σο παλιό θαύμα της Παναγίας είναι περισσότερο γνωστό.  

Λένε, πως η Παναγία παρουσιάσθηκε στα παλιά χρόνια στους πρώτους 

ανθρώπους του χωριού, που δίσταζαν να χτίσουν σπίτια στον ανώμαλο 

αυτό τόπο, και τους είπε να μην φοβούνται, γιατί εκείνη θα στέριωνε τα 

σπίτια τους και θα τους προφύλαγε. Λαμποκοπούσε, κατά το μύθο, 

ολόκληρη. Και κάθε χρόνο στη γιορτή της στις 15 Αυγούστου - που ως 

σήμερα γιορτάζεται μεγαλόπρεπα στο χωριό - έστελνε η Παναγία ένα 

δαμάλι, (σημάδι εύνοιας για τους κατοίκους), που έκανε, προτού αρχίσει 

η λειτουργία, το γύρω της εκκλησίας τρείς φορές κι έπειτα καθόταν 
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κάτω από το νάρθηκα, για να ξεκουραστεί. Σότε το έπιαναν οι άνθρωποι 

για να το σφάξουν και μοίραζαν το κρέας στους φτωχούς του χωριού. 

Μα μια φορά που βιάστηκαν οι χωρικοί να το σκοτώσουν, προτού ακόμη 

εκείνο κάνει τον τρίτο γύρο της εκκλησίας, δυσαρέστησαν την Παναγία 

με την πράξη τους κι από τότε δεν ξαναφάνηκε άλλη χρονιά το δαμάλι.  

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό που αναφέρεται στον μητροπολιτικό 

ναό της Μακρινίτσας πρέπει να πούμε, πως ο ναός και εκείνος που 

χτίστηκε το 1767 και ο σημερινός ήταν και είναι αφιερωμένος στην 

Κοίμηση της Θεοτόκου. Η εκκλησία γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. 

  

 2.  Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων 

 

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κτισμένος στο κέντρο του 

χωριού που βρίσκεται στους πρόποδες του δυτικού Πηλίου 30 

χιλιόμετρα από το Βόλο έχει κατά παράδοση ιστορία τριών αιώνων. 

τις 16 Μαρτίου του 1804 έγιναν τα εγκαίνια του ναού. Ο χώρος ήταν 

δωρεά της οικογενείας Δημητρίου Φατζινικολάου. Ο Ναός ήταν 

τρίκλιτος βασιλική με δύο  παρεκκλήσια αφιερωμένα, το δεξιό στα 

Εισόδια της Θεοτόκου και το αριστερό στους Αγίους Κων/νο & Ελένη. 

Ήταν αγιογραφημένος, με υπερυψωμένο γυναικωνίτη. Σο καμπαναριό 

ήταν εξάγωνο όπου για να μπεις στο προαύλιο περνούσες από μία πόρτα 

που βρισκόταν από κάτω. Ο Δημ. Φατζινικολάου από το ταξίδι του στους 
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Αγίους Σόπους (Φατζής), έφερε μαζί του και μία εικόνα της Παναγίας για 

να την έχει ξεχωριστή ευλογία η εκκλησία που έκτισε. τα νεώτερα 

χρόνια η Φάρη των θαυμάτων της Αγίας Εικόνος από τα Ιεροσόλυμα δεν 

έπαψε να θαυματουργεί. Ιδιαίτερα στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Κι εδώ, 

η Παναγία στάθηκε Τπέρμαχος τρατηγός του Έθνους. ταν στις 16 

Νοέμβριου 1943 οι γερμανοί κατακτητές πάτησαν το πόδι τους στα 

Κανάλια προκάλεσαν ζημιές ανεπανόρθωτες. Αποκορύφωμα της 

θηριωδίας ήταν ο πυρπολισμός του ναού τον οποίο εν τέλει ανατίναξαν 

ταν πέρασαν όλα αυτά, η Παναγία εμφανίστηκε σε κάποιον χωριανό 

ονόματι Αντώνιο Παπαϊωάννου και του είπε να σηκώσουν τα  

χαλάσματα της εκκλησίας και μέσα εκεί να βρουν την εικόνα της 

θαμμένη μαζί με κάποιες άλλες, του Αγίου Κων/νου και Αγίου 

Νικολάου. Αυτός μετά από τρεις φορές που του επίμενε η Παναγία, 

ξεκίνησε και μαζί με άλλους χωριανούς και τον ιερέα ώ του θαύματος! 

