Ο ΣΟΠΟ ΣΖ ΑΓΗΟΣΖΣΑ
«… αλλά και διόηι ηος πλήθοςρ ηων μονών -4
ζηαςποπηγιακών και 51 ενοπιακών, ηο 1911- μιαρ μάλιζηα
μηηποπόλεωρ (ηηρ Γπςϊνοςπόλεωρ), γίνεηαι θανεπόν
πόζον μεγάλη και επιβληηική ήηο εν΄αςηή η δύναμιρ ηηρ
οπθόδόξος Δλλην. Δκκληζίαρ, αλλά και πόζον εςεπγεηική
ήηο η επίδπαζίρ ηηρ, αθού, πολλοί μοναί ζςνέβαλον ειρ
ηην διαηήπηζηιν ηηρ Δλλην. Παιδείαρ.»
Μιληιάδηρ Σπςπομίλιορ
( Ο νέορ Κοςβαπάρ, 1996, ζελ 258
Τελ περηοτή Μεηροπόιεως Γρησλοπόιεως (Αργσροθάζηροσ)
κπορούκε λα
αποθαιέζοσκε ζήκερα, κε πόλο θαη περεθάληα, ως έλα δεύηερο Άγηο όρος, αιιά κε
γθρεκηζκέλα κολαζηήρηα. ε δέθα κνλέο βπδαληηλήο πεξηόδνπ ζην βόξεην ηκήκα ηεο
Ζπείξνπ ιεηηνπξγνύζαλ από ηελ ίδξπζή ηνπο ζρνιεία. Πξόθεηηαη γηα ηηο κνλέο: Αγ.
Θαλαζίνπ ζηελ Πνιύηζηαλε, Γξηάλνπ,
Πέπειεο,
Γνύβηαλεο,
Αγ.
Ησάλλνπ,
Θενιόγνπ, Μάιηζηαλεο, Γηβξνβνπλίνπ ή
ηύινπ θαη Γίβξεο, σξσληάο, Κάκελαο,
Απνιισλίαο, Αξδελίηζαο.
Ο Υξηζηηαληζκόο ζηελ Ήπεηξν, όπσο
θαη γεληθόηεξα ζηε ζεκεξηλή Aιβαλία,
δηαδόζεθε πηζαλόηαηα από ηνλ 1ν κ.Υ. αηώλα.
Απηό δηαπηζηώλεηαη από ηελ πξνο Ρσκαίνπο
επηζηνιή ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ ην 58 κ.Υ.
Κέληξν ηεο απνζηνιηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηνο
ζηελ Ήπεηξν, ν Παύινο θαηέζηεζε ηε
Νηθόπνιε.
Η Βαζιλική ηος Αλκίζονορ ζηη Νικόπολη
Καηά ηνλ 2νκ.Υ αηώλα, ε Ήπεηξνο αλαθεξύρηεθε απηνηειήο ξσκατθή επαξρία επί
Γηνθιηηηαλνύ, ν νπνίνο ηε δηαίξεζε δηνηθεηηθά ζε Παιαηά θαη Νέα. Ωο απηνηειήο επαξρία
ηεο Ρσκαïθήο απηνθξαηνξίαο, έγηλε ζπγθιηηηθή θαη πέξαζε ζηε βπδαληηλή πιένλ
απηνθξαηνξία.
Από ηα πξώηα ρξόληα ηδξύζεθαλ
εθθιεζίεο,
αλαθέξνληαη
κάιηζηα
θαη
επηζθνπέο.
Ζ Έδξα ηεο πξώηεο Οξζόδνμεο
Δπηζθνπήο, ηεο Γξπτλνύπνιεο, ζεκειηώζεθε
ην 429. Δξείπηα ηεο Γξπτλνύπνιεο, θαηά ην
ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο γξακκέλν ηνλ 18ν
αηώλα, ζώδνληαη ζήκεξα λνηηναλαηνιηθά ηεο
θνηλόηεηαο
Λέθιε.
Βνξεηνδπηηθά
ησλ
ρηηζκάησλ ηεο αξραίαο πόιεο βξίζθνληαη ηα
εξείπηα κεξηθώλ λαώλ. Οη γηγάληηνη ζηαπξνί
ζηα λεθξνηαθεία δίπια ηνπο, όπσο θαη ε
δόκεζε ησλ λαώλ καξηπξνύλ γηα ηελ αξραηόηεηά ηνπο.
Ζ ζεκεξηλή Δπηζθνπή ζηε Μαύξε Ρίδα Αξγπξνθάζηξνπ, είλαη ην δεύηεξν γλσζηό
θέληξν, έδξα ηεο επηζθνπήο Γξπτλνππόιεσο (από ην 558-1183). Ηδνύ θαη ην όλνκα ηνπ
ρσξηνύ. Από ην 1183 κέρξη ην 1318, ε Δπηζθνπή Γξπτλνπόιεσο εγθαηαζηάζεθε ζην
κνλαζηήξη ηεο Τςειήο Πέηξαο γηα λα ζπλερίζεη πιένλ ηελ πνξεία ηεο, πιένλ σο Ηεξά
Μεηξόπνιε κε θέληξν ην Αξγπξόθαζηξν.
Άιιεο γλσζηέο αξραίεο επηζθνπέο είλαη ηνπ Βνπζξσηνύ, (ην438 θαη ην 535 κ.Υ.
κλεκνλεύεηαη σο έδξα επηζθόπνπ), ηεο Δύξνηαο ηνλ 4 νπ αηώλα, ηεο Υηκάξαο θιπ.

ΤΟ ΒΟΥΘΡΩΤΟ

ην Βνπζξσηό ηνπ αξραίνπ Διιεληθνύ θαη Ρσκατθνύ Πνιηηηζκνύ θαη έδξα
Δπηζθνπήο, ππάξρνπλ ηα εξείπηα πνιιώλ νξζόδνμσλ λαώλ. Ζ βαζηιηθή ηεο Αθξόπνιεο,
ηνπ 5νπ αηώλα κ.Υ, βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο αξραίαο πόιεο. Δίλαη ρηηζκέλε
πάλσ ζε αξραίν λαό.
Σεο ίδηαο πεξηόδνπ (Πξώην κηζό ηνπ 6 νπ αηώλα) είλαη θαη εηθνληδόκελε βαζηιηθή
ηνλ ηύπν ηεο ηξίθιηηεο βαζηιηθήο κε εμέρνλ εγθάξζην θιηηόο αλήθεη ε βαζηιηθή ηνπ
Βνπζξσηνύ – ζηελ νπνία ν ρσξηζκόο ησλ θιηηώλ γίλεηαη κε πεζζνζηνηρίεο, αληί γηα
θηνλνζηνηρίεο
όπσο
είλαη
ζπλεζέζηεξν.
Σν
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κλεκείνπ απηνύ, κε ην κεγάιν
αίζξην θαη ηα πξνθηίζκαηα ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ,
είλαη νη εκηθύθιηεο απνιήμεηο ησλ πιαγίσλ πιεπξώλ
ηνπ εγθαξζίνπ θιίηνπο έηζη ώζηε ε αλαηνιηθή πιεπξά
ηνπ λα παξνπζηάδεη ηε κνξθή ηξίθνγρνπ .

Παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι. Στθν αψίδα υπάρχουν ίχνθ τζμπλου, που βοθκοφν ςτθ
χρονολόγθςθ τθσ ανζγερςθσ τθσ εκκλθςίασ(το πρϊτο μιςό του 6ουμ.Χ αι.).

Από ηα ζπνπδαηόηεξα εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ζην Βόξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ
είλαη επίζεο ην βαπηηζηήξην ηνπ Βνπζξσηνύ, εληειώο ηδηόκνξθεο ηππνινγίαο. Δθηόο ηνπ
όηη δελ είλαη πξνζαξηεκέλν ζε λαό, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηα παιαηνρξηζηηαληθά
βαθηηζηήξηα, θαη ε κνξθή πνπ παξνπζηάδεη δελ είλαη γλσζηή ζε αιιά θηίξηα ηνπ είδνπο.
Δμσηεξηθά είλαη ηεηξάγσλν θαη εζσηεξηθά θπθιηθό, κε δπν ζεηξέο θηόλσλ, δηαηεηαγκέλσλ
αλά νθηώ, ζε νκνθέληξνπο θύθινπο γύξσ από ηελ θνιπκβήζξα.
Από ηα θαιύηεξα ζσδόκελα
θηίζκαηα ηνπ είδνπο ζε
νιόθιεξε ηε ξσκαηθή
επηθξάηεηα. Έξγν ηνπ 6νπκ.Υ.
αη. κε δύν νκόθεληξεο
εζσηεξηθέο ζεηξέο θηόλσλ
από γξαλίηε θαη κεγάιε
δεμακελή ζην θέληξν ηνπ
δαπέδνπ γηα ηνπο
βαπηηδόκελνπο.
Σα ζέκαηα θαη ηα εμαηξεηηθήο σξαηόηεηαο ςεθηδσηά ηνπ δαπέδνπ(παγώληα,
πέξδηθεο, ακθνξείο, θιήκαηα),ζρεηίδνληαη κε εθείλα ηεο Νηθνπόιεσο, πξσηεύνπζαο
ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ.

ΟΗ ΠΑΛΔΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΔ ΒΑΗΛΗΚΔ ΣΖ ΑΝΣΗΓΟΝΔΗΑ
’έλα πιάησκα κε παλνξακηθή ζέα, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ,
βξίζθεηαη ε αξραία πόιε ηεο Αληηγόλεηαο. Από ηηο κέρξη ηώξα αλαζθαθέο έρνπλ
απνθαιπθζεί δύν παιαηνρξηζηηαληθνί λανί, από ηνπο νπνίνπο ν πην αμηόινγνο είλαη ε
ηξίθνγρε κνλόθιηηε βαζηιηθή ηνπ 6νπ αη. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη πεξίπνπ 7x15κ.
Δθηόο από απηή ηε βαζηιηθή, ππάξρεη θη άιιε κηθξόηεξε, κε κνλόθνγρν Ηεξό Βήκα.
ώδνληαη κόλνλ νη ηνίρνη ρακειά, ιίγν πάλσ από ηε ζεκειίσζε. Σα εξείπηα καξηπξνύλ ηε
ρξήζε παιαηόηεξσλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ.

Ερείπια από τθν ιςτορικι Αντιγόνεια, που ζκτιςε ο Πφρροσ (295-290π.Χ) ςε καλά οχυρομζνο
λόφο.

Σκήκα από ςεθηδσηό δάπεδν ζηε
ηξίθνγρε βαζηιηθή ηνπ 6νπ αηώλα
ζηελ Αληηγόλεηα

ΜΝΖΜΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ
ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ:

Ζ ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΚΟΗΜΖΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΧΡΧΝΗΑ.

Λέγεηαη
όηη
ρηίζηεθε ζηελ ηνπνζεζία
ηεο
αξραίαο
πόιεο
σξείαο, ηελ επνρή ηνπ
Απηνθξάηνξα Θενδσζίνπ
ηνπ Μεγάινπ.
Ζ
κνλή
ηεο
σξσληάο
είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηνπο
κύζνπο θαη ηνπο ζξύινπο
κε θεληξηθή θπζηνγλσκία
ηνλ Άε Γνλάην, ηνλ
επίζθνπν Δπξνίαο πνπ
έδεζε ζαπκαηνπξγώληαο
ηνλ 4ν αηώλα, διδ ηελ
επνρή ηνπ Απηνθξάηνξα
Θενδσζίνπ ηνπ Μεγάινπ.
Ο βπδαληηλόο απηόο λαόο ηεο Μνλήο θαηείρε ζηνιηζκέλν ηξνύιν θαη άιια
θνκςνηερλήκαηα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα, ήθκαδε. Γηαζώδνληαλ
κέρξη ην 1900, νπόηε αλαθαηλίζηεθε εθ΄ βάζξσλ.
Δδώ δηεμάγνληαλ ην κεγαιύηεξν παλεγύξη ηνπ Γεθαπεληαπγνύζηνπ.
Δπί Αιή Παζά ν αξκνζηήο ηεο Κέξθπξαο Ματηιαλδ αμεθόιηζηε από έλα αξραίν
κλεκείν δύν νγθώδεηο πιάθεο θαηάγξαθεο από αξραίεο επηγξαθέο, ηηο νπνίεο κεηέθεξε
ζην Λνλδίλν. Δίρε μαθνπζηή κνλαζηεξηαθή ζρνιή.

ΟΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΚΑΗ
ΠΡΟΦΖΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΣΖ ΜΔΛΗΑΝΖ

Καηά ηνλ Ηεξεκίνπ, κέρξη ην 1870 εζώδνλην εηο ηελ πεξηνρή ηεο Βξαρνγνξαλδηήο
Μέιηαλε ηξεηο πεξηθαιιείο λανί, ησλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ, ηηκώκελνη επ΄νλόκαηη ηνπ
Αγίνπ Γεσξγίνπ, Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη
Πξνθήηνπ Ζιηνύ, εηο ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ
ενξηήλ ησλ ηηκσκέλσλ αγίσλ πξνζήξρνλην όρη
κόλν νη θάηνηθνη ησλ πεξίμ ρσξηώλ,
Βξαρνγνξαληδήο, Γιίλαο θαη Δπηζθνπήο, αιιά
θαη εθ ησλ απέλαληη ρσξίσλ ηεο Γξόπνιεο,
ησλ Γεσξγνπηζαηώλ, ηεο Γξάςεο, Εεξβάηαηο
θαη άιισλ. Από ην 1870 όκσο νη πεξηθαιιείο
απηνί λανί εγέλνλην ζύκα ηνπ Μνπζνπικάλνπ
Καηεδαθηζκέλνο λαόο ζηε Μέιηαλε

Έλαο από ηνπο πεξηθαιιείο
βπδαληηλνύο λανύο ζηε Μέιηαλε,
κεηαβαιιόκελν
ζε
ηεθέ,
απνθαινύκελν «Μέιηαλεηεθε»

Μνιώρ. Ο εθ Λπκπνρόβνπ Αιιή Μπακπάο πξνέβε εηο ηελ αγνξάλ ηεο κόλεο
εληάθζα ππάξρνπζεο νζσκαληθήο εθηάζεσο εμ 1.5 ζηξεκ. Απνβιέπσλ εηο ηνλ
θαηαρζόληνλ ζθνπόλ, όπσο ζπλ ησ ρξόλσ ζθεηεξηζζεί θαη ηα πινύζηα θηήκαηα ησλ λαώλ
ηνύησλ θαη αθνινύζσο θαηαθξεκλίδσλ ηνύηνπο, λα εμαιείςεη παλ ίρλνο ππάξμεσο απηώλ.
Πξάγκαηη, αθνύ ν αιεηήξηνο νύηνο πξνέβε θαηά ην 1870 εηο ηελ αγνξά ηεο ελ΄ιόγσ
πεξηνρήο, θαηαζθεύαζε θαη΄αξράο, πιεζίνλ ηεο νζσκαληθήο ηδηνθηεζίαο κηθξάλ ηίλα
θαιύβελ, εηο ηελ νπνία ζπλεθέληξσζε ζπλ ησ ρξόλσ όινπο ηνπο θαθνύξγνπο ηεο πεξηνρήο
Αξγπξνθάζηξνπ θαη, ηδξύζαο αθνινύζσο επξύρσξσλ νηθίαλ, κεηέβαιε ηαύηελ εηο
πξαγκαηηθόλ ελδηαίηεκα ησλ ιεζηώλ θαη θαθνπνηώλ, νη νπνίνη απέβεζαλ νιίγνλ
θαη΄νιίγνλ αιεζήο κάζηημ ηεο Γξνπόιεσο θαη ησλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ ηνπ Πνγσλίνπ
θαη ηεο Σζακνπξηάο. Γηα ηεο βνήζεηαο ησλ ρξηζηηαλνκάρσλ ηνύησλ θαθνύξγσλ ν Αιιή
κπέεο ήξρηζε ην αξπαθηεθόλ ηνπ έξγνλ, θαηεδαθίζαο θαηά πξώηνλ ηνλ άρξη ηνύδε εηο
άξηζηελ θαηάζηαζηλ ζσδόκελνλ λαόλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη κεηαβαιώλ ηνύηνλ εηο
ηνπξθηθόλ ηέκελνο «ηεθέ».

Ζ ΜΟΝΖ ΤΦΖΛΖ ΠΔΣΡΑ Ή ΣΔΠΟΤ
Ζ Μνλή Τςειήο Πέηξαο ή Μνλή Σζέπνπ, αθηεξσκέλε ζηνλ Αγ.Νηθόιαν,
βξίζθεηαη ζηα ΒΓ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ-αλάκεζα ζηα ρσξηά, Γαξδίθη, Μαζρνπιόξη,
Υνπκειίηζα,Πιεζάηη θαη Πξνγγή.

Μονι Υψθλισ Πζτρασ ι Τςζπου με
τθν αφιερωμζνθ ςτον Αγ. Νικόλαο
εκκλθςία.

Ζ ίδξπζε ηεο Μνλήο Τςειήο Πέηξαο,θαηά ηελ παξάδνζε ,έγηλε ηελ επνρή ηνπ
Ηνπζηηληαλνύ(527-565), νπόηε ρηίζηεθε θαη ε γλσζηή εθθιεζία ηεο Γέλλεζεο ηεο
Θενηόθνπ Άλσ Λακπόβνπ. Υηίζηεθε πάλσ ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο ειιεληθή πόιεο
Φαλσηή.
ύκθσλα κε άιιε παξάδνζε ε Μνλή Τςειήο Πέηξαο ηδξύζεθε από ηνλ
Κσζηαληίλν ηνλ Πσγσλάην (668-681) θαη μαλαρηίζηεθε από ηνλ Αλδξόληθν Α’ Κνκλελό
(1183-1185).Αλαθαηλίζζεη ην 1799, όπσο καξηπξεί ε εληεηεηρηζκέλε ιίζηλε πιάθα ζηελ
είζνδν ηνπ λανύ.

