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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφορμή για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν δύο εργασίες που εκπόνησα 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών με τον καθηγητή κ. Βαλαή 
Διονύσιο, με κεντρικό θέμα την Εκπαίδευση στην Πελοπόννησο κατά την
Φραγκοκρατία και α΄ φάση Τουρκοκρατίας (1458 – 1685) -η πρώτη εργασία- και την 
Ενετοκρατία (1685 – 1715)  και β΄ φάση Τουρκοκρατίας (1716-1821) -η δεύτερη 
εργασία. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω τα μοναστήρια της Πελοποννήσου 
και ιδιαίτερα της βόρειας πλευράς της (Κορινθία – Αχαΐα), μιας και η καταγωγή μου 
είναι  από τη Λυκοποριά Κορινθίας. 

Την ενθάρρυνση και ενασχόλησή μου με την μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας, 
την οφείλω στην καθηγήτριά μου κ. Ευαγγελία Αμοιρίδου, η οποία, με τις χρήσιμες 
υποδείξεις της, στάθηκε αρωγός στην αρτιότερη διαμόρφωση της παρούσας έρευνας, 
όπως επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών). 

Η εικόνα του μικρού καθολικού της Αγίας Τριάδας και του ναϋδρίου των 
Αγίων Πάντων, σε μικρή μόλις απόσταση το ένα από το άλλο μέσα στο βράχο, είχαν 
χαραχθεί βαθιά στη μνήμη μου, όταν με τους γονείς μου είχα επισκεφθεί μικρό παιδί 
το μοναστήρι. Περισσότερο θυμάμαι τη φιλοξενία και τα ζεστά λόγια των 
γεροντισσών μοναχών, που άγγιζαν τις ψυχές μικρών και μεγάλων. Έφυγα από εκεί 
με την αίσθηση ότι είχα αρχίσει μια σχέση με το χώρο και την ιστορία του. Αυτή  η 
συναισθηματική προπαρασκευή που είχε συντελεστεί τότε ολοκληρώθηκε την ώρα 
της επιλογής του θέματος. Η πρόταση, λοιπόν,  της κ. Ευαγγελίας Αμοιρίδου να 
ασχοληθώ με ένα μοναστήρι της γενέτειράς μου όχι μόνο με βρήκε σύμφωνο, αλλά 
με ενθουσίασε. 

Με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος παρακινήθηκα να εμβαθύνω όσο 
γίνεται περισσότερο στην παρουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας στην 
τοπική ιστορία. Μολονότι γνώριζα εξαρχής τη δυσκολία του εγχειρήματός μου, μιας 
και οι πηγές - βοηθήματα αναφορικά με τη συγκεκριμένη μονή ήταν ελάχιστα, 
προσπάθησα να παρουσιάσω σφαιρικά, με βάση τα στοιχεία που είχα στη διάθεσή 
μου και την έρευνά μου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την ιστορία, αρχιτεκτονική 
– εικονογραφία, κειμήλια, καθώς και τον ανθρώπινο παράγοντα (μοναχούς- μοναχές) 
που για περισσότερο από τρεις αιώνες ανέδειξαν το μοναστήρι σε πνευματικό και 
λατρευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας.

Ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζω στον κ. Ασημακόπουλο Σπυρίδωνα, κάτοικο 
Ακράτας, ο οποίος μου διέθεσε το προσωπικό του αρχείο, απαραίτητο και μεστό σε 
πληροφορίες για το μοναστήρι, αλλά και για κάθε άλλη συμβολή του, καθώς 
συνδέεται με τον χώρο πάνω από πενήντα χρόνια ως ευσεβής προσκυνητής και 
ανιδιοτελής «διάκονος» της μονής αλλά και με την ιδιότητά του ως μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδας Ακράτας. 
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Στους γονείς μου, που με σπούδασαν σε ένα κυκεώνα προβλημάτων και 
βασάνων, αξίζουν πολλά και δεν περιγράφεται με λέξεις η βαθιά ευγνωμοσύνη και η 
αγάπη για όσα μου προσέφεραν. Υπήρξαν ένθερμοι αρωγοί του προσωπικού μου 
αγώνα και υποστηρικτές των επιλογών μου από την είσοδό μου στη Θεολογική 
Σχολή μέχρι τον διορισμό μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Αγία Τριάδα ας 
προστατεύει αυτούς και πολλούς άλλους που η ζωή με αξίωσε να έχω δίπλα μου.

Ευγνώμων,

                                                                              Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος

                                                   Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

i. Ιστορία της έρευνας

Διαβάζοντας κάποιος την παρούσα μελέτη θα διαπιστώσει πως με το 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν κυρίως δύο 
συγγραφείς- μελετητές, ο αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας και ο καθηγητής 
Αθανάσιος Φωτόπουλος. 

Ο αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας1 είναι ο πρώτος που το 1968 
δημοσίευσε μια μικρή σε όγκο, αλλά περιεκτικότατη σε περιεχόμενο εργασία για το 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για μια έρευνα χωρίς ιδιαίτερες παραπομπές 
ή βιβλιογραφία, αλλά σωστά τοποθετημένη ιστορικά και επιστημονικά. Ο 
συγγραφέας πολλές φορές χρησιμοποιεί τη δική του άποψη για να φωτίσει άγνωστες 
πτυχές του μοναστηριού, προσφέροντας μια κάποια λύση σε προβληματικές που 
δημιουργήθηκαν και κατά την δική μας έρευνα. Απλός, κατανοητός, αλλά και με 
επιστημονικό λόγο, ο Φιλάρετος Αντύπας κάνει μια πρώτη σύντομη αλλά μεστή 
παρουσίαση του μοναστηριού.

Ο δεύτερος χρονικά μελετητής του μοναστηριού, ο καθηγητής Αθανάσιος 
Φωτόπουλος2, αναφέρεται στην Αγία Τριάδα μέσα από δύο διαφορετικά έργα του. Το 
1982 στο πρώτο του έργο με τίτλο «Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής 
Περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων», για το οποίο και τιμήθηκε με το Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών, στο κεφάλαιο για τα μοναστήρια της περιοχής της Αιγιαλείας 
μνημονεύει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας σε μια υποενότητα επτά περίπου 
σελίδων. Στο άλλο του έργο του 1987 με τίτλο «Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή 
της Αγίας Τριάδας» χωρίς να είναι ιδιαίτερα αναλυτικός προσθέτει κάποιες 
καινούργιες για το μοναστήρι πληροφορίες. Ο Φωτόπουλος αποτελεί τον κύριο άξονα 
της παρούσας έρευνας, καθότι η αναφορά του στο μοναστήρι είναι άκρως 
επιστημονική, πλούσια σε βιβλιογραφικά και ιστορικά στοιχεία και επαρκώς 
τεκμηριωμένη. 

Αποσπασματικά για το μοναστήρι έγραψαν δύο ακόμα μελετητές. Η 
Αναστασία Κουμούση,3 το 2006 στο Συλλογικό Τόμο «Βυζαντινά και 
                                                          
1 Ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας είναι Πρόεδρος των Ορθόδοξων Χριστιανικών Ενώσεων 
(Ο.Χ.Ε.Κ.- Ο.Χ.Ε.Ν.) και του Χριστιανικού Ομίλου Φοιτητών και Επιστημόνων (Χ.Ο.Φ.Ε.)

2 Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αθανάσιος Φωτόπουλος (Πύργος Ηλείας, 1950), σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Rand Afrikaans 
University (Γιοχάνεσμπουργκ) και δίδαξε στη μέση εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακό τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997) και διδάσκει (2003 
κ.ε.) νεότερη ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 1989 εκδίδει το ετήσιο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό Journal of Oriental and African Studies (JOAS). Έχει τιμηθεί με βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών (1980).

3 Η Αναστασία Κουμούση είναι Προϊσταμένη της 6ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
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Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της Αχαΐας», γράφει με συντομία (εξάλλου αυτός ήταν 
και ο σκοπός του Τόμου) και κυρίως έχοντας υπόψη της ό,τι είχε ήδη γραφεί για το 
μοναστήρι. Χωρίζει την έρευνά της σε δύο μέρη και προβληματίζει με τους όρους 
«Παλαιομονάστηρο»  και «Νέα Μονή». Η ύπαρξη δύο μοναστηριακών κέντρων στον 
ίδιο χώρο και μάλιστα στην ελάχιστη απόσταση των 140 μέτρων προβληματίζει. 
Ερωτήματα γεννώνται και για τον χρόνο κτίσης των δύο μοναστηριών, καθώς το 
«Παλαιομονάστηρο», ο ναός των Αγίων Πάντων, παρουσιάζεται να κτίζεται σε χρόνο 
μεταγενέστερο από το χρόνο ίδρυσης της «Νέας», όπως παρουσιάζεται, Μονής της 
Αγίας Τριάδας. 

Το ίδιο έτος, το 2006, στα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών 
Σπουδών με θέμα «Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια» , ο Νίκος Πιέρρος γράφει 
επίσης για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Χρησιμοποιεί τον Φωτόπουλο και τον 
Αντύπα, αλλά και τις ιστορικές του για την περιοχή γνώσεις. Ο Πιέρρος δεν κάνει 
καθόλου μνεία για παλαιό και νέο μοναστήρι. Η μοναδική του αναφορά στους Αγίους 
Πάντες είναι ότι αυτό αποτελεί παρεκκλήσι της εν Ακράτα Μονής. 

Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε ένας αρχικός μοναστικός πυρήνας με 
κέντρο του, τον ναό των Αγίων Πάντων, αυτό που αργότερα οι ντόπιοι κάτοικοι 
αποκάλεσαν «Παλαιομονάστηρο», για να το ξεχωρίσουν από το μεταγενέστερο 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Από κανένα στοιχείο, όμως, δε προκύπτει ότι οι 
μοναχοί που λειτουργούνταν στους Αγίους Πάντες είχαν ιδρύσει μοναστήρι. Το 
πιθανότερο είναι να επρόκειτο για ασκητές μοναχούς και ο ναός των Αγίων Πάντων 
ήταν το κυριακό μιας μικράς σκήτης, μιας υποτυπώδους μοναστικής αδελφότητας. Οι 
λόγοι, που ώθησαν τους ασκητές να μεταφερθούν στο μέρος που βρίσκεται μέχρι 
σήμερα το καθολικό της Αγίας Τριάδας και το ομώνυμο μοναστήρι, θα αναφερθούν 
στο κύριο μέρος της εργασίας.

Σε όλη την εργασία, όμως,  χρησιμοποιείται ο όρος «Παλαιομονάστηρο» για 
το ναό των Αγίων Πάντων, κυρίως λόγω του ότι με αυτή την ονομασία έχει 
αποτυπωθεί στις συνειδήσεις των ντόπιων κατοίκων, αλλά και των ευλαβών 
προσκυνητών. Αντιθέτως, για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας δεν υπάρχει ο 
χαρακτηρισμός «νέα μονή», καθώς θεωρείται λανθασμένος, αφού δεν υπήρξε στο 
χώρο παλαιά μονή4. 

ii.  Η παρούσα μελέτη

Η μελέτη πτυχών του μοναστικού βίου του Ελληνισμού αποτελεί πεδίο 
έρευνας με πλουσιότατο υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει ανεξερεύνητο. 
Στις μέρες μας παρατηρείται μια προσπάθεια, μέσα από δεκάδες μελέτες γύρω από τα 
μοναστήρια, να φωτιστούν πλευρές του ελληνορθόδοξου μοναχισμού και να δοθούν 

                                                          
4

Σχετικές διευκρινήσεις δίνονται στο κεφάλαιο 4ο .
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λύσεις ή ερμηνείες σε προβληματισμούς, που δημιουργεί η μεταμοντέρνα εποχή στον 
ιδιαίτερο χώρο του μοναχισμού.

Κινούμενοι μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο η μελέτη μας ξεκινά με μια 
παρουσίαση του γεωγραφικού χώρου, στον οποίο εντάσσεται η Μονή της Αγίας 
Τριάδας. Ουσιαστικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ευρύτερη περιοχή της 
Αιγιαλείας, του ανατολικού τμήματος δηλαδή του νομού Αχαΐας. Η παρουσίαση 
πτυχών της κοινωνίας της κώμης της Ακράτας και των γύρω χωριών αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης συνάφειας. Επιπλέον, τα ιστορικά στοιχεία 
του δευτέρου κεφαλαίου είναι απαραίτητα για την κατανόηση του κοινωνικού και 
πολιτισμικού ιστού που διαμορφώθηκε στην Αιγιαλεία. Κατά αυτόν τον τρόπο 
παρουσιάζουμε την περιοχή από τα προϊστορικά χρόνια (νεολιθικός οικισμός στη 
Συλίβαινα), τις πιθανές εκδοχές του ονόματος «Αιγιαλεία», την κατάσταση τα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια στην Αχαΐα (παλαιοχριστιανικά μνημεία), αλλά και τα 
μεσαιωνικά χρόνια. Επικεντρωνόμαστε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, καθώς η 
ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας και Καλαβρύτων επλήγη από τους κατακτητές, 
αναδεικνύοντας πρωταγωνιστές τον ντόπιο κλήρο και μοναχισμό. Η οικονομική 
εξαθλίωση και η ασύδοτη φοροεισπρακτική τακτική των Τούρκων οδηγούσαν 
πολλούς στα μοναστήρια. Η εικόνα της περιοχής συμπληρώνεται στο τρίτο κεφάλαιο 
με μια σύντομη ιστορική αναφορά στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στον αναγνώστη 
για την ύπαρξη δύο λατρευτικών χώρων στο μοναστήρι του ενδιαφέροντός μας, της 
Αγίας Τριάδας και των Αγίων Πάντων (Παλαιομονάστηρο), για τους οποίους έγινε 
λόγος στο α΄ μέρος της εισαγωγής μας (ι. Ιστορία της έρευνας). Επίσης, παραθέτουμε 
τους κώδικές και τις σχετικές ενθυμήσεις για το χρόνο κτίσης της Μονής. Στο 
τελευταίο μέρος του τετάρτου κεφαλαίου αναπτύσσεται η προβληματική μας σχετικά 
με το χρόνο ίδρυσης της Μονής της Αγίας Τριάδας και του Παλαιομονάστηρου με 
βάση τις πηγές μας (κώδικες και ενθυμήσεις), καθώς οι απόψεις των προηγούμενων 
μελετητών διχάζονται. Συγκεκριμένα μέσα από μια κειμενοκεντρική ανάλυση των 
πηγών που έχουμε στα χέρια μας, προσπαθήσαμε  να απαντήσουμε στο ερώτημα που 
γεννιέται στον προσκυνητή της Μονής, αναφορικά με την ανέγερση (;) δύο ναών στο 
ίδιο χρονικό διάστημα (1706 και 1708) και μάλιστα στην ελάχιστη μεταξύ τους 
απόσταση.

Στο πέμπτο κεφάλαιο της ερευνητικής προσπάθειας  κάνουμε λόγο για την 
ιστορία της Μονής. Αρχικά αναφερόμαστε στο ασκητάριο των Αγίων Πάντων και 
στην στήριξη της άποψης, μέσα από τις λιγοστές και έμμεσες μαρτυρίες, του πρώτου 
ερευνητή της Μονής, του Φιλάρετου Αντύπα, για διαβίωση μοναχών στον βραχώδη 
τόπο ήδη στα 1600 περίπου. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι πιθανοί λόγοι της 
εγκατάλειψης του Παλαιομονάστηρου. Το δεύτερο μισό του κεφαλαίου απασχολεί το 
χρονικό της Μονής της Αγίας Τριάδας. Εδώ διαβάζουμε για την ίδρυση της ιστορικής 
Μονής και την ανάδειξή της σε αξιόλογο μοναστικό κέντρο. Η περίοδος κτίσης του 
μοναστηριού (ενετοκρατία, 1685-1715), αλλά και τα μετέπειτα προεπαναστατικά και 
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μετεπαναστατικά χρόνια, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω 
πορεία και εξέλιξη της Μονής. Ειδικότερα, την περίοδο της Τουρκοκρατίας και λόγω 
της θέσης της, η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας έγινε θέατρο συγκρούσεων 
ανάμεσα σε κατακτητές και Έλληνες αγωνιστές. Ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής 
Επανάστασης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, φαίνεται να είχε σχέσεις με την Αγία 
Τριάδα και ιδιαίτερα με το μετόχι της, την Μονή των Καταθεσίων  ή Καταφυγίων
Νωνάκριδος Καλαβρύτων. Στα χρόνια που ακολουθούν μετά την ίδρυση του 
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, η Μονή αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των μοναχών σε αυτή, 
οδήγησε στην προσάρτηση της Αγίας Τριάδας σε μεγαλύτερο μοναστήρι ως Μετόχι. 
Από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, η Αγία Τριάδα ως επί το 
πλείστον αποτέλεσε μετόχι της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Η αναβίωση 
του μοναστηριού θα γίνει στα 1950, οπότε η μοναχή Παϊσία Καρακούλια με τη 
συνοδεία της φροντίζει για την κτιριακή, οικονομική, αλλά κυρίως την πνευματική
αναγέννηση της Αγίας Τριάδας.

Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή των δύο 
λατρευτικών χώρων, των Αγίων Πάντων και της Αγίας Τριάδας, από πλευράς 
αρχιτεκτονικής και εικονογραφικής των ναών, συμπεριλαμβανομένων και των 
λοιπών κτισμάτων του μοναστικού συγκροτήματος (κελιά, τράπεζα, αποθήκες κ.α.). 
Στο τελευταίο μέρος του έκτου κεφαλαίου γίνεται λόγος για τον αγιογράφο της 
Μονής, τον Αντώνιο. Πρόκειται για λαϊκό ζωγράφο της εποχής, οποίος φιλοτέχνησε 
και τους δύο ναούς, τους Αγίους Πάντες και την Αγία Τριάδα, στα μισά του 18ου

αιώνα.

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση μέρος της παρούσης 
μελέτης. Αφορά την έρευνά μας στα σχετικά με την Μονή έγγραφα από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε τα πιο σημαντικά 
από τα ογδόντα οκτώ έγγραφα του φακέλου 281 των Γ.Α.Κ., που αφορούν το 
μοναστήρι μας. Πρόκειται για έγγραφα που χρονολογούνται μετά την απελευθέρωση 
του ελληνικού κράτους και φτάνουν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά 
μεγάλης ιστορικής αξίας είναι το Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα του 1833, με το 
οποίο η Μονή της Αγίας Τριάδας αναγνωριζόταν ως «διατηρουμένη», τη στιγμή που 
καταργούνταν πάνω από 400 μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Άλλα 
σημαντικά έγγραφα είναι ο Μέγας Κώδικας του 1835, καθώς και διάφορα
οικονομικής φύσεως έγγραφα (δάνεια), που δεικνύουν τη δεινή οικονομική 
κατάσταση του μοναστηριού την περίοδο του 19ου. 

Στα δύο τελευταία κεφάλαια της έρευνάς μας (όγδοο και ένατο), 
αναφερόμαστε στο μετόχι της Μονής, την Παναγία των Καταθεσίων ή Καταφυγίων 
στο χωριό Νωνάκριδα των Καλαβρύτων και στα κειμήλια της Μονής της Αγίας 
Τριάδας αντίστοιχα. Όσον αφορά τη Μονή των Καταθεσίων, εδώ γίνεται μια πολύ 
σύντομη και γενική αναφορά στο ιστορικό της Μονής (κτιτορική επιγραφή) και 
περιγραφή των βασικότερων μερών της, καθώς και των τοιχογραφιών του μικρού 
καθολικού, που είναι αφιερωμένο στην εν Βλαχερναίς Κατάθεση της Τιμίας Εσθήτας 
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της Υπεραγίας Θεοτόκο και λαξευμένο σε βράχο στο χωριό Χαλκιάνικα Νωνάκριδος.
Το σπάνιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθολικό του 1638 αναστήλωσαν οι μοναχές 
της Αγίας Τριάδας με πρωτοβουλία της ηγουμένης τότε Αγαθαγγέλης. Καταλήγουμε 
με την παρουσίαση των κειμηλίων της Αγίας Τριάδας, λειψάνων και εικόνων, στο 
ένατο κεφάλαιο.

Η μελέτη μας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων 
(επίλογος) από την έρευνά μας. Η έλλειψη στοιχείων και μαρτυριών δεν μας εμπόδισε 
να ανεγείρουμε νέο, ανέκδοτο υλικό και να προβάλλουμε νέους προβληματισμούς 
στην έρευνά μας. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάσαμε ένα μικρό πολιτιστικό και 
θρησκευτικό «θαύμα», που αποτελεί αιτία θαυμασμού του απλού ανθρώπου της 
Αιγιαλείας, που παρ’ όλες τις αντιξοότητες καταφέρνει να πορεύεται και να διευρύνει 
την θρησκευτικότητα και εκκλησιαστικότητά του.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΘΕΣΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Προτού αναφερθούμε στο ιστορικό παρελθόν της περιοχής, κρίνουμε 

απαραίτητη μια σύντομη αναφορά (παράλληλα με τους χάρτες, που βρίσκονται στο 

τέλος του κεφαλαίου) στο περιβάλλοντα χώρο της μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας. Με 

αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης θα έχει μια πιο σαφή εικόνα της περιοχής, μιας και στη 

συνέχεια θα αναφερθούμε σε διάφορα χωριά και τοποθεσίες της Ανατολικής Αχαΐας, 

που σχετίζονται με το μοναστήρι. 

Η Μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας βρίσκεται   στο βορειοανατολικό τμήμα του 

νομού Αχαΐας, το οποίο συνορεύει με τον γείτονα νομό της Κορινθίας. Η διοικητική 

διαίρεση του βορειανατολικής αυτής πλευράς του νομού  Αχαΐας περιελάμβανε μέχρι 

το 1912 τους δήμους Νωνάκριδος, Φελλόης, Κραθίδος, Ακράτας και Αιγείρας. Το 

1912 με τον νόμο ΔΝΖ  «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων»5, ο οποίος

καταργούσε ουσιαστικά όλους τους δήμους σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα 

χωριά των μέχρι τότε δήμων αποτέλεσαν ξεχωριστές κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, τα 

χωριά της Νωνάκριδος, Φελλόης και Κραθίδος υπάγονταν πλέον στην ευρύτερη 

περιοχή των Καλαβρύτων και οι κοινότητες της Αιγείρας και Ακράτας υπάγονταν 

αντίστοιχα στην επαρχία Αιγιαλείας. Αργότερα και για λόγους εκλογικούς, ολόκληρη 

η περιοχή εκτός από την Νωνάκριδα, ανήκε στην επαρχία της Αιγιαλείας. Η όλη 

περιοχή, όμως, έχει έντονο το Καλαβρυτινό στοιχείο και δύναται να χαρακτηριστεί 

Καλαβρυτινή, καθώς η μετά τον 18ο αι. ανάπτυξη της Αιγιαλείας (πριν από τα μέσα 

του 18ου αι. στην περιοχή της Αιγιαλείας ανήκαν δύο χωριά, του Πύργου και της 

Ποροβίτσας) και της Ακράτας οφείλεται στην εγκατάσταση πολλών κατοίκων 

ορεινών Καλαβρυτινών χωριών προς τα παράλια της ανατολικής Αχαΐας6. 

Ακολουθώντας την παλαιά εθνική οδό (παραλιακή) από το Αίγιο με 

κατεύθυνση την Κόρινθο και περνώντας τις εκβολές του Λαδοποτάμου, συναντάμε 

το χωρίο Πλάτανος. Συνεχίζοντας την πορεία μας ανατολικά φτάνουμε στην περιοχή 

Κράθιο (σημερινή Ακράτα). Από το Κράθιο ξεκινά επαρχιακός δρόμος (περίπου 40 

χιλιομέτρων) που συνδέει το παράλιο της Ακράτας με τη Ζαρούχλα, το νοτιότερο 

μέρος της περιοχής της Αιγιαλείας. Ανεβαίνοντας το δρόμο αυτό και συγκεκριμένα 
                                                          
5 Β.Δ της 31-8-1912  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/1912 
6 Αθανασίου Φωτόπουλου, Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής Περιοχής Αιγιαλείας και 
Καλαβρύτων, ήτοι των τ. δήμων Ακράτας- Αιγείρας- Κραθίδος- Φελλόης και Νωνάκριδος, Τόμος Ά 
Ιστορικά, Αθήνα 1982, σ. 1
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λίγα χιλιόμετρα από την παραλία συναντάμε την κώμη της Ακράτας, κτισμένη σε 

υψηλό εξώστη. Η Ακράτα, το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 

περιοχής, κατοικήθηκε στα μισά του 18ου αιώνα από τους κατοίκους της ορεινής 

περιοχής που καλείται Χαλκιάνικα7. Οι κάτοικοι αυτοί ασχολούνταν με την  

καλλιέργεια σταφίδας καθώς και με την κτηνοτροφία. Την ονομασία «Ακράτα» την 

έλαβε από τον παρακείμενο ποταμό «Κράθιος» (Κράθης). Ο ποταμός αυτός πηγάζει 

από τον Χελμό και οι πηγές του είναι γνωστές σαν Ύδατα Στυγός, έχει όμως και μια 

δεύτερη πηγή στο δάσος της Ζαρούχλας. Ο Κράθιος σύμφωνα με τον Παυσανία8

πηγάζει από ομώνυμο όρος, που βρίσκεται κοντά στη Νωνάκριδα και σήμερα 

καλείται Σολιώτικο βουνό9. Έχει μήκος 40 χιλιόμετρα, περνά από την λίμνη 

Τσιβλού, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1913, όταν μια μεγάλη 

κατολίσθηση έφραξε την κοίτη του και καταλήγει στον Κορινθιακό κόλπο στην 

παραλία της Ακράτας. Κατά τον Στράβωνα, το όνομα του Κράθη προέρχεται από το 

κίρνασθαι (αναμειγνύω, ενώνω), γιατί ο Κράθης έχει δύο διαφορετικές πηγές που 

ενώνονται στην πορεία10.

Τέσσερα χιλιόμετρα νοτιότερα φτάνουμε στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, 

το οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρων στους πρόποδες του βουνού 

Ποροβίτσα, από όπου και πήρε την ονομασία του το ομώνυμο χωριό, στο οποίο η 

                                                          
7 «Ας σημειωθεί ότι κατά την ίδρυση της Μονής και μέχρι τους χρόνους της Επαναστάσεως η  Ακράτα 
δεν αποτελούσε συγκροτημένο οικισμό, αλλά απλό τοπωνύμιο μείζονος περιοχής κατά μήκος του 
Κράθιδος και χαρακτηριζόταν στις βενετικές απογραφές ως luogo Acrata και loco Acrata (δηλ 
τοποθεσία Ακράτα). Νικ. Πιέρρος, «Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας» στο Ιστορικά Κορινθιακά 
Μοναστήρια, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών, Διοργάνωση Κέντρο Ιστορικών και 
Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας,  Κόρινθος 5-7 Μαΐου 2006, σ. 441

8 «...προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ Ἡρακλέους ποταμὸς ἐς θάλασσαν ἐκδίδωσιν ἀέναος ἐξ ὄρους 
Ἀρκαδικοῦ κατερχόμενος, ὄνομα δὲ αὐτῷ τε καὶ τῷ ποταμῷ Κρᾶθις καὶ ἔνθα αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ
τῷ ὄρει: ἀπὸ ταύτης τῆς Κράθιδος καὶ πρὸς Κρότωνι τῇ ἐν Ἰταλίᾳ ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε. Πρὸς δὲ τῇ
Ἀχαϊκῇ Κράθιδι Ἀχαιῶν ποτε ᾠκεῖτο Αἰγαὶ πόλις: ἐκλειφθῆναι δὲ αὐτὴν ἀνὰ χρόνον ὑπὸ ἀσθενείας 
λέγουσι. τούτων δὲ καὶ Ὅμηρος τῶν Αἰγῶν ἐν Ἥρας λόγοις ἐποιήσατο μνήμην,...». Παυσανία, 
Αχαϊκά, VII, 25, 11

9 Αθανασίου Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 36

10 «εκ δυοίν ποταμών αυξανόμενος, από του κίρνασθαι την ονομασίαν έχων» Στράβωνας, VIII, 386, 
από το βιβλίο του Αθανάσιου Φωτόπουλου Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 37
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σταφίδα αποτελούσε και την κύρια ασχολία των κατοίκων11. Αφήνοντας το 

μοναστήρι και βαδίζοντας ακόμα ορεινότερα συναντάμε τον Πύργο, που αποτελούσε 

το τελευταίο νοτιότερο χωριό του παλαιού δήμου Ακράτας. Από εκεί και πέρα 

μπαίνουμε στον παλαιό δήμο Κραθίου, με πρώτο οικισμό το χωριό της Βαλιμής. Τα 

χωριά του δήμου χωρίζει ο ποταμός Κράθης. Ανατολικά του ποταμού βρίσκουμε τον 

Τσιβλό, την Άνω Ποταμιά, την Κάτω Ποταμιά, τον Βούτσιμο, τον Καλαμιά και τον 

Πλάτανο, ενώ δυτικά υπήρχε το χωριό της Σιλίβαινας, το οποίο καταστράφηκε από 

τις κατολισθήσεις το 1913. Νοτιότερα της Σιλίβαινας αρχίζει η περιοχή της 

Νωνάκριδος, η λεγόμενη και Κλουκίνα. Στη Νωνάκριδα ανήκουν οι οικισμοί  του 

Αγριδίου, των Χαλκιάνικων, του Βουνακίου, της Αγίας Βαρβάρας, της Περιστέρας, 

του Μεσορουγγίου, του Σόλου και στο νοτιότερο μέρος η κώμη της Ζαρούχλας. Στην 

περιοχή των Χαλκιάνικων και σε υψηλό βραχώδη βουνό πλησίον του ομώνυμου 

χωριού ευρίσκεται η Μονή των Καταφυγίων ή Καταθεσίων, που τιμάται στο όνομα 

της κατάθεσης της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και αποτελεί μέχρι σήμερα μετόχι της 

μονής Αγίας Τριάδας που μελετάμε. Ανατολικά της περιοχής Νωνάκριδος και 

Κραθίδος ξεκινούσε ο παλαιός δήμος Φελλόης, με τα χωριά Αράχοβα, Βελά, 

Βερσοβά, Βεργουβίτσα και Περιθώρι. Σήμερα τα χωριά αυτά ανήκουν στο δήμο 

Αιγείρας.

Χάρτης 1- Η περιοχή της Ανατολικής Αχαΐας
                                                          
11 Η κύρια ανάπτυξη και οργάνωση του οικισμού ξεκίνησε το 1685 επί Ενετοκρατίας και οφειλόταν 
στο κατάλληλο του εδάφους για καλλιέργεια της σταφίδας. Η ονομασία Ποροβίτσα προέρχεται από 
τη λέξη σταφιδάμπελο (porovita).
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Χάρτης 2 – Δήμος Αιγιαλείας

Χάρτης 3 – Χάρτης Αιγιαλείας του 1928
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑΣ

Θεωρούμε αναγκαία στο σημείο αυτό μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του 

τόπου αφενός μεν λόγω της αξίας των ιστορικών μνημείων αφετέρου λόγω της 

μεγάλης σημασίας που διαδραμάτισε η περιοχή ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. Ήδη από 

τα προϊστορικά χρόνια φαίνεται να υπήρχε μόνιμη εγκατάσταση ανθρώπων στην 

περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου. Όπως μας πληροφορεί ο Φωτόπουλος, κατά τις 

εργασίες για την κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου -Πατρών στην 

περιοχή Συλίβαινα της Ακράτας, αποκαλύφθηκε και καταστράφηκε εν μέρει 

νεολιθικός οικισμός12, του οποίου η ανασκαφή συνεχίζεται. Τα ευρήματα του 

νεολιθικού οικισμού της Συλίβαινας αποτελούν μερικά από τα σπουδαιότερα 

εκθέματα στις προθήκες του Μουσείου Αιγίου και ιδιαίτερα οι καρποδόχες το 

κύπελλο με γραπτές διακοσμήσεις που ανήκουν στη μέση νεολιθική περίοδο (6000 

π.χ.). Αυτές οι προϊστορικές εγκαταστάσεις εξελίχθηκαν σε μεγαλύτερα κέντρα, τις 

Αίγες και την Αιγείρα. 

Αρχικά οι κάτοικοι της βόρειας Πελοποννήσου ήταν Πελασγοί στην 

καταγωγή, οι οποίοι στην πορεία συγχωνεύτηκαν με τους Ίωνες.  Είναι η εποχή, όπου 

σχηματίζεται στη Σικυώνα το βασίλειο του Αιγιαλέα (2000 π. Χ.). Το βασίλειό του 

εκτεινόταν κατά μήκος της παραλίας, από την Σικυώνα μέχρι την Ήλιδα. Είτε από το 

όνομα του πρώτου βασιλιά, είτε γιατί η χώρα περιβάλλεται σε όλο το μήκος της από 

αιγιαλό, αυτό το τμήμα της Πελοποννήσου ονομάσθηκε Αιγιαλός και Αιγιαλεία, και 

οι κάτοικοι του Αιγιαλείς. Αυτούς αργότερα κατέλαβαν οι Αχαιοί δημιουργώντας στη 

θέση των παλιών ιωνικών οικισμών δύο νέες πόλεις τις Αιγές και την Αιγείρα13. Στα 

ομηρικά χρόνια η πόλη καλούνταν Υπερησία14. Ήδη, όμως, από την εποχή των Ιώνων 

καλείται Αιγείρα. Η ονομασία προήλθε από τις αίγες, που σημαίνει τα ζώα αλλά και 

τα κύματα της θάλασσας15.  Αναφορές του Παυσανία έχουμε για τις περιοχές 

                                                          
12 Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, Μέρος Πρώτο - Αρχαίοι Χρόνοι, ό.π. σ. 35

13 Στο ίδιο,  σ. 35

14 Στο ίδιο, σ. 45

15 Στο ίδιο, σ. 46
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Νωνάκριδος και Φελλόης16. Πλησίον της Νωνάκριδος υπάρχουν τα ύδατα της Στυγός 

γνωστά από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. 

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η κατάσταση στην ανατολική Αχαΐα δε διαφέρει 

από τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου. Η νέα χιλιετία βρίσκει μια 

Πελοπόννησο οικονομικά εξαθλιωμένη και δημογραφικά ολιγάριθμη,. Το 396 μ. Χ. η 

Πελοπόννησος και περισσότερο το βόρειο μέρος της από Κόρινθο μέχρι Πάτρα λεη-

λατήθηκε από τους Γότθους του Αλάριχου, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-

σμού της εξοντώνεται. Η ερήμωση ήταν τόσο μεγάλη αφού η περιοχή της Αιγιαλείας 

απαλλάχτηκε από τον ετήσιο φόρο με τον Θεοδοσιανό κώδικα17.

Διάφορα παλαιοχριστιανικά μνημεία έχουν αποκαλυφθεί. Σε ανασκαφή στην περιοχή 

«Μαύρα Λιθάρια» (κοντά στην Αιγείρα), αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανικός ναός 

του 5ου αιώνα και Ρωμαϊκά λουτρά. Σήμερα τα ευρήματα αυτά έχουν καταστραφεί, 

αφού ο χώρος έχει οικοδομηθεί. Σύμφωνα με τον Φωτόπουλο η ύπαρξη 

παλαιοχριστιανικού ναού ενισχύει την άποψη για την λειτουργία Μητρόπολης 

Αιγείρων μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα18. Άλλα παλαιοχριστιανικά μνημεία 

στην περιοχή του ενδιαφέροντός μας έχουμε δύο: του Αγίου Νικολάου στο Αγρίδι με 

τοιχογραφίες που ανάγονται στον 13ο αιώνα και της Παναγίας της Ζαρούχλας με 

τοιχογραφίες του 14ου αιώνα19. Για τους μεσαιωνικούς χρόνους σημαντική είναι η 

πληροφορία που μας δίνει ο Φωτόπουλος ότι την περιοχή της Ακράτας κατοίκησαν 

σλαβικά φύλα. Αρκετός αριθμός ονομάτων χωριών και τοπωνυμιών μας οδηγεί στη 

γνώμη ότι η περιοχή κατακτήθηκε από Σλάβους. Κάποιες τοπωνυμίες έχουν σχέση 

και με το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα τα Αροάνια όρη ονομάστηκαν 

Χελμός. Στα ελληνικά Αροάνια σημαίνει μεγάλο όρος, όπως ακριβώς η λέξη «Χελ-

μός» στα σλάβικα20.

                                                          
16 Η ονομασία Φελλόη από το φυτό φελλός ή φελλόδρυς. Η ονομασία της Νωνάκριδος από το νάω= 
ρέω και το άκρος= υψηλότατος. 

17 Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, Μέρος Δεύτερον - Μεσαιωνικοί χρόνοι, ό.π., σ. 74

18 «Την επισκοπήν αυτήν αναφέρει Τακτικόν του υπ’ αριθμ. 1555Α Παρισινού Κώδικος». 
Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 74 και πρβλ Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Εκκλησιαστική 
Ιστορία Κορινθίας, «Πελοποννησιακά», τ. Θ΄, 1972, σσ. 117-120

19 Α. Καρακατσάνη- Θ. Σταθακόπουλου, Οδηγοί της Ελλάδος, Αχαΐα- Ηλεία, Αθήνα 1973, σ. 17

20 «Τούτο άγει εις το συμπέρασμα ότι εις την περιοχήν εγκατεστάθηκαν μεν αγρόται και ποιμένες 
Σλάβοι, ιδρύσαντες μικρούς συνοικισμούς, αλλά συν των χρόνω εξεχριστιανίσθηκαν και 
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Για την περίοδο της Φραγκοκρατίας αντλούμε ιστορικά στοιχεία από το 

Χρονικό του Μορέως, έργο ανώνυμου συγγραφέα του 14ου αιώνα και αναφέρεται στο

πριγκηπάτο της Αχαΐας. Η Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε 12 βαρωνίες από τους 

λατίνους. Τα Καλάβρυτα και η Βοστίτσα αποτέλεσαν δύο από τις 12 βαρωνίες21. Για

τα όρια της αρχιεπισκοπής της Κορίνθου σώζεται επιστολή (1212) του πάπα 

Ιννοκέντιου του Γ΄ προς τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Gautier, με την οποία 

καθορίζονται οι περιοχές της δικαιοδοσίας του τελευταίου. Ανάμεσα στις περιοχές 

αναφέρεται και η ονομασία Crata. Το πιο πιθανόν είναι ότι πρόκειται για την περιοχή 

του Κραθίου καθώς η Ακράτα τότε δεν αποτελούσε επίσημο οικισμό και δεν είχε 

μόνιμους κατοίκους22. Στην περιοχή της σημερινής Ακράτας, δεν υπήρχαν 

οργανωμένοι οικισμοί, παρά μόνο καλύβες και πρόχειρα καταλύματα για την 

στέγαση των αγροτών και βοσκών που περιστασιακά εγκαθίσταντο στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα, στην Ακράτα διέμεναν καλλιεργητές από το χωριό Χαλκιάνικα 

(Χαλκιάνικα Καλύβια)23. Μόνο τα χωριά Πύργος και Πορωβίτσα αναφέρονται ως 

συγκροτημένοι και οργανωμένοι οικισμοί. Γι’  αυτό και η χειρόγραφη κτιτορική 

μαρτυρία (1706) του ιερομονάχου Αμβροσίου αναφέρεται μόνο στα χωριά Πύργο και 

Ποροβίτσα, προκειμένου να οριοθετήσει το μέρος ανέγερσης της Μονής της Αγίας 

Τριάδας.

Κατά την οθωμανική κυριαρχία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πελοπόννησος 

γνώρισε τη βιαιότητα και το μένος των κατακτητών. Οι πρώτες περιοχές που 

παραδόθηκαν στους Τούρκους ήταν η Κόρινθος και η Πάτρα. Οι Οθωμανοί 

διεξήγαγαν πολυάριθμες μάχες με τους Ενετούς στην Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα 

να πλήττονται συνεχώς οι κάτοικοι της περιοχής. Για την ειδικότερη κατάσταση στην 

                                                                                                                                                                     
αφωμοιώθηκαν προς το επικρατούν πολιτιστικώς ελληνικόν στοιχείον». Φωτόπουλου, Ανατολική 
Αιγιαλεία, ό.π., σ. 75

21 «Τον μισέρ Ότον ντε Ντουρνά επρονοίασεν ωσαύτως να έχει τα Καλάβρυτα και φίε (ιπποτικό 
φέουδο) δέκα και δύο. Απαύτου έγραφεν ομοίως ο μισίρ Ούγκος ντε Λέλε να έχει οχτώ καβαλλαρίων 
φίε εις Βοστίτσαν». Πέτρου Καλονάρου, Το Χρονικόν του Μορέως, το ελληνικόν κείμενον κατά τον 
κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του παρισινού, εν Αθήναις, 1940, σ. 
83

22 Innocentii III, Ep. XV, 58, PL. CCXVI, στ. 586- 587 βλέπε στο Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., 
σ. 77

23 Νικ. Πιέρρου, Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ κάτω Ποταμιάς Κραθίδος, 
«Πελοποννησιακά», τ. ΙΗ΄, σσ. 241 κ. εξής
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Αιγιαλεία κατά την Ά Τουρκοκρατία (1458 – 1685) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, 

καθώς δε σώζονται μοναστηριακά αρχειακά ή ιδιωτικά έγγραφα (τουρκικά), ούτε 

αναφορές περιηγητών. Γνωρίζουμε όμως ότι οι Πελοποννήσιοι βίωναν οικονομική 

εξαθλίωση στο σημείο να ζητούν ελεημοσύνη για την απελευθέρωση μελών των 

οικογενειών τους, που οι Τούρκοι κρατούσαν λόγω αδυναμίας εξόφλησης του 

κεφαλικού φόρου24. Σε αυτή τη δεινή θέση είχαν περιέλθει οι Κλουκινιώτες (κάτοικοι 

Νωνάκριδος), οι οποίοι αναγκάστηκαν να γίνουν οικοδόμοι για να συντηρούν τις 

οικογένειές τους. Αυτοί έμειναν γνωστοί και ως «Καλαβρυτινοί μαστόροι»25 ή 

«Βαρβαρίτες κτιστάδες». Σε όλα τα κλουκινοχώρια υπάρχουν κτίσματα των 

καλαβρυτινών μαστόρων, που μαρτυρούν την ιδιαιτερότητα της οικοδομικής τους 

τέχνης, την ξυλοδεσία στη λιθοδομή26. Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν οι κάτοικοι 

της Αιγιαλείας από τους Τούρκους, όταν οι Λατίνοι κατέλαβαν την περιοχή27. 

Μάλιστα η απόσταση της παλαιάς θέσης του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας 

Ακράτας (δηλ. του ναϋδρίου των Αγίων Πάντων) σε σχέση με τη σημερινή οφείλεται 

κατά μια άποψη στις τότε επιδρομές των Τούρκων. Περισσότερα για το 

συγκεκριμένο θέμα θα αναφέρουμε στο κεφάλαιο για το χρόνο ίδρυσης της Μονής.

Για την περίοδο της Ενετοκρατίας (1685 – 1715) διαθέτουμε λίγα μόνο 

στοιχεία. Οι Ενετοί για την καλύτερη οργάνωση και εκμετάλλευση του ελλαδικού 

χώρου, χώρισαν τις κατακτημένες  περιοχές σε τέσσερις επαρχίες, οι οποίες με τη 

σειρά τους υποδιαιρέθηκαν σε 23 territori, ανάμεσα σε αυτά και της Βοστίτσας και 

των Καλαβρύτων28.  Η Βοστίτσα υπαγόταν διοικητικά στην επαρχία της Αχαΐας με 

                                                          
24 Από έγγραφο του Μεγάλου Σπηλαίου το 1688 φαίνεται κάποιος Ιωάννης ... του Βελισαρίου από τις 
Κλουκίνες να ζητούσε ελεημοσύνη για την απελευθέρωση της γυναίκας του και των παιδιών του, 
που οφειλόταν στην αδυναμία του να καταβάλει τον κεφαλικό φόρο. Φωτόπουλου, Ανατολική 
Αιγιαλεία, ό.π., σ. 81

25 Αθανασίου Φωτόπουλου, Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής Περιοχής Αιγιαλείας και 
Καλαβρύτων, ήτοι των τ. δήμων Ακράτας- Αιγείρας- Κραθίδος- Φελλόης και Νωνάκριδος, Τόμος Β΄, 
Αθήνα 1982, σσ. 20- 36

26 Δημήτρης Αθανασούλης, Μυρτώ Γεωργοπούλου- Βέρρα, Αναστασία Κουμούση, Αφέντρα 
Μουτζάλη, Κωνσταντίνα Σκαρμούτσου, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της Αχαΐας, 
Συλλογικός Τόμος, υπό την αιγίδα της πολιτιστικής πρωτεύουσας «Πάτρα 2006», Επιστημονική 
Επιμέλεια Μυρτώ Γεωργοπούλου- Βέρρα, Αθήνα 2006, σ. 103

27 Αριστ. Σταυρόπουλου, Ιστορία της πόλεως Αιγίου, Πάτραι 1954, σ. 271

28 «Τα υπάρχοντα τότε χωρία της περιοχής μας είμεθα εις θέσιν  να γνωρίζωμεν εξ απογραφής που 
διενήργησαν οι Ενετοί… Άπαντα τα ανωτέρω χωρία υπήγοντο εις το territorio των Καλαβρύτων, 
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έδρα την Πάτρα. Προβλέπτης (διοικητής)  Πατρών και Αχαΐας ήταν ο ενετικής 

καταγωγής Άγγελος Εμμόν29. Οι Ενετοί ίδρυσαν στην Πελοπόννησο τέσσερις 

καθολικές επισκοπές. Στόχος τους ήταν κυρίως να αποκόψουν το ντόπιο ορθόδοξο 

ποίμνιο από τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης δεν ήταν μόνο ο θρησκευτικός αλλά και ο πολιτικός ηγέτης των 

ορθοδόξων καθ' όλη τη διάρκεια της υποτέλειας των Ρωμιών στους διάφορους 

κατακτητές. Η Ορθοδοξία ήταν ο  κύριος παράγοντας που διατηρούσε ζωντανή τη 

Μεγάλη Ιδέα της ανασύστασης της αυτοκρατορίας και ενδυνάμωνε τον αγώνα τους. 

Γι αυτό, οι Ενετοί πάσχιζαν να αποκόψουν την τοπική Εκκλησία από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Την ίδια τακτική ακολούθησαν και στα Ιόνια Νησιά30. 

Οι Ενετοί, δε κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Ελλήνων 

βυθίζοντας τη χώρα στην αθλιότητα. Κατόρθωσαν μάλιστα να γίνουν ακόμη πιο 

μισητοί και από τους πρότερους κατακτητές Τούρκους. Η αντιπάθεια των 

Πελοποννησίων οφειλόταν κατ' εξοχήν στην εκκλησιαστική πολιτική των Ενετών. Η 

λατινική Εκκλησία αντιμετώπιζε τους ορθόδοξους ως σχισματικούς και για αυτό 

προσπάθησε να εκλατινίσει τον ντόπιο πληθυσμό. Χαρακτηριστική είναι η προτροπή 

του λατίνου κληρικού Paolo Sarpi προς τους ομόδοξους συμπατριώτες του: «Οι 

Έλληνες είναι άπιστοι και έπειτα από ολίγον θα επανέλθουν ακόπως εις τον ζυγόν των 

Τούρκων μεταχειρισθήτε αυτούς όπως τα άγρια ζώα, εκριζώνοντας τους οδόντας και 

τους όνυχας, εξευτελίζοντες αυτούς, προπάντων δε αφαιρούντες παν όργανον 

πολεμικόν. Άρτος και ράβδος, ιδού τι τους αρμόζει. Ας φυλάξωμεν την ευσπλαγχνία μας 

δια καλλιτέραν περίστασιν». 

Σημαντική πληροφορία μας δίνει ένας χάρτης της Ανατολικής Αιγιαλείας και 

απόκειται στο Βενετικό Κρατικό Αρχείο (A.S.V.) (Κώδικας 610, Φ. 249r). Σε αυτό το 

                                                                                                                                                                     
απαντούν δε, ως και τινά άλλα, εις καταλόγους του αρχείου Nani, ως ακολούθως: Aggia Varuara, 
Agridi,  Aracoua, Arfara, Zarucla, Calcianika, Missorungi, Peristera, Seliana, Valimi, Versoua, 
Vergouizza, Vunacki. Αυτόθι απαντώμεν και χωρία της περιοχής τα οποία υπήγοντο εις το territorio
της Βοστίτσας: Pirgo, Plessa, Porouizza (Ποροβίτσα)» Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 82

29 Αρ. Σταυρόπουλου, ό.π., σ. 272 και πρβλ Φιλαρέτου Αντύπα (Αρχιμ), Το Μοναστήρι Αγίας Τριάδος 
Ακράτας, Αίγιον 1968, σ. 18

30
Ιω. Χασιώτης, «Η κάμψη της Οθωμανικής δύναμης – Οι Βενετοί στην Πελοπόννησο» στο Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (1669-1821), Τουρκοκρατία - Λατινοκρατία. . 
Τόμος Α΄, Εκδοτική Αθηνών 1975, σσ. 22-26 
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χάρτη31 φαίνονται τρία μόνο  χωριά η Ποροβίτσα, ο Πύργος και το χωριό του 

Πλέσσα. Για το τελευταίο χωριό δεν έχουμε καμιά άλλη μαρτυρία καθώς δε γίνεται 

λόγος για την ύπαρξή του ούτε καν στην επόμενη περίοδο που ακολουθεί, ήτοι κατά 

τη Β΄ Τουρκοκρατία32. 

Δεύτερη Τουρκοκρατία (1716-1821), Εξουθενωμένοι  και δυσαρεστημένοι οι 

Πελοποννήσιοι από τους Ενετούς προτίμησαν να ξαναφέρουν τους Τούρκους. Η 

φράση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού « Ήξερεν ο Θεός, πως τα άλλα ρηγάτα μας 

βλάπτουν εις την πίστιν και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα δωσ' του και 

καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι. Και δια να μη κολασθούμεν, το έδωσε του Τούρκου 

και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάη...» 33, εκφράζει την 

περιρρέουσα ρωμαίικη ατμόσφαιρα για τον τούρκο κατακτητή.  Έτσι, λοιπόν, μια 

ομάδα προεστών της Πελοποννήσου συμφωνεί  την έλευση και παραμονή τουρκικών  

στρατευμάτων, με την προϋπόθεση να υπάρχει δημοκρατική διοίκηση και  να 

ρυθμίζουν μόνοι τους οι Έλληνες τα τοπικά ζητήματα και τους φόρους. Ο Πασάς κι η 

Πύλη δέχτηκαν και αμέσως κατέλαβαν την Πελοπόννησο.

Η Πελοπόννησος αποτέλεσε ξεχωριστό πασαλίκι, με διοικητή πασά που 

έδρευε στην Τριπολιτσά, η οποία αναδείχθηκε έτσι σε ισχυρό διοικητικό και 

στρατιωτικό κέντρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. ήταν η περίοδος της 

Αλβανοκρατίας (1770-1779) μετά την εξέγερση των Ορλωφικών (1769-1770), η έδρα 

μεταφέρθηκε αναγκαστικά στο Ναύπλιο, που αποτελούσε μια από τις ισχυρότερες

βάσεις του οθωμανικού στόλου. Από το 1715 μέχρι την εξέγερση των Ελλήνων όλα 

τα χωριά της Ανατολικής Αιγιαλείας υπάγονταν διοικητικά στο βιλαέτι των 

Καλαβρύτων, εκτός από τον Πύργο και την Ποροβίτσα που υπάγονταν στο βιλαέτι

της Βοστίτσας34. 

Ο τίτλος του πασά της Πελοποννήσου ήταν Μόρα βαλεσή (Mora Valisi), 

δηλαδή βαλής (διοικητής) του Μοριά, και συγκέντρωνε στο πρόσωπο του ευρύτατες 
                                                          
31  Στο τέλος του 1ου  κεφαλαίου παραθέτουμε τον χάρτη από το αρχείο του Αθανάσιου 
Φωτόπουλου.

32 Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή της Αγίας Τριάδος, Κοινότητας 
Πύργου, Αθήναι 1987, σσ. 18, 19

33
Αυγουστίνου Καντιώτου μητροπ. Φλωρίνης, Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779) (Συναξάριον - Διδαχαί 

- Προφητείαι - Ακολουθία), Αθήναι 1974, σσ. 270-271.
34 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 21
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αρμοδιότητες διοικητικές, στρατιωτικές και οικονομικές. Επρόκειτο για αξίωμα το 

οποίο έλαβαν μεγάλες προσωπικότητες του τουρκικού κράτους, λόγω του κύρους του 

και των υψηλών απολαβών35.

Η Πελοπόννησος αποτελούσε μεθόριο περιοχή για το οθωμανικό κράτος και η 

στρατιωτική της υπεράσπιση ήταν μεγάλης σημασίας δεδομένης και της ισχυρής 

ναυτικής δύναμης των Ενετών στο νησιωτικό χώρο. Έτσι, λοιπόν, βασική έννοια του

Μόρα βαλεσή ήταν η μέριμνα για τη στρατολόγηση, τη συντήρηση και την 

ετοιμότητα των στρατευμάτων. Επίσης, έπρεπε να συντηρεί και τα οχυρωματικά έργα 

της Πελοποννήσου. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ήταν εξαιρετικά δαπανηρές και 

καλύπτονταν από τα φορολογικά έσοδα της περιοχής. Ειδικότερα σε καιρό πολέμου, 

οδηγούσε σε υπέρογκη και συχνά ανεξέλεγκτη φορολόγηση του τοπικού πληθυσμού.

Σε καιρό ειρήνης, η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική. Όταν οι ανάγκες για 

έμψυχο στρατιωτικό υλικό μεταβάλλονταν, ο πασάς επιχειρούσε συνήθως την 

απόλυση μέρους των στρατιωτών. Εκείνοι, όμως, αντιδρούσαν βίαια στην απόλυσή 

τους και αποτελούσαν κίνδυνο για την τοπική κοινωνία και για τον ίδιο τον μόρα 

βαλεσί, ο οποίος αναγκαζόταν να υποχωρήσει στις αξιώσεις τους σε βάρος πάντοτε 

της τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό της οικονομικής επιβάρυνσης που 

προκαλούσε η παρουσία των τούρκων μισθοφόρων αποτελεί η υποχρέωση του 

ντόπιου πληθυσμού να τρέφει και να φιλοξενεί για ημέρες τη στρατιωτική συνοδεία 

του Μόρα βαλεσή σε κάθε περιοδεία του στην ενδοχώρα. Το κόστος μιας τέτοιας 

φιλοξενίας μπορούσε να φθάσει, κατά τις πηγές της εποχής, και σε 15.000 γρόσια, 

ποσό εξαιρετικά μεγάλο, αν ληφθεί υπόψη ότι ένα αρνί κόστιζε την ίδια περίοδο 

περίπου 3 γρόσια36.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, ο πασάς της Πελοποννήσου είχε την ίδια ακριβώς 

δικαιοδοσία και ισχύ με τον  σουλτάνο σε τοπικό επίπεδο. Ο Μόρα βαλεσί 

περιστοιχιζόταν από υπουργικό συμβούλιο Οθωμανών αξιωματούχων, αντίστοιχο με 

αυτό της Υψηλής Πύλης. Είχε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους της 

κοινοτήτων, μουσουλμάνους και χριστιανούς, τους οποίους έθετε υπόλογους για την

                                                          
35 Κυρκίνη- Κούτουλα Αναστασία, Η οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα, Η περίπτωση της 

Πελοποννήσου (1715‐1821), Αθήνα 1996, σσ. 118-119

36 Κυρκίνη – Κούτουλα Αναστασία, «Η Άλωση της Τριπολιτσάς», στο Ελευθεροτυπία, Περιοδικό 
Ιστορικά, Τεύχος 204, Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2003
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κατανομή και είσπραξη της φορολογίας  καθώς και την κοινοποίηση των όποιων 

αποφάσεων της οθωμανικής εξουσίας στο ντόπιο πληθυσμό.

Ο Πασάς, αν και διοικητής πολιτικός και πολεμικός, κατά τα πάντα απόλυτος, 

ήταν υποχρεωμένος να φέρεται συμφώνα με τα αυθεντικά ψηφίσματα και την 

ισχύουσα οθωμανική νομοθεσία. Η τήρηση και εφαρμογή των διαταγών της Υψηλής 

Πύλης ελεγχόταν από τους τοπικούς καδήδες, που εκτός από δικαστές ήταν και 

νομικοί σύμβουλοι του κράτους, διορισμένοι από το σουλτάνο.

Η ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας κατά των τοπικών αυθαιρεσιών των 

οθωμανών αξιωματούχων δεν εμπόδισε τις τοπικές τουρκικές αρχές να 

συμπεριφέρονται ασύδοτα και να αξιώνουν την είσπραξη χρηματικών ποσών 

πολλαπλάσιων από εκείνα που προβλέπονταν από τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτή η 

πρακτική εντάθηκε κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας. 

Ο ίδιος ο πασάς, συγκέντρωνε ετησίως τεράστια ποσά, από την άγρια 

εκμετάλλευση των ντόπιων, για τη διατήρηση και την ετήσια ανανέωση της θητείας 

του στο αξίωμα του Μόρα βαλεσή. Αυτό το επετύγχανε επιβάλλοντας υψηλά 

πρόστιμα ή και έκτακτους φόρους με ασήμαντες πολλές φορές αφορμές ή ακόμα και 

με τη δήμευση περιουσιών των προκρίτων. Αξίωνε, επίσης, ποικίλα «δώρα» (piskes, 

πεσκέσια) από τους υπηκόους για τον ίδιο και τους υφισταμένους του. Τα ποσά που 

αναφέρονται από τις σχετικές πηγές είναι πραγματικά αστρονομικά. Η κυριολεκτική 

αυτή αφαίμαξη ραγιάδων είναι βέβαιο ότι συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην έκρηξη 

της Επανάστασης στον Μοριά το Μάρτιο του 182137.

Μετά την εξέγερση των Ορλωφικών και κατά την περίοδο της Αλβανοκρατίας 

που ακολούθησε, ο σουλτάνος, για να αντιμετωπίσει την έκρυθμη κατάσταση που 

προκάλεσαν οι Αλβανοί στον Μοριά, ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη ειδική 

υπηρεσία εποπτείας της διοίκησης του Μοριά, με επικεφαλής τον «επιστάτη του 

Μορέως». Αυτό είχε ως συνέπεια την μείωση του κύρους του αξιώματος του Μόρα 

Βαλεσί.

Για το καθεστώς της γαιοκτησίας την περίοδο της τουρκοκρατίας γνωρίζουμε 

ότι είχε διανεμηθεί σε αξιωματούχους της σουλτανικής αυλής ή αποτελούσε 

ιδιοκτησία μουσουλμανικών τεμένων. Κατά τη β΄ τουρκοκρατία πολλές εκτάσεις γης 

παραχωρήθηκαν σε σημαίνουσες ελληνικές οικογένειες. Επίσης, είναι γνωστό, ότι 

                                                          
37 Κυρκίνη- Κούτουλα Αναστασία, ό.π., σσ. 163, 195-196
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την περίοδο της υποδούλωσης πολλές μονές βρέθηκαν να έχουν στη δικαιοδοσία τους 

πολλές εκτάσεις γης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου 

Φενεού, η οποία φαίνεται να κατείχε αρκετά κτήματα στην περιοχής της Ακράτας, 

Κάτω Ποταμιάς, Βαλιμής, Χαλκιανίκων και αλλού. Δυστυχώς από τα αρχεία που 

έχουμε για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος Ακράτας δε διαθέτουμε σχετικές με το 

θέμα πληροφορίες38. 

Χάρτης 4 -  Τα χωριά Ποροβίτσα, Πύργος και Πλέσα

                                                          
38 Περί της περιουσιακής καταστάσεως της μονής έχουμε έγγραφα από τα ΓΑΚ της περιόδου 1834-
1854.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α΄. Σύντομη αναφορά στην ιστορία της Ιεράς Μητρόπολεως Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας, πρώην επισκοπή Κερνίτσης.

Επισκοπή Κερνίτσης: Τις απαρχές της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας τις βρίσκουμε στην Επισκοπή Κερνίτσης. Το όνομά της η Επισκοπή το 

έλαβε από την ομώνυμη κωμόπολη, την Κερνίτσα, η οποία βρισκόταν κοντά στο 

σημερινό χωριό Κερνίτσα του τέως Δήμου Βουρών39. Το όνομα Κερνίτσα φαίνεται 

να είναι σλαβικό. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η Κερνίτσα διαδέχθηκε την αρχαία Βούρα, 

οπότε κάτω από το σλαβικό όνομα πολύ πιθανόν να κρύβεται το αρχαίο τοπωνύμιο 

Κερύνεια. Φαίνεται δηλαδή ότι οι Σλάβοι συνδύασαν τη λέξη Κερύνεια με την 

ομόηχη δική τους λέξη Κερνίτσα40.

Δε γνωρίζουμε το πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Επισκοπή Κερνίτσης. Μια πρώτη 

έμμεση μαρτυρία μας δίνει σφραγίδα του 10ου αιώνα, όπου στη μια πλευρά της 

οποίας υπάρχει η επιγραφή : «κύριε βοήθει τω σω δούλω Παύλω επισκόπω 

Κερνίτζης»41. Αναφορά στην επισκοπή Κερνίτσης κάνει  μια πατριαρχική πράξη του 

1316, στην οποία αναφέρεται ως χρηματίσας επίσκοπος ο Μαλωταράς. Το έγγραφο 

αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περίοδο της Φραγκοκρατίας (1205-1429) 

η Μητρόπολη Πατρών λειτουργούσε καλύτερα με την ανάδειξη μικρότερων 

επισκοπών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ιστορικός βίος της Επισκοπής 

Κερνίτσης πρέπει να αρχίζει γύρω στο δέκατο τρίτο αιώνα.

Σημαντικότατο γεγονός στον ιστορικό βίο της επισκοπής Κερνίτσης ήταν η 

ανύψωση της εν λόγω επισκοπής σε Μητρόπολη. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα την  

περίοδο 1376-1379, οπότε και Πατριάρχης ήταν ο Μακάριος και ο τότε επίσκοπος

Κερνίτσης Ματθαίος προήχθη σε Μητροπολίτη42. Δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η 

                                                          
39 Το σημερινό Διακοπτό.

40 Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου, Ιστορικές Σελίδες Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας (πρώην επισκοπής Κερνίτσης), Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Εκδόσεις 
«Βιβλίο και Εικόνα», Αίγιο 2011, σ. 18

41 Άννα Ι. Λαμπροπούλου – Αφέντρα Γ. Μουτζάλη, «Νέα στοιχεία για την Επισκοπή Κερνίτζας», στα 
Πρακτικά του Δ΄Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 1992-1993, σ. 357

42 Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου, ό.π., σ. 21
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εκκλησιαστική ένωση της Κερνίτσας με τα Καλάβρυτα το έτος 1711, οπότε και 

μετονομάστηκε σε Επισκοπή Κερνίτσης και Καλαβρύτων.

Το 1833 οι Επισκοπές έλαβαν τα ονόματα των επαρχιών και η Επισκοπή 

Κερνίτσης και Καλαβρύτων πήρε την ονομασία Επισκοπή Κυναίθης, από την αρχαία 

Κύναιθα, που βρίσκεται πλησίον των Καλαβρύτων. Το 1840 επειδή και πάλι η όλη 

περιοχή ονομάστηκε επαρχία Καλαβρύτων, έλαβε και η Επισκοπή την προηγούμενη 

ονομασία της, δηλαδή Επισκοπή Κερνίτσης και Καλαβρύτων.

Το 1852 για πρώτη φορά η Επισκοπή ονομάσθηκε Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας, με επίσκοπο τότε τον Βαρθολομαίο. Κατά το έτος 1922 όλες οι 

Επισκοπές της Παλαιάς Ελλάδος προήχθησαν σε Μητροπόλεις. Το ίδιο συνέβει με τη 

Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με πρώτο Μητροπολίτη τον Τιμόθεο 

Αναστασίου43.

Για την εκκλησιαστική υπαγωγή της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας 

γνωρίζουμε ότι αυτή ανήκε στην μητρόπολη Κορίνθου, πλην της περιοχής της 

Ποταμιάς, που ανήκε στην επισκοπή Κερνούσες44. Μαρτυρίες για την υπαγωγή της 

Αιγιαλείας στην Μητρόπολη Κορίνθου έχουμε πολλές: α) Ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων 

με καταγωγή από την Ράχοβα (Αράχοβα Αιγιαλείας) βαπτίστηκε και χειροτονήθηκε 

διάκονος στην μονή Αγίων Αποστόλων το 1652 από τον τότε Μητροπολίτη 

Κορίνθου. Ο ίδιος ο Δοσίθεος αναφέρει ως γενέτειρά του την Αράχοβα που ανήκε 

στην μητρόπολη Κορίνθου. β) Σε εικόνα του καθολικού της μονής των Αγίων 

Αποστόλων του έτους 1646, που απεικονίζει τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, 

μνημονεύεται ως επίσκοπος ο Γρηγόριος Κορίνθου. γ) Σε άλλη επιγραφή του 1743 

της ίδιας μονής αναφέρεται ως αρχιερέας ο Παρθένιος Κορίνθου. δ) Σε σημείωση του 

μοναχού Αμβροσίου της μονής της αγίας Τριάδας Ακράτας περί του κτητορικού της 

μονής αναφέρεται ως αρχιερέας ο Κορίνθου Γρηγόριος ο Νοταράς45. Η ίδια 

κατάσταση ίσχυε κατά την τουρκοκρατία και τα μετεπαναστατικά χρόνια οπότε και η 

                                                          
43 Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου, ό.π., σ. 29

44 «Πλην της περιοχής της Ποταμιάς υπαγομένης εις την επισκοπήν Κερνίτσης». Τάσου 
Γριτσόπουλου, «Πελοποννησιακά», τ. Η΄ (1971), σ. 449. 

45 Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σσ. 128, 129
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περιοχή της Αιγιαλείας υπήχθη στην επισκοπή Κυναίθης (σημερινή Μητρόπολη 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας).

Β΄:  Θρησκευτικός βίος στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Ο λαός της περιοχής βίωνε μια βαθιά θρησκευτικότητα και 

εκκλησιαστικότητα παραμένοντας προσκολλημένος στην ορθόδοξη πίστη και 

στηρίζοντας αυτήν ακόμα και σε χαλεπούς για το έθνος στιγμές. Την άποψη αυτή 

υποστηρίζει ο μεγάλος αριθμός των κληρικών και μοναχών που φαίνεται να είχαν 

καταγωγή από τα χωριά της περιοχής της Αιγιαλείας και της Ακράτας, αλλά και η 

έξαρση του μοναστικού βίου. Τα μοναστήρια των Καλαβρύτων και Αιγιαλείας: Αγία 

Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο, Άγιοι Απόστολοι, Αγίας Τριάδας Ακράτας, Ταξιαρχών, και 

της Κορινθίας, Άγιος Γεώργιος Φενεού και μονή Βράχου Νεμέας προσήλκυαν 

πολλούς νέους της περιοχής και αναδείχτηκαν σπουδαία πνευματικά, θρησκευτικά 

και πολιτιστικά κέντρα. Βέβαια, η επιθυμία αρκετών κατοίκων να μονάσουν δε 

πήγαζε μόνο από την βαθιά τους θεοσέβεια και πίστη, αλλά απέρρεε από τις

δυσμενείς συνθήκες και την ανάγκη για επιβίωση. Το έδαφος δε βοηθούσε την 

καλλιέργεια των κτημάτων και σε συνδυασμό με τη δυσβάστακτη φορολογία 

οδηγούσε πολλούς να βρουν καταφύγιο στα μοναστήρια.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

όμως, ο μόχθος και η προσήλωσή τους στο ιερό έργο πέτυχε τη διάσωση και 

επιβίωση στο χρόνο των λαμπρών αυτών από κάθε άποψη λατρευτικών- πνευματικών 

χώρων. 

Πολλές ήταν, επίσης, οι αφιερώσεις σε ναούς και μοναστήρια καθώς και οι 

ανεγέρσεις ναών, αλλά και η συντήρηση και διατήρηση των υπαρχουσών μονών και 

ναών, στις οποίες (κινήσεις) οι κατακτητές πολλάκις προσπάθησαν να σταθούν 

τροχοπέδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίδραση της τουρκικής διοίκησης για 

την ανέγερση ναών στα χωριά Ζαρούχλα και Βελά.  Επιπλέον, η παράδοση μας 

γνωρίζει ότι απαγορευόταν στους πιστούς να χτυπούν της καμπάνες κατά διαταγή 

των Τούρκων αξιωματούχων46. Οι ναοί που λειτουργούσαν μέχρι τον 18ο αιώνα στην 

περιοχή της Αιγιαλείας και Ακράτας, σύμφωνα με απογραφή των Ενετών είναι οι 

κάτωθι: 

                                                          
46 Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 130
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- Στην Αράχοβα: Άγιος Νικόλαος, Προφήτου Ηλίου, Αγίου Αθανασίου, Παναγίας, 
Ταξιαρχών
- Στα Αρφαρά: Άγιοι Ανάργυροι
- Στη Βαλιμή: Η Κοίμηση της Θεοτόκου
- Στην Αγία Βαρβάρα: Αγία Βαρβάρα
- Στη Βελά: Παναγία, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Βλάσιος
- Στη Βεργουβίτσα: Άγιος Νικόλαος
- Στη Βερσοβά: Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
- Στο Βλοβοκά: Άγιος Αθανάσιος
- Στη Ζαρούχλα: Αγία Τριάδα, Ταξιάρχες
- Στις Κλουκίνες: Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος, Παναγία Φανερωμένη
- Στο Περιθώρι: Άγιος Βλάσιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Γεώργιος
- Στη Ποροβίτσα: Άγιος Νικόλαος
- Στη Ποταμιά: Άγιος Γεώργιος
- Στον Πύργο: Άγιος Αθανάσιος
- Στα Σελιανά: Άγιος Βλάσιος, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Δημήτριος και Άγιος 
Αθανάσιος47

Όσον αφορά τον μοναχισμό, υπάρχουν μαρτυρίες ή καλύτερα ενδείξεις για 

την ύπαρξη μοναστηριών στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας ήδη από την

πρωτοχριστιανική περίοδο. Κάποια κτίσματα του 4ου και 5ου αιώνα σε ρυθμό 

βασιλικής στην Τριταία και το Λεόντιο, σε θέσεις δηλαδή που διέθεταν πόσιμο νερό 

και γόνιμο έδαφος, ενδεχομένως να αποτελούσαν τα καθολικά μοναστηριών. Από την 

εποχή της εικονομαχίας και έπειτα οι Θεσσαλονικείς μοναχοί Συμεών και Θεόδωρος 

ιδρύουν την μονή της Θεοτόκου στο Μέγα Σπήλαιο και από τότε σημειώνεται 

άνθηση του μοναχισμού στην Αχαΐα με την άφιξη πλήθους μοναχών από τη  νότια 

Ιταλία. Από εκεί και πέρα στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια ιδρύονται πολλά 

ασκητήρια και νέες μοναστικές εγκαταστάσεις. Κατά την Ά Τουρκοκρατία (1458-

1685) δεν υπάρχει αναφορά σε δημιουργία νέων μονών. Υπάρχει μόνο μια μαρτυρία 

ότι πριν την ενετοκρατία λειτουργούσε κοντά στο χωριό Ράχοβα γυναικείο 

μοναστήρι. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Εμμανουήλ Σκαρπέτης, αναφέροντας 

συγκεκριμένα ότι σώζονταν επί των ημερών του (μέσα 18ου αιώνα) ερείπια αυτού το 

μοναστηριού48. Κατά την Ενετοκρατία (1685- 1715) ακολουθήθηκε μια θρησκευτική 

πολιτική που ευνόησε την ανακαίνιση ή και την δημιουργία νέων μονών (μονή 

Φενεού, το ασκητάριο των Αγίων Πάντων Ακράτας – «Παλαιομονάστηρο»). 

Αργότερα κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία (1715 – 1821) και λόγω της  

                                                          
47 Κ. Θ. Κυριακόπουλου, Η εκκλησιαστική περιουσία των Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε δύο 
απογραφές, «Επετηρίς των Καλαβρύτων» τ. Θ΄,  (1977),  σσ. 155-200

48 Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 131
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εμπορευματικής κίνησης των προϊόντων της υπαίθρου υπήρξε μια άνθηση της 

οικονομίας της περιοχής, που οδήγησε και τα μοναστήρια σε κάπως καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται η τέχνη της αγιογραφίας. 

Πολλοί ναοί και καθολικά ναών αγιογραφούνται από συνεργεία ζωγράφων, τοπικών 

(σχολή Νεζερών)49 και ξένων από την Ήπειρο ή άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. 

Αργότερα μετά την αποτυχία των ορλωφικών (1770), αλλά και την παράλληλη 

επιδημία της πανώλης τα μοναστήρια λεηλατούνται και ερημώνονται. Αυτή η 

δυσμενής κατάσταση λειτουργεί θετικά στην ενεργοποίηση του υπόδουλου γένους 

στον αγώνα για εξέγερση. Τα μοναστήρια της Αιγιαλείας και γενικότερα της Αχαΐας 

συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό, αφού γίνονται χώροι συγκέντρωσης των αγωνιστών, 

αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών. Όσα μοναστήρια γλύτωσαν το μένος των 

Τούρκων ανακατασκευάστηκαν και αποτελούν μέχρι σήμερα την θρησκευτική και 

πολιτιστική κληρονομιά της Αχαΐας50.

                                                          
49 Θα γίνει σχετική μνεία στο 6ο Κεφάλαιο «Ο ζωγράφος Αντώνιος».

50 Μυρτώ Γεωργοπούλου- Βέρρα, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της Αχαΐας, ό.π., σσ. 15 
έως 19
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Α΄. Διευκρινήσεις για τους όρους: «Παλαιομονάστηρο» , «Νέα Μονή». Κώδικες-

ενθυμήσεις της Μονής.

i. Το «Παλαιομονάστηρο» και η  Μονή της Αγίας Τριάδας.

Πλησίον του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας και μάλιστα σε απόσταση 

μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει ένας μικρός ναός αφιερωμένος στους Αγίους 

Πάντες. Η ακριβής του χρονολόγηση δεν είναι γνωστή. Από την παλαιότητα του 

κτίσματος, τη θέση του (κάτω από τον βράχο) σε σχέση με την Μονή της Αγίας 

Τριάδας, αλλά και την αναφορά του Φιλάρετου Αντύπα51, ανάγουμε την ανέγερση 

του τον 17ο αιώνα.

Οι βασικότερες πηγές μας ο Αθανάσιος Φωτόπουλος, ο Φιλάρετος Αντύπας 

και η Αναστασία Κουμούση χρησιμοποιούν τον όρο «παλαιομονάστηρο» για τον ναό 

των Αγίων Πάντων. Πρόκειται για τον αρχικό πυρήνα της Μονής της Αγίας Τριάδας. 

Παρατηρούμε ότι και οι τρεις αποδίδουν τον όρο «παλαιομονάστηρο» στους ντόπιους 

κατοίκους52. Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για μοναστήρι, αλλά για κυριακό 

με ασκητές μοναχούς53. Συνεπώς, το προσωνύμιο αυτό σχηματίζεται προφανώς 

μεταγενέστερα, για να μη συγχέεται το ασκητάριο των Αγίων Πάντων με τη μονή της 

Αγίας Τριάδας. Τον όρο αυτό (παλαιομονάστηρο) θα χρησιμοποιούμε και εμείς στην 

αναφορά μας για τον ναό των Αγίων Πάντων. Σημειώνουμε ότι μια τέταρτη πηγή 

μας, ο Νικόλαος Πιέρρος, στην έρευνά του για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στα 

Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών αναφερόμενος στο 

                                                          
51 «Η ιστορία του παλαιομονάστηρου του βράχου του Πορωβιτσιάνικου βουνού παραμένει 
άγνωστος. Πιθανόν προ του 1600  κατά την παράδοσιν να κτίσθηκε από μοναχούς καταδιωγμένους». 
Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 8 πρβλ και  «Ίσως τον 17ο αιώνα να δημιουργήθηκαν τα πρώτα 
ασκηταριά στις σπηλιές». Αναστασία Κουμούση, ό.π., σ. 107

52 «Το ναΰδριο αυτό…των αγίων Πάντων…αποκαλούνταν από τους πλησιόχωρους 
«Παλιομονάστηρο». Αθ. Φωτόπουλου, ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 151

53 «Τα διάφορα φυσικά σπήλαια εχρησίμευσαν κατά την παράδοση ως ασκητάρια μοναχών». Στο 
ίδιο
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Παλαιομονάστηρο, το χαρακτηρίζει απλώς «παρεκκλήσι» της Μονής της Ακράτας54. 

Αυτή είναι και η μοναδική του αναφορά στο ασκητάριο των Αγίων Πάντων.

ii. Κώδικες – ενθυμήσεις

Προτού αναφερθούμε στην ίδρυση του μοναστηριού είναι σκόπιμη μια 

διευκρίνιση γύρω από τις πηγές μας, τους κώδικες και ενθυμήσεις, που αναφέρονται 

στην ανέγερση της μονής, μιας και στη πορεία της έρευνας προέκυψε σημαντική 

προβληματική σχετικά με το χρόνο ίδρυσης της μονής. Διευκρινίζουμε ότι δεν 

πρόκειται για άμεσες πηγές, δε βρέθηκε δηλ. το πρωτότυπο κείμενο σε καμιά από τις 

πηγές μας, αλλά αυτές υπάρχουν στις εργασίες και τα πονήματα ερευνητών που 

ασχολήθηκαν με το μοναστήρι, όπως του Φωτόπουλου και του Αντύπα. Ειδικότερα, ο 

«μικρός Κτητορικός Κώδικας» σώζεται στα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου 

Πελοποννησιακών Σπουδών. Η αναφορά μας στους κώδικες – ενθυμήσεις θα γίνει με 

τη χρονολογική σειρά που εμφανίζονται.

Η πηγή Α΄, ένα ιστορικό χειρόγραφο έγγραφο του 1706 γραμμένο με 

ποιητικό τρόπο, το οποίο φυλασσόταν σε κορνίζα στην αίθουσα υποδοχής της μονής. 

Η σύνταξη του κτιτορικού αυτού εγγράφου έγινε πάνω σε παλιό χάρτη55 από τον 

ιερομόναχο- κτήτορα της Μονής Αμβρόσιο. Παραθέτουμε το κείμενο:

«Αψς΄ έτος σωτήριον οκτωβρίου κβ΄

εις δόξαν και προσκύνησιν της Αγίας Τριάδος

της παντουργού θεότητος και τριφεγγούς Μονάδος

έγινε τούτη η μονή χρόνους εις τους χιλίους

από Χριστού γεννήσεως εξ και επτακοσίους

με κόπου και με συνδρομή τα αχρείου Αμβροσίου

                                                          
54 «Τέλος στη Μονή Αγ. Τριάδος Πύργου Ακράτας, εκτός του καθολικού, αγιογράφησε στη συνέχεια 
και το παρεκκλήσι της των Αγίων Πάντων, κείμενο σε μικρή απόσταση μέσα σε σπηλιά στη βάση 
απότομου βράχου». Νικ. Πιέρρος, «Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας» στο Ιστορικά Κορινθιακά 
Μοναστήρια, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών, ό.π., σ. 444

55 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 15
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του παραβάτου των σεπτών εντολών Κυρίου»56.

Η πηγή Β΄, μια ενθύμηση του 1706 (;) από τον κτήτορα Αμβρόσιο (;) σε 

συνέχεια του κειμένου της πηγής Α΄, γράφει τα εξής:

«Εις τους – αψς (1706) άρχισε να κτίζεται ετούτο το ελάχιστον μοναστήριον

Και ονομάζεται Αγίας Τριάς, το επίκλην κολονήτης, κοντά εις τα χωρία

πύργου και πορωβίτσαν και είναι του πύργου σύνορον και περιοχή της 

βοστήτζας και επαρχίας της Κορίνθου, και είτανε αρχιερέας ο πανοσιώτατος 

κυρ Γρηγόριος ο Νοταράς. Οι μοναχοί δε όπου άρχισαν ετούτο, είσαν ο 

γράψας ταύτα ελάχιστος Αμβρόσιος από χωρίον Βελλά, υιός Σπηλιώτου και 

Παναγιώτας και Σαμουήλ μοναχός εκ νήσου Τζιρίγου και εις τον δεύτερον 

χρόνον ήλθε και Ιωάσαφ από χωρίον ποταμίαν και ο Δανιήλ από χωρίον 

αρφαρά και εδούλευσαν και αυτοί ωσάν τους πρώτους. Ύστερον ήλθαν και 

άλλοι ο Νίκων από χωρίον τζιβλόν και Άνθιμος ο ιερομόναχος από χωρίον

άνω ποταμιά, ο Καλλίνικος από χωρίον Ζάχουλη και άλλα παιδιά και όλοι 

εκοπίασαν, ότι δεν εκτίσθη εις ένα καιρόν αλλά ολίγον ολίγον και ύστερα εις 

χρόνους πολλούς ήλθε και ο παπάς Ιερεμίας από χωρίον ποταμία και ο παπά 

Παρθένιος από τον τζηβλόν και ο παπάς Σάββας και ο Δομέτιος από χωρίον 

πύργον ακόμη ήλθεν και ο Ιγνάτιος και άλλα παιδία από άλλα χωρία»57.

                                                          
56 Όπως μας πληροφορεί ο Φωτόπουλος η πηγή Α΄ προέρχεται από το ιστορικό αρχείο της 
οικογένειας Παπαδόπουλου Δημητρίου από την Βελά Αχαΐας. Παραχωρήθηκε ευλαβώς προς την 
Ιερά Μονής Αγίας Τριάδος εν Ακράτα και αποτελεί από τις σπουδαιότερες κληρονομιές της. Παλαιό 
αντίγραφο της χειρόγραφης αυτής σημείωσης σώζεται μέχρι σήμερα. Το κείμενο περιέχεται και στην 
μελέτη του Φιλάρετου Αντύπα για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Ακράτας στη σελίδα 16

57 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σσ. 16, 17 και πρβλ. Φωτόπουλου Αθαν., Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 156  
και 157 
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Μολονότι οι Φωτόπουλος – Αντύπας αναφέρουν ως συντάκτη της 

συγκεκριμένης ενθύμησης τον ιερομόναχο Αμβρόσιο, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές 

ενστάσεις για τον συντάκτη και τη χρονολόγηση της συγκεκριμένης ενθύμησης, οι 

οποίες  προκύπτουν μέσα από το ίδιο το κείμενο. Καταρχήν στην πηγή Β΄ δίνονται 

παραπάνω πληροφορίες για την τοποθεσία (το επίκλην κολονήτης, κοντά εις τα χωρία 

πύργου και πορωβίτσαν) της Μονής, καθώς και για το χρόνο κτίσης της (είτανε 

αρχιερέας ο πανοσιώτατος κυρ Γρηγόριος ο Νοταράς). Δεύτερο στοιχείο είναι οι 

επιπλέον πληροφορίες που δίδονται για τον κτήτορα Αμβρόσιο (από χωρίον Βελλά, 

υιός Σπηλιώτου και Παναγιώτας), οι οποίες δεν αναφέρονται στην πηγή Α΄. Το τρίτο 

και σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι ο συντάκτης της ενθύμησης αναφέρεται και σε 

άλλα πρόσωπα που στελέχωσαν το μοναστήρι  (εις τον δεύτερο χρόνο ήλθε ο 

Ιωάσαφ…), τα οποία προστέθηκαν στο δυναμικό της μονής μετά από πολλά χρόνια 

(και ύστερα εις χρόνους πολλούς ήλθε και ο παπάς Ιερεμίας). Συνεπώς, η ενθύμηση 

αυτή σίγουρα αποτελεί έγγραφο μεταγενέστερο του έτους 1706 και ο συντάκτης πολύ 

πιθανόν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Αμβρόσιο της πηγής Α΄. 

Η πηγή Γ΄, ο «μικρός» Κτητορικός Κώδικας58, είναι έγγραφο του 1708 και  

αναφέρεται στο ναό των Αγίων Πάντων (παλαιομονάστηρο). Παραθέτουμε ολόκληρο 

το απόσπασμα από τον κτητορικό κώδικα, όπως αυτό σώζεται από τα Πρακτικά του 

Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (1981-1982). Πανομοιότυπο του 

μικρού Κώδικα σώζεται στο βιβλίο του Αθ. Φωτόπουλου «Ο Πύργος της Ακράτας 

και η Μονή της Αγίας Τριάδας». Υποθέτουμε ότι ο χαρακτηρισμός «μικρός» 

κώδικας,  ίσως, χρησιμοποιήθηκε σε αντιδιαστολή προς τον μεγάλο κώδικα της 

Μονής του 1835, ο οποίος και αποτελεί μέρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 

για τον οποίο λόγος θα γίνει στο σχετικό κεφάλαιο. Παραθέτουμε το κείμενο του 

μικρού κτητορικού κώδικα:

«Εις αψή. Εις αυτόν τον χρόνο αρχίσαμεν το κτήριον 

το ασβεστωτόν οπού είναι εις τον βράχον απουκάτω. 

                                                          
58 Π.Δ. Παπαδόπουλου – Παπαργυριάδη, Ο μικρός κτητορικός κώδιξ της παρά την Ακράταν μονής 
Αγίας Τριάδος, «Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών», τ. Γ΄, Αθήναι 1981-
82, σ. 321
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Και έβαλεν ο κυρ Θιόλακτος (θεοφύλακτος) Ρουφογαλής

από χωρίον Πύργον ριάλια 10 κι εγράφτη εις την παρρησίαν, 

ο οποίος Θεοφύλακτος και εις όλους τους τρόπους είναι βοηθός μας.

Ακόμη και ο κυρ Αναγνώστης Σεριώνης από χωρίον Βαλιμή, 

το όνομά του Ζαφείρης, 

έβαλε ριάλια ομοίως 10 και αυτός έτσι μνημονεύεται παρρησία. 

Εις αυτό το κτήριον έβαλε και ο παπά κυρ Γρηγόριος

από χωρίον Βελλά ριάλια 10, και αυτός ομοίως εγράφτη παρρησία.

Και ο παπά κυρ Φιλιππάκης από χωρίον Βελλά 

φλωρί ένα και εγράφτη πρόθεσιν».

Στην προβληματική που αναπτύσσεται στο ακόλουθο υποκεφάλαιο Β΄ 

σχετικά με το χρόνο κτίσης του παλαιομονάστηρου και της μονής Αγίας Τριάδας, η 

παραπομπή μας στους κώδικες και ενθυμήσεις της Μονής θα γίνεται με τους όρους 

«πηγή Α΄, Β΄ και Γ΄» , όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω, προς βοήθεια του 

αναγνώστη.

Β΄   i) Ο ναός των Αγίων Πάντων – Το Παλαιομονάστηρο

Όπως προαναφέραμε, κοντά στα 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ακράτας 

προς το δρόμο για τη Ζαρούχλα και σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρα βρίσκεται το 

μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Είναι κτισμένο σε ένα καταπράσινο τοπίο στη θέση 

Κολωνίτη ή Πορί κοντά στο Ποροβιτσιανό βουνό. Ο προσκυνητής είναι σε θέση να 

θαυμάσει την καταπράσινη περιοχή (ό,τι απέμεινε δηλαδή από τη πρόσφατη 

πυρκαγιά του 2000 και ως εκ θαύματος σώθηκε τότε το μοναστήρι, χάρης των 

προσευχών των γεροντισσών) με τις καλλιεργήσιμες της μονής εκτάσεις αμπελιών 

και ελαιών που περιβάλλουν το χώρο. Από το μοναστήρι αντικρίζει κανείς τα χωριά 

Κάλαμο και Βούτσιμο. 
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Η επιλογή της θέσης έγινε από τους κτήτορες μοναχούς, προκειμένου να μην 

γίνεται αντιληπτή η μονή από τη θάλασσα και με αυτό τον τρόπο να έχει περισσότερη 

ασφάλεια από πειρατές και άλλους επιδρομείς. Κατά τους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας, οπότε και ιδρύεται η μονή, το αίσθημα της ασφάλειας ήταν ιδιαίτερα 

κλονισμένο με αποτέλεσμα οι ντόπιοι χριστιανοί να αναζητούν ασφαλές και ειρηνικό 

τόπο, προκειμένου να χτίσουν το πνευματικό και λατρευτικό τους χωνευτήρι. Στους 

δύσκολους χρόνους της επανάστασης η Μονή θα αναδειχθεί σε πραγματικό 

καταφύγιο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και θεραπευτήριο των ψυχών τους, 

καθώς και ηθικό στήριγμα της αγωνιστικότητας των επαναστατών. 

Η αρχική θέση της Μονής της Αγίας Τριάδας δεν ταυτίζεται με αυτή που 

αντικρίζουμε σήμερα. Ο αρχικός πυρήνας της Μονής, ένα ναΰδριο  διαστάσεων 6,2  * 

3μ.59, κείτεται περί τα 136 μέτρα βορειοδυτικά του σημερινού καθολικού σε φυσικό 

κοίλωμα κάτω από υψηλό βράχο. Ο ναός αυτός είναι αφιερωμένο στους Αγίους 

Πάντες. Μετά την ανοικοδόμηση του ναού κτίστηκαν μικρά κελιά και άλλες 

εγκαταστάσεις στο πλάι και πάνω από το νάρθηκα σε μικρές σπηλιές 50 μ. πάνω από 

το βράχο, στα οποία ανέβαιναν με ξύλινη σκάλα60. Μία από αυτές σώζεται έως 

σήμερα μπροστά στο στόμιο του ασκηταρίου. Στη βάση της σκάλας υπάρχει ακόμα 

πηγή με πόσιμο νερό, απαραίτητο στοιχείο για τη διαβίωση των μοναζόντων. Μέχρι 

και σήμερα σε οστεοφυλάκιο πλησίον του ναού σώζονται τα λείψανα των παλαιών 

και ευσεβών αυτών ασκητών και ερημιτών. 

ii) Η προβληματική για το χρόνο κτήσης του Παλαιομονάστηρου.

Για το χρόνο ίδρυσης του παλαιού αυτού κτίσματος οι απόψεις των 

ερευνητών και μελετητών της εν Ακράτα μονής της Αγίας Τριάδας διχάζονται. Η πιο 

παλιά και έγκυρη πηγή (για το ναό)  που διαθέτουμε, ο μικρός κτητορικός κώδικας, η 

πηγή Γ΄, κάνει λόγο για δημιουργία του ναού το έτος 1708 με ιδρυτή τον ιερομόναχο 

Αμβρόσιο. 

                                                          
59 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή της Αγίας Τριάδος, Κοινότητας Πύργου, Αθήναι 
1987, σ. 151

60 «Παρά τον νάρθηκα του ναού και εις μικρά σπήλαια του υπερκείμενου βράχου, εις τα οποία 
ανήρχοντο δια κινητών κλιμάκων, εδημιουργήθησαν τα κελλία και οι λοιπές εγκαταστάσεις της
μικράς μονής». Αθανασίου Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., Τόμος Ά, σ. 156
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Την χρονολογία 1708 ως έτος κτίσης του ναϋδρίου των Αγίων Πάντων 

φαίνεται να αποδέχεται ο Αθανάσιος Φωτόπουλος στο έργο του «Ο Πύργος της 

Ακράτας και η μονή της Αγίας Τριάδος»61 .  Στο άλλο βραβευμένο έργο του, όμως,  

«Ανατολική Αιγιαλεία» ο καθηγητής Φωτόπουλος θεωρεί ως χρόνο κτίσης του 

ναϋδρίου των Αγίων Πάντων το έτος 170662. Μάλιστα ο Φωτόπουλος στηρίζει την

άποψη του στο γεγονός ότι δεν αναγράφεται η μονή κατά την ενετική απογραφή των 

ετών 1696 και 170063. Το ίδιο έτος (ήτοι 1706) χρησιμοποιεί προκειμένου να ορίσει 

τη χρονιά ίδρυσης της Μονής της Αγίας Τριάδας, όπως παρουσιάζεται στη πηγή Α΄. 

Συνεπώς, ο Φωτόπουλος δέχεται τη διετία ανάμεσα στο 1706 και το1708 ως το χρόνο 

κτίσης της παλαιομονάστηρου και της Μονής Αγίας Τριάδας.  

Το 1708 ως χρόνο έναρξης των εργασιών του ναού των Αγίων Πάντων 

υποστηρίζει και  η Αναστασία Κουμούση στο συλλογικό τόμο με θέμα «Βυζαντινά 

και Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της Αχαΐας» υπό την αιγίδα της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάτρα 2006». Στο πρώτο μέρος της εργασίας της με 

τίτλο «Μονή Αγίας Τριάδας – Παλαιομονάστηρο» μνημονεύει από τη μια μεριά τον 

κώδικα του 1708 (πηγή Γ΄), ως έτος κτίσης των Αγίων Πάντων, και παράλληλα 

αναφέρεται στις πηγές Α΄ και Β΄. Στο δεύτερο μέρος «Μονή Αγίας Τριάδας – Νέα 

Μονή», δεν υπάρχει αναφορά σε πηγές για το χρονικό της κτήσης της «Νέας 

Μονής».  Συνεπώς η κα Κουμούση συγχέει τις δύο πηγές64 και δέχεται το ίδιο 

χρονικό διάστημα, ήτοι από το 1706 έως το 1708, για την ανέγερση και των δύο 

μονών65.  

Η άλλη άποψη των ερευνητών τοποθετεί την αρχή της ιστορίας του 

παλαιομονάστηρου γύρω στα 1600. