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Α΄. Τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου1 (εἰκ. 1) βρί-
σκεται στὴν περιοχὴ τοῦ ἱστορικοῦ χωριοῦ Ἁρτοτίνα τοῦ Νομοῦ Φωκίδος2, σὲ
ἀπόσταση δυόμισι χιλιομέτρων περίπου βόρεια ἀπὸ τὸ κέντρο του3 καὶ ἑξακοσίων
μέτρων περίπου νότια τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ Εὔηνου (Φίδαρη), στὴν περιοχὴ
τῆς συμβολῆς του μὲ τὸ Καλογερικὸ Ρέμα. Εἶναι κτισμένο στὴ βόρεια ἀπόληξη
τοῦ Τρίκορφου, σὲ ὑψόμετρο 1.100 μ. περίπου. Ἐκτείνεται κατηφορικὰ πάνω σὲ
πλαγιὰ μὲ ἔντονη κλίση πρὸς βορρᾶν καὶ ἐξαιρετικὴ θέα πρὸς τὸ κάποτε καλ-
λιεργημένο ἀλλὰ σήμερα κατάφυτο ἀπὸ ἄγρια βλάστηση ὕψωμα τῆς Μπόλλας

1. Θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν σεβασμιώ-
τατο μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαο καὶ στὸν καθηγητὴ κ. Δημήτριο Γόνη γιὰ τὴν
εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσαν νὰ μελετήσουμε τὸ σημαντικότατο αὐτὸ ἱστορικὸ μνημεῖο τῆς
Ρούμελης, καθὼς καὶ τὸν Ἁρτοτιναῖο κ. Ἰωάννη Σιαπέρα γιὰ τὴν ἀμέριστη καὶ οὐσιαστι-
κότατη συνδρομή του κατὰ τὴν ἐπίσκεψή μας στὸ μνημεῖο καὶ στὴ συγκέντρωση τῆς σχε-
τικῆς μὲ αὐτὸ βιβλιογραφίας, καθὼς καὶ γιὰ τὴ φωτογράφιση τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγίου Γε-
ωργίου στὸ Ἱστορικὸ καὶ Λαογραφικὸ Μουσεῖο Ἁρτοτίνας. Ἡ τεκμηρίωση τοῦ μνημείου
ἔγινε ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Πέτρου Περράκη, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους
στὴ μονὴ καὶ στὴν Ἁρτοτίνα στὶς 3 Ἰουνίου 2017. Τὰ σχέδια ποὺ παρουσιάζονται στὴ συ-
νέχεια ἐκπονήθηκαν ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Σταύρου Μαμαλούκου ἀπὸ τοὺς Πέτρο Περράκη,
φοιτητὴ Ἐσωτερικῆς Ἁρχιτεκτονικῆς, Διακόσμησης καὶ Σχεδιασμοῦ Ἁντικειμένων τοῦ
Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἁττικῆς, Γρηγόριο Κουτρόπουλο, ἀρχιτέκτονα τοῦ Πανεπιστημίου
Πατρῶν, καὶ Κωνσταντῖνο Δούκα, φοιτητὴ Ἁρχιτεκτονικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν,
στοὺς ὁποίους ἐπίσης ὀφείλονται καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ θερμὲς εὐχαριστίες. 

2. Γιὰ τὴν Ἁρτοτίνα καὶ τὴ μονὴ τοῦ Προδρόμου βλ. ἐνδεικτικά: Παρασκευόπουλος
1895, 483-484· Σπετσιέρης 1908· Λουκόπουλος 1925· Λουκόπουλος 1929· Λουκόπουλος
1938, 167 (σημ. 2), 174, 207-209, 227· Λαζαρίδης 1964· Λαζαρίδης 1967· Λουκόπουλος
1971· Ρουφαγάλης 1990· Παπαϊωάννου 1998· Τακτικοῦ-Κολοβοῦ 1999· Κατσένιος 2010,
113-138· Σανίδας 2010, 156· Τσέλιος 2012-2013· Μονή Τιμίου Προδρόμου.

3. Σὲ εὐθεία γραμμή· ἡ ἀπόσταση μέσω τοῦ ἁμαξιτοῦ δρόμου ἐγγίζει τὰ τέσσερα χιλιό-
μετρα.



καὶ τὸν κύριο ὄγκο τῶν Βαρδουσίων, ποὺ περήφανα ὑψώνονται ἀμέσως πίσω
ἀπὸ αὐτό4 (εἰκ. 2). Τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς τιμᾶται στὴ μνήμη τῆς Ἁποτομῆς
τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Β΄. Ἂν καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου δὲν ἔχει ὣς σήμερα ἀποτελέσει τὸ
ἀντικείμενο εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης, ἀρκετὲς καὶ σημαντικὲς εἶναι οἱ
ἀναφορὲς στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχιτεκτονική της στὴν πλούσια σχετικὴ μὲ τὸ
ἱστορικὸ μοναστήρι βιβλιογραφία. Οἱ σημαντικότερες ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς αὐτὲς
εἶναι ἐκεῖνες τοῦ ἱεροκήρυκα Ἁκαρνανίας καὶ Ναυπακτίας καὶ μετέπειτα Φθιω-
τιδοφωκίδος ἱερομονάχου Ἰωακεὶμ Σπετσιέρη, τοῦ 19085, καὶ τοῦ Ἁρτοτιναίου
λαογράφου Δημητρίου Λουκόπουλου, τοῦ 19296, στὶς ὁποῖες καταγράφονται το-
πικὲς παραδόσεις, παρέχονται χρήσιμες ἱστορικὲς πληροφορίες καὶ προσφέρο -
νται πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴ μορφὴ καὶ τὴν οἰκοδομικὴ ἱστορία τοῦ μοναστη-
ριακοῦ συγκροτήματος στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα. Συμπληρωμα-
τικὲς ἱστορικὲς πληροφορίες καὶ πολλὲς παραδόσεις σχετικὰ μὲ τὴ μονὴ προσ -
φέρει ἡ διεξοδικὴ μελέτη γιὰ τὴν Ἁρτοτίνα τοῦ ντόπιου ἱστοριοδίφη Ἰωάννη Ρου-
φαγάλη7. Ἰδιαίτερη ἐπιστημονικὴ βαρύτητα καὶ ἀξία ἔχουν οἱ ἀναφορὲς στὴν
ἀρχιτεκτονικὴ τῆς μονῆς τοῦ Παύλου Λαζαρίδη στὸ Ἁρχαιολογικὸν Δελτίον
τοῦ 19648 καὶ τοῦ 19679, λόγω τῆς ἰδιότητας τοῦ συντάκτη τους, ὁ ὁποῖος ἦταν
ἀρχαιολόγος τῆς Ἁρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καὶ ὁ ἀναστηλωτὴς τοῦ μνημείου.
Διαφωτιστικές, τέλος, γιὰ τὴ νεότερη ἱστορία τοῦ μνημείου εἶναι οἱ πληροφορίες
ποὺ ἀντλοῦν ἀπὸ τὴν ἀναδίφηση τῶν σχετικῶν μὲ τὴ μονὴ ἀρχείων οἱ ἐρευνητὲς
Ἰωάννης Κατσένιος10 καὶ Κωνσταντῖνος Τσέλιος11.

Πολύτιμες γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ μνημειακοῦ συνόλου εἶναι,
ἐπίσης, οἱ παλαιὲς φωτογραφίες του ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀπὸ τὸν Δημήτριο
Λουκόπουλο12 (εἰκ. 2, 3) καὶ τὸν Παῦλο Λαζαρίδη13, καθὼς καὶ τὰ σχέδια τῶν
κατόψεων τοῦ Καθολικοῦ (εἰκ. 4) καὶ τοῦ Κελιοῦ τοῦ Ἁθανασίου Διάκου (εἰκ.
5), ποὺ συνοδεύουν τὴ δημοσίευση τοῦ δεύτερου στὸ Ἁρχαιολογικὸν Δελτίον τοῦ
196414.

4. Βλ. τὴν εἰκόνα ποὺ δημοσιεύει ὁ Λουκόπουλος τὸ 1929 (Λουκόπουλος 1929, 130).
5. Σπετσιέρης 1908, 67-68.
6. Λουκόπουλος 1929. Ἁναστατικὴ ἀναπαραγωγὴ στό: Λουκόπουλος 1971, 21-30.
7. Ρουφαγάλης 1990, 231-242.
8. Λαζαρίδης 1964.
9. Λαζαρίδης 1967.

10. Κατσένιος 2010, 132-135.
11. Τσέλιος 2012-2013, 108 (2-3/2012), 4-5.
12. Λουκόπουλος 1929, 130, 138.
13. Λαζαρίδης 1964, πίν. 284 α΄-γ΄· Λαζαρίδης 1967, πίν. 192 ε΄.
14. Λαζαρίδης 1964, σχ. 2, 3.
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Γ΄. Ἡ μονὴ εἰκάζεται –ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Ρουφαγάλη– ὅτι ἱδρύθηκε στὸ με-
ταίχμιο τοῦ 16ου πρὸς τὸν 17ο αἰώνα καὶ ὅτι ἡ ἀνέγερσή της σχετίζεται μὲ τὴν
ἵδρυση τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Ἁρτοτίνας15. Τοπικὴ προφορικὴ παράδοση, τὴν ὁποία
κατέγραψε τὸ 1929 ὁ Δημήτριος Λουκόπουλος, ἀναφέρει ὅτι ἡ μονὴ ἦταν ἀρχικὰ
ἀφιερωμένη στὴν ἁγία Παρασκευὴ καὶ βρισκόταν σὲ ἄλλη χαμηλότερη θέση
κοντὰ στὸν Εὔηνο ποταμὸ στὴν τοποθεσία ποὺ βρίσκεται σήμερα τὸ ὁμώνυμο
ἐξωκκλήσι. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν ἡ μεταφορὰ τῆς μονῆς στὴ σημερινὴ ὑψηλότερη
θέση καὶ ἡ ἀφιέρωσή της στὸν Τίμιο Πρόδρομο ὀφείλεται σὲ προσταγὴ τοῦ ἴδιου
τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε σὲ ἐνύπνιο ἑνὸς μοναχοῦ16. 

Ἡ παράδοση αὐτὴ δὲν μπορεῖ κατ’ ἀρχὰς νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ λόγω ἀπουσίας
ὁποιασδήποτε παλαιᾶς γραπτῆς σχετικῆς μαρτυρίας ἢ ὁρατῶν ἰχνῶν κτηρια -
κῶν ἐγκαταστά σεων στὴν περιοχὴ ποὺ βρίσκεται τὸ ἀνακαινισμένο ἐξωκ κλή -
 σι τῆς Ἁγίας Παρα σκευῆς17, τὸ ὁποῖο ἀποτελοῦσε ἐξάρτημα τῆς μονῆς, ὅπως
καὶ τὸ σχετικὰ κοντινὸ σ’ αὐτὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα18.

Κάποια στοιχεῖα, ὡστόσο, ἐμβάζουν σὲ ὑποψία ὅτι ἡ παραπάνω παράδοση
πιθανότατα ἔχει ἱστορικὴ βάση. Στὸ τέμπλο τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς ὑπάρχει
εἰκόνα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, χρονολογημένη μὲ ἐπιγραφὴ τὸ 181219. Τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ εἰκόνα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς μόλις τέσσερεις δεσποτικὲς εἰκόνες
τοῦ ἀρχικοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἰδιαίτερη θέση της ἀριστερὰ
τῆς Θεοτόκου, ὅπου τοποθετεῖται συνήθως ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου ἢ τῆς ἑορτῆς
στὴν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένος ἕνας ναὸς, πιθανότατα ἀπηχοῦσε ἤδη ἀπὸ τὸ
1812 τὴν παράδοση τῆς παλαιότερης ἀφιερώσεως τῆς μονῆς στὴν ἁγία Πα-
ρασκευή20. Ἡ ἰδιαίτερη σχέση τῆς μονῆς μὲ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τεκμαίρεται

15. Ρουφαγάλης 1990, 119, 238. Τὴν εἰκασία τοῦ Ρουφαγάλη ἀποδέχεται καὶ ὁ Κατσέ-
νιος (Κατσένιος 2010, 126).

16. Λουκόπουλος 1929, 131-132.
17. Ρουφαγάλης 1990, 238. Γιὰ τὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βλ. Σανίδας

2010, 156· Τσέλιος 2012-2013, 4. Οἱ Κατσένιος καὶ Σανίδας θεωροῦν ὅτι τὸ ὑφιστάμενο
ἀνακαινισμένο κτίσμα τοῦ ἐξωκκλησίου ἀποτελεῖ τὸ καθολικὸ τῆς διαλυμένης Μονῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς (Κατσένιος 2010, 126· Σανίδας 2010, 156), ἰσχυρισμὸς ποὺ δὲν μπορεῖ
ὅμως νὰ τεκμηριωθεῖ ἀρχαιολογικά.

18. Ὁ Λουκόπουλος, περιγράφοντας τὰ ὑπάρχοντα κτίσματα τοῦ μοναστηριοῦ, συμπε-
ριλαμβάνει σ’ αὐτὰ καὶ τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Λουκόπουλος 1929,
129).

19. Γιὰ τὴν εἰκόνα βλ. παρακάτω σσ. 264, 271. Σήμερα στὸ τέμπλο τοῦ Καθολικοῦ
ἔχουν τοποθετηθεῖ ὑψηλῆς ἀκρίβειας φωτογραφικὰ ἀντίγραφα τῶν αὐθεντικῶν δεσποτικῶν
εἰκόνων, οἱ ὁποῖες γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἔχουν μεταφερθεῖ καὶ φυλάσσονται στὸν ναὸ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἁρτοτίνα.

20. Κατσένιος 2010, 126· Σανίδας 2010, 156.
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ἐπίσης ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παλαιότερα στὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς φυλασσόταν
ἀσημένια λειψανοθήκη μὲ τὸ χέρι τῆς ἁγίας Παρασκευῆς21, κειμήλιο ποὺ πι-
θανότατα σχετίζεται μὲ κάποια διαλυμένη Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς22.

Ἁνάλογη εἰκασία γιὰ τὸν χρόνο ἱδρύσεως τῆς μονῆς ἐκφράζει καὶ ὁ ἱεροκήρυ -
κας Ἁκαρνανίας καὶ Ναυπακτίας ἱερομόναχος Ἰωακεὶμ Σπετσιέρης, ὁ ὁποῖος
κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν χῶρο στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα παρατήρησε:
«Ἁπό τε τῶν ἐρειπίων καὶ ἔκ τινος δυσαναγνώστου ἐπὶ λίθου μαρμαρίνου ἐπι-
γραφῆς γίνεται δῆλον ὅτι ἡ Μονὴ δὲν ἀριθμεῖ πλέον τῶν τριακοσίων ἐτῶν ἡλικίαν
δηλαδὴ ἐκτίσθη μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως»23. Δυστυχῶς ἡ
φθαρμένη αὐτὴ μαρμάρινη ἐπιγραφὴ λανθάνει καὶ δὲν γνωρίζουμε τὸ περιεχό-
μενό της. Τὸ ξεχωρι στὸ ὑλικὸ στὸ ὁποῖο ἦταν λαξευμένη ὑποδηλώνει τὴ σημασία
της καὶ ἐνισχύει τὴν πιθανότητα ὅτι ἦταν κτιτορικὴ ἐπιγραφή.

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ τεκμηριωθεῖ ἡ ἵδρυση τῆς μονῆς
κατὰ τὸν 17ο αἰώνα, χωρὶς ὡστόσο νὰ μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ τέτοιο ἐνδεχόμενο.
Χρονολογικὴ ἔνδειξη ὅτι ἡ μονὴ ὑπῆρχε στὴ θέση αὐτὴ τουλάχιστον κατὰ τὸ
τέλος τῆς τρίτης δεκαετίας τοῦ 18ου αἰώνα ἀποτελεῖ ἡ σωζόμενη ἐγχάρακτη
σὲ λίθο χρονολογία + 172824. Εἶναι θραυσμένη σὲ δύο τμήματα25 καὶ βρίσκεται
ἐντοιχισμένη σὲ δεύτερη χρήση στὴ βορειοανατο λικὴ γωνία ἑνὸς νεότερου κε-
λιοῦ, σημερινὸ ἀρχονταρίκι26, νότια τοῦ λεγόμενου Κελιοῦ τοῦ Διάκου.

Ἁσφαλὴς ἔνδειξη ὅτι ἡ μονὴ ἦταν ἐπανδρωμένη τὸ 1774 τυγχάνει ἡ μνεία
τοῦ ὀνόματος τοῦ ἱερομονάχου Παγκρατίου, μοναχοῦ τῆς μονῆς27, ὁ ὁποῖος τὴ
χρονιὰ ἐκείνη ὑπογράφει μαζὶ μὲ ἄλλους ὡς μάρτυρας σὲ ὁμολογία πωλήσεως

21. Λουκόπουλος 1929, 139. Βλ. παρακάτω σ. 254, σημ. 75. Ἡ λειψανοθήκη μὲ τὸ χέρι
τῆς ἁγίας, τὸ κουτὶ τ’ Ἁι-Γιάννη, ὅπως τὸ ἀποκαλοῦσαν οἱ ντόπιοι, εἶχε μεγάλη φήμη ὡς
θαυματουργή, ἰδίως στὴν ἀντιμετώπιση προσβολῶν βλαβερῶν ἐντόμων στὶς καλλιέργειες
(Λουκόπουλος 1938, 174). Ἕως πρόσφατα φυλασσόταν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν
Ἁρτοτίνα. Σήμερα εἶναι ἀποθησαυρι σμέ νη στὴ Μονὴ Ἁγίων Αὐγουστίνου καὶ Σεραφεὶμ τοῦ
Σαρὼφ στὸ Τρίκορφο Φωκίδος. 

22. Κατσένιος 2010, 126· Σανίδας 2010, 156. Ὁ Κατσένιος μάλιστα εἰκάζει ὅτι ἡ λαϊκὴ
παράδοση ποὺ διέσωσε ὁ Λουκόπουλος σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ τερματίστηκε ἡ κρεοφαγία
κατὰ τὸ πανηγύρι τῆς μονῆς (Λουκόπουλος 1929, 132-133), ἡμέρα αὐστηρῆς νηστείας
κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό, ἀποτελεῖ ἴσως κατάλοιπο τοῦ παλαιότερου πανηγυριοῦ τῆς
ἁγίας Παρασκευῆς (Κατσένιος 2010, 127).

23. Σπετσιέρης 1908, 67.
24. Βλ. παρακάτω σ. 268, μαζὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐπιγραφὲς τῆς μονῆς.
25. Ὁ Ρουφαγάλης ἀναφέρει ὅτι ἡ πέτρα ποὺ φέρει τὴν ἐπιγραφὴ είναι σάπια και ραγι-

σμένη (Ρουφαγάλης 1990, 120).
26. Εἶναι κτίσμα τοῦ 1888 (Λουκόπουλος 1929, 133). Γιὰ τὸ κτήριο βλ. παρακάτω σσ.

255, 256.
27. Ὁ Ρουφαγάλης εἰκάζει ὅτι ἴσως ἦταν ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς (Ρουφαγάλης 1990,

118).
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ἀκίνητων περιουσιακῶν στοιχείων στὸν πατέρα τοῦ Ἁρτοτινοῦ ὁπλαρχηγοῦ
Ἁνδρίτσου Σαφάκα28.

Ἡ σημαντικότερη γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς χρονολογικὴ μαρτυρία ἀποτελεῖ
ἡ ἐντοιχισμένη πάνω ἀπὸ τὴ βορεινὴ εἴσοδο τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς λίθινη
κτιτορικὴ ἐπιγραφή (εἰκ. 15, 40), ἡ ὁποία ἀναφέρει τὸ ἔτος κατασκευῆς τοῦ
ναοῦ καὶ μνημονεύει τὰ ὀνόματα τῶν κτιτόρων. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν λοιπὸν τὸ
κτήριο οἰκοδομήθηκε τὸ 1806, τὴν περίοδο ποὺ ἦταν ἀγάδες στὸ Λιδωρίκι, στὸν
Καζᾶ τοῦ ὁποίου ὑπαγόταν τότε διοικητικὰ ἡ Ἁρτοτίνα, οἱ Χασὰν καὶ Μεχμέτ29.
Δεδομένου ὅτι ἡ μονὴ ὑπῆρχε τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1728, τὸ κτίσμα τοῦ 19ου
αἰώνα θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἀντικαταστήσει τὸ παλαιότερο ἀρχικὸ καὶ πιθανότατα
μικρότερο σὲ μέγεθος Καθολικό30.

Ἡ μνεία τῶν ἀξιωματούχων τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως τῆς περιοχῆς31 σὲ
κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ χριστιανικοῦ θρησκευτικοῦ κτίσματος τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου
αἰώνα ἀποτελεῖ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον καὶ σπάνιο στοιχεῖο. Μνεία Ὀθωμανῶν
ἀξιωματούχων σὲ χριστιανικὰ οἰκοδομήματα βρίσκουμε συνήθως μετὰ τὶς ὀθω-
μανικὲς μεταρρυθμίσεις (Τανζιμὰτ) ἀπὸ τὸ 1856 καὶ ἑξῆς καὶ κυρίως τὸ ὄνομα
τοῦ σουλτάνου ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται κάποιος ναός32. Πρῶ -
τος ὁ Δημήτριος Λουκόπουλος ἐπιχειρεῖ τὸ 1929 νὰ ἑρμηνεύσει τὴν παρουσία
τῶν ὀνομάτων τῶν δύο Ὀθωμανῶν. Μεταφέροντας τὴ «ζωντανὴ παράδοση τοῦ
χωριοῦ», ὅπως ἀναφέρει, ἡ ὁποία διατήρησε στὴ μνήμη τὸ ἀξιοπερίεργο αὐτὸ γε-

28. Πρόκειται γιὰ τὴν «Ὁμολογία τῆς Πάσταινας Καραδήμα» στὸ Ἁρχεῖο τοῦ Ἁνδρί-
τσου Σαφάκα (Λουκόπουλος 1931, 47· Ρουφαγάλης 1990, 116-117). Τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν
ἱστορία τῆς Ἁρτοτίνας αὐτὸ ἔγγραφο μὲ χρονολογία 3 Αὐγούστου 1774 ἀποτελεῖ πώληση
ἐκ μέρους τῆς Κοινότητας στὸν ἐγκατεστημένο στὴν Ἁρτοτίνα ξενοχωρίτη Καραδήμα, πα-
τέρα τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ἁνδρί τσου Σαφάκα, τῆς ἐγκαταλελειμμένης ἀκίνητης περιουσίας
([μ]πάσταινας) τοῦ Ἁρτοτινοῦ Κουτσίκη. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ ὑπογράφει δεύτερος ὁ Παπα-
παγκράτιος ἀπὸ Πρόδρομο μάρτυρας (Λουκόπουλος 1931, 47· Κατσένιος 2010, 127· Ρου-
φαγάλης 1990, 116-117). Ἡ λέξη μπάσταινα ἔχει βλαχικὴ προέλευση καὶ σημαίνει πατρικὴ
περιουσία (Ρουφαγάλης 1990, 429 [σημ. 39]).

29. Ἡ Δωρίδα κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὑπαγόταν στὸ Σαντζάκι
Εὐρίπου καὶ οὐσιαστικῶς στὴν ἐπικράτεια τοῦ Ἁλῆ Πασᾶ (Σταμέλος 1986, 20). Γιὰ τὴ δι-
οικητικὴ ὀργάνωση καὶ τὴν κοινοτικὴ συγκρότηση τῆς Δωρίδας κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ πε-
ρίοδο βλ. ὅ.π., 19-25.

30. Ὁ Κατσένιος πιθανολογεῖ ὅτι τὸ παλαιότερο Καθολικὸ τῆς μονῆς εἶχε καταστραφεῖ
ἀπὸ σεισμὸ ἢ πυρκαγιά (Κατσένιος 2010, 128).

31. Ὁ τίτλος τοῦ ἀγᾶ ἕως τὴν περίοδο τῶν ὀθωμανικῶν μεταρρυθμίσεων ἀποδιδόταν κυ-
ρίως σὲ στρατιωτικοὺς ἀξιωματούχους (Bowen 1960, 246).

32. Ἁπὸ τὰ σχετικὰ παραδείγματα βλ. ἐνδεικτικὰ τὸν ναὸ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
στὸ Γοργογύρι Τρικάλων (1857): Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ γαληνοτάτου αὐτοκράτορος
Σουλτὰν Ἁβδοὺλ Μετσίτ, Χὰν Γαζὴ ἐφέντι μας, ἀνηγέρθη ἐκ βάθρον ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος
οὗτος ν(α)ὸς τῶν Γενεθλίων τῆς ὑπεραγίας ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-
θένου Μαρίας... (Gouriotou 1979, 326-327, 328 [εἰκ. 3]· Παπαζήσης 1996, 216).
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γονός, σχετίζει τὴ μνεία τῶν ὀνομάτων τῶν δύο ἀγάδων μεταξὺ τῶν κτιτόρων
μὲ τὴν ἄδεια ποὺ εἶχαν χορηγήσει, κατόπιν χρηματισμοῦ τους, γιὰ ἀνέγερση
ἰδιαίτερα εὐρύχωρης ἐκκλησίας στὴ θέση τοῦ ἀρχικοῦ μικρότερου Καθολικοῦ33,
τὸ ὁποῖο ὁ Ρουφαγάλης θεωρεῖ ὅτι εἶχε κτιστεῖ μαζὶ μὲ τὴ μονὴ τὸ 172834.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δύο Ὀθωμανοὺς ἀγάδες ἡ κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ μνημονεύει τὰ
ὀνόματα διαφόρων κτιτόρων, πέντε ἀπὸ τὰ ὁποῖα διακρίνονται εὐκρινῶς, ἐνῶ στὰ
δύο ποὺ βρίσκονται στὸν τελευταῖο στίχο ἡ φθορὰ τῶν γραμμάτων δὲν ἐπιτρέπει
ἀσφαλὴ ἀνάγνωση τῶν ὀνομάτων καὶ ἔχουν προταθεῖ διάφορες ἐκδοχές.

Πρῶτος ποὺ ἐπιχείρησε ἀτελὴ μεταγραφὴ τῆς κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς ἦταν ὁ
Ἰωακεὶμ Σπετσιέρης τὸ 1908, ὁ ὁποῖος παραθέτει τὰ ὀνόματα τῶν Γερασίμου,
Ἰακώβου, Παναγιώτη, Παγκρατίου καὶ Ἁναγνώστη, χωρὶς ὅμως νὰ μπορέσει
νὰ προτείνει κάποια συνεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ τελευταίου στίχου35. Ὁ πρῶτος
ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁλοκληρωμένη ἀνάγνωση τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ὁ Λουκόπουλος τὸ
1929, ὁ ὁποῖος διάβασε στὸν τελευταῖο στίχο τὰ ὀνόματα Φασίτσας καὶ Τριώ-
της36, ἐνῶ μερικὲς δεκαετίες ἀργότερα ὁ Παῦλος Λαζαρίδης τὸ 1964 ἀνέγνωσε
τὰ ὀνόματα Φάσης καὶ Καστριώτης37.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀκριβέστερη ἀνάγνωση τοῦ Λουκόπουλου στὴν ἐπιγραφὴ
μνημονεύονται τὰ ὀνόματα τεσσάρων μοναχῶν τῆς μονῆς (Γεράσιμος, Ἰάκω-
βος, Παναγιώτης καὶ Παγκράτιος) καὶ τὰ ὀνόματα δύο λαϊκῶν: τοῦ Ἁναγνώ-
στη Φασίτσα καὶ τοῦ Τριώτη. Οἱ μοναχοὶ μνημονεύονται μὲ τὰ μοναστικὰ ὀνό-
ματά τους, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς ὁ πρῶτος μὲ τὸ ὀνοματεπώνυμό του καὶ ὁ δεύ-
τερος μὲ τὸ ἐπίθετό του. Ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν τεσσάρων μοναχῶν
χωρὶς διακριτικὰ οἱουδήπο τε πιθανοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ
στενότητα τοῦ διαθέσιμου χώρου καὶ συγχρόνως ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ
νέου μεγάλου Καθολικοῦ τῆς μονῆς πραγματοποιήθηκε μὲ κόπο ὅλης τῆς ὁλι-
γομελοῦς, προφανῶς τετραμελοῦς, ἀδελφότητας. Ἁπὸ τὰ ὀνόματα τῶν παρα-
πάνω μοναχῶν ὁ Ρουφαγάλης συσχετίζει αὐτὸ τοῦ Παγκρατίου μὲ τὸν ἱερομό-
ναχο Παγκράτιο (παπα-Παγκράτιο) ποὺ τριάντα δύο χρόνια νωρίτερα, τὸ 1774,
ὑπέγραψε ὡς μάρτυρας στὴν «ὁμολογία τῆς μπάσταινας Καραδήμα»38. Ὑπο-
γράφει ἐπίσης μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα πέντε μέλη τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας τὴν
ἀναφορά τους πρὸς τὸν βασιλιὰ Ὄθωνα τῆς 26ης Φεβρουαρίου 1838 μὲ τὴν

33. Λουκόπουλος 1929, 134-135. Ὁ Λουκόπουλος μεταφέρει μὲ πολὺ γλαφυρὸ τρόπο
τὴν παράδοση τοῦ χωριοῦ γιὰ τὴ μεθόδευση τῶν κατοίκων νὰ πετύχουν τὴν ἔγκριση τῶν
δύο ἀγάδων. Ἡ ἀφήγηση τοῦ Λουκόπουλου ἀναπαράγεται καὶ ἀπὸ τὸν Σταμέλο (Σταμέλος
1986, 120-121).

34. Ρουφαγάλης 1990, 238.
35. Σπετσιέρης 1908, 67.
36. Λουκόπουλος 1925, 134.
37. Λαζαρίδης 1964, 239.
38. Ρουφαγάλης 1990, 118, 237-238. Βλ. παραπάνω σ. 246.
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ὁποία ζητοῦν τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς διαλυμένης τὸ 1833 μονῆς39. Δὲν περι-
λαμβάνεται, ὡστόσο, στὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας τῆς μονῆς, οἱ ὁποῖοι ὑπογρά-
φουν τὴν 5η Μαΐου 1839 νέα αἴτηση πρὸς τὸν Δῆμο Κροκυλίου γιὰ ἐπανασύ-
σταση τῆς μονῆς, ἔχοντας ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἁνανία40, στοιχεῖο
ποὺ φανερώνει ὅτι μᾶλλον κοιμήθηκε στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα. Ὁ ἱερομόναχος
Γεράσιμος μνημονεύεται σὲ ἔγγραφο τοῦ νομάρχη Φωκίδος καὶ Λοκρίδος τῆς
22ας Ὀκτωβρίου 1833 σχετικὰ μὲ τὴν προστασία ποὺ παρεῖχαν μοναχοὶ τῆς
μονῆς σὲ ληστὲς ποὺ λημαίνονταν τὴν ἐπαρχία Δωρίδος41.

Ἐνδιαφέρον προξενεῖ ἡ ἀπουσία τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁθανασίου Διάκου μεταξὺ
αὐτῶν τῶν ἄλλων μοναχῶν, παρότι γνωρίζουμε ὅτι ἀνῆκε στὴ δύναμη τῆς
μονῆς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχυρὴ παράδοση τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία διασώζει πλῆ -
θος λεπτο με ρει ῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἐθνομάρτυρα Ἁθανασίου Διά-
κου42, ὁ τελευταῖος μπῆκε στὸ μοναστήρι σὲ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν στὰ 1793-
179443, ἔμεινε σὲ αὐτὸ ἀρχικὰ λίγο περισσότερο ἀπὸ μιὰ δεκαετία καὶ χειροτο-
νήθηκε ἱεροδιάκονος44. Γύρω στὸ 1805, κυνηγημένος ἀπὸ τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς
λόγω ἀκούσιου φόνου ποὺ διέπραξε στὴν Ἁρτοτίνα κατὰ τὸ πανηγύρι τῆς Πα-
ναγίας, ἐγκατέλειψε τὸ μοναστήρι45 γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ σῶμα τοῦ Τσὰμ Κα-
λόγερου, ξακουστοῦ Ἁρβανίτη κλέφτη ποὺ δροῦσε στὴν περιφέρεια τῆς Δωρί-
δας46. Σ’ αὐτὸ ἔμεινε δύο περίπου χρόνια καὶ τὸ 1807 ἐπέστρεψε στὸ μοναστήρι
τοῦ Προδρόμου, ἕναν χρόνο μετὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου Καθολικοῦ47. Συνεπῶς
τὸ ὄνομά του δὲν συμπεριλήφθηκε στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Καθολικοῦ λό-

39. Παπαϊωάννου 1998, 15.
40. Παπαϊωάννου 1998, 17-18.
41. Παπαϊωάννου 1998, 12-13.
42. Ἁπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἐθνομάρτυρα Ἁθα-

νασίου Διάκου βλ. ἐνδεικτικά: Ρουφαγάλης 1990, 151-182, ὅπου καὶ προγενέστερες βιβλιο-
γραφικὲς ἀναφορές, Βῆλος 2017 καὶ τὶς σχετικὲς ἀνακοινώσεις τοῦ παρόντος τόμου.

43. Ὁ κατ’ ἐκτίμηση προσδιορισμὸς τοῦ χρόνου ποὺ ἐντάχθηκε ὁ νεαρὸς Ἁθανάσιος στὴ
δύναμη τῆς μονῆς ὀφείλεται στὸν Ρουφαγάλη (Ρουφαγάλης 1990, 173).

44. Σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση ὁ νεαρὸς μοναχὸς Ἁθανάσιος, τὸ μοναστικὸ ὄνο-
μα τοῦ ὁποίου ἦταν Ἄνθιμος (Κατσένιος 2010, 129), χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος ἀπὸ τὸν
ἐπίσκοπο Λιδωρικίου Διονύσιο (1793-1808), στὴν ἐπισκοπὴ τοῦ ὁποίου ὑπαγόταν ἐκκλη-
σιαστικὰ ἡ μονή, λόγω τῆς καλλιφωνίας καὶ τῶν ἄλλων χαρισμάτων του (Ρουφαγάλης
1990, 154· Κατσένιος 2010, 129). Ἡ ἐπισκοπὴ Λιδωρικίου ὑπαγόταν στὴ μητρόπολη Λα-
ρίσης (Καψάλης 1972, 7-14· Fedalto 1988, I, 466). Γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Διονύσιο βλ. Καψάλης
1972, 12.

45. Ρουφαγάλης 1990, 155.
46. Γιὰ τὸν Τσὰμ Καλόγερο βλ. Λουκόπουλος 1971, 11· Σταμέλος 1986, 74· Ρουφαγά-

λης 1990, 155-156.
47. Ὁ ὑπολογισμὸς τῆς χρονολογίας ἔχει γίνει ἀπὸ τὸν Ρουφαγάλη (Ρουφαγάλης 1990,

175).
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γω τῆς ἀπουσίας του ἀπὸ τὴ μονὴ κατὰ τὴν περίοδο τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.
Ἕναν χρόνο μετὰ, τὸ 1808, ὁ Ἁθανάσιος Διάκος κυνηγημένος πάλι ἀπὸ τὶς
ὀθωμανικὲς ἀρχὲς ἐγκαταλείπει ὁριστικὰ τὴ μονὴ τοῦ Προδρόμου γιὰ νὰ ἐντα -
χθεῖ ὡς πρωτοκλέφτης στὸ σῶμα τοῦ κλεφταρματωλοῦ Σκαλτσοδήμου48.

Ἡ ἀνάμνηση τῆς στενῆς σχέσεως τοῦ Ἁθανασίου Διάκου μὲ τὴ Μονὴ τοῦ
Προδρόμου, στὴν ὁποία ἐγκαταβίωσε συνολικὰ δώδεκα περίπου χρόνια, διατη-
ρεῖται ζωντανὴ στὸ παλαιότερο ἴσως σωζόμενο κτίσμα τῆς μονῆς, τὸ ἐπονομα-
ζόμενο Κελὶ τοῦ Διάκου, ποὺ ὑψώνεται νότια τοῦ Καθολικοῦ. Τὸ ἰδιαίτερα ση-
μαντικὸ γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς ὄψιμης Τουρκοκρατίας αὐτὸ μοναστηριακὸ
κτίσμα, τὸ ὁποῖο ἐξετάζεται διεξοδικὰ παρακάτω, ἔχει ταυτιστεῖ στὴ συνείδηση
τῶν κατοίκων μὲ τὸν Ἁθανάσιο Διάκο, θεωρούμενο ὡς τὸ προσωπικὸ κελί του.
Ἡ σύνδεση τοῦ ἐν λόγω κτίσματος στὴν τοπικὴ παράδοση μὲ τὸν ἐθνομάρτυρα
καταγράφεται γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1929 ἀπὸ τὸν Λουκόπουλο σὲ σύντομη ἀνα-
φορά του σ’ αὐτό49, ἐνῶ ἕναν χρόνο ἀργότερα, τὸ 1930, κατὰ τοὺς ἑορτασμοὺς
γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ δημιουργία ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους, ἡ Κεν-
τρικὴ Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος τοποθέτησε στὴν ἀνατολικὴ ὄψη τοῦ κελιοῦ
μαρμάρινη πλάκα ποὺ ἐπικυρώνει τὴν τοπικὴ παράδοση50. 

Ἁπὸ τὰ ὀνόματα τῶν δύο λαϊκῶν ποὺ μνημονεύονται ὡς κτίτορες στὴν
ἐπιγρα φὴ ὁ Ἁναγνώστης Φασίτσας εἶναι ὁ γνωστὸς καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς προ-
εστὸς (κοτζάμπασης) τῆς Ἁρτοτίνας, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπόδοση
στὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση τῶν φόρων τῶν κατοίκων51. Ὁ Ἁναγνώστης Φασί-
τσας ὡς ἐγγράμματος συνέταξε τὸ 1774 τὴν «Ὁμολογία τῆς Πάσταινας Κα-
ραδήμα», τὴν ὁποία ὑπέγραψε ὡς ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν Ἁρτοτινῶν52. Χαρα-
κτηριστικὸ τῆς θέσεώς του εἶναι ὅτι στὸ ἐν λόγω ἔγγραφο ὑπογράφει τελευταῖος
ὄχι ὡς μάρτυρας, ὅπως οἱ προηγούμενοι τρεῖς, ἀλλὰ ὡς ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν

48. Σχετικὰ μὲ τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Ἁθανάσιος Διάκος ἐγκατέλειψε
ὁριστικὰ τὴ μονὴ βλ. Ρουφαγάλης 1990, 156-158.

49. Λουκόπουλος 1929, 138. Ἐντύπωση προξενεῖ ἡ κυριολεκτικὰ ἐπιγραμματικὴ μνεία
τοῦ συγκεκριμένου κτηρίου σ’ ἕνα ἄρθρο ποὺ ἐπιγράφεται «Τὸ μοναστήρι τοῦ Θανάση Διά-
κου», ὅταν γιὰ τὶς παραδόσεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ
ἄλλο σωζόμενο κτίσμα, τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς, ὁ Λουκόπουλος κάνει διεξοδικὲς ἀναφορὲς.
Ὁ προβληματισμὸς αὐτὸς ἐπιτείνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Σπετσιέρης εἴκοσι χρόνια νωρί-
τερα, περιγράφοντας τὴ μονή, δὲν προβαίνει σὲ σύνδεση τοῦ συγκεκριμένου κτηρίου μὲ τὸν
Ἁθανάσιο Διάκο ἀναφέροντάς το ἁπλὰ ὡς οἰκία (Σπετσιέρης 1908, 68).

50. Ρουφαγάλης 1990, 233-234. Ὁ Ρουφαγάλης ἀναφέρει λανθασμένα ὅτι ἡ πλάκα
εἶναι τοποθετημένη στὴ νότια πλευρὰ τοῦ κελιοῦ. Τὴν ἐπιγραφὴ βλ. παρακάτω σ. 273.

51. Ρουφαγάλης 1990, 118, 128.
52. Λουκόπουλος 1929, 134-135· Λουκόπουλος 1931, 11 (σημ. 1)· Ρουφαγάλης 1990,

118, 238. Γιὰ τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἁρτοτίνας αὐτὸ κείμενο βλ. παραπάνω σσ.
246-247 (σημ. 28).
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κατοίκων: «Ἁναγνώ στης Φασίτσας μὲ οὕλο τὸ χωριὸ βεβαιώνομε κι ἔγραψα»53.
Ὁ Ἁναγνώτης Φασίτσας σὲ μεγάλη ἡλικία πιὰ τὸ 1806 πρωτοστατεῖ στὴ χο-
ρήγηση τῆς οἰκοδομικῆς ἄδειας καὶ στὸ κτίσιμο τοῦ νέου Καθολικοῦ τῆς
μονῆς54. Τὸ ὄνομά του περιλαμβάνεται σὲ τρεῖς ἀχρονολόγητους καταλόγους
στρατιωτῶν, ποὺ περιλαμβάνονται στὸ ἀρχεῖο τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ἁνδρίτσου Σα-
φάκα55. Ὁ δυναμικὸς αὐτὸς πρόκριτος τῆς Ἁρτοτίνας πλήρωσε μὲ τὴ ζωή του
τὴν ἀφοσίωσή του στὴν ὑπεράσπιση τῶν συμπατριωτῶν του. Δηλητηριάστηκε
κρυφὰ ἀπὸ τὸν ἀγὰ τοῦ Λιδωρικίου, ἐπειδὴ ἀντιτάχθηκε στὴν ἔκτακτη φορολό-
γηση τῶν Ἁρτοτινῶν γιὰ τὴ συγκέντρωση χρημάτων πρὸς ἀνέγερση τῆς κα-
τοικίας τοῦ ἀγᾶ56.

Ὁ δεύτερος λαϊκὸς ποὺ μνημονεύεται στὴν ἐπιγραφή, ὁ Τριώτης, εἶναι
ἀμάρτυρος ἀπὸ ἄλλες πηγές. Ὁ Ρουφαγάλης, μεταφέροντας πληροφορία ποὺ
ἀντλεῖ ἀπὸ τοπικὴ προφορικὴ παράδοση, ἀναφέρει ὅτι ἦταν ὁ πρωτομάστορας
τῆς ἐκκλησίας57. Ἡ μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ πρωτομάστορα στὴν κτι-
τορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ ναοῦ θὰ ἀποτελοῦσε πολὺ χρήσιμο στοιχεῖο γιὰ τὴ μελέτη
τῆς μεταβυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἂν ὑπῆρχε δυνατότητα νὰ τεκμηριωθεῖ ἡ
πληροφορία.

Σημαντικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἀκτινοβολία τῆς μονῆς στὴν περιοχὴ τῆς Δω-
ρίδας ἀποτελοῦν οἱ ἀφιερωτικὲς ἐπιγραφὲς τῶν τεσσάρων δεσποτικῶν εἰκόνων
τοῦ ἀρχικοῦ τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ, ὅλες φιλοτεχνημένες τὸ 1812, ἀφιερώ-
ματα πιστῶν ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς Δωρίδας Κωστάριτσα (σημερινὸ Διχώρι) καὶ
Πεντοάγιος (σημερινοὶ Πενταγιοί)58. Μὲ ἐξαίρεση τὴν εἰκόνα τῆς ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, ἡ ἀφιερωτικὴ ἐπιγραφὴ τῆς ὁποίας ἔχει κατὰ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα
της ἐκπέσει, στὶς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας, τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτο-
ρος καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου μνημονεύεται ὁ Γεώργιος, γιὸς τοῦ
γνωστοῦ πρόκριτου τῆς πλησιόχωρης Κωστάριτσας Ἁναγνώστη Μπαμπα -
λῆ59. Οἱ εἰκόνες αὐτές, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρτοτινὴ παράδοση, ἀποτελοῦν τάμα
τοῦ Γεωργίου στὸν ἅγιο Ἰωάννη γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀδελφῆς του Κρουστάλ-
λως, ἡ ὁποία εἶχε ἀπαχθεῖ ἀπὸ τὸ ἀντάρτικο σῶμα τοῦ κλέφτη Δήμου Σκαλ -

53. Λουκόπουλος 1931, 47. Στὴ δημοσίευση τοῦ Λουκόπουλου τὸ 1929 (Λουκόπουλος
1929, 135), τὴν ὁποία ἀναδημοσιεύει ὁ Ρουφαγάλης (Ρουφαγάλης 1990, 117), παρατη-
ρεῖται μικρὴ διαφοροποίηση στὸν τρόπο ὑπογραφῆς (Ἁναγνώ στης Φασίτσας μὲ οὗλο τὸ χω-
ριὸ ἔγραψα καὶ μαρτυρῶ), ἡ ὁποία ὀφείλεται πιθανότατα σὲ ἀβλεψία.

54. Λουκόπουλος 1929, 134-135.
55. Λουκόπουλος 1931, 101, 110, 115.
56. Λουκόπουλος 1931, 47· Σταμέλος 1986, 39-40· Ρουφαγάλης 1990, 129-130.
57. Ρουφαγάλης 1990, 238. Ὁ Κατσένιος, χωρίς τεκμηρίωση, ἀποδέχεται καὶ ἐπανα-

λαμβάνει τὴν εἰκασία τοῦ Ρουφαγάλη (Κατσένιος 2010, 128).
58. Τὶς εἰκόνες βλ. παρακάτω σσ. 292-294. Τὶς ἐπιγραφές τους βλ. σσ. 269-271.
59. Λουκόπουλος 1929, 137· Ρουφαγάλης 1990, 140.
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τσᾶ60. Ἡ ἀπαγωγὴ αὐτὴ εἶχε ὡς στόχο τὴν ἐκβίαση τοῦ πατέρα του Ἁναγνώ-
στη Μπαμπαλῆ, ὥστε νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ μεσολαβήσει στὴν ὀθωμανικὴ διοί-
κηση γιὰ νὰ δοθεῖ τὸ ἀρματολίκι τοῦ Λιδωρικιοῦ στὸν Δῆμο Σκαλτσᾶ (Σκαλ-
τσοδῆμο)61.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἁναγνώστη Μπαμπαλῆ στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
Παντοκράτορος διασώζονται καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Ἰωάννου καὶ Νικολάου ἀπὸ
τὴν Κωστάριτσα καὶ στὶς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Προδρόμου τῶν Γεωργίου Ἁναγνώστου καὶ Βασιλείου «ἐκ χωρίου Πεν-
τοάγιος» (σημερι νοὶ Πενταγιοί).

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως τὸ μοναστήρι δὲν φαίνεται νὰ ὑπέστη
καταστροφή62. Ἡ πληροφορία ποὺ παραθέτει ὁ Σπετσιέρης τὸ 1908 ὅτι ἡ μονὴ
«κατεστράφη κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐπαναστάσεως»63 δὲν φαίνεται νὰ εἶναι
ἀκριβής. Σύμφωνα μὲ τὰ ἱστορικὰ δεδομένα ἡ Ἁρτοτίνα καὶ ἡ περιφέρειά της
λόγω τῆς ἀσφαλοῦς ὀρεινῆς θέσεώς της δὲν καταστράφηκε κατὰ τὴν Ἐπανά-
σταση. Ἡ μόνη φορὰ ποὺ σὲ μιὰ κρίσιμη καμπὴ τοῦ Ἁγώνα ἀπειλήθηκε ἡ πε-
ριοχὴ ἦταν κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ὀθωμανικῶν στρατευμάτων στὴ Δωρίδα τὴν
ἄνοιξη τοῦ 1825, τὰ ὁποῖα ὡστόσο δὲν ἔφθασαν στὴν Ἁρτοτίνα64. Δὲν γνωρί-
ζουμε ἂν ἡ ἀδελφότη τα τῆς μονῆς, λόγω τῆς γενικότερης ἀναταραχῆς ποὺ
προκλήθηκε κατὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ἐγκατέλειψε προσωρινὰ τὸ μοναστήρι
μαζὶ μὲ τὸν ὑπόλοιπο πληθυσμὸ τῆς Ἁρτοτίνας, ποὺ εἶχε καταφύγει στὰ Βαρ-
δούσια65.

Ἂν καὶ δὲν διαθέτουμε ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν μοναχῶν
ποὺ κατὰ περιόδους ἐγκαταβιοῦσαν στὸ μοναστήρι, ἀπὸ τὰ λίγα στοιχεῖα ποὺ
διαθέτουμε καὶ τὶς περιορισμένες κτηριακὲς ἐγκαταστάσεις τῆς μονῆς συνά-
γεται ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἦταν ὀλιγάριθμη. Τὸ 1806, ὅταν κτιζόταν τὸ νέο Καθο-
λικό, ἀριθμοῦσε τέσσερα μέλη66, ἐνῶ τὸ 1833 τέσσερα ἢ πέντε67. Ἁπὸ τὰ σωζό-

60. Ρουφαγάλης 1990, 140.
61. Ρουφαγάλης 1990, 137, 139. Γιὰ τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία αὐτὸ γεγονός,

στὸ ὁποῖο ἐμπλέ κεται καὶ ὁ Ἁθανάσιος Διάκος βλ. Δημόπουλος 1963, 12-18· Ρουφαγάλης
1990, 137-140, 158-160. Ὁ Ἁναγνώστης Μπαμπαλῆς ἦταν σημαίνων πρόκριτος τῆς Κω-
στάριτζας καὶ στενὸς φίλος τῶν Ὀθωμανικῶν Ἁρχῶν καὶ τοῦ Ἁλῆ Πασᾶ, στὸν ὁποῖο ὑπα-
γόταν τότε διοικητικὰ ἡ Δωρίδα (Δημόπουλος 1963, 16). Ὡς πρόκριτος ὑπογράφει κατὰ
τὴν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως τρία ἔγγραφα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Ἁνδρίτσου Σαφάκα (Λου-
κόπουλος 1931, 166, 172, 182).

62. Κατσένιος 2010, 131.
63. Σπετσιέρης 1908, 68.
64. Ρουφαγάλης 1990, 191.
65. Ρουφαγάλης 1990, 192.
66. Βλ. παραπάνω σ. 248.
67. Κατσένιος 2010, 131· Τσέλιος 2012-2013, 108 (2-3/2012), 4. Στὸ ἔγγραφο τῆς
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μενα στὰ Γενικὰ Ἁρχεῖα τοῦ Κράτους σχετικὰ μὲ τὴ μονὴ ἔγγραφα προκύπτει
ὅτι συμπεριλήφθηκε κι αὐτὴ στὰ μοναστήρια ποὺ διαλύθηκαν μὲ τὸ βασιλικὸ
διάταγμα τῆς Ἁντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνα τὸ 183368, παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπά-
θειες τῶν κατοίκων τῆς Ἁρτοτίνας νὰ τὸ ἀποτρέ ψουν69. Ἕως καὶ τὸ 1849 τὰ
ἐπανειλημμένα αἰτήματα τῶν μοναχῶν καὶ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς εἴτε
στὸν βασιλιὰ Ὄθωνα, εἴτε στὴ νομαρχία, εἴτε στὴ Βουλὴ γιὰ ἐπαναλειτουργία
τῆς μονῆς ἔμειναν χωρὶς ἀνταπόκριση70. Χαρακτηριστικὴ τῶν ἀγώνων νὰ καμ-
φθεῖ ἡ ἄρνηση τῆς διοικήσεως νὰ συναινέσει στὸ παραπάνω αἴτημα ἦταν ἡ ἐπὶ
ἕνδεκα χρόνια (1838-1849) προσπάθεια τῆς ἐκδιωγμένης ἀπὸ τὴ μονὴ ἀδελφό-
τητας νὰ διατηρήσει, μὲ ἀντικατά στα ση τῶν ἐκλιπόντων μελῶν, ἕναν σταθερὸ
ἀριθμὸ ἕξι μοναχῶν, ὡς ἰσχυρὸ διαπραγματευτικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἐπίτευξη
τοῦ στόχου της71.

Ἔκτοτε τὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα περιπίπτει σὲ σταδιακὴ ἐρήμωση. Τὰ
μοναστηριακὰ κτήματα καὶ ὁ νερόμυλος μὲ τὴ νεροτριβὴ ἐνοικιάστηκαν μὲ δη-
μοπρασία ἀπὸ τοὺς Ἁρτοτινούς72. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1850, ὁ μύλος

Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας, μὲ τὸ ὁποῖο διατάσσεται ἡ διά-
λυση τῆς Μονῆς Προδρόμου, ἀναφέρεται ὅτι εἶχε τέσσερεις μοναχούς (Παπαϊωάννου 1998,
14). Κατάλογο, ἀπὸ τὸ 1774 ἕως σήμερα, δεκαέξι μοναχῶν, οἱ περισσότεροι ἱερομόναχοι,
ποὺ κατὰ καιροὺς ἐγκαταβίωσαν στὴ μονὴ καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν μαρτυρίες, δη-
μοσιεύει ὁ Κατσένιος (Κατσένιος 2010, 134-135).

68. Τὸ ἔγγραφο τῆς Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὸ
ὁποῖο διατάσσεται ἡ διάλυση τῆς Μονῆς Προδρόμου βλ. Παπαϊωάννου 1998, 14.

69. Σανίδας 2010, 151-152 καὶ κυρίως Κατσένιος 2010, 131-132 καὶ Τσέλιος 2012-
2013, 108 (2-3/2012), 4-5, ὅπου παρουσιάζονται οἱ ἐνέργειες τοῦ δημάρχου, τοῦ δημοτικοῦ
συμβουλίου καὶ τῶν κατοίκων γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν καταστροφικὴ διάλυση τοῦ μοναστη-
ριοῦ, καθὼς καὶ ἡ τύχη τῆς κτηματικῆς περιουσίας καὶ τῶν κειμηλίων της. Σχετικὰ μὲ τὸ
μοναστηριακὸ ζήτημα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνος βλ. Προῦζος 2010.
Ὁ Ρουφαγάλης ἀναφέρει ἀσαφῶς καὶ χωρὶς τεκμηρίωση ὅτι ἡ μονὴ διαλύθηκε ὁριστικὰ μὲ
νόμο τοῦ κράτους γύρω στὰ 1916-1918 (Ρουφαγάλης 1990, 240), θέση τὴν ὁποία ἐπανα-
λαμβάνει καὶ ὁ Κατσένιος (Κατσένιος 2010, 133). 

70. Παπαϊωάννου 1998, 12-21.
71. Σύμφωνα μὲ τὸ βασιλικὸ διάταγμα τῆς Ἁντιβασιλείας τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1833,

περὶ φορολογίας καὶ μισθώσεως τῶν μοναστηριακῶν, ὅσες ἀνδρικὲς μονὲς εἶχαν κάτω ἀπὸ
ἕξι μοναχοὺς διαλύονταν (Προῦζος 2010, 77-79). Σύμφωνα μὲ τὸν κατάλογο τῶν μοναχῶν
τῆς μονῆς ποὺ δημοσιεύει ὁ Κατσένιος (Κατσένιος 2010, 134-135), σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ
ἔγγραφα καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ παραθέτει ὁ Παπαϊωάννου (Παπαϊωάννου 1998, 15-21),
ἡ ἀδελφότητα τῆς διαλυμένης μονῆς τὸ 1833 ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τοὺς Ἰωακεὶμ Παπανδρέου,
Διονύσιο, Ζαχαρία Νικολάου, Παγκράτιο, Καλλίνικο καὶ Κύριλλο, τὸ 1839 ἀπὸ τοὺς Ἰωα-
κεὶμ Παπανδρέου, Διονύσιο, Ζαχαρία Νικολάου, Ἁνανία, Καλλίνικο καὶ Κύριλλο καὶ τὸ
1849 ἀπὸ τοὺς Ἰωακεὶμ Παπανδρέου, Ζαχαρία Νικολάου, Ἰωακεὶμ Θεοχάρη, Ἄνθιμο Γε-
ωργίου καὶ Ἰάκωβο Γεωργίου.

72. Τσέλιος 2012-2013, 108 (2-3/2012), 5.
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καὶ ἡ νεροτριβὴ καταστράφηκαν ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ πλημμύρα τοῦ Εὔηνου καὶ
ἔμεινε μόνο τὸ τοπωνύμιο Καλογερικὸς Μύλος73.

Παρὰ τὴ νομικὴ διάλυση καὶ τὴν ἀποψίλωση ἀπὸ τὰ κειμήλια καὶ τὴν κτημα-
τικὴ περιουσία της74 ἡ μονὴ λόγω τῆς ἱστορικῆς της σημασίας, τῆς πολὺ σημαν-
τικῆς θέσεώς της στὴ θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς περιοχῆς καὶ τῆς ὑπερ-
τοπικῆς ἀκτινοβολίας τοῦ πανηγυριοῦ της75 φαίνεται ὅτι δὲν ἐρημώθηκε ἐντελῶς.
Περιστασιακὰ ἡ κοινότητα τῆς Ἁρτοτίνας, ποὺ εἶχε ἀντιταχθεῖ σὲ αὐτὸ τὸ κατα-

73. Ρουφαγάλης 1990, 239· Τσέλιος 2012-2013, 108 (2-3/2012), 5.
74. Καταγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς, τῆς ἐν γένει οἰκονομικῆς κα-

ταστάσεώς της καὶ τῶν κινητῶν κειμηλίων ποὺ εἶχε κατὰ τὴ διάλυσή της τὸ 1833 βλ. Κα-
τσένιος 2010, 132. Ὡς πρὸς τὴν τύχη τῶν κειμηλίων της, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δια-
νεμήθηκαν σὲ ἐνδεεῖς ἐνορίες βλ. Τσέλιος 2012-2013, 108 (2-3/2012), 5.

75. Τὸ τριήμερο (29-31 Αὐγούστου) πανηγύρι τοῦ μοναστηριοῦ ἀποτελοῦσε πάντα πολὺ
σημαντικὸ θρησκευτι κο κοινωνικὸ γεγονὸς ποὺ προσέλκυε προσκυνητὲς ἀπὸ πολλὰ χωριὰ
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Γλαφυρὴ περιγραφὴ τῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ πανηγυριοῦ κατὰ τὶς
πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα μᾶς παραδίδει ὁ Λουκόπουλος: Καὶ σὲ θέλω νὰ μὄρθῃς
στὶς 29 τ’ Αὐγούστου ἐδῶ πέρα! Νὰ κοιτάξῃς πάνω ἀπ’ τὴν καινούρια τὴν πόρτα μιὰ ματιά!
Νὰ ἰδῇς τὸ μερμήγκι τὶς γυναῖκες νὰ πιάνουν ὀρθὲς τὰ σκαλάκια ποὺ σιαπάνω σιαπάνω
ἀνεβαίνουν τὸ πλαγάκι γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ «κελλὶ τοῦ Διάκου». Ἁρτοτινές, Σιστινὲς μὲ τ’
ἄσπρα φακιόλια, Παλουκοβίτισσες μὲ τὶς κεντιστὲς ποδιές, Ἁμπλιανίτισσες μὲ τὰ φέσια
στὸ κεφάλι, ξενοχωρίτισσες ἄλλες μὲ λογιῶν λογιῶν ντυμασιὲς καὶ κεντίδια! Καὶ νὰ θαρ-
ρεῖς, πὼς βλέπεις μπροστά σου ἕνα περιβόλι μὲ χίλιω εἰδῶν λουλούδια ποὺ σκορπίζουν τὴ
θεϊκιὰ εὐωδία τῆς θρησκείας καὶ τῆς ἀθάνατης λαϊκῆς παράδοσης! Μιὰ μυστικὴ λατρεία
ἄπιαστη ἀπ’ τὸ νοῦ λὲς καὶ γίνεται δῶ πέρα. Οἱ ταμένες ζώνουν τρεῖς δίπλες τὸν Ἁϊ-Γιάννη
μὲ τὰ ζώσματα πὄχουν φερμένα. Ἡ μιὰ ξετυλίγει τὸ ζῶσμα της καὶ μπήγοντας ξυλένια
καρφιὰ στὸν τοῖχο ἔρχεται τὸν πρῶτο της γύρο· ἄλλη φέρνει τὴ δεύτερη γύρα· τρίτη, γιὰ τρίτη
φορὰ ξεδιπλώνει. Ἄλλη μαζεύει γυρίζοντας τὴν ἐκκλησία τὸ κίτρινο αὐτὸ ψυχοκέρι. Καὶ μιὰ
τὄφκειασε μεγάλη λαμπάδα νὰ τὸ κάψῃ μπροστὰ στὸν Ἁϊ-Γιάννη. Κι ἄλλοι μπαινοβγαίνουν
τὶς πόρτες κρατώντες τὶς μεγάλες λαμπάδες ποὺ θἀνάψουν σκουντεῖς με σκουντῶ σε μὲ
τὶς πλάτες ν’ ἀνοίξουν τὸ διάβα νὰ περάσουν. Ἁνατριχιάζει τὸ κορμί σου καὶ νὰν τὸ βάλῃς
ἀκόμα στὸ νοῦ σου πὼς τόσες χιλιάδες μάτια μὲ σέβας κοιτᾶνε κατ’ ἀπάνω στὸν Ἁϊ-Γιάννη
τὴν ὥρα ποὺ οἱ παπάδες κάνουν τὴ λειτουργία μέσα. Τὸ αἷμα ἀνεβαίνει στὴν κορφὴ στὸ κε-
φάλι ὄντας σὰν ἀπόφανος μακρυνὸς ἀκούονται οἱ ψαλμωδιὲς τῶν ψαλτάδων κι οἱ γλυκιὲς
φωνὲς τῶν παπάδων ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Ἄλλο νὰ κοῦς κι ἄλλο νὰ βλέπῃς. Ἄλλο
νὰ διαβάζῃς κι ἄλλο νὰ θωρῇς. Τὸ τί γίνεται ὅταν τὸ ἀσημένιο κουτὶ τ’ Ἁϊ-Γιάννη τὸ φέρνουν
γύρα στὸν κόσμο γιὰ νὰ φιλήσῃ τὸ φλωροκαπνισμένο ἀσημωμένιο χέρι τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς καὶ ρίξῃ τὸν ὀβολό του, μόνον τὰ ἴδια τὰ μάτια σου μποροῦν νὰ τὸ ποῦνε.–Βοήθειά
σας Ἁφέντης Ἁϊ-Γιάννης καὶ τοῦ χρόνου! χιλιάδες φορὲς τὸ λένε οἱ πιτρόποι τῆς ἐκκλησίας
κι ὁ παπὰς ποὺ τὸ κρατάει. Σὰ μελισσιοῦ βόγγος ἀκούεται ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στὰ πλάϊα·
σὰν τὴ μελιγκούσα κουνιέται κεῖνο τὸ πλῆθος. Σὰν κῦμα ξεσπάει πάνω «στ’ ἁλώνι» ὄντας
ἀπολύσῃ ἡ ἐκκλησία. Βιολιά, κλαρίνα, λαγοῦτα, τούμπανα καραμοῦζες, χορός, τραγούδια,
χορευτάδες, χορευτούδισσες, κεράσματα, χρονοπολίσματα, ὅλα γίνονται μαλλιὰ κουβάρια
γιὰ νὰ μπῇ ἡ τελεία τοῦ παγγυριοῦ τ’ Ἁϊ-Γιάννη (Λουκόπουλος 1929, 138-139). Ἁναλυτικὴ
περιγραφὴ τοῦ πανηγυριοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου βλ. Δάβουλου 2007, 34-35.
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στροφικὸ γιὰ τὴν ἐπαρχία Δωρίδος γεγονός, παρεῖχε διευκολύνσεις σὲ μεμονωμέ-
νους μοναχοὺς ποὺ ἤθελαν νὰ παραμείνουν στοὺς χώρους της παρέχοντας πνευ-
ματικὲς ὑπηρεσίες στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ὅπως ὁ ἱερομόναχος Ζαχαρίας
Νικολάου ἀπὸ τὴ Ζηλίστα (σημερινὴ Κυδωνιὰ) Εὐρυτανίας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ
διετία 1854-1855 διαμένει στὴ μονὴ ὡς πνευματικὸς τῆς περιοχῆς76.

Περιστασιακὰ γίνονταν κάποιες μικρῆς ἐκτάσεως οἰκοδομικὲς ἐργασίες,
ὅπως μαρτυρεῖ ἡ λυτὴ λίθινη ἐπιγραφὴ μὲ τὴ χρονολογία 2 Μαΐου 1885 ποὺ σώ-
ζεται στὸν αὔλειο χῶρο τῆς μονῆς77. Τὸ 1888, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Λουκό-
πουλος, διέμενε γιὰ ἕνα διάστημα στὸν χῶρο καὶ λειτουργοῦσε τὴν ἐκκλησία
ἕνας περαστικὸς ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἱερονόναχος, ἐπ’ ὀνόματι Ἁθανάσιος, ὁ ὁποῖος
ἔκτισε στὸ πλάτωμα κοντὰ στὴν εἴσοδο τῆς μονῆς κελὶ γιὰ νὰ κατοικεῖ καὶ
ἐντοίχισε σ’ αὐτὸ τὸν ἐγχάρακτο λίθο μὲ τὴ χρονολογία 1728, ποὺ θὰ βρῆκε στὰ
ἐρείπια τῶν παλιῶν κελιῶν τῆς μονῆς78.

Σκόρπιες πληροφορίες ποὺ δίνουν, ὡστόσο, ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς κατὰ
τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ φανερώνουν τὴν ἐγκατάλειψη
πιὰ τῆς μονῆς. Ὁ δημοσιογράφος Γ. Παρασκευόπουλος στὰ Ταξείδια ἀνὰ τὴν
Ἑλλάδα τὸ 1895, ἀναφερόμενος στὴν Ἁρτοτίνα, διαπιστώνει: «ὁ διαβάτης αἰ -
σθάνεται κἄποιαν λύπην διὰ τὴν μὴ συντήρησιν καλογήρων εἰς τὴν ὡραίαν καὶ
προσοδοφόρον μονὴν τοῦ Προδρόμου τῆς ὁποίας τὰ κτήματα νέμεται ὁ ἕνας καὶ
ὁ ἄλλος»79. Ὁ Σπετσιέρης ἐπίσης τὸ 1908 παρατηρεῖ ὅτι ἡ «Μονὴ ... διελύθη
μετὰ τῶν ἄλλων, πάντα δὲ τὰ ἐν αὐτῇ μετεκομίσθησαν εἰς τὴν Ἁρτοτίναν, ἔνθα
περιέπεσαν εἰς τὸν σάκκον τῆς λήθης» καὶ ὅτι, μὲ ἐξαίρεση τὸ Κελὶ τοῦ Διάκου,
«τὰ λοιπὰ κτίρια εἰσὶ κατεστραμμένα ἐντελῶς, τὰ δὲ κτήματα τῆς Μονῆς μετὰ
τὴν διάλυσιν κατέλαβον οἱ κάτοικοι τῆς κωμοπόλεως Ἁρτοτίνας»80.

Οἱ σοβαρὲς φθορὲς ποὺ θὰ εἶχε ὑποστεῖ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου τὸ Καθο-
λικὸ τῆς κατ’ οὐσίαν ἐγκαταλελειμμένης ἐπὶ ἑξῆντα χρόνια μονῆς ὁδήγησε τοὺς
κατοίκους τῆς Ἁρτοτίνας στὴν ἀπόφαση νὰ προβοῦν τὸ 1896 σὲ ἐκτεταμένη
ἀνακαίνισή του. Μαρτυρίες τῆς ἐπεμβάσεως αὐτῆς ἀποτελοῦν ἀφενὸς ἡ γραπτὴ
χρονολογία 1896 ποὺ ὑπάρχει στὴν ὀροφὴ τοῦ ναοῦ καὶ ἀφετέρου οἱ ἐπικριτικὲς
ἀναφορὲς σ’ αὐτὴν ἀπὸ τὸν Σπετσιέρη καὶ τὸν Λουκόπουλο81. 

76. Κατσένιος 2010, 134.
77. Τὴν ἐπιγραφὴ βλ. παρακάτω σ. 271.
78. Πάνω σὲ παλιὸ ἀγκωνάρι χτισμένο στὸ νεώτερο κελλὶ ποὺ ἔχτισε στὰ 1888 κάποιος

ἀπ’ τοὺς σημερινοὺς διαβατάρικους καλογέρους, – «Παπαθανάσης» τὄνομά του, – γιὰ νάχῃ
στέγη στὴν μοναξιά του, διαβάζουμε τὸ ἔτος «1728» (Λουκόπουλος 1929, 133-134).

79. Παρασκευόπουλος 1895, 484.
80. Σπετσιέρης 1908, 68.
81. Ὁ Σπετσιέρης ἀναφέρει ἐμφανῶς στενοχωρημένος: Ἡ νῦν σωζομένη ἐκκλησία εἶναι

ἡ αὐτὴ τοῦ 1806 μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐσχάτως ἡ σκεπὴ αὐτῆς καὶ τὸ καταπέ-
τασμα καὶ κοσμεῖται νῦν διὰ νέων ὅλως εἰκόνων. Ἐκ τῶν ἀρχαίων εἰκόνων οὐδεμία ὑπάρχει
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Μετὰ τὴν ἐπέμβαση στὸ Καθολικὸ καὶ ἐπειδὴ πιθανότατα ὁ διαβατάρης κα-
λόγερος Παπαθανάσης δὲν ἦταν πιὰ στὸ μοναστήρι, οἱ κάτοικοι τῆς Ἁρτοτίνας
ἐγκατέστησαν στὸ Κελὶ τοῦ Διάκου ἡλικωμένο γέροντα κανδηλανάπτη γιὰ νὰ
φροντίζει τὴν ἐκκλησία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι οἱ ἀξιοποιήσιμοι χῶροι της χρησιμο-
ποιοῦνταν γιὰ ἀποθήκευση ἀπὸ ὅσους νέμονταν τὰ κτήματα τῆς μονῆς, ὅπως
μαρτυρεῖ ὁ Σπετσιέρης: «Πλησίον τῆς ἐκκλησίας τῆς Μονῆς, εἰς ἀπόστασιν 40
βημάτων σώζεται ἓν καὶ τὸ μόνον κτίριον, οἰκία ἐν τῇ ὁποίᾳ μένει γέρων τις, ὅ -
πως ἀνάπτῃ τὰς κανδήλας, τὸ δὲ ὑπόγειον τῆς οἰκίας μεταχειρίζονται ὡς ἀ -
χυρῶνα. Τὰ λοιπὰ κτίρια εἰσὶ κατεστραμμένα ἐντελῶς, τὰ δὲ κτήματα τῆς Μο -
νῆς μετὰ τὴν διάλυσιν κατέλαβον οἱ κάτοικοι τῆς κωμοπόλεως Ἁρτοτίνας»82.

Τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα φαίνεται ὅτι ἀναλαμβάνονται ἐκτετα-
μένες οἰκοδομικὲς ἐργασίες στὴ μονή. Λυτὴ θραυσμένη ἐπιγραφὴ ἀπὸ ἄγνωστο
κτήριο μὲ χρονολογία 9 Μαρτίου 1922 στὴν αὐλὴ τῆς μονῆς ἀναφέρεται σὲ κά-
ποιον κτίτορα, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει ἐκπέσει83. Τὸ 1927 ἔγιναν στερεωτικὲς
ἐπεμβάσεις στὸ ἑτοιμόρροπο Κελὶ τοῦ Διάκου, ποὺ διακρίνονται εὐκρινῶς στὴ
φωτογραφία τοῦ Λουκόπουλου84. 

Κυριότερη ἐπέμβαση ἦταν ἡ ἀνέγερση τὸ 1928 Ξενώνα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν ξενοχωριτῶν προσκυνητῶν ποὺ διανυκτέρευαν στὴ μονὴ κατὰ τὸ τριήμερο
πανηγύρι της στὸν χῶρο ποὺ ἦταν παλιὰ τὸ μοναστηριακὸ ἁλώνι νότια ἀπὸ τὰ δύο
σωζόμενα κελιά85. Λίθινη ἐπιγραφὴ ἐντοιχισμένη στὴν ἀνατολικὴ ὄψη του μνη-
μονεύει τὴ χρονολογία καὶ τὸ ὄνομα τῶν χορηγῶν (κτιτόρων) Γκόλτσου καὶ Γε-
ωργίου86. Τὴν ἴδια περίοδο πρέπει νὰ ἔγινε ἡ κατεδάφιση καὶ ἀνακατασκευὴ μὲ τὰ

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Μονῆς. Ὡς δὲ ἠδυνήθην νὰ συμπεράνω εἰκών τις τοῦ Προδρόμου καὶ
ἄλλαί τινες ὑπάρχουσαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς κωμοπόλεως Ἁρτοτίνας παρημελημέναι, ὅλαι,
νομίζω, ὅτι προέρχονται ἐκ τῆς Μονῆς ταύτης (Σπετσιέρης 1908, 68). Ὁ Λουκόπουλος
σχολιάζει μὲ ἀπαρέσκεια τὴ ριζικὴ ἀνακαίνιση ποὺ ἄλλαξε τὸ ἀρχικὸ μεταβυζαντινὸ ὕφος
ποὺ θὰ εἶχε ὁ ναός: Καὶ μπαίνεις μέσα στὴν ἐκκλησία. Σήμερα ἀραδίζουν ἀπὸ τὴν καινούρια
πόρτα π’ ἄνοιξε τὸ χωριὸ τὴν ἀπάνω μεριὰ κατὰ τὸ Νοτιά... Τίποτα ἄλλο ἐξὸν ἀπὸ τὶς εἰκόνες
δὲ σὲ κάνει νὰ θαμάσῃς ἀπ’ ὅσα βλέπεις μέσα στὴν ἐκκλησία. Τὸ ταβάνι, τὸ πλακόστρωμα,
τὸ τέμπλο, τὰ ἀσπρίσματα, ὅλα εἶναι νέα. Μονάχα οἱ εἰκόνες εἶναι παλιές (Λουκόπουλος
1929, 136-137).

82. Σπετσιέρης 1908, 68.
83. Τὴν ἐπιγραφὴ βλ. παρακάτω σ. 272.
84. «Ἕνα ἀπ’ τὰ παλιὰ κελλιὰ τοῦ μοναστηριοῦ ποὺ μπάλωσαν φέτος [1927] τοὺς τοί-

χους του γιὰ νὰ μὴ γκρεμιστῇ» (Λουκόπουλος 1929, 138 [σημ. 1]). Ἡ χρονολογία προκύ-
πτει ἀπὸ τὴν ἔμμεση ἀναφορὰ τοῦ Λουκόπουλου ὅτι ἔγραψε τὸ κείμενο δύο χρόνια πρὶν δη-
μοσιευτεῖ: «Καὶ βλέπεις, ἐνῶ πέρασαν ὣς τώρα [ἀπὸ τὸ κτίσιμο τοῦ Καθολικοῦ τὸ 1806]
121 χρόνια, πουθενὰ δὲ ραΐστηκαν τὰ τοίχια τ’ Ἁϊ-Γιάννη» (Λουκόπουλος 1929, 135).

85. Ρουφαγάλης 1990, 233· Κατσένιος 2010, 133· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012),
8· Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής 2015, 5.

86. Τὴν ἐπιγραφὴ βλ. παρακάτω σσ. 272-273.

145 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ



ἴδια οἰκοδομικὰ ὑλικὰ τοῦ διώροφου κελιοῦ ποὺ εἶχε κτίσει τὸ 1888 ὁ διαβατάρης
καλόγερος Παπαθανάσης γιὰ νέα χρήση του ὡς ἀρχονταρίκι τῆς μονῆς87.

Τὴν 31η Αὐγούστου 1930, κατὰ τὸ πανηγύρι τῆς μονῆς, ἐπ’ εὐκαιρία τῶν
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση ἀνεξάρτητου
ἑλληνικοῦ κράτους καὶ στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς ἐνδυναμώσεως τοῦ ἐθνικοῦ
φρονήματος τῶν Ἑλλήνων ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος ἀνήρτησε
ἀναμνηστικὴ μαρμάρινη πλάκα στὸ μέσον τῆς ἀνατολικῆς ὄψεως τοῦ Κελιοῦ
τοῦ Διάκου, ἡ ὁποία προβάλλει τὴ σχέση τοῦ κτίσματος μὲ τὸν ἐθνομάρτυρα
τῆς Παλιγγενεσίας Ἁθανάσιο Διάκο, ἀναδεικνύοντας συγχρόνως τὴ σημαντικὴ
θέση τῆς μονῆς στὸν Ἐθνικοαπελευθερωτικὸ Ἁγώνα88.

Κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸ 1964, ἡ Ἁρχαιολογικὴ
Ὑπηρεσία μέσω τοῦ Παύλου Λαζαρίδη διενήργησε καταγραφὴ τῶν καλλιτε-
χνικῶν κειμηλίων (εἰκόνων) καὶ τῶν ἱστορικῶν κτηρίων (τοῦ Καθολικοῦ καὶ
τοῦ Κελιοῦ τοῦ Διάκου)89. Ἡ καταγραφὴ αὐτὴ ὁδήγησε στὴν κήρυξη τὸ 1965
τοῦ Καθολικοῦ καὶ τοῦ Κελιοῦ τοῦ Διάκου ὡς ἱστορικῶν διατηρητέων μνημεί-
ων90. Τὸ 1966, ἡ Ἁρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία προέβη σὲ ἐκτεταμένη ἐπέμβαση
στερεώσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ Κελιοῦ τοῦ Διάκου, μικρὴ ἐπέμβαση στὴ
στέγη τοῦ Καθολικοῦ καὶ περιορισμένες ἐπισκευὲς στὰ οἰκήματα τοῦ ἄλλου κε-
λιοῦ καὶ τοῦ ξενώνα91. Τὴν ἴδια περίοδο τὰ μοναστηριακὰ καλλιεργήσιμα κτή-
ματα στὸ κατέναντι τῆς μονῆς ὕψωμα τῆς Μπόλλας, ποὺ ἀπὸ τὴ διάλυση τοῦ
μοναστηριοῦ καὶ ἑξῆς νοικιάζονταν ἀπὸ Ἁρτοτι νούς, πέρασαν στὸ δασαρχεῖο Λι-
δωρικίου, τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε φυτώριο κωνοφόρων δενδρυλλίων γιὰ τὴν ἀναδάσω-
ση τῆς περιοχῆς, καὶ ἔκτοτε οἱ ἄλλοτε καλλιεργήσιμες μοναστηριακὲς πεζοῦλες
εἶναι κατάφυτες μὲ καρυδιές, καστανιές, ἔλατα καὶ ἄλλα φυλλοβόλα καὶ ἀεί-
φυλλα ἄγρια δένδρα92.

Τὸ 1978 ὁ Σύλλογος Ἁρτοτινῶν «Ὁ Ἁθανάσιος Διάκος» τῆς Ἁθήνας ἀνή-
γειρε στὸ μικρὸ πλάτωμα, ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ τοῦ Ἁθα-
νασίου Διάκου, μνημεῖο τοῦ ἥρωα τῆς Ἐπανάστασης μὲ τὴν ὀρειχάλκινη προ-
τομή του σὲ κτιστὴ στήλη93.

87. Ρουφαγάλης 1990, 233· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8· Βήλου – Κορδοπάτη
– Μακρής 2015, 5. Ἡ νοτιοδυτικὴ πλευρὰ τοῦ ἀρχικοῦ κτίσματος διακρίνεται στὴν πολύτιμη
φωτογραφία τοῦ Λουκόπουλου (Λουκόπουλος 1929, 130). Τὴν πληροφορία ὅτι τὸ κτίσμα
τοῦ 1888 ἦταν ἀρχικὰ διώροφο ὀφείλουμε στὸν Ἁρτοτινὸ κ. Ἰωάννη Σιαπέρα.

88. Γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὶς ἰδεολογικὲς προϋποθέσεις τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑκατον-
ταετηρίδος βλ. Τριανταφύλλου 2015.

89. Λαζαρίδης 1964.
90. ΦΕΚ 644/Β/2.10.1965, 4630.
91. Λαζαρίδης 1967.
92. Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.
93. Ρουφαγάλης 1990, 234· Τσέλιος 2012-2013, 111 (10-11/2012), 8. Κάθε χρόνο τὴν
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Τὸ 1998 συνεστήθη ἐρανικὴ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία τὸ ἴδιο ἔτος προέβη σὲ μικρό-
τερης ἢ μεγαλύτερης ἐκτάσεως ἐξωραϊστικὲς καὶ βελτιωτικὲς ἐπεμβάσεις στὸν
χῶρο καὶ στὰ βοηθητικὰ κτίσματα τοῦ μοναστηριοῦ καὶ παράλληλα σὲ συνερ-
γασία μὲ τὴ Μητρόπολη κατεβλήθησαν προσπάθειες γιὰ ἀνασύσταση τῆς
μονῆς καὶ ἐπάνδρωσή της, οἱ ὁποῖες ὡστόσο δὲν τελεσφόρησαν94. Ἕως τὴν
εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν ἡ διοίκηση καὶ ἡ διαχείριση τῆς μονῆς ἔχει ἀνατεθεῖ
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φωκίδος σὲ πενταμελὴ Διαχειριστικὴ ἐπιτροπή95, ἐνῶ
τὸ 2018 ἀναγνωρίστηκε καὶ ἐπισήμως ἡ σύσταση τῆς μονῆς96.

Ἕως σήμερα πνοὴ ζωῆς στὸ ἄδειο μοναστήρι δίνουν οἱ καθημερινοὶ προσκυ-
νητές, τὸ μεγάλο πανηγύρι τοῦ Αὐγούστου καὶ ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τῆς
ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τοῦ Προδρόμου στὶς 24 Ἰουνίου, τὴν ὁποία τὰ τελευταῖα
χρόνια οἱ μελισσοκόμοι τῆς περιοχῆς γιορτάζουν στὸ μοναστήρι97.

Δ΄. Τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (εἰκ. 6)
ἔχει σχῆμα ἀκανόνιστο μὲ μέγιστο μῆκος 70 καὶ πλάτος ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ
20 ὡς 40 μ. Ἡ εἴσοδος στὸ συγκρότημα, τὸ ὁποῖο ὁρίζεται ἐν μέρει μὲ νεότερο
χαμηλὸ λίθινο μανδρότοιχο, κτισμένο, ὅπως φαίνεται, σὲ ἀντικατάσταση πα-
λαιότερου98, γίνεται σήμερα μέσω νεότερης τοξωτῆς αὐλόθυρας ποὺ ἀνοίγεται
στὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς νότιας στενῆς πλευρᾶς τοῦ περιβόλου, δίπλα στὸν Ξε-
νώνα τῆς μονῆς. Μιὰ δεύτερη βοηθητικὴ εἴσοδος ἀνοίγεται στὸν ἀνατολικὸ
τοῖχο τοῦ περιβόλου, κοντὰ στὸ βόρειο ἄκρο του. Τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα
περιλαμβάνει πέντε κτήρια. Τὰ δύο ἀπὸ αὐτά, ὁ Ξενώνας (εἰκ. 6.ΞΝ) καὶ τὸ
Ἁρχονταρίκι (εἰκ. 6.ΑΡΧ), βρίσκονται στὸ σχετικὰ ἐπίπεδο πλάτωμα ποὺ
σχηματίζεται στὸ νότιο ἄκρο τοῦ συγκροτήματος, στὴν περιοχὴ τῆς κύριας
εἰσόδου του. Σὲ μικρὴ ἀπόσταση στὰ νοτιοδυτικά τους βρίσκεται ἕνα μικρὸ νε-
ωτερικὸ βοηθητικὸ κτίσμα (εἰκ. 6.ΒΚ). Λίγο βορειότερα ἀπὸ τὸ πλάτωμα,
στὴν ὁμαλὴ πλαγιὰ εἶναι κτισμένο τὸ λεγόμενο Κελὶ τοῦ Ἁθανασίου Διάκου
(εἰκ. 6. ΚΔ, 3, 7, 8). Στὸ εὐρὺ πλάτωμα ποὺ καταλαμβάνει τὸ βόρειο ἄκρο τοῦ
συγκροτήματος βρίσκεται τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς (εἰκ. 6.ΚΑ, 9, 10). Ἕνας
πλακοστρωμένος διάδρομος, τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ ὁποίου ἔχει τὴ μορφὴ κλίμα-
κας, συνδέει τὴν εἴσοδο μὲ τὸ προαύλιο τοῦ Καθολικοῦ. Τὸ ἀπότομο πρανὲς με-

29η Αὐγούστου μετὰ τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία τελεῖται μπροστὰ στὸ μνημεῖο ἐπι-
μνημόσυνη δέηση γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἐθνομάρτυρα ἀδελφοῦ τῆς μονῆς (Κα-
τσένιος 2010, 133). Φωτογραφίες τῆς προτομῆς βλ. στὴν ἐργασία τοῦ Ἁπόστολου Χ. Ρού-
σκα στὸν παρόντα τόμο (σσ. 201 [εἰκ. 5], 202 [εἰκ. 6]).

94. Κατσένιος 2010, 133-134· Τσέλιος 2012-2013, 111 (10-11/2012), 8.
95. Κατσένιος 2010, 134.
96. ΦΕΚ 2199/Β/13.6.2018, 23655.
97. Τσέλιος 2012-2013, 112 (12/2012-1/2013), 6.
98. Λουκόπουλος 1929, 130. 
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ταξὺ τοῦ Καθολικοῦ καὶ τοῦ Κελιοῦ τοῦ Διάκου εἶναι διαμορφωμένο μὲ μιὰ
σειρὰ ἀπὸ κτιστὰ πεζούλια στὰ ὁποῖα κάθονται οἱ προσκυνητὲς στὸ πανηγύρι
τῆς μονῆς. Στὸ μικρὸ πλάτωμα ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ τοῦ
Ἁθανασίου Διάκου βρίσκεται τὸ μνημεῖο τοῦ ἥρωα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ
1821 μὲ τὴν ὀρειχάλκινη προτομή του σὲ κτιστὴ στήλη πού, ὅπως ἀναφέρθηκε,
ἱδρύθηκε τὸ 197899.

Γιὰ τὴν παλαιότερη τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα μορφὴ τοῦ οἰκοδομικοῦ συγ-
κροτήματος δὲν ὑπάρχουν ἀσφαλῆ στοιχεῖα. Εἶναι, ὡστόσο, ἀρκετὰ πιθανὸν
αὐτὸ νὰ μὴν εἶχε τὴ συνήθη μορφὴ τῶν ὀρθόδοξων μοναστηριῶν μὲ τὰ μοναστη-
ριακὰ κτίσματα διατεταγμένα γύρω ἀπὸ μιὰν αὐλή, μέσα στὴν ὁποία εἶναι κτι-
σμένο ἐλεύθερα τὸ καθολικό100, ἀλλὰ νὰ ἀποτελοῦσε ἕνα μικρὸ σύνολο κτισμά-
των διατεταγμένων ἐλεύθερα στὸ ἐσωτερικὸ ἤ, σπανιότερα, στὰ ὅρια τῶν περι-
βόλων, διάταξη ποὺ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ μικρὰ μοναστήρια τῆς Ἠπείρου101.

Τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς (εἰκ. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14) εἶναι ἕνας μεγάλων
σχετικὰ διαστάσεων (7.75x19.50 μ. περίπου) μονόχωρος δρομικὸς ναός. Ὁ να-
οδομικὸς αὐτὸς τύπος εἶναι, ὡς γνωστόν, ἐξαιρετικὰ συνήθης στὴ ναοδομία τῆς
περιόδου τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας στὶς περισσότερες περιοχὲς τῆς ἠπειρω-
τικῆς Ἑλλάδας102. Ἂν καὶ βρίσκει μεγαλύτερη ἐφαρμογὴ σὲ ἐνοριακοὺς ναοὺς
καὶ παρεκκλήσια συνηθέστατα, σὲ ὁρισμένες τουλάχιστον περιοχές, ἀπαντᾶ καὶ
σὲ καθολικὰ μοναστηριῶν103.

Στὴ σημερινή του μορφὴ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ χωρίζεται ἀπὸ τέμπλο ἁπλῆς
σχετικὰ μορφῆς (εἰκ. 13) σὲ κυρίως ναὸ καὶ ἱερό. Ὁ ναὸς ἔχει ξύλινη χρωματι-
σμένη ὀροφὴ χωρισμένη σὲ τρία διάχωρα (εἰκ. 13, 14). Τὸ δάπεδό του εἶναι
στρωμένο μὲ πήλινες πλάκες (εἰκ. 13, 14). Ἡ εἴσοδος στὸ κτήριο γίνεται μέσω
τριῶν θυρῶν. Ἁρχικὲς εἶναι ἡ δυτικὴ καὶ ἡ βόρεια (εἰκ. 15), ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε
καὶ τὴν κύρια θύρα του. Καὶ οἱ δύο ἔχουν λίθινα ὀρθογωνικὰ πλαίσια μὲ ἀνά-
γλυφο διάκοσμο. Σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς ἡ νότια θύρα μὲ τὸ τοξωτό της λίθινο
πλαίσιο εἶναι νεότερη104. Ὁ φωτισμὸς τοῦ ναοῦ γίνεται ἀπὸ τέσσερα σχετικὰ
μεγάλα νεότερα παράθυρα ποὺ ἀνοίγονται ψηλὰ στὸν βόρειο τοῖχο του, στὴ θέση
μικρότερων ἀρχικῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα διατηροῦνται τὰ τόξα τῶν ἁψιδωμάτων ποὺ
ἦταν διαμορφωμένα ἐπάνω ἀπὸ τὰ ὀρθογωνικά τους πλαίσια (εἰκ. 16). Ἕνα
μικρὸ ὀρθογωνικὸ παράθυρο, προφανῶς ἀρχικό, ἀνοίγεται ψηλὰ στὸν νότιο τοῖχο

99. Βλ. παραπάνω σ. 257.
100. Ὀρλάνδος 1999, 13-16 καὶ 27-30 καὶ Παπαϊωάννου 1977, 13-19. 
101. Μαμαλοῦκος 2008, 9. 
102. Ὀρλάνδος 1953, 210-212, Χατζηδάκης 1974, 418, Χατζηδάκης 1975, 266, Μπού-

ρας 1994, 476. Βλ. καὶ Μαμαλοῦκος 1998, 127-128. 
103. Μαμαλοῦκος 1998, 128 καὶ Μαμαλοῦκος 2008, 9.
104. Βλ. παραπάνω σ. 255 (σημ. 81).
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τοῦ ἱεροῦ. Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ εἶναι διαμορφωμένο παράθυρο μὲ λίθινο δίλοβο
πλαίσιο.

Οἱ τοῖχοι τοῦ ναοῦ εἶναι κτισμένοι μὲ προσεγμένης κατασκευῆς ἀργολιθο-
δομὴ ἀπὸ πλακοειδεῖς φλύσχες, μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων καλύπτει φαρδὺ ἁρμο-
λόγημα. Ἡμιλάξευτοι λίθοι ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὶς γωνίες καὶ σὲ ἄλλες θέ-
σεις τῆς βόρειας, τῆς νότιας καὶ τῆς δυτικῆς ὄψεως, ἐνῶ ἡ ἀνατολικὴ ὄψη εἶναι
ἐξ ὁλοκλήρου διαμορφωμένη ἀπὸ λαξευτὴ λιθοδομή. Στὶς ὄψεις τῆς πεντάπλευ-
ρης κόγχης τοῦ ἱεροῦ εἶναι διαμορφωμένα τυφλὰ ἁψιδώματα μὲ τόξα χαρακτη-
ριστικῆς ὀθωμανικῆς μορφολογίας (εἰκ. 17). Ὁ ναὸς καλύπτεται μὲ ξύλινη τρίρ-
ριχτη στέγη ἐπικαλυμμένη μὲ σχιστόπλακες.

Ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ105, τὸ Καθολικὸ οἰκοδομήθηκε ἐκ θεμελίων τὸ
1806. Εἶναι πολὺ πιθανὸν στὴν ἀρχική του μορφὴ ὁ ναὸς νὰ ἦταν διαρθρωμένος
κατὰ τὸν συνήθη στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας τρόπο σὲ ἱερό, κυρίως ναὸ
καὶ νάρθηκα / γυναικεῖο106. Παρὰ τὴν ἁπλὴ σχετικὰ γενικὴ μορφή του, ὁ ναὸς
φαίνεται ὅτι ἦταν κτίσμα ὑψηλῶν προθέσεων: ἡ κατασκευή του εἶναι προσεγ-
μένη καὶ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἐπιμέρους μορφολογικὰ στοιχεῖα του, ὅπως τὰ ἀπὸ
παλιὰ ἐνσωματωμένα στὴν ὀρθόδοξη ναοδομία ὀθωμανικῆς ἐμπνεύσεως τόξα
τῶν ἁψιδωμάτων τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πρώιμου
19ου αἰώνα θυρώματα, στὰ ὁποῖα διαφαίνονται στοιχεῖα τῆς νεότερης δυτικοευ-
ρωπαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς, φανερώνουν μεγάλες ἀξιώσεις. Τόσο τὰ τυπολογικὰ
ὅσο καὶ τὰ κατασκευαστικὰ καὶ μορφολογικά στοιχεῖα του καθιστοῦν τὸ Κα-
θολικὸ τοῦ μικροῦ μοναστηριοῦ τῆς Φωκίδος τυπικὸ δεῖγμα τῆς ἀκμῆς τῆς να-
οδομίας ποὺ παρατηρεῖται στὰ τέλη τοῦ 18ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα στὴ
δυτική, τὴν κεντρικὴ καὶ τὴ νότια Ἑλλάδα καὶ ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι σχετίζεται
ἄμεσα μὲ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες ποὺ δημιουργήθηκαν στὶς πε-
ριοχὲς ποὺ βρίσκονταν τότε ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἢ τὸν ἔμμεσο ἔλεγχο τοῦ Ἁλῆ Πασᾶ.

Ἡ ἐκτεταμένη ἐπέμβαση πού, ὅπως ἤδη ἔχει σημειωθεῖ, δέχθηκε ὁ ναὸς στὰ
τέλη τοῦ 19ου αἰώνα107 περιλάμβανε τὴν πλήρη ἀναμόρφωση τοῦ ἐσωτερικοῦ
του, μὲ τὴ διάνοιξη νέων παραθύρων καί, πιθανότατα, καὶ τῆς νότιας θύρας, καὶ
τὴν κατασκευὴ νέου τέμπλου (εἰκ. 13), νέας ὀροφῆς (εἰκ. 13, 14) καὶ νέων κου-
φωμάτων. Ὅλα τὰ παραπάνω στοιχεῖα ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γύρω στὸ
1900 λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς, στὴν ὁποία συμφύρονται στοιχεῖα τῆς παράδοσης
καὶ τοῦ γενικὰ πλέον τότε διαδεδομένου κλασικισμοῦ.

Τέλος, ἡ περιορισμένης ἔκτασης ἐπισκευὴ τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἔγινε τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια, περιλάμβανε, μεταξὺ ἄλλων μικροεργασιῶν, καὶ τὴν ἀνακατα-
σκευὴ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιχρισμάτων του.

105. Βλ. παραπάνω σ. 247.
106. Σχετικὰ βλ. Μαμαλοῦκος 1998, 128.
107. Βλ. παραπάνω σ. 255.
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Τὸ λεγόμενο Κελὶ τοῦ Ἁθανασίου Διάκου (εἰκ. 3, 5, 7, 8, 18, 19) εἶναι ἕνα
πολὺ σημαντικὸ κτίσμα, ἐξαιρετικὸ δείγμα τῆς παλαιᾶς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς
Ἁρτοτίνας, τὴν ὁποία εὐτυχῶς κατέγραψε καὶ παρουσίασε τὸ 1925 ὁ σπουδαῖος
Ἁρτοτιναῖος λαογράφος Δημήτριος Λουκόπουλος108, καθὼς καὶ τῶν ὅμορών της
περιοχῶν τῆς Ρούμελης109, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ζήτημα ἂν σώζεται πλέον τίποτε
ἄλλο στὴν εὐρύτερη περιοχή! Ἂν καὶ ὁ ἀκριβὴς χρόνος οἰκοδομήσεως τοῦ κτί-
σματος δὲν μᾶς εἶναι γνωστός, χρονολόγησή του στὸν 18ο ἢ στὸν πρώιμο 19ο
αἰώνα εἶναι πολὺ πιθανή. Δικαιολογεῖται ἔτσι ἡ τοπικὴ παράδοση ποὺ –ἔστω
καὶ χωρὶς ἀδιαμφισβήτητες ἐνδείξεις– τὸ συνδέει μὲ τὸν ἥρωα τῆς Ἐπαναστά-
σεως τοῦ 1821. Ἡ πεποίθηση ὅτι τὸ κτήριο ἦταν τὸ Κελὶ τοῦ Διάκου φαίνεται
ὅτι διαδραμάτισε σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὴ σωτηρία του καὶ τὴ διατήρησή του ὣς
τὶς μέρες μας, ὅταν τὸ φτωχὸ κτίσμα ἔπαψε πιὰ νὰ καλύπτει ἐπαρκῶς τὶς λει-
τουργικὲς ἀνάγκες χάριν τῶν ὁποίων κτίστηκε. Πρώτη ἐπισκευὴ τοῦ ἱστορικοῦ
κτηρίου μαρτυρεῖται, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ἤδη τὸ 1927110. Ἡ κύρια ὅμως
ἐπέμβαση στερεώσεως καὶ συντηρήσεώς του, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴ σημερινή
του μορφή, πραγματοποιήθηκε τὸ 1966 ἀπὸ τὸν Παῦλο Λαζαρίδη111. Ἡ ἐπέμ-
βαση ἀναμφίβολα μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἐπιτυχής, καθὼς διέσωσε ὄχι μόνο τὸν
χαρακτήρα, ἀλλά, ὅπως φαίνεται, καὶ μεγάλο μέρος τῶν ἀξιόλογων αὐθεντικῶν
κατασκευῶν τοῦ κτίσματος. Πρέπει, ὡστόσο, στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἐπισημανθεῖ
μιὰ ἀλλοίωση ποὺ ὁ ἀναστηλωτὴς ἐπέφερε στὸ μνημεῖο μὲ τὴν πεποίθηση, ὅπως
ὁ ἴδιος ἀναφέρει112, ὅτι τὸ ἀποκαθιστᾶ στὴν ἀρχική του μορφή: ἡ ἀλλοίωση συν -
ίσταται στὴ διαμόρφωση ἑστίας στὸ κέντρο τοῦ χώρου διαμονῆς (εἰκ. 18, 20),
σύμφωνα μὲ τὰ περιγραφόμενα ἀπὸ τὸν Λουκόπουλο πρότυπα τῶν παλαιότερων
κατοικιῶν τοῦ τόπου113 (εἰκ. 21), ἐνῶ, ὅπως εἶναι σαφὲς τόσο ἀπὸ τὴν τεκμη-
ρίωση ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Λαζαρίδης ἔκανε τὸ 1964114 (εἰκ. 5), ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἐξέ-
ταση τῶν σχετικῶν στοιχείων ποὺ διατηροῦνται ἀκόμη στὸ κτήριο, τὸ κελὶ διέ-
θετε ἐξ ἀρχῆς τζάκι στὸ μέσον τοῦ βόρειου τοίχου του.

Τὸ Κελὶ τοῦ Διάκου εἶναι ἕνα μικρῶν σχετικὰ (7.60x6.00 μ. περίπου) δια-
στάσεων κτίσμα μὲ δύο στάθμες (εἰκ. 18, 19). Στὸ ἰσόγειο περιλαμβάνει ἕναν
μόνο χῶρο, ὁ ὁποῖος χρησίμευε ὡς στάβλος καὶ ἀποθήκη. Ὁ ὄροφος ἀρχικὰ πε-
ριλάμβανε ἕναν μικρὸ προθάλαμο, ἕναν βοηθητικὸ χῶρο μὲ «φωτογωνιὰ» καὶ

108. Λουκόπουλος 1925, 3-50.
109. Γιὰ τὴν παλαιότερη ἀρχιτεκτονικὴ τῆς κατοικίας στὴν Εὐρυτανία βλ. Γιαννίτσα-

ρης 2010, 51-179.
110. Βλ. παραπάνω σ. 256. 
111. Βλ. παραπάνω σ. 257. 
112. Λαζαρίδης 1967, 294.
113. Λουκόπουλος 1925, 12-13 καὶ εἰκ. 9, 10.
114. Λαζαρίδης 1964, 240, σχ. 3. 
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γκλαβανὴ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸ ἰσόγειο, καὶ ἕνα
χῶρο διαμονῆς. Ὁ χῶρος αὐτὸς εἶχε ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς κτηριολογικῆς ὀργα-
νώσεως τοῦ πυρήνα τῆς διεθνοῦς ὀθωμανι κῆς κατοικίας, τοῦ «ὀντᾶ»115, δηλαδὴ
τὴ διαμόρφωση τοῦ τζακιοῦ στὸ μέσον τῆς μιᾶς πλευρᾶς του, μεταξὺ συμμε-
τρικὰ διατεταγμένων κογχῶν καὶ παραθύρων, καὶ τὴ χωροθέτηση χώρου δια-
μονῆς καὶ ὕπνου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι κάθονταν καὶ κοιμοῦνταν σὲ στρώματα, ἑκα-
τέρωθεν τοῦ τζακιοῦ. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα του εἶναι τὸ ἐντοι-
χισμένο ξύλινο ἑρμάριο καὶ τὸ περιμετρικὸ ράφι.

Ἁπὸ τὴν ἄποψη τῆς κατασκευῆς καὶ τῆς μορφολογίας τὸ κτίσμα ἔχει ὅλα
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παλαιότερης τοπικῆς παραδοσιακῆς ἀρχιτεκτονικῆς116

(εἰκ. 22, 23, 24, 25): τοίχους ἀπὸ ἐνισχυμένη μὲ ξυλοδεσιὲς λασπόκτιστη ἀργο-
λιθοδομή, πάτωμα μὲ φέροντα ὀργανισμὸ ἀπὸ χοντροὺς κορμοὺς ἐλάτων ποὺ
φέρουν φαρδιὰ καὶ μεγάλου πάχους σανίδια, πάνω στὰ ὁποῖα εἶναι διαμορφωμένο
τὸ δάπεδο ἀπὸ χῶμα, καὶ ἐμφανὴ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ στέγη μὲ ψαλίδια ποὺ φέρουν
τεγίδες καὶ «καταχτά», λεπτούς, δηλαδή, κορμοὺς δένδρων, ἐπάνω στοὺς ὁποί-
ους εἶναι τοποθετημένες οἱ σχιστόπλακες τῆς ἐπικαλύψεως καὶ ἁδρῆς κατα-
σκευῆς ξύλινα κουφώματα.

Ε΄. Ἁπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ εἶχε ἡ μονὴ πρὶν διαλυθεῖ τὸ 1833 ἔχουν διασωθεῖ,
ἀπ’ ὅσο, γνωρίζουμε πέντε: οἱ τέσσερεις δεσποτικὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ μιὰ
τρίζωνη εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου μὲ διάφορους ἁγίους117. 

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου (εἰκ. 26) ἔχει διαστάσεις 64x47 ἑκ. καὶ φυ-
λάσσεται στὸ Ἱστορικὸ καὶ Λαογραφικὸ Μουσεῖο Ἁρτοτίνας118. Φέρει κτιτορικὴ
ἐπιγραφὴ μὲ χρονολογία 1806119. Ἡ ζωγραφικὴ εἶναι αὐγοτέμπερα μὲ προετοι-
μασία γύψου σὲ ξύλο, χωρὶς τὴ μεσολάβηση ὑφάσματος. Ἡ εἰκόνα χωρίζεται
σὲ τρεῖς ζῶνες καὶ περιβάλλεται ἀπὸ εὐρεία ἐρυθρὴ ταινία στὸ περιθώριο. Τὸ
κεντρικὸ θέμα στὴν κεντρικὴ ζώνη ἀποτελεῖ ἡ παράσταση τῆς δρακοντοκτονίας
τοῦ ἁγίου Γεωργίου120. Στὴν ἄνω ζώνη εἰκονίζονται ἀπὸ ἀριστερά: ὁ ἅγιος Κων-

115. Κίζης 1994, 65-68 καὶ εἰκ. 41.
116. Λουκόπουλος 1925, κυρίως 41-46.
117. Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω (σ. 255 [σημ 81]), σύμφωνα μὲ τὴν ἐκτίμηση τοῦ

Σπετσιέρη οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς εἶχαν μεταφερθεῖ στὴν ἐνοριακὴ ἐκκλησία
τῆς Ἁρτοτίνας (Σπετσιέρης 1908, 68).

118. Ἡ πληροφορία ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου μὲ χρονολογία 1806 καὶ ἀφιέρωση
τοῦ Παναγιώτη Κ. Κοτρώνη, ποὺ φυλάσσεται στὸ Ἱστορικὸ καὶ Λαογραφικὸ Μουσεῖο Ἁρτο-
τίνας, προέρχεται ἀπὸ τὴ Μονὴ Προδρόμου ὀφείλεται στὸν Ρουφαγάλη (Ρουφαγάλης 1990,
239) καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνει βασιζόμενος σ’ αὐτὸν ὁ Κατσένιος (Κατσένιος 2010, 128).

119. Ὅλες τὶς ἀφιερωτικὲς ἐπιγραφὲς τῶν εἰκόνων βλ. παρακάτω σσ. 269-271.
120. Βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὴ διήγηση, τὶς παραλλαγὲς καὶ τοὺς συμβολισμοὺς τοῦ
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σταντῖνος, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ
Παῦλος καὶ ὁ ἅγιος Ἁθανάσιος Ἁλεξανδρείας (;), ἐνῶ στὴν κάτω ζώνη: ὁ προ-
φήτης Ἠλίας, ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις, ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ ἐπίσκοπος Φα-
ναρίου καὶ Νεοχωρίου, ὁ ἅγιος Δημήτριος καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή. Ὁ προφήτης
Ἠλίας κρατᾶ ἀνοικτὸ εἰλητάριο στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται τὸ χωρίο «Ζῇ κύριος ὁ
Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς Ἰσραήλ» (Γ΄ Βασ. ιζ΄, 1)121.

Ὁ ἄγνωστος ζωγράφος ἀκολουθεῖ στὶς μορφὲς καὶ τὴ θεματολογία τὴ με-
ταβυζαντινὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση. Τὸ καλὸ σχέδιό του σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν
ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἀπόδοση τῶν λεπτομερειῶν προσδίδουν στὴν εἰκόνα ποι-
ότητα καθιστώντας την ἕνα ἀξιόλογο γιὰ τὴν ἐποχή του καλλιτεχνικὸ ἔργο.

Πολὺ ἐνδιαφέρον σύνολο ἀποτελοῦν οἱ τέσσερεις δεσποτικὲς εἰκόνες τοῦ τέ -
μπλου τοῦ Καθολικοῦ (εἰκ. 27), οἱ ὁποῖες σήμερα φυλάσσονται γιὰ ἀσφάλεια
στὸν ἐνοριακὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἁρτοτίνα. Προέρχονται ἀπὸ τὸ
ἀρχικὸ τέμπλο, φέρουν ὅλες κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ μὲ χρονολογία 1812 καὶ ἂν καὶ
ἀνυπόγραφες εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἀποτελοῦν ἔργα τοῦ ἰδίου ἁγιογράφου.

Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος ἔχει διαστάσεις 96x70 ἑκ. (εἰκ. 28).
Ὁ Χριστὸς εἰκονίζεται στὸν τύπο τοῦ Παντοκράτορος. Φορᾶ σκουροπράσινο ἱμά-
τιο καὶ πορφυρὸ χιτώνα. Εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι, ἐνῶ στὸ ἀριστερὸ κρατᾶ
ἀνοικτὸ εὐαγγέλιο, στὸ ὁποῖο ἀναγράφονται τὰ χωρία: «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κό-
σμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς
ζωῆς» (Ἰω. η΄, 12) καὶ «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,
καὶ εὑρήσετε» (Μτ. ια΄, 29) 122.

Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας ἔχει διαστάσεις 94 x 68,5 ἑκ. (εἰκ. 29).
Ἡ Θεοτόκος, ἂν καὶ ἐπιγράφεται «ἡ Ἐλεοῦσα», εἰκονίζεται στὸν τύπο τῆς Ὁδη-
γήτριας123. Ὡστόσο, τὸ χωρίο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα «πν(εῦμ)α Κυρίου ἐπ’
ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με» (Ἠσ. ξα΄, 1·
Λκ. δ΄, 18), ποὺ ἀναγράφεται στὸ ἀνοικτὸ βιβλίο ποὺ κρατᾶ ὁ Χριστὸς, παρα-
πέμπει συνήθως στὴν εἰκονογραφία τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου124. Ἡ Παναγία
φορᾶ πορφυρὸ μαφόριο μὲ χρυσὲς παρυφὲς καὶ σκουροπράσινο χιτώνα, ἐνῶ ὁ
Χριστὸς πορφυρὸ ἱμάτιο καὶ χρυσὸ χιτώνα. 

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἔχει διαστάσεις 95x70 ἑκ. (εἰκ.

θέματος τῆς δρακοντοκτονίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ποὺ ἐμφανίζεται στὰ κείμενα τοῦ Βίου
τοῦ ἁγίου μετὰ τὸν 11ο αἰώνα βλ. Περράκης 1999, 53 (σημ. 4).

121. Διονύσιος 1909, 77.
122. Διονύσιος 1909, 228.
123. Γιὰ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας βλ. Καλοκύρης 1972, 60-

66. Γιὰ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας καὶ τὸν παρεμφερὴ τῆς Θεοτόκου
Γλυκοφιλούσας βλ. στὸ ἴδιο σσ. 67-70.

124. Καλοκύρης 1972, 69.
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30). Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται ἡμίσωμος μετωπικὸς μὲ φολιδωτὰ φτερά125. Εὐλογεῖ
μὲ τὸ δεξιὸ χέρι, ἐνῶ στὸ ἀριστερὸ κρατᾶ τὴν κομμένη κεφαλή του σὲ δοχεῖο καὶ
ἀνοικτὸ εἰλητάριο, στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται: «μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν» (Μτ. γ΄, 1)126. Φορᾶ σκουροπράσινο ἱμάτιο καὶ φαιοκόκκινο τρί-
χινο χιτώνα.

Ἡ εἰκόνα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἔχει διαστάσεις 89,5 x 67,5 ἑκ. (εἰκ. 31).
Ἡ ἁγία εἰκονίζεται μετωπικὴ ἕως λίγο κάτω ἀπὸ τὴ μέση. Φορᾶ πορπούμενο
στὸ στῆθος πορφυρὸ μαφόριο μὲ σταυρὸ στὸ μέτωπο καὶ ὁμοιόχρωμη ζώνη πάνω
ἀπὸ τὸν λαδὶ χιτώνα. Στὸ δεξιὸ χέρι κρατᾶ λατινικὸ σταυρὸ μὲ κομποσχοίνι στὸν
καρπὸ καὶ κλάδο φοίνικα στὸ ἀριστερό. 

Οἱ εἰκόνες ἀποτελοῦν ποιοτικὰ ἔργα ἱκανοῦ καλλιτέχνη, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ
τὴ μεταβυζαντινὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση127 καὶ τεχνική, ἐνῶ τὸ ὕφος του
ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς τεχνο τρο πικὲς προτιμήσεις τῆς περιόδου τῆς ὄψιμης Τουρ-
κοκρατίας. Ἡ ζωγραφικὴ εἶναι αὐγοτέμπερα μὲ προετοιμασία γύψου σὲ ξύλο,
χωρὶς τὴ μεσολάβηση ὑφάσματος. Οἱ εἰκόνες περιβάλλονται ἀπὸ χρυσὴ καὶ πορ-
φυρὴ ταινία στὸ περιθώριο καὶ οἱ συνοδευτικὲς ἐπιγραφὲς φέρονται μέσα σὲ ρομ-
βοειδῆ περίτεχνα πλαίσια (εἰκ. 32). Τὸ κεφάλι φωτίζει ἔκτυπο ἀκτινωτὸ φωτο-
στέφανο, ἐνῶ τὸ βάθος σχηματίζουν πράσινα σχηματοποιημένα νέφη (εἰκ. 28,
29, 31, 32).

Ὁ καλλιτέχνης εἶναι ἀρκετὰ ἱκανὸς στὸ σχέδιο. Οἱ μορφὲς ἔχουν γενικὰ
καλὲς ἀναλογίες. Σχεδιαστικὴ ἰδιοτυπία του, ἐμφανὴς στὶς μετωπικὲς μορφὲς
μὲ ἀκάλυπτο λαιμό, ἀποτελεῖ ἡ μὴ διάκριση τοῦ λαιμοῦ ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ ἡ
ἑνοποίησή τους μὲ μία ἐλαφρὰ καμπύλη γραμμή (εἰκ. 28, 30). Τὰ περιγράμμα-
τα σχηματίζουν λεπτὲς σταθερὲς μαῦρες καὶ καστανὲς γραμμές. Δίνει μεγάλη
προσοχὴ στὶς λεπτομέρειες, ὅπως στὸν ἄνθινο διάκοσμο τῶν φωτοστεφάνων,
στὶς παρυφὲς τῶν ἐνδυμάτων, στὶς φολίδες στὰ φτερὰ τοῦ Προδρόμου καὶ στὴ
διακόσμηση τῆς ράχης καὶ στὸ ἀρχίγραμμα τοῦ βιβλίου ποὺ κρατᾶ ὁ Χριστὸς
στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας. Ἡ ἀπόδοση τοῦ βάθους στὸν κάμπο σχη-
ματίζεται μὲ ἕως πέντε χρωματικὲς διαβαθμίσεις τῶν νεφῶν (εἰκ. 32).

125. Γιὰ τὶς θεολογικὲς προϋποθέσεις τῆς φτερωτῆς ἀπεικονίσεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου βλ. Ζουμπουλάκης 1992.

126. Διονύσιος 1909, 229.
127. Χαρακτηριστικὰ τῆς ἐντυπώσεως ποὺ προξενοῦν οἱ τέσσερεις αὐτὲς εἰκόνες τοῦ

ζωγράφου σὲ ἕναν ἐπισκέπτη προσκυνητὴ εἶναι τὰ αὐθόρμητα σχόλια τοῦ Δ. Λουκόπουλου:
Πολὺ γερὸς τεχνίτης φαίνεται αὐτὸς ποὺ τὶς ζωγράφισε. Ξακολουθάει τὴν παλιὰ βυζαντινὴ
παράδοση στὸ ζωγράφισμα. Τὰ μάτια τῶν ἁγίων σὲ κοιτάζουν σοβαρὰ σὰν νὰ σὲ μαλώνουν.
Ἕνας φόβος πιάνει τὴν ψυχή σου, ὄντας κοιτάζεις τὴ λυπημένη μορφὴ τ’ Ἁϊ-Γιάννη. Λὲς
καὶ σοῦ λέει : δὲ βλέπεις ποὺ μοῦ κοψαν τὸ κεφάλι! Τὸ κρατῶ στὰ χέρια γιὰ νὰ σοῦ δείξω,
τί παθαίνει ὁ ἄνθρωπος ποὺ λέει ἴσια τὴν ἀλήθεια· μὰ καὶ πῶς δὲν πρέπει νὰ λιγαψυχάῃ
ἀντικρύζοντας αὐτὸν τὸν κίνδυνο (Λουκόπουλος 1929, 137).
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Οἱ πτυχώσεις τοῦ δέρματος εἶναι φυσιοκρατικὰ ἀποδοσμένες, τὸ πλάσιμο τῆς
σάρκας ἀποδίδεται μὲ μαλακὴ χρωματικὴ διαβάθμιση. Χαρακτηριστικὸ στοι-
χεῖο τῶν ἔργων του ἀποτελεῖ ὁ ἁπαλὸς ἐρυθρὸς χρωματισμὸς τῶν εὐρείων βλε-
φάρων τῶν μορφῶν. Παρὰ τὶς ἐγνωσμένες ἀρετὲς τοῦ ἔργου τοῦ ζωγράφου δὲν
λείπουν οἱ παρανοήσεις, ὅπως ἡ λανθασμένη ἀπόδοση τῶν φωτισμάτων (ψιμυ-
θιῶν) στὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, τὰ ὁποῖα δὲν ἀκολουθοῦν τὸ πλάσιμο
τοῦ προσώπου, ἀλλὰ εἶναι τοποθετημένα ἀφύσικα πάνω σ’ αὐτό (εἰκ. 33).

Τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα εἶναι ἀπόλυτα ὀρθογραφημένα, ἐπειδὴ ὁ ζωγράφος
τὰ ἀντιγράφει ἀπὸ ὁδηγοὺς ἐργασίας. Οἱ ἐλλιπεῖς γραμματικὲς γνώσεις τοῦ
καλλιτέχνη, ὡστόσο, διακρίνονται στὰ κείμενα τῶν ἀφιερώσεων, στὰ ὁποῖα
ἐντοπίζονται ἀρκετὰ ὀρθογραφικὰ λάθη128.

Τὸ ὄνομα τοῦ ἄγνωστου ἕως τώρα στὴ βιβλιογραφία ζωγράφου τῶν εἰκόνων
τῆς Μονῆς Προδρόμου διασώζεται σὲ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὸ τέμπλο
τοῦ ὁμώνυμου ναοῦ στὴν Ἁρτοτίνα: «χεὶρ Γεωργίου ἀναγνώστου 1814». Ἡ τε-
χνοτροπικὴ συνάφεια τοῦ παραπάνω ἔργου (εἰκ. 34) μὲ τὶς εἰκόνες τῆς μονῆς
δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας ὅτι οἱ τελευταῖες ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν
χρωστήρα τοῦ ζωγράφου Γεωργίου, ἔργα τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιπες
πέντε εἰκόνες στὸ τέμπλο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου: ὁ ἅγιος Χαράλαμπος, ἡ Θεοτό-
κος, ὁ Χριστὸς Παντοκράτωρ, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ ἅγιος Νι-
κόλαος (εἰκ. 35). Νὰ ταυτίζεται ἄραγε μὲ τὸν σύγχρονο μὲ αὐτὸν ζωγράφο μὲ
καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Λιβαδειὰ ποὺ μνημονεύεται ὡς κάτοχος τοῦ φυλασσόμενου
στὸ Μουσεῖο Μπενάκη χειρογράφου τῆς Ἑρμηνείας τοῦ Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ129;

Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες τοῦ τέμπλου στὸν θριγκὸ καὶ οἱ ἀπεικονίσεις στὶς πλευ-
ρικὲς θύρες, στὰ βημόθυρα, στὸ παραπέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης καὶ στὰ θω-
ράκια, ἡ κλιματίδα στὸ ἐπιστύλιο (εἰκ. 27, 36, 37), καθὼς καὶ ὁ Παντοκράτο-
ρας (εἰκ. 38) καὶ ἡ Θεοτόκος στὴν ξύλινη ὀροφὴ τοῦ ναοῦ ἀποτελοῦν ἑνιαῖο
αὐτοτελὲς σύνολο ποὺ χρονολογεῖται τὸ 1896, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ σχετικὴ
γραπτὴ χρονολογία στὴν ὀροφή.

Στὰ βημόθυρα τοῦ τέμπλου εἰκονίζονται, ἀντὶ τῆς συνήθους κατὰ τὴ μετα-
βυζαντινὴ περίοδο παραστάσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπό-
στολοι Πέτρος καὶ Παῦλος καὶ στὸ συρόμενο παραπέτασμα τῆς Ὡραίας Πύ-
λης ὁ Χριστὸς στὸν προσφυὴ γιὰ τὴ θέση αὐτὴ τύπο τοῦ Χριστοῦ Μεγάλου
Ἁρχιερέα. Τὰ τέσσερα θωράκια κάτω ἀπὸ τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες κοσμοῦν με-
τάλλια μὲ ἑξαπτέρυγα σεραφεὶμ μέσα σὲ τετράγωνα πλαίσια μὲ ἀποκομμένες
γωνίες (εἰκ. 27). 

128. Βλ. παρακάτω σσ. 269-271.
129. Χατζηδάκης 1987, 226.
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Στὶς δύο πλευρικὲς θύρες τοῦ τέμπλου εἰκονίζονται ὁλόσωμοι οἱ ἀρχάγγελοι
Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ (εἰκ. 27). Ὁ Μιχαὴλ στὴ βόρεια θύρα φέρει πανοπλία καὶ
κρατᾶ στὸ ἕνα χέρι πύρινη ρομφαία καὶ στὸ ἄλλο ἀσπίδα μὲ τὸ ὄμμα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Γαβριὴλ στὴ νότια θύρα ἀντίθετα φορᾶ στιχάριο καὶ πορπούμενο στὸ στῆθος
μανδύα καὶ κρατᾶ στὸ ἕνα χέρι ἀνθοφόρο στέλεχος καὶ στὸ ἄλλο ἀνοικτὸ εἰλη-
τάριο, στὸ ὁποῖο ἀναγράφονται στίχοι τροπαρίων ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς ἀκολου-
θίας τοῦ Ἁκαθίστου Ὕμνου: «Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον. Ῥόδον τὸ ἀμά-
ραντον, (χαῖρε) ἡ μόνη»130.

Τὸ ἐπιστύλιο πάνω ἀπὸ τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες φέρει κλιματίδα, ἡ ὁποία στὰ
δύο ἄκρα της πάνω ἀπὸ τὶς πλευρικὲς θύρες τοῦ ἱεροῦ φέρει δύο ἀνοικτὰ βιβλία,
στὰ ὁποῖα ἀναγράφονται ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ ἱερὸ ἐπιγράμματα, ποὺ
σχετίζονται μὲ τοὺς δύο ὑποκείμενους φύλακες ἀρχαγγέλους (εἰκ. 27). Σ’ αὐτὸ
ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴ βορεινὴ εἴσοδο εἶναι γραμμένο: «Θεοῦ στρατηγός
εἰμι τὴν σπάθην φέρων καὶ τοὺς ἐνταῦθα εἰσιόντας ἐν φόβῳ φρουρῶ, προμαχῶ,
ὑπερμαχῶ καὶ σκέπω· τοὺς δὲ καρδίᾳ ῥυπαρᾷ εἰσιόντας πικρῶς ἐκτέμνω ἐν τῇ
ῥομφαίᾳ τῇδε» καὶ σ’ αὐτὸ πάνω ἀπὸ τὴ νότια: «Ὀξυγράφον κάλαμον τῇ χειρὶ
φέρων τῶν εἰσιόντων συνταγὰς ἀπογράφω· φρουρῶ στέργοντας· εἰδὲ μή, φθείρω
τάχει»131. Στὸ τελευταῖο ἀναγράφεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ζωγράφου: «Κ. Σπυρό-
πουλος ἔγραψε» (εἰκ. 36).

Πάνω ἀπὸ τὸ ἐπιστύλιο ὁ θριγκὸς τοῦ τέμπλου ἀπαρτίζεται ἀπὸ δεκαπέντε
εἰκόνες. Στὸ μέσον πάνω ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη τρεῖς εἰκόνες σχηματίζουν τὴ
Δέηση μὲ τὸν Χριστὸ Παντοκράτορα, τὴ Θεοτόκο καὶ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρό-
δρομο καὶ δεξιὰ κι ἀριστερά τους εἰκονίζονται σὲ δύο ὁμίλους οἱ δώδεκα ἀπόστο-
λοι (εἰκ. 27, 37). Ὁ Χριστὸς κρατᾶ ἀνοικτὸ βιβλίο στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται τὸ
σχετικὸ μὲ τοὺς ἀποστόλους χωρίο: «ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν
ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων» (Λκ. ι΄, 19) 132. Οἱ ἀπόστολοι εἰκονίζονται ἱεραρχι-
κά. Τὴ Δέηση πλαισιώνουν οἱ πρωτοκορυ φαῖ οι Πέτρος καὶ Παῦλος, ἔχοντας δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοὺς τέσσερεις εὐαγγελιστές, τὸν Μᾶρκο καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν
Θεολόγο ἀριστερὰ τοῦ Πέτρου καὶ τοὺς Ματθαῖο καὶ Λουκᾶ ἀριστερὰ τοῦ Παύ-
λου, ποὺ κρατοῦν ἀνοικτὰ εἰλητὰ ἢ βιβλία στὰ ὁποῖα ἀναγράφεται ἡ ἀρχὴ τῶν
εὐαγγελίων τους133. Τὴ σύνθεση κλείνουν στὰ δύο ἄκρα οἱ ὑπόλοιποι ἀπόστολοι
σὲ δύο ὁμίλους: οἱ Θωμᾶς, Σίμων καὶ Ἁνδρέας στὸν βορεινὸ καὶ οἱ Ἰάκωβος,
Βαρθολομαῖος καὶ Φίλιππος στὸν νότιο.

Στὸ κέντρο τῆς ξύλινης ὀροφῆς μέσα σὲ εὐρὺ δίκην τρούλου κύκλο εἰκονίζεται

130. Ἁποτελοῦν τὴν ἀρχὴ τοῦ τρίτου τροπαρίου τῆς α΄ ὠδῆς καὶ τοῦ πρώτου τροπαρίου
τῆς γ΄ ὠδῆς τῆς πρώτης στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν (Ὡρολόγιον 2003, 523, 524). Βλ. Διο-
νύσιος 1909, 229.

131. Διονύσιος 1909, 219.
132. Διονύσιος 1909, 228.
133. Διονύσιος 1909, 290-291.
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σὲ ἑξάκτινο μετάλλιο ἡμίσωμος ὁ Χριστὸς Παντοκράτωρ (εἰκ. 38). Φορᾶ πορ-
φυρὸ χιτώνα καὶ βαθυγάλαζο ἱμάτιο, εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ
κρατᾶ βιβλίο ἀνοικτὸ στὸ χωρίο Ἰω. ι΄, 11-15: «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Ὁ
ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ
οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ
ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρό-
βατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προ-
βάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ
τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει». Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ταιριάζει περισσότερο στὸν
τύπο τοῦ Μεγάλου Ἁρχιερέα134. Στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ μεγάλου κύκλου εἶναι ζω-
γραφισμένη ἡ χρονολογία ἀνακαινίσεως τοῦ ναοῦ: 1896.

Στὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς ὀροφῆς ἀπεικονίζεται μέσα σὲ μετάλλιο ἡ Θεοτόκος
Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν στὸν λεγόμενο τύπο τῆς Βλαχερνίτισσας. Εἶναι ἡμί-
σωμη μὲ τὸν Χριστὸ μπροστὰ ἔχοντας τὰ χέρια ὑψωμένα σὲ δέηση, ὅπως καὶ ὁ
Χριστός. Φορᾶ πορφυρὸ μαφόριο καὶ βαθυγάλαζο χιτώνα, ἐνῶ ὁ Χριστὸς κόκ-
κινο χιτώνα καὶ βαθυγάλαζο ἱμάτιο. Ἡ ὑπόλοιπη ὀροφὴ εἶναι χωρισμένη σὲ φατ-
νώματα μὲ ἄνθινο διάκοσμο.

Ὁ ζωγράφος τοῦ παραπάνω συνόλου ἀκολουθεῖ τὸ κυρίαρχο φυσιοκρατικὸ
ὕφος τῆς ἐποχῆς, τὸ ἔργο του δὲν εἶναι ἰδιαίτερων ἀπαιτήσεων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
συγκριθεῖ ποιοτικὰ μὲ αὐτὸ τοῦ Γεωργίου ποὺ φιλοτέχνησε τὸ 1812 τὶς δεσπο-
τικὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου. Τὸ σχέδιό του εἶναι ἁδρὸ καὶ τὸ ὕφος του σχεδὸν ἁ -
πλοϊκό.

Ὀψιμότερο ἔργο τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἁποτομῆς
τῆς Τιμίας κάρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὸ προσκυνητάρι δεξιὰ
τῆς νότιας εἰσόδου στὸ Καθολικό (εἰκ. 39). Φέρει δυσανάγνωστη κτιτορικὴ ἐπι-
γραφὴ μὲ χρονολογία ἡ ὁποία κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος της ἔχει ἐκπέσει. Φαί-
νεται ὅτι ἀποτελεῖ ἀφιέρωση ὁμάδας πιστῶν, ἡ ὁποία ἔγινε ἐνδεχομένως τὴν 30ὴ
Αὐγούστου τοῦ 1902135 κατὰ τὸ τριήμερο πανηγύρι τῆς μονῆς. Εἰκονογραφικὰ
τὸ ἔργο ἐκφεύγει ἀπὸ τὴν τυπικὴ εἰκονογραφία τοῦ θέματος ἔχοντας ἰδιαίτερα
ἐμφανεῖς δυτικὲς ἐπιδράσεις, ὅπως ἡ ἔντονη ἀπόδοση τῆς προοπτικῆς στὸ ἀρχι-
τεκτονικὸ βάθος.

Ὼ΄. Συνοψίζοντας, ἡ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἁρτοτίνας ἀποτελεῖ, ἐν τῇ
ἁπλότητί της ἕνα ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον καὶ ἱστορικὰ ἐμβληματικὸ μνημειακὸ

134. Διονύσιος 1909, 228.
135. Ἁπὸ τὴ χρονολογία τῆς εἰκόνας σώζεται μόνο τὸ τελευταῖο ψηφίο: ...2. Θὰ μποροῦσε

ἐνδεχομένως ἡ χρονολογία τῆς εἰκόνας νὰ ἀποκατασταθεῖ σὲ 1902 μέσα στὸ γενικότερο
κλίμα ἀνακαινίσεως τοῦ καθολικοῦ, ποὺ εἶχε γίνει λίγα χρόνια πρίν, τὸ 1896.
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σύνολο, τὸ ὁποῖο διασώζει σημαντικὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ στοιχεῖα
ποὺ βοηθοῦν στὴν καλύτερη κατανόηση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς τέχνης στὴ
δυσπρόσιτη αὐτὴ περιοχὴ τῆς Ρούμελης . Ὁ ἐντοπισμός, τέλος, τοῦ ἄγνωστου
στὴ βιβλιογραφία συνόλου τῶν δέκα ἔργων ἑνὸς ἀξιόλογου καλλιτέχνη ποὺ δρα-
στηριοποιεῖται στὴ Δωρίδα λίγα χρόνια πρὶν τὴν Ἐπανάσταση ἀποτελεῖ εὐχά-
ριστη ἔκπληξη ποὺ φανερώνει ὅτι ἡ ἔρευνα τῆς τέχνης τῆς ὄψιμης Τουρκοκρα-
τίας ἔχει ἀκόμη πολλὰ νὰ ἀποκαλύψει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οἱ ἐπιγραφὲς τῆς μονῆς

1. Ἐπιγραφὴ στὸ ἀρχονταρίκι
Θέση – κατάσταση: Ἐγχάρακτη σὲ λίθο ἐπιγραφή. Εἶναι θραυσμένη σὲ δύο

τμήματα καὶ βρίσκεται ἐντοιχισμένη σὲ δεύτερη χρήση στὴ βορειοανατο λικὴ
γωνία ἑνὸς νεότερου κελιοῦ, νότια τοῦ λεγόμενου Κελιοῦ τοῦ Διάκου.

Δημοσιεύσεις: Λουκόπουλος 1929, 134· Λαζαρίδης 1964· Ρουφαγάλης 1990,
119, 120, 233· Κατσένιος 2010, 127· Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής 2015, 5·
Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Μεταγραφή:
+ 1728

2. Κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Καθολικοῦ (εἰκ. 40)
Θέση – κατάσταση: Ἡ λαξευτὴ σὲ ὀρθογώνια λίθινη πλάκα ἔξεργη κτιτορικὴ

ἐπιγραφὴ τοῦ Καθολικοῦ εἶναι ἐντοιχισμένη μέσα σὲ λίθινο πλαίσιο πάνω ἀπὸ
τὴ βορεινὴ εἴσοδο τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς. Ἡ τελευταία σειρὰ εἶναι ἀρκετὰ
φθαρμένη καὶ δυσανάγνωστη.

Δημοσιεύσεις: Σπετσιέρης 1908, 67· Λουκόπουλος 1929, 134· Λαζαρίδης
1964, 239· Ρουφαγάλης 1990, 119, 120, 237· Κατσένιος 2010, 128· Τσέλιος
2012-2013, 110 (7-9/2012), 8· Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής 2015, 5· Μονή
Τιμίου Προδρόμου.

Μεταγραφή:
1806 ΧΑΣΑ/Ν ΑΓΑΣ ΜΕΧ/ΜΕΤ ΑΓΑΣ Τ/ΩΝ ΚΤΗΤΩΡΩ/Ν ΓΕΡΑΣΗΜΟ(ς)

ΙΑ/ΚΩΒΟ(ς) ΠΑΝΑΓΗ/ΟΤΗΣ ΠΑ(γ)ΚΡΑΤ/Ι(ος) ΑΝΑΓΝΩΣ(τ)ΗΣ ΦΑ/ΣΗ -

Τ(σ)ΑΣ ΤΡΙΩΤΙ(ς)
1806 Χασὰ/ν ἀγὰς, Μεχ/μὲτ ἀγὰς τ/ῶν κτητώρω/ν Γεράσημο(ς), Ἰά/κω-

βο(ς), Παναγη/ότης, Πα(γ)κράτ/ι(ος), Ἁναγνώσ(τ)ης Φα/σήτ(σ)ας, Τριώ-
τι(ς)

Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: στ. 4-5: κτιτόρων. 5 Γεράσιμος. 6-7 Παναγιώτης.
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Ἄλλες ἀναγνώσεις: στ. 1 1906 (Σπετσιέρης, ἀπὸ παραδρομή). 1-2 Χασάνα-
γας/Χασαναγάς (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Κατσένιος, Τσέλιος, Βήλου –
Κορδοπάτη – Μακρής). 2-3 Μεχμέταγας/Μεχμεταγάς (Λουκόπουλος, Ρου-
φαγάλης, Κατσένιος, Τσέλιος, Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου
Προδρόμου). 4 κτιτόρων (Τσέλιος). 5 Γερασίμο/Γεράσιμο (Λουκόπουλος, Ρου-
φαγάλης, Κατσένιος, Τσέλιος, Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου
Προδρόμου), Γερασήμου (Λαζαρίδης). 5-6 Ἰακώβο/Ἰάκωβο (Λουκόπουλος,
Ρουφαγάλης, Κατσένιος, Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου), Ἰακώβου (Λαζαρίδης). 6-7 Παναγιώτη (Λαζαρίδης), Παναγιώτης
(Κατσένιος, Τσέλιος, Μονή Τιμίου Προδρόμου). 7-8 Παγκράτι (Λουκόπουλος,
Ρουφαγάλης, Κατσένιος, Τσέλιος, Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου
Προδρόμου), Παγκράτη (Λαζαρίδης). 8 Ἁναγνώστη (Λαζαρίδης). 8-9 Ιασηι
(Σπετσιέρης), Φασίτσας (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Κατσένιος, Βήλου –
Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου Προδρόμου), Φάση (Λαζαρίδης). 9 Βα-
στριυτι (Σπετσιέρης), Τριώτη (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Κατσένιος, Τσέλιος,
Βήλου – Κορδοπάτη – Μακρής, Μονή Τιμίου Προδρόμου).

3. Ἐπιγραφὴ στὸ Καθολικὸ
Θέση – κατάσταση: Λαξευτὴ σὲ ὀρθογώνια λίθινη πλάκα ἔξεργη ἐπιγραφὴ

ἀνάμεσα στὸ κάθετο σκέλος λατινικοῦ σταυροῦ. Βρίσκεται ἐντοιχισμένη πάνω
ἀπὸ τὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς. Εἶναι ἀρκετὰ φθαρμένη καὶ
δυσ ανάγνωστη.

Δημοσιεύσεις: Σπετσιέρης 1908, 68· Λαζαρίδης 1964, 240· Ρουφαγάλης
1990, 237· Κατσένιος 2010, 128.

Μεταγραφή:
ΙΣ / ΧΣ

ΝΙ / ΚΑ

Ἰ(ησοῦ)Σ / Χ(ριστὸ)Σ / νικᾷ

4. Εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ ἄλλων ἁγίων στὸ Ἱστορικὸ καὶ Λαογρα-
φικὸ Μουσεῖο Ἁρτοτίνας (εἰκ. 26)
Θέση – μορφή: Εἶναι γραμμένη μὲ μαῦρα πεζὰ στοιχεῖα σὲ ἀνοικτὸ εἰλητὸ

στὸ κάτω δεξιὸ τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ θέματος.
Δημοσιεύσεις: ἀδημοσίευτη. Ἁναφορὲς στὸ ὄνομα τοῦ ἀφιερωτῆ καὶ στὴ χρο-

νολογία ἀπὸ τοὺς Ρουφαγάλη (Ρουφαγάλης 1990, 239) καὶ Κατσένιο (Κα-
τσένιος 2010, 128).

Μεταγραφή:
δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ κωνσταν/τ(ίνου) κωτρόνη . ἐκ κώμης ἀρτοτήνας

1806
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
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Διορθώσεις: Κοτρώνη, Ἁρτοτίνας
Ἄλλες ἀναγνώσεις: Παναγιώτη Κ. Κοτρώνη (Ρουφαγάλης, Κατσένιος)

5. Εἰκόνα Χριστοῦ Παντοκράτορος στὸ τέμπλο
Θέση – μορφή: Εἶναι γραμμένη μὲ ἐπισεσυρμένη γραφὴ καὶ ἐρυθρὰ πεζὰ

στοιχεῖα στὸ κάτω χρυσὸ πλαίσιο.
Δημοσιεύσεις: Λουκόπουλος 1929, 137· Λαζαρίδης 1964, 240· Ρουφαγάλης

1990, 239· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.
Μεταγραφή:
διὰ ἐξόδων γεωργίου αναγνώστου [Μπαμπαλῆ] ιωάννου νυκολάου κοστάρι-

τζα 1812
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: Γεωργίου Ἁναγνώστου, Ἰωάννου, Νικολάου, Κωστάριτζα.
Ἄλλες ἀναγνώσεις: Διὰ (Λουκόπουλος, Λαζαρίδης, Ρουφαγάλης, Τσέλιος),

Γεωργίου Μπαμπαλῆ (Λουκόπουλος, Τσέλιος), Μπάμπαλη (Ρουφαγάλης), (οἱ
Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος δὲν διαβάζουν τά: ιωάννου νυκολάου κο-
στάρτζα), Ἰωάννου Κυκίλου (;) Κοστάρτζα (Λαζαρίδης).

6. Εἰκόνα Θεοτόκου Ἐλεούσας στὸ τέμπλο
Θέση – μορφή: Εἶναι γραμμένη μὲ ἐπισεσυρμένη γραφὴ καὶ ἐρυθρὰ πεζὰ

στοιχεῖα στὸ κάτω χρυσὸ πλαίσιο καὶ συνεχίζεται στὸ ὑποκείμενο πορφυρὸ πλαί-
σιο.

Δημοσιεύσεις: Λουκόπουλος 1929, 137· Λαζαρίδης 1964, 240· Ρουφαγάλης
1990, 239· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.

Μεταγραφή:
δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ γεωργίου ἀναγνώστου μπαμπαλὴ κοστάρτζα

1812 / κ(αὶ) γεωργίου αναγνώστου εκ χορίον πένταγιος / βασίλι
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: στ. 1: Γεωργίου Ἁναγνώστου Μπαμπαλῆ Κωστάρτζα. 2 Γεωρ-

γίου Ἁναγνώστου ἐκ χωρίου Πεντοάγιος. 3 Βασίλη 
Ἄλλες ἀναγνώσεις: (οἱ Λουκόπουλος, Λαζαρίδης, Ρουφαγάλης καὶ Τσέλιος

δὲν διαβάζουν τὸν δεύτερο καὶ τρίτο στίχο), Δέησις (Λουκόπουλος, Λαζαρίδης,
Ρουφαγάλης, Τσέλιος), Γεωργίου Ἁναγνώστη (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης,
Τσέλιος), Μπάμπαλη (Ρουφαγάλης), Κωστάριτσα (Λουκόπουλος, Ρουφαγά-
λης, Τσέλιος), Κοστάρτζα (Λαζαρίδης).

7. Εἰκόνα Ἰωάννου Προδρόμου στὸ τέμπλο
Θέση – μορφή: Εἶναι γραμμένη μὲ ἐπισεσυρμένη γραφὴ καὶ ἐρυθρὰ πεζὰ

στοιχεῖα στὸ κάτω χρυσὸ πλαίσιο.
Δημοσιεύσεις: Λουκόπουλος 1929, 137· Λαζαρίδης 1964, 240· Ρουφαγάλης

16/ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ



1990, 239· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.
Μεταγραφή:
δι εξώδων γεωργίου αναγνώστου μπαμπαλής γεωργίο(υ) ἀναγνώστου βα-

σιλίου σ εκ χορίον πεντοάγίος 1812
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: Δι’ ἐξόδων, Γεωργίου Ἁναγνώστου Μπαμπαλῆ, Γεωργίου, Ἁνα-

γνώστου, Βασιλείου, ἐκ χωρίου, Πεντοάγιος.
Ἄλλες ἀναγνώσεις: Διὰ ἐξόδων (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος), Δι’

ἐξόδων (Λαζαρίδης), Ἁναγνώστη (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος),
Μπαμπαλῆ (Λουκόπουλος, Τσέλιος), Μπάμπαλη (Ρουφαγάλης), (οἱ Λουκό-
πουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος δὲν διαβάζουν τό: αναγνώστου πρὶν τὸ βασιλίου),
Βασιλείου (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος), (οἱ Λουκόπουλος, Ρουφαγά-
λης, Τσέλιος δὲν διαβάζουν τό: σ εκ χορίον), χωρίου (Λαζαρίδης), Πενταγιοὺς
(Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος).

8. Εἰκόνα ἁγίας Παρασκευῆς στὸ τέμπλο
Θέση – κατάσταση: Εἶναι γραμμένη μὲ ἐπισεσυρμένη γραφὴ καὶ ἐρυθρὰ

πεζὰ στοιχεῖα στὸ κάτω χρυσὸ πλαίσιο. Ἁπὸ τὴν ἐπιγραφὴ σώζεται μόνο ἡ ἀρχὴ
καὶ ἡ χρονολογία στὸ τέλος, ἐνῶ ὅλο τὸ κυρίως τμῆμα μὲ τὰ ὀνόματα τῶν δω-
ρητῶν ἔχει ἐκπέσει. Ἐντύπωση προξενεῖ ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπάλειψη τῶν ὀνομά-
των τῶν δωρητῶν, δεδομένου ὅτι τὸ χρυσὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ἦταν γραμμένα δὲν
ἔχει καμιὰ φθορά. Φαίνεται σὰν νὰ ἔχουν ἀποξεστεῖ σκόπιμα ὡς μιὰ πράξη
damnatio memoriae τῶν ὀνομάτων τους.

Δημοσιεύσεις: Λουκόπουλος 1929, 137· Λαζαρίδης 1964, 240· Ρουφαγάλης
1990, 239· Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.

Μεταγραφή:
δι εξώδων... 1812
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: δι’ ἐξόδων.
Ἄλλες ἀναγνώσεις: Διὰ ἐξόδων (Λουκόπουλος, Ρουφαγάλης, Τσέλιος), Δι’

ἐξόδων (Λαζαρίδης).

9. Λυτὴ ἐπιγραφὴ
Θέση – κατάσταση: Ἐγχάρακτη ἐπιγραφὴ μέσα σὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο. Ἡ

λίθινη πλάκα στὴν ὁποία ἔχει λαξευτεῖ, ἀποτετμημένη στὸ κάτω ἀριστερὸ ἄκρο,
βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο τῆς μονῆς.

Δημοσιεύσεις: Ἁδημοσίευτη.
Μεταγραφή:
2 ΜΑΥΟΥ / 1885
2 Μαυου / 1885
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Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: Μαΐου.

10. Ἐπιγραφὴ στὸ Καθολικὸ
Θέση – κατάσταση: Γραπτὴ μὲ κόκκινα στοιχεῖα ἐπιγραφὴ στὸ μέσον τῆς

ξύλινης ὀροφῆς.
Δημοσιεύσεις: Τσέλιος 2012-2013, 110 (7-9/2012), 8.
Μεταγραφή:
1896

11. Ἁποτομὴ τῆς Τιμίας κάρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
Θέση – κατάσταση: Βρίσκεται στὸ μέσον τοῦ κάτω τμήματος τῆς εἰκόνας.

Εἶναι γραμμένη μὲ μαῦρα πεζὰ στοιχεῖα μέσα σὲ γραπτὸ χρυσὸ ὀρθογώνιο
πλαίσιο μὲ κυρτὰ ἄκρα, τὸ ὁποῖο μιμεῖται βιδωμένη στὴν εἰκόνα ξύλινη πλάκα.
Μεγάλα τμήματα τῆς ἐπιγραφῆς ἔχουν ἐκπέσει ἢ εἶναι δυσανάγνωστα καὶ τὸ
κεντρικὸ μέρος ἔχει καταστραφεῖ ἀπὸ τὴν προσαρμογὴ κεριῶν στὴν εἰκόνα.

Δημοσιεύσεις: Ἁδημοσίευτη.
Μεταγραφή:
Δαπάνῃ τῇ 30 Ἁυγ[ούστου 190]2 / Δημ Ε. .....σ....ὼν ........ου...ού / Κα.. Π.

Τσαμαδιά ...[Πανα]γιότα / Κωνστ...........ω .......[Δια]μαντοπούλου/
Ἰ.................................. / ...αντο......

12. Λυτὴ ἐπιγραφὴ
Θέση – κατάσταση: Ἐγχάρακτη ἐπιγραφὴ μέσα σὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο.

Ἔχει ἀπολεσθεῖ τὸ ἀριστερὸ τμῆμα της. Ἡ ἀποτετμημένη λίθινη πλάκα στὴν
ὁποία ἔχει λαξευτεῖ βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο τῆς μονῆς.

Δημοσιεύσεις: Ἁδημοσίευτη.
Μεταγραφή:
1922 / ... ΧΤΙΤΟΡΑΣ / ...ΕΝ Θ ΜΑΡΤΙΟΥ

1922 / ... χτίτορας / ...εν Θ΄ Μαρτίου
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: στ. 2: κτίτορας.

13. Ξενώνας
Θέση – κατάσταση: Λαξευτὴ σὲ ὀρθογώνια λίθινη πλάκα ἐπιγραφὴ ἐντοιχι-

σμένη στὸ μέσον τῆς προσόψεως τοῦ κτηρίου τοῦ Ξενώνα. Πλαισιώνεται ἀπὸ
δύο ἄνισα ὀρθογώνια πλαίσια. Στὸ πάνω, ποὺ εἶναι μικρότερο, περιλαμβάνεται
ἡ χρονολογία λαξευμένη ἔξεργα, ἐνῶ στὸ κάτω καὶ μεγαλύτερο ἐγχάρακτα τὸ
ὄνομα τοῦ κτίτορα.
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Δημοσιεύσεις: Ἁδημοσίευτη.
Μεταγραφή:
1928 / ΚΤΙΤΟΡΕΣ / ΓΚΟΛΤΣΟΣ / ΓΕΟΡΓΙΟΥ

1928 / κτίτορες / Γκόλτσος / Γεοργίου
Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Διορθώσεις: στ. 4: Γεωργίου.

13. Κελὶ τοῦ Διάκου
Θέση – κατάσταση: Λαξευτὴ σὲ ὀρθογώνια μαρμάρινη πλάκα ἐπιγραφὴ

ἐντοιχισμένη στὸ μέσον τῆς ἀνατολικῆς προσόψεως τοῦ κτηρίου τοῦ Κελιοῦ τοῦ
Διάκου.

Δημοσιεύσεις: Ρουφαγάλης 1990, 233· Τσέλιος 2012-2013, 111 (10-11/
2012), 8· Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Μεταγραφή:
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ / 1830 – 1930 / ΕΝΤΑΥ-

ΘΑ ΕΜΟΝΑΣΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ / ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ / Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ /

ΕΓΕΝΕΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1930

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος / 1830 – 1930 / Ἐνταῦθα ἐμό-
νασε τὸ τέκνον / τῆς Ἁρτοτίνης / ὁ Ἁθανάσιος Διάκος / Ἐγένετο 31 Αὐγούστου
1930

Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ
Ἄλλες ἀναγνώσεις: οἱ Ρουφαγάλης, Τσέλιος καὶ Μονή Τιμίου Προδρόμου πα-

ραλείπουν τὸν τελευταῖο στίχο.
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Εἰκ. 1. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Ἄποψη ἀπὸ τὰ βορειοανατολικά (Σύλ-
λογος Ἁρτοτινῶν Ἁθήνας «Ὁ Ἁθανάσιος Διάκος»).

Εἰκ. 2. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Γενικὴ ἄποψη ἀπὸ τὰ βορειοδυτικὰ
(Λουκόπουλος 1929, 130).
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Εἰκ. 3. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Ἄποψη ἀπὸ
τὰ βορειοανατολικά (Λουκόπουλος 1929, 138).

Εἰκ. 4. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Κάτοψη (Λαζα-
ρίδης 1964, 238 σχ. 2).
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Εἰκ. 5. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προ-
δρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διά-
κου. Κάτοψη ὀρόφου (Λαζαρίδης
1964, 238 σχ. 2).

Εἰκ. 6. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἁρτοτίνας. Τοπογραφικὸ (βάσει σχεδίου
Ἠλ. Γεωργούντζου). ΚΑ. Καθολικό, ΚΔ.
Κελὶ τοῦ Διάκου, Ξ. Ξενώνας, ΑΡΧ. Ἁρ -
χονταρίκι, ΒΚ. Βοηθητικὸ κτίσμα.
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Εἰκ. 8. Μονὴ Ἁγίου
Ἰωάννου Προδρόμου
Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ
Διάκου. Ἄποψη ἀπὸ
τὰ νοτιοδυτικά (Ἰού-
νιος 2017).

Εἰκ. 7. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Ἄποψη ἀπὸ
τὰ βορειοανατολικά (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 9. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἄποψη ἀπὸ
τὰ νοτιοανατολικά (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 10. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἄποψη ἀπὸ
τὰ νοτιοδυτικά (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 11. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Σχέδια ἀποτυπώ σεως
(Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 12. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Σχέδια ἀναπαρα στάσεως.



173 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Εἰκ. 13 . Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἄποψη τοῦ
ἐσωτερικοῦ πρὸς τὰ ἀνατολικά (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 14 . Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἄποψη τοῦ
ἐσωτερικοῦ πρὸς τὰ δυτικά (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 15. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἡ βόρεια θύρα (Ἰού-
νιος 2017).

Εἰκ. 16. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Παράθυρο τῆς βόρειας
ὄψεως (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 17. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάν-
νου Προδρόμου Ἁρτοτίνας.
Καθολικό. Ἄποψη τῆς κόγ-
χης τοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τὰ ἀνατο-
λικά (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 21. Ἑστία σὲ
παλαιὰ οἰκία τῆς
Ἁρτοτίνας (Λου-
κόπουλος 1925,
13 [εἰκ. 10]).

Εἰκ. 20. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ
Διάκου. Ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ
τοῦ χώρου διαμονῆς πρὸς τὰ βο-
ρειοδυτικά (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 22. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Οἰκοδομικὴ
τομή (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 23. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Σχέδια
τῆς θύρας τοῦ ὀρόφου (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 24. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Σχέδια
παράθυρου τοῦ ὀρόφου (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 25 . Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Κελὶ τοῦ Διάκου. Παράθυρο
τοῦ ὀρόφου (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 26. Ἱστορικὸ καὶ Λαογραφικὸ
Μουσεῖο Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα ἁγίου
Γεωργίου καὶ ἄλλων ἁγίων (1806)
(Ἰωάννης Σιαπέρας, Ἰούλιος 2018).
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Εἰκ. 27 . Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Τὸ τέμπλο
(Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 28. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα
Χριστοῦ Παντοκράτορος στὸ
τέμπλο (1812) (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 29. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα
Θεοτόκου Ἐλεούσας στὸ τέμπλο
(1812) (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 30. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα
ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στὸ
τέμπλο (1812) (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 31. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα
ἁγίας Παρασκευῆς στὸ τέμπλο
(1812) (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 32. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα Χριστοῦ Παντο-
κράτορος στὸ τέμπλο (1812). Λεπτομέρεια (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 33. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Εἰκόνα ἁγίου Ἰωάννου
Προδρόμου στὸ τέμπλο (1812). Λεπτομέρεια (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 34. Ἅγιος Γεώργιος Ἁρτο-
τίνας. Εἰκόνα ἁγίου Γεωργίου
στὸ τέμπλο (1814). Λεπτομέ-
ρεια (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 35. Ἅγιος Γεώργιος Ἁρ -
τοτίνας. Εἰκόνα ἁγίου Νικο-
λάου στὸ τέμπλο (1814). (Ἰ -
ούνιος 2017).

Εἰκ. 36. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἡ
ἐπιγραφὴ πάνω ἀπὸ τὴ νότια θύρα τοῦ τέμπλου (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 37. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Τὸ κεν-
τρικὸ τμῆμα τοῦ θριγκοῦ τοῦ τέμπλου (Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 38. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ὁ Χριστὸς
Παντοκράτωρ στὴν ὀροφὴ τοῦ ναοῦ (Ἰούνιος 2017).
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Εἰκ. 39. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προ-
δρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἡ εἰκό-
να τῆς Ἁποτομῆς τῆς Τιμίας κάρας
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (1902;)
(Ἰούνιος 2017).

Εἰκ. 40. Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἁρτοτίνας. Καθολικό. Ἡ κτιτορικὴ
ἐπιγραφὴ πάνω ἀπὸ τὴ βόρεια εἴσοδο (Ἰούνιος 2017).
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