ΜΟΝΖ ΡΑΒΔΝΗΑ Ή ΡΑΒΔΝΗΧΝ
ηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ ρσξηνύ Καινγνξαληδή, βξίζθεηαη ε Μνλή Ραβέληαο ή Ραβελίσλ,
αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ.

Ο περίτεχνοσ τροφλοσ τθσ Παναγίασ.

Λεπτομζρεια από τισ
εξωτερικζσ
διαςταυροφμενεσ αψίδεσ με
παραςτάςεισ αετοφ και
κουκουβάγιασ.

Ζ Μνλή Ραβέληαο θαηά ηελ παξάδνζε, ηδξύζεθε ηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ θαη επί ησλ
εξεηπίσλ ειιεληθνύ βσκνύ, ελώ ζύκθσλα κε ηελ θηηηνξηθή ηνπ θαζνιηθνύ ηεο, ρηίζηεθε
ην 1611 από ηνλ ηεξνκόλαρν Υξηζηόθνξν. Ο θνκςόο λαόο είλαη ηξίθνγρνο ζηαπξνεηδήο.
πλδπάδεη βπδαληηλά ζηνηρεία κε δπηηθέο επηδξάζεηο. Σξεηο ηνμσηέο πύιεο ζπλδένπλ ην
λάξζεθα κε ηνλ θπξίσο λαό. Σέζζεξηο θίνλεο ζηεξίδνπλ ηνλ θνκςόηαην ςειόιηγλν
ηξνύιν.
Ζ πξόζβαζε γίλεηαη κε πςειό όρεκα, ή νδνηπνξηθώο.

ΜΟΝΖ ΓΡΤΨΑΝΟΤ
Αλάκεζα ζηα ρσξηά Βνπιηαξάηεο, Εεξβάηεο, Γεσξγνπηζάηεο, Μνπδίλα θαη
Γξόβηαλε θαη ζε κηα θνξπθή ηνπ βνπλνύ Κόδαθα (Πιαηνβνύλη), βξίζθεηαη ε κνλή
Γξπταλνπή,Νηξπάλνπ ή
Γξπάλνο,αθηεξσκέλε
ζηελ
Κνίκεζε
ηεο
Θενηόθνπ. Οθείιεη ηελ
νλνκαζία ηεο, όπσο θαη ε
Γξπτλόπνπιε, είηε ε
Γξόβηαλε, - ζηα ππθλά
δάζε από δξπο.
Ζ
Μνλή
Γξπάλνπ, ζύκθσλα κε
ζηγγηιιηώδεο γξάκκα ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε εξαθείκ, ηδξύζεθε από ηνλ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλό (527567) θαη ήηαλ αξρηθά ηαπξνπεγηαθή.
Τπάξρνπλ θαη άιιεο εθδνρέο, νη νπνίεο θαίλεηαη όηη δελ επζηαζνύλ, όπσο, θαηά
ηνπο Πνπιίηζα θαη ηνλ Δπαγγειίδε, ε ίδξπζή ηνπ ζα πξέπεη λα έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 11 νπ
αηώλα, ή θαηά ην Μπαξά, ηνλ 12ν αηώλα.
Ζ κνλή Γξπάλνπ ππήξμε πινπζηόηαηε, κε κεηόρηα, -πξαγκαηηθά κνλαζηήξηα, ζην
Εεξβάηεο, Μνπδίλα, Γξόβηαλε, κέρξη ηε Μνιδνβιαρία ηεο Ρνπκαλίαο. Σα έζνδα κόλν
από ην ηειεπηαίν κεηόρη ήηαλ 15 000 Καηζαξηθά θισξηά.
ηε Μνλή Γξπάλνπ, ιεηηνπξγνύζε κεγάιε ζρνιή γξακκάησλ. Δίρε ηξία ηκήκαηα
(αληίζηνηρα ζην ίδην ην κνλαζηήξη θαη ζηα κεηόρηα ηεο Γξόβηαλεο θαη ηνπ Εεξβάηεο) .
Φνίηεζαλ πνιινί ηεξείο, δάζθαινη θαη άλξζσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ.
Μεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη, ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Γξεγόξηνο ν Σ, ν
νλνκαζηόο δάζθαινο Παπα –Εήζεο, ν ηζηνξηνδίθεο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο, ν
κνπζηθνζπλζέηεο θαη πξσηνςάιηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ Κ. Παπαρξήζηνπ ή Βξέηεο θαη
πνιινί άιινη.
Ζ πξόζβαζε είλαη δύζθνιε. Οδνηπνξηθώο απαηηεί κία πεξίπνπ ώξα αληίζηνηρα από
ηα ρσξηά Βνπιηαξάηεο, Εεξβάηεο, Γξόβηαλε.

Ο ναόσ τησ Μονθσ Δρυάνου όπωσ είναι ςθμερα, ςε ζωγραφικθ του Γ. Μθτςη.

Ο ΝΑΟ ΚΟΗΜΖΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΣΟΤ ΕΔΡΒΑΣΗΟΤ
Πξώηε αλαθνξά ζηελ ύπαξμε ηνπ ελνξηαθνύ θαη θνηκεηεξηαθνύ λανύ ηνπ
Εεξβαηηνύ γίλεηαη ζηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Ο λαόο θαηαζηξάθεθε ηνλ 12 ν αηώλα.
Σελ ίδηα πεξίνδν ρηίδεηαη εθ ζεκειίσλ δηαηεξώληαο ηελ αξρηθή κνξθή. Γύν
επηγξαθέο πνπ ζώδνληαη αθόκα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζζήθεο ζην αξρηθό θηίζκα.
Ζ πξώηε πνπ είλαη αληνηρηζκέλε ζην θακπαλαξηό, θέξεη εκεξνκελία 1583 θαη αθνξά ηελ
πξνζζήθε ηνπ «γπλαηθείνπ». Ο λαόο είλαη αγηνγξαθεκέλνο. Τπάξρνπλ δύν ζηξώζεηο
αγηνγξαθηώλ. Ζ δεύηεξε αγηνγξάθεζε θέξεη εκεξνκελία ην 1606. Πηζαλνινγείηαη όηη
αγηνγξάθνο ηεο ππήξμε θαη ν Ολνύθξηνο ν Κππξηώηεο.
Πξόζβαζε κε απηνθίλεην, κόιηο 2 ρκ από ηελ θεληξηθή νδό Καθαβηάο
Αξγπξνθάζηξνπ , πξνο ην νκώλπκν ρσξηό.

Ο ναόσ αρχικά είχε ςχιμα τετραπλεφρου, ενϊ ο
ςθμερινόσ τφποσ είναι ςταυροειδισ με τροφλο,
κυλινδρικό τφμπανο και τοξωτά παράκυρα.

Αλαζηήιωζε ηοσ λαού έγηλε ηελ περίοδο
2006-2009. Η πρώηε θάζε (ηο ηκήκα
ποσ θαιύπηεηε κε θερακίδηα) είλαη ηες
Βσδαληηλής περηόδοσ

Δραματικι παράςταςθ τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, ςτθν οποία είναι αφιερωμζνθ θ
εκκληζία. Διακρίνεται ςε πρϊτο πλάνο θ λεπτομζρεια του αγγζλου που αποκόπτει το χζρι
του απίςτου.

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΜΠΟΒΟΥ

Από ηα πην ζεβάζκηα πξνζθύλεκα ηεο πεξηνρήο
είλαη ν ηζηνξηθόο Ναόο (Γελέζηνλ ηεο
Θενηόθνπ) ζην Απάλσ Λάκπνβν. Σνλ έρηηζε,
θαηά ηελ παξάδνζε, ν απηνθξάηνξαο
Ηνπζηηληαλόο ( 527-565). Ζ ηνπηθή παξάδνζε
ζέιεη ηνλ Ηνπζηηληαλό λα έθαλε εδώ θαη ην γάκν
ηνπ. ηελ ηεξή ηξάπεδα δεζπόδεη έλαο ζηαπξόο,
απ΄ηνλ νπνίν θαίλεηαη όηη έρεη αθαηξεζεί ην
πεξηερόκελν. Πξόθεηηαη γηα ην μύιν από ηνλ
Σίκην ηαπξό. Ζ παξάδνζε επηκέλεη κε
θαλαηηζκό όηη ν Ηνπζηηληαλόο πξνκήζεπζε ην
λαό ηνπ κε έλα θνκκάηη από ην μύιν ηνπ Σίκηνπ
ηαπξνύ. ηελ παξνπζία ηνπ μύινπ από ηνλ
Σίκην ηαπξό, απνδίδνπλ νη θάηνηθνη ην
γεγνλόο όηη ν λαόο ζπλερίδεη λα ππάξρεη από
ηόηε. Μέρξη ην 1967, δηαηεξνύληαλ δσληαλή
κηα παξάδνζε. Ζ πεξηθνξά ηνπ ηίκηνπ ζηαπξνύ
ζε
πνκπή αιόγσλ ζε όια ηα Ρηδά κέρξη θαη ην Πσγώλη ζηελ Διιάδα. Ο ηαπξόο, ππήξρε
κέρξη αξγά, (1989). Γεκνζηεύκαηα ζηνλ αιβαληθό ηύπν αλαθέξνπλ όηη ηελ θινπή ηνπ
νξγάλσζε ε θόξε ηνπ δηθηάηνξα Δ. Υόηδα.
ηελ εμσηεξηθή αξρηηεθηνληθή δεζπόδεη έλαο πςήινο θπιηλδξηθόο ηξνύινο πνπ
πεξηβάιεηε από πεξίζησν. Ζ ακειήο πιηλζνπεξηθιεηζηή ηνηρνπνηία θαη ν εμσηεξηθόο
δηάθνζκνο κε ξνκβνεηδή θαη ηξηγσληθά πήιηλα πιαθίδηα απαληνύλ ζε κεηαβπδαληηλέο
εθθιεζίεο ηεο Καζηνξηάο.
Σν αξρηθό θηίξην θαίλεηαη όηη αλαθαηαζθεπάζηεθε καιώλ ζηνλ 10ν– 11ν αηώλα.
(Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ην ηνπνζεηνύλ ζηνλ 12ν ε 13ν αηώλα.) Σν 1776 θαη ηνλ 19ν αη.
αλαθαηαζθεπάζηεθαλ νη αςίδεο θαη θηηζηήθαλ δηάθνξα πξνζθηίζκαηα.
Πξόζβαζε κε απηνθηλεηόδξνκν ζε 20’ από ηα σθξάηηθα πξνο Ληκπόρνβν.

Μία από τισ εντυπωςιακότερεσ βυηαντινζσ εκκλθςίεσ. Οι μεταγενζςτερεσ προςκικεσ άλλαξαν
τθν πρϊτθ τθσ μορφι. Αρχικά είχε ανεγερκεί ωσ βαςιλικι με τροφλο αλλά κατά τθν
ανακαίνιςθ του 12ουμ.Χ αι. μετατράπθκε ςε ςταυροειδι.

Σν επάλσ ηκήκα ηνπ ηέκπινπ κε εηθόλεο
από ην Γσδεθάνξην θαη ην Αγ. Μαλδήιηνλ.
Πάλσ, δηαθξίλεηαη ν μπιόγιππηνο ζηαπξόο
πιαηζησκέλνο από ηελ Παλαγία αξηζηεξά
θαη ηνλ Ησάλλε ηνλ Θενιόγν δεμηά.

Ζ δεμηά πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ Νανύ

Ζ ΜΟΝΖ ΕΧΝΑΡΗΧΝ Ή ΚΑΚΗΧΜΔΝΟΤ.
Δίλαη αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ. Βξίζθεηαη πάλσ ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα , λνηηναλαηνιηθά
ηνπ ρσξηνύ Καηνύλα, ζηελ Πάλσ
Γξόπνιε, ρσξηό ην νπνίν κεηνίθεζε
νκαδηθά ην θαζεζηώο Υόηδα ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50’ ηνπ
πξνεγνύκελνπ αηώλα.
Ζ πην δηαδνκέλε εθδνρή
ηνπνζεηεί ηελ ίδξπζε ηεο Μνλήο
θαηά ηνλ 11ν-12ν αηώλα. Οη
ππξνκήιηνο θαη Δπαγγειίδεο
ηνπνζεηνύλ ηελ ίδξπζή ηεο ζηα
κέζα ηνπ 16 αηώλα. Ζ λεόηεξε
αλαθαηαζθεπή θέξεηαη όηη έγηλε ην
1761.
Σν θαζνιηθό ηεο κνλήο
αγηνγξαθήζεθε ζηα 1806.

Υπολείμματα τησ μονθσ ςε απόδοςη του
ζωγράφου Γ. Μθτςη

Ζ Μνλή γθξεκίζηεθε γηα λα ρηηζηεί ην ζπλνξηαθό
θπιάθηα ηεο Καηνύλαο. Οη ζπλνξηαθνί εμαζθνύληαλ
ζηε ζθνπνβνιή έρνληαο ζηόρν ηηο εηθόλεο ησλ αγίσλ

Ο ΝΑΟ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΠΖ
Ννηηόηεξα από ην Απάλσ Λάκπνβν,
ζηελ θνηιάδα ηεο Γξόπνιεο βξίζθεηαη ην
ρσξηό Δπηζθνπή,ρηηζκέλν ζηηο πιαγηέο ηεο
βνπλνζεηξάο ηνπ Μπνπξέην. Καη εδώ
πςώλεηαη άιινο βπδαληηλόο λαόο, όκνηνο
πεξίπνπ κε ηνλ λαό ηνπ Λακπόβνπ.
Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν γλσζηό
θέληξν, έδξα ηεο επηζθνπήο Γξπηλνππόιεσο
(από ην 558-1183). Ηδνύ θαη ην όλνκα ηνπ
ρσξηνύ. Ζ επηγξαθή αλαθέξεη όηη είλαη
ρηηζκέλνο επί Βπδαληηλνύ Απηνθξάηνξα
Αιεμίνπ Κνκλελνύ, ηνλ ΥΗ αηώλα. Δίλαη
ηξίθιηηνο λαόο, ρσξίο λάξζεθα. Αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ζηαπξνεηδώλ εγγεγξακκέλσλ λαώλ, όπνπ ν ηξνύινο πςώλεηαη ζηε
δηαζηαύξσζε δπν θακάξσλ, νη νπνίεο εγγξάθνληαη ζε έλα νξζνγώλην . ηελ πεξίπησζε
ηεο Δπηζθνπήο ν ηξνύινο δελ ζηεξίδεηαη ζε θίνλεο ε πεζζνύο αιιά ζε ηνίρνπο.
Μηα άιιε επηγξαθή ζην εζσηεξηθό ην λανύ κηιάεη όηη ρηίζηεθε ην 639 κεηά
Υξηζηόλ. Δληζρύεη ηελ εθδνρή απηή ην γεγνλόο όηη ην ηεξό ηνπ λανύ δηαηεξεί αθόκα ηελ
παιαηνρξηζηηαληθή ηνπ κνξθή κε έθδειε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ησλ αξραίσλ
ζεάηξσλ. Σν ζύλζξνλν δειώλεη επίζεο όηη πξόθεηηαη γηα θέληξν επηζθνπήο Πέηξηλν είλαη
θαη ην ηέκπιν.
Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό πνιηηηζηηθό θέληξν πνπ δελ αθήλεη αδηάθνξε ηελ ιατθή
θαληαζία θαη παξάδνζε. Ζ παξάδνζε, ινηπόλ, ιέεη όηη ν λαόο ρηίζηεθε κε ιεπθέο κεγάιεο
πέηξεο, ηηο νπνίεο κεηέθεξαλ από ηνλ θάκπν ηεο Γξόπνιεο γηγαλησκέλεο γπλαίθεο κε
κεγάια βπδηά πνπ ηα έξηρλαλ πίζσ από ηηο πιάηεο
γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο αζήθσηεο πέηξεο.
Ο ίδηνο κύζνο ιέεη όηη αξγόηεξα ν λαόο
γθξεκίζηεθε. Οη κάζηνξεο πνπ ηνλ μαλαέρηηζαλ
βξήθαλ ζηα ραιάζκαηα κάξκαξα κε επηγξαθέο ζε
άιιε γιώζζα ζε «ξσκαίηθε» (!)
Γίπια ζην λαό ζώδνληαλ κέρξη πξνζθάησο
έλα θνκκάηη από ηνλ γλσζηό Μέγα Γξόκν, πνπ
αλάγεηαη ζηε ιεηηνπξγία αθόκα ηεο αξηεξίαο πνπ ζε
πήγαηλε ζηελ Δγλαηία Οδό.
Ζ πξόζβαζε κε απηνθίλεην 10’ από
ηε Γξάςε.
Η εκκλθςία είναι ςταυροειδισ με κυλινδρικό
τροφλο, ψθλό κυκλικό τφμπανο και κωνικι
ςτζγθ.

ΝΑΟ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΚΟΗΝΑ
Έμσ από ηελ Πξεκεηή ππάξρεη ην ρσξηό ηεο Κνζζίλαο, όπνπ θαη ν γξαθηθόο βπδαληηλόο
λαόο ηεο Θενηόθνπ, θαηάινηπν πηζαλώο ελόο κνλαζηεξηνύ. Ζ ίδξπζε ηεο εθθιεζίαο
πξέπεη λα έγηλε ηνλ 12ν αηώλα θαη θέξεη έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξώησλ
ζηαπξνεηδώλ λαώλ πνπ δέρηεθαλ ηελ επίδξαζε εθθιεζηώλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ηνπ
9νπ αηώλα.

Απόψεισ τθσ εκκλθςίασ.

Ανατολικι άποψθ του εςωτερικοφ τθσ εκκλθςίασ.
Φαίνεται τμιμα του τροφλου, των δφο ςφαιρικϊν
τριγϊνων και του ξφλινου τζμπλου.

Ζ ΜΟΝΖ ΜΔΟΠΟΣΑΜΟΤ
Ζ Μνλή Μεζνπνηάκνπ, αθηεξσκέλε ζηνλ Αγ. Νηθόιαν, βξίζθεηαη ζ’έλα
πεπθόθπην ύςσκα, αλάκεζα ζην νκώλπκν ρσξηό θαη ηνλ πνηακό Μπίζηξηηζα, ζην λνκό
Γειβίλνπ.
Καηά ην Μπζηαθίδε (Φσλή ηεο Ζπείξνπ, 1901), ρηίζηεθε ην 306 κ.Υ., από ην
Μεγάιν Κσλζηαληίλν θαη μαλαρηίζηεθε ην 1043, από ηνλ Κσλζηαληίλν ην Μνλνκάρν.
Γηαθξίλεηαη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή πξσηνηππία ηνπ. Ο θύξηνο λαόο είλαη δηθιηηνο
θαη ζηεγάδεηαη κε ηέζζεξηο ηξνύινπο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο θαη ζε
έλα θεληξηθό θίνλα, πνπ ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα ζηεξίδεη ηόζν κεγάιν βάξνο θαη
εγθισβίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18ν αηώλα ζε έλα νγθώδε πεζζό. Νάξζεθαο, πνπ θαιύπηεηαη
κε ηξείο εκηθπθιηθνύο ζόινπο θαη ζηεγάδεηαη κε ηξεηο δηθιηλεηο ζηέγεο, ρσξίδεηαη από ηνλ
θπξίσο λαό κε ηέζζεξηο θίνλεο . Αλαηνιηθά πξνεμείραλ δπν πεληάπιεπξεο αςίδεο ζήκεξα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από κηα πεληάπιεπξε - ελώ ζηνέο, πνπ δελ ζώδνληαη,
πεξηέβαιαλ ην θηίξην από ηξεηο πιεπξέο. Ο λαόο είλαη θηηζκέλνο ρακειά κε
θαινπειεθεκελνπο δόκνπο πνπ πξνέξρνληαη από θηίξηα ηεο αξραίαο Φνηλίθεο. Σν
πιηλζνπεξηθιηζην ζύζηεκα δνκήο θαη ν πινύζηνο θεξακνπιαζηηθόο δηάθνζκνο ησλ
αλώηεξσλ ηκεκάησλ ηεο ηνηρνδνκίαο , θαζώο θαη ην πεξίζησν ζπκίζνπλ ηε λανδνκία ηνπ
Γεζπνηηθνύ ηεο Ζπείξνπ, ηνπ όπνηνπ νη αξρηηέθηνλεο έδεηρλαλ κεξηθέο θόξεο πξνηίκεζε
γηα αζπλήζηζηεο θαηαζθεπέο όπσο ε Παξεγνξήηηζζα ζηελ Άξηα. Ο Άγηνο Νηθόιανο
αλάγεηαη ζηε δεύηεξε πελεληαεηηα ηνπ 13νπ αη.

33. Άγ.Νικόλαοσ, θ μοναςτθριακι εκκλθςία με τθν ιδιότυτθ αρχιτεκτονικι μορφι τθσ
βυηαντινισ παράδοςθσ.

Ανάγλυφα από τον εξωτερικό δόμο των τοιχϊν τθσ βάςθσ τθσ εκκλθςίασ.

Ζ ΜΟΝΖ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΑΡΑΝΣΑ
Πάλσ ζ’ έλα ιόθν ηεο πόιεο – ιηκάλη ησλ Αγ. αξάληα, ε νπνία ρηίζηεθε ζηα
εξείπηα ηεο αξραίαο πόιεο Αγρηάζκνπ ή Ογρήζκνπ – ν Μνπζνιίλη ηελ νλόκαζε Πόξην –
Έληα, πξνο ηηκήλ ηεο θόξεο ηνπ – βξίζθεηαη ην εξεηπσκέλν θαζνιηθό ηεο Μνλήο ησλ
Αγ.αξάληα Μαξηύξσλ, ε νπνία ηδξύζεθε θαη θαηαζηξάθεθε ζε άγλσζηε επνρή.
Ζ Μνλή ησλ Αγ. αξάληα, θαηά ην Εώην ην Μνινζζό, ρηίζηεθε« επί ηεκέλοσς
εηδωιοιαηρηθοσ, κεηαβιεζέληος επί ηες εθθιεζηαζηηθεςαρταηόηεηος», ελώ θαηά ηνλ
Δπαγγειίδε, ε βπδαληηλή βαζηιηθε ησλ Αγίσλ αξάληα, απνηειεί θηίζκα ησλ πξώησλ
βπδαληηλώλ ρξόλσλ. Λέγεηαη όηη, εθηόο ηνπ θπξίσο λανύ, είρε θαη 40 παξεθθιήζηα,
αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ησλ αξάληα Μαξηύξσλ ηεο.
Δίλαη ε κόλε Μνλή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πνπ γλώξηζε θαη αμηνπνίεζε ηηο
θαηαθόκβεο.

Η Μονι των Αγίων Σαράντα Φϊτο -Ουγκολίνι

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΚΑΜΔΝΑ

Ζ κνλή ηεο Κάκελαο,
ηαπξνπεγηαθή
θαη
Παηξηαξρηθή.
Βξίζθεηαη
αλαηνιηθά ηνπ Γειβίλνπ
θαη ζε απόζηαζε κόιηο 2 ρκ
επίζεο
αλαηνιηθά
ηνπ
ρσξηνύ
Καθνδίθε.
Σηκώκελε νλόκαηη ηεο
Κνηκήζεσο ηεο Τπεξαγίαο
Θενηόθνπ.
Δίλαη
πξνηθηζκέλε κε πνιιά
θηήκαηα ζηε Φνηλίθε,
Λπθνπξζίσλ θιπ.
ηνλ
Κώδηθα ηεο κνλήο, ν νπνίνο ζπληάρηεθε ην 1851, αλαθέξεηαη όηη έρεη ρηηζζεί ζηα 1032
επί απηνθξάηνξα Ρσκαλνύ. ηε κνλή ζηεγάδνληαλ πνιιά ρεηξόγξαθα

Ζ ΜΟΝΖ ΚΟΗΜΖΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΣΖ ΚΑΚΟΜΗΑ.

Δίλαη ελνξηαθή. Βξίζθεηαη
ζηελ παξαιία ηεο Νίβηηζαο, ζε
απόζηαζε 30’ νδνηπνξηθώο. Ζ θηίζε
ηεο ρξνλνινγείηαη ηνλ 14ν αηώλα.
Αλεγέξζε επί αξραίνπ λανύ.
Ζ κνλή είλαη ηδηάηηεξα
μαθνπζηή γηα ην επαγγέιην ηεο Ζ
ηζηνξία ηνπ Δπαγγειίνπ δελ είλαη
γλσζηή, ε παξάδνζε αλαθέξεη όηη
είλαη έλα απν ηα ηέζζεξα ζαπκαζηά
Δπαγγέιηα ηνπ θόζκνπ. Δίλαη
γξακκέλν ζε πεξγακελή θαη κε
εηθνλνγξάθεζε έγρξσκε. ηελ αθηή
ηεο Κνθακηάο ην έβγαιαλ από ηελ ζάιαζζα ηα θύθηα θαη από θεη ην πήξε έλαο βνζθόο
πνπ
έβνζθε
ζηελ
παξαιία
ηα
πξόβαηά
ηνπ.
Σν Δπαγγέιην ηεο Κνθακηάο
πίζηεπαλ
θαη
Σνύξθνη.
Οη
Μνπζνπικάλνη ηνπ Κνπξβειεζίνπ
έζηειλαλ ζηελ Κνθακηά αθηεξώκαηα
πάκπνιια θαη κάιηζηα δώα ρνληξά θαη
ιηαλά. Έιπλαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε
όξθν
ζην
Δπαγγέιην.
ην δηάζηεκα ησλ αηώλσλ είρε
πεξηπέηεηεο θαη γη' απηό νη Νηβηηζηώηεο
είραλ ιάβεη δξαθόληεηα κέηξα γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ.
Καηά ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο
ηνπ βαιθαληθνύ πνιέκνπ νη θάηνηθνη
ηεο Νίβηηζαο θαηέθπγαλ πξόζθπγεο
ζηελ Κέξθπξα. Δθεί κεηέθεξαλ θαη ην
Δπαγγέιην.
πείξα
Γεξκαλώλ
αξραηνθάπεισλ πξνζπάζεζε λα ην
αγνξάζεη
πξνζθέξνληαο
ελάκηζε
εθαηνκκύξην κάξθα. Μεηά ηελ ιήμε
ηνπ πνιέκνπ γύξηζε ζηε Νίβηηζα. Δπί
αιβαληθώλ
θπβεξλήζεσλ
ηνπ
Μεζνπνιέκνπ Κηλδύλεπζε λα θύγεη
από ηελ αξραία θνηηίδα ηνπ γηα λα
κεηαθεξζεί ζηα Σίξαλα.
Έκεηλε ζηε Νίβηηζα σο ην Μάξηε ηνπ
1941. Σόηε ην πήξαλ νη Έιιελεο
αμησκαηηθνί ηεο 3εο Μεξαξρίαο, θη έθαλαλ ιεηηνπξγία ζηηο θξίζηκεο εκέξεο ησλ
νξκεηηθώλ επηζέζεσλ ηνπ Μνπζνιίλη ζην κέησπν. Με ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηώλ
ζαπκαηνπξγό επαγγέιην κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα.

Ζ ΜΟΝΖ ΓΗΒΡΟΒΟΤΝΗΟΤ Ή ΣΤΛΟΤ ΚΑΗ ΓΗΒΡΖ Ή ΠΑΝΑΓΗΑ Σεο
ΣΤΛΗΧΣΗΑ.

Δίλαη αθηεξσκέλε ζηελ
Κνίκεζε
ηεο
Θενηόθνπ.
Βξίζθεηαη ζην βνπλό Γηβξνβνύλη,
ζε απόζηαζε 45’ ηεο ώξαο κε ηα
πόδηα ΒΑ ηνπ ρσξηνύ Γίβξε.
Πξόθεηηαη γηα ηαπξνπεγηαθή
Μνλή. Καηά ηνλ Αξαβαληηλό
ηδξύζεθε επί ηεο επνρήο ησλ
απηνθξαηόξσλ ηνπ Βπδαληίνπ
Κνκλελώλ (1057-1204).
Ο Β. Μπαξάο ζεσξεί όηη
ε κνλή ήηαλ ζε αθκή ην 5ν κΥ
αηώλα. Καηαζηξάθεθε από ηνπο
Ληάκπηδεο θαηά ηνλ Πόιεκν ηνπ Λπθνπξζηνύ 1878 θαη απνθαηαζηάζεθε ην 1882.
Ο ππξνκίιηνο θξίλεη όηη ηδξύζεθε ιίγν πξηλ ηελ άισζε ηεο Πόιεο. Ο
Μπζηαθίδεο εληόπηζε γξαπηά κλεκεία ηα νπνία πεγαίλνπλ ηελ ίδξπζε ηεο Μνλήο κέρξη
ηα 1400.
Γηεηέιεζε Παηξηαξρηθή Δμαξρία, ε νπνία θαηαξγήζεθε ζηα 1664 γηα λα
πξνζαξηεζεί ζηελ Δπηζθνπή Υηκάξαο θαη Γειβίλνπ.
ηα 1775 ν Κνζκάο ν Αηησιόο ίδξπζε εδώ ζρνιή δαζθάισλ ε νπνία ππήξμε κέρξη ην
1905. Αμηνζεκείσηε ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο ζρνιήο απηήο ζηελ ίδξπζε άιισλ ζρνιείσλ
ζηα γεηηνληθά ρσξηά.
Ζ κνλή είρε πινύζηα βηβιηνζήθε όπνπ ζώδνληαλ πέληε ρεηξόγξαθνη ράξηηλνη
θώδηθεο.
Ζ Μνλή ηνπ Γηβξνβνπλίνπ, ππήξμε ηαπηόρξνλα ην νξκεηήξη ησλ Γηβξησηώλ ζηηο
ζπλερείο ζπγθξνύζεηο κε ηνπο Ληάκπηδεο.