ακριβώς στο σημείο που του είχε υποδείξει τις βρήκαν. Μάλιστα η 

εικόνα της Παναγίας ήταν η μισή λιωμένη. Και αυτό γιατί όπως η ίδια 

Σου είχε πει, διατέθηκε η μισή να θυσιαστεί για να σώσει το χωριό από το 

μένος της καταστροφής και τη δύναμη της εκρήξεως. Μέχρι σήμερα 

φαίνεται το ασημένιο "πουκάμισο" της εικόνας λιωμένο. Με εράνους και 

κυρίως με εθελοντική εργασία κουβαλώντας τις πέτρες χέρι-χέρι, οι 

Καναλιώτες κατάφεραν να ανεγείρουν τον υπάρχων ναό 

θεμελιώνοντας τον στις 16/12/56 και εγκαινιάζοντας τον στις 20/11/60 

Ο ναός αυτός είναι χωρητικότητας 1015 ατόμων, κοσμείται με 

ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1980 βυζαντινής τέχνης από βολιώτες 

μαστόρους, με εικόνες φορητές αγιογραφημένες στο Άγιο ρος και 

τοιχογραφίες μακεδονικής σχολής .Εις τον ναό φυλάσσονται και 

τεμάχια Αγίων Λειψάνων εκ των οποίων κυριότερα είναι του Αγίου 

Νεκταρίου και Αγ. Παρασκευής. H ενορία πανηγυρίζει κατ΄ εξοχήν την 

Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). 
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3. Ιερά Μονή Άνω Ξενιάς 

 

 

Η ιστορική Ιερά Μονή της Άνω Ξενιάς βρίσκεται στις βορειοανατολικές 

πλαγιές της θρυος, του βουνού που χωρίζει τη Μαγνησία από τη 

Υθιώτιδα σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρων. Ανήκει διοικητικά στο νομό 

Μαγνησίας και εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και 

Αλμυρού. Απέχει οδικά από το Βόλο 60 χιλιόμετρα και 25 από τον 

Αλμυρό. Έχει να παρουσιάσει μια υπερχιλιόχρονη ιστορία, αφού 

λείψανα της παρουσίας του πρώτου χριστιανικού Ναού ανάγονται στον 

6ον και 7ον  αιώνα. Ψστόσο οι ιστορικοί υποστηρίζουν πως η ίδρυση της 

Μονής πρέπει να τοποθετηθεί στα τέλη του 10ου  αιώνα. Αποτελεί ένα 

από τα λίγα Μοναστήρια που μέσα από τις ποικίλλες διακυμάνσεις της 

ιστορικής τους διαδρομής κατάφεραν να διατηρήσουν αδιάσπαστη και 

συνεχή την Μοναχική παρουσία, μαρτυρία, διακονία και προσφορά 

τους μέχρι και τις μέρες μας. Τπέστη αρκετές καταστροφές. Πρώτη 

μπορεί να θεωρηθεί η πυρπόλησή της από τον Καρδινάλιο Πελάγιο στα 

1213 και η θανάτωση των 500 σύμφωνα με την παράδοση μοναχών της. 

την περίοδο της τουρκοκρατίας κατεστράφη από τον σεισμό του 1460 

όπου έπεσαν τα 2/3 του οικοδομήματος της Μονής. Αναφέρεται δε κατ' 

αυτήν την εποχή λειτουργούσε και κρυφό σχολειό. την προσφορά της 
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Μονής στον αγώνα κατά της γερμανοϊταλικής κατοχής οφείλεται και η 

πυρπόληση όλων των κτιρίων της  πλην του Καθολικού από 

απόσπασμα Ιταλών στρατιωτών στις 26 Μαΐου 1942. Ψς τελευταία 

πληγή μπορούμε να θεωρήσουμε τον καταστροφικό σεισμό του 

καλοκαιριού του 1980, που επέφερε σοβαρότατες ζημιές στο Καθολικό, 

όπως ρωγμές στους τοίχους, αποκολλήσεις των τοιχογραφιών κλπ, 

καθώς και την κατάρρευση όλων των παλαιών κτιρίων που είχαν 

επισκευασθεί μετά την πυρκαγιά του  1942. 

  

Η ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΚΟΙΜΗΕΨ ΣΗ 

ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

Είναι η εφέστιος εικόνα της Ιεράς Μονής, αποτελεί παλάδιον του 

Μοναστηριού έργο άριστης βυζαντινής τέχνης και είναι αχρονολόγητη, 

ενώ φέρει ασημένιο κάλυμμα που κατασκευάστηκε στο Βόλο το 1900, 

Εντυπωσιακός είναι ο μεγάλος αριθμός των προσώπων που 

εικονίζονται στην όλη σύνθεση, 30 στον αριθμό. ύμφωνα με την 

παράδοση, η Εικόνα βρέθηκε μέσα σε κισσούς στον τόπο που στη 

συνέχεια κτίστηκε ο πρώτος Ναός, και γι' αυτό η Μονή αρχικά 

ονομάστηκε «Μονή της Τπεραγίας Θεοτόκου Κισσιωτίσσης» ονομασία 

που αναγράφεται σε παλαιά σφραγίδα της Μονής. Καθημερινά η 

Παναγία μας δια της Θαυματουργού Εικόνας της σκορπίζει πλούσια την 

χάρη της και την παρηγοριά της όχι μόνον στους μοναχούς της Μονής 

Σης, αλλά και σε όλους όσοι με πίστη καταφεύγουν σε Αυτήν. Κατά 

καιρούς έχει επιτελέσει πολλά και αδιαμφισβήτητα θαύματα, όπως οι 

αντιμετωπίσεις επιδημιών, θεομηνιών, ανομβριών, αλλά και οι ιάσεις 

σοβαρότατων προβλημάτων υγείας καρκινοπαθών και ατεκνίας. 

  

ΗΜΕΡΑ 

ήμερα εγκαταβιούν στην Ιερά Μονή τρείς Πατέρες υπό την 

πνευματική καθοδήγηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Νεκταρίου 

Τφαντίδη οι οποίοι με περισσό ζήλο έχουν επιδοθεί στο μεγάλο πράγματι 

έργο της συνέχισης των ανοικοδομήσεων των κτιρίων της Μονής, με 

προσωπική και χειρονακτική εργασία, καθώς επίσης και με την 
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ευγενική συνδρομή των φιλομόναχων προσκυνητών της Μονής. 

Υιλοδοξούν κατά Θεόν να αναδείξουν το Μοναστήρι φάρο πνευματικό, 

αντάξιο των παλαιών ημερών και του αρχαίου κάλλους. Κύρια 

εργόχειρα έχουν την αγιογραφία και την παρασκευή θυμιάματος. 

Επίσης   συνδρομή στο ποιμαντικό έργο της Μητροπόλεως με 

κηρύγματα, με την αρθογραφία σε εφημερίδες και στα εκκλησιαστικά 

περιοδικά της Ιεράς Μητροπόλεως, τις εκδόσεις ωφέλιμων και 

εποικοδομητικών βιβλίων κλπ. την νεόδμητη πτέρυγα που στεγάζει το 

Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, κάθε Κυριακή μετά τη θεία Λειτουργία 

προσφέρεται το παραδοσιακό Μοναστηριακό κέρασμα στους 

προσκυνητές της Μονής, που συρρέουν από πολλά σημεία της 

Θεσσαλικής γης και γίνονται πνευματικές ομιλίες. Εδώ επίσης 

φιλοξενούνται και όσοι φιλακόλουθοι χριστιανοί προσέρχονται στις 

Ιερές Αγρυπνίες που τελούνται στην Μονή και σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις επισκέπτες από μακρινές περιοχές. Αλλά η Ι. Μονή δεν 

είναι μόνον τα κτίρια και η ιστορία. Είναι κυρίως η Ζωντανή παρουσία 

του Ορθόδοξου Μοναχισμού στον σύγχρονο κόσμο. Πολύωρες 

ακολουθίες που τελούνται καθημερινά κατά το Αγιορείτικο Συπικό, ο 

μυσταγωγικός χαρακτήρας του αρχαίου Ναού με τα κεριά στους 

πολυέλαιους, στιγμές κατανύξεως και πνευματικής ανάτασης κατά τις 

λατρευτικές ευκαιρίες, παρηγοριά και ανακούφιση από το βάρος των 

πολλών πλημμελημάτων μέσα από το Μυστήριο της Μετανοίας, 

φιλοξενία και γεύση και του επίγειου άρτου στην Σράπεζα της Μονής, 

αλλά Κυρίως και πάνω από όλα η ενατένιση του βλέμματος στον 

Ουρανό και η ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας, η τόσο αισθητή, 

είναι στοιχεία που τραβούνε κάθε προσκυνητή που σπάνια την 

επισκέπτεται μόνο μια φορά. 

Η Ιερά Μονή της Άνω Ξενιάς πανηγυρίζει με μεγάλη λαμπρότητα την 

εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου αλλά και την 

εορτή του Ακαθίστου Όμνου τελώντας  μεγάλη αγρυπνία κατά το 

αγιορείτικο τυπικό Παρασκευή προς άββατο της Ε΄ Εβδομάδος των 

Νηστειών εκάστου έτους.     

  



 
63 

 

4.  Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς 

 

  

Η Ιερά Μονή Παναγίας Κάτω Ξενιάς που βρίσκεται σε απόσταση 16 

χιλιομέτρων από την πόλη του Αλμυρού, είναι κτισμένη σε ένα μικρό 

οροπέδιο με πλούσια βλάστηση και άφθονα νερά. Η ακριβής χρονολογία  

ιδρύσεως είναι άγνωστη. Από τα εντοιχισμένα ανάγλυφα που 

βρίσκονται στην κόγχη του Ιερού, συμπεραίνουμε ότι ιδρύθηκε περί τον 

12ο και 13ο αιώνα και αποτελούσε αρχικά μετόχι της Άνω Μονής 

Ξενιάς, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

δύο Ιερές Μονές είναι η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Ξενιάς, η 

οποία αποτελεί την έφορο, την προστάτιδα και καταφυγή όλων των 

πιστών της περιοχής. Οι ιστορικές συγκυρίες και οι διάφορες ανάγκες, 

επέβαλλαν στους μοναχούς να αρχίσουν πέρα το 1704 να μεταφέρονται 

και να εγκαθίστανται στο μετόχι του Αγίου Νικολάου, φέροντας μαζί 

τους τα Ιερά Κειμήλια και την θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας 

Ξενιάς.                                                                

Με την πάροδο του χρόνου, το μετόχι γνώρισε μεγάλη πνευματικά και 
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οικονομικά άνθιση και με την ονομασία «Κάτω Μονή Ξενίας» 

αντικατάστησε την κυρίαρχο Άνω Μονή η οποία έπεσε σε  

παρακμή. Μεγάλη υπήρξε η προσφορά της Ιεράς Μονής, τόσο η 

πνευματική όσο και η κοινωνική, κατά τους αγώνες για την 

απελευθέρωση από τους Σούρκους και κατά τους πρόσφατους Εθνικούς 

αγώνες.Η Ιερά Μονή λειτουργούσε έως το 1970 ως ανδρώα, έκτοτε 

μετατράπηκε σε γυναικεία και παραμένει έως σήμερα.                 

Σο 1980 καταστράφηκε από τον τοπικό σεισμό, με αποτέλεσμα η νέα 

Μονή να αρχίσει να κτίζεται σε μικρή απόσταση από την Παλαιά επάνω 

στον λόφο «Καστρούλι». Σο 1990 έγιναν τα θυρανοίξια της Νέας Ιεράς 

Μονής και το 2001 τα εγκαίνια του Ιερού Ναού, ενώ συνεχίζονται οι 

εργασίες αποπερατώσεως του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας 

Μονής. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει την 23η Αυγούστου και η 

θαυματουργή χάρη της Παναγίας προσελκύει πλήθος πιστών από τις 

πλησιέστερες περιοχές και τον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Ηγουμένη 

είναι η Νυμφοδώρα Κουριώτου και η αδελφότητα αριθμεί 5 μοναχές. 
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5.  Ιερά Μονή Γοργοϋπηκόου Παναγίας Υυτόκου 

 

 

 

Σον Νοέμβριο του 1995, με την ευχή του τότε Μητροπολίτου 

Δημητριάδος και νυν κυρού Φριστοδούλου, εγκαθίσταται η εικόνα της 

Δοχειαριτίσσας Παναγίας Γοργοϋπηκοου και εγκαινιάζεται ο χώρος, 

δωρεά των αδελφών Αποστόλου και Υίλιππα Φατζησταμούλη .     

Από το 1995 έως το 2005 που εγκαθίσταται η πρώτη αδελφότης, την 

φροντίδα της ανεγέρσεως της Ιεράς Μονής, είχε η ερανική επιτροπή, 

διοριζόμενη και με την ηθική συμπαράσταση του νυν Ποιμενάρχου μας 

κ.κ. Ιγνατίου.Από την αρχή και μέχρι τώρα, πνευματικός καθοδηγητής 

και άοκνος συνεργάτης είναι ο γέροντας της Ιεράς Μονής, π. Κων/νος 

Μυγδάλης.Με την χάρη του Θεού, την μεσιτεία και προστασία της 

Παναγίας της Γοργοϋπηκοου, την οποία αισθανόμαστε καθημερινά, η 

αδελφότης παράλληλα με τον γέροντα της, επιδίδεται σε τιτάνιο αγώνα, 

ώστε οι εργασίες της Ιεράς Μονής, όχι μόνον να συνεχίζονται, αλλά να 

ευρίσκονται και σε ικανοποιητικό στάδιο.Η Ιερά Μονή ευρίσκεται σε 

υψόμετρο 500 μ. περίπου βορειοδυτικά της πόλεως του Βόλουκαι απέχει 

8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως και 3 χιλιόμετρα από τον 

οικισμό του Υυτόκου. 
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                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1. Παναγία των Βλαχερνών 

Η Παναγία των Βλαχερνών ήταν μια βυζαντινή εκκλησία στην 

Κωνσταντινούπολη. Βρισκόταν στην περιοχή των Βλαχερνών, στα 

βορειοδυτικά της πόλης, κοντά στα τείχη της. την ίδια περιοχή υπήρχε 

και ένα από τα παλάτια που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί 

αυτοκράτορες ως τόπο κατοικίας. Η εκκλησία χτίστηκε το 450 περίπου 

από την αυτοκράτειρα Πουλχερία. τη διάρκεια της Βυζαντινής 

Περιόδου ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ιερά της Κωνσταντινούπολης, 

χάρη σε μια θαυματουργό πηγή που βρισκόταν στο χώρο της. 

Καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1070, αλλά ξαναχτίστηκε αμέσως. Σο 

1434 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. ήμερα έχει χτιστεί στη θέση της 

μια άλλη ορθόδοξη εκκλησία, στην οποία βρίσκεται η θαυματουργός 

πηγή. την εκκλησία βρισκόταν και μια θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας, γνωστή ως Παναγία Βλαχερνίτισσα. 

 

2. Παναγία ουμελά, Μονή 

Η Παναγία του ουμελά ή αλλιώς μονή ουμελά ιδρύθηκε το 386 όταν 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεοδόσιος. Βρίσκεται κοντά στην 

Σραπεζούντα και αποτελεί σύμβολο του ποντιακού 

ελληνισμού.  Έπειτα από πολλές καταστροφές αποκαταστάθηκε και 

μεγάλωσε επί Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Πήρε τη σημερινή της μορφή 

επί Αλεξίου, στα χρόνια των Κομνηνών. Σο 1461, με την κατάλυση της 

Αυτοκρατορίας της Σραπεζούντας, η μονή σταμάτησε να λειτουργεί. Σο 

2010 λειτούργησε και πάλι για μία φορά. 
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          3.  Παναγία των Παρισίων, καθεδρικός 

 

Η Παναγία των Παρισίων (η Νοτρ Νταμ) είναι ένας καθεδρικός ναός 

γοτθικού ρυθμού ηλικίας 800 και πλέον ετών. Είναι χτισμένη στη θέση 

μιας παλαιότερης βασιλικής στο νησί Ιλ ντε λα ιτέ του ηκουάνα, στο 

κέντρο του Παρισιού. Ο ναός έχει μήκος 130 μέτρα, πλάτος 48 και ύψος 

30, και χωρητικότητα 6.000 ατόμων, ενώ τα κωδωνοστάσιά του έχουν 

ύψος 68 μέτρα. Η κατασκευή της Παναγίας των Παρισίων άρχισε το 

1163, στη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου Ζ, και ολοκληρώθηκε 

γύρω στο 1345. Ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη Γαλλική 

Επανάσταση. τις 2 Δεκεμβρίου του 1804 στέφθηκε εκεί αυτοκράτορας 

ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Η πλήρης αποκατάσταση των προσόψεων 

του ναού έγινε το 19ο αιώνα. Η Παναγία των Παρισίων φημίζεται για 

τα αγάλματα, τα οποία απομακρύνουν το νερό της βροχής από τη στέγη. 

Σα αγάλματα αυτά είναι περίεργα και τρομακτικά πλάσματα, μισά 

άνθρωποι και μισά ζώα. το νότιο πύργο του βρίσκεται η μεγαλύτερη 

καμπάνα του, η καμπάνα Εμμανουήλ, ηλικίας 350 ετών, που ζυγίζει 13 

τόνους. Η καμπάνα αυτή χτυπά στις σημαντικότερες γιορτές. Η 

Παναγία των Παρισίων διαθέτει επίσης ένα εντυπωσιακό 

εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο αποτελείται από 8.000 αυλούς, με 

μήκος από ένα εκατοστό μέχρι δέκα μέτρα. Σα μεγάλα κυκλικά βιτρό 

του ναού απαρτίζονται από χιλιάδες χρωματιστά κομμάτια γυαλιού που 

συμβολίζουν τη μοναδικότητα αλλά και την ομορφιά κάθε ανθρώπου. 



 
68 

 

 

 


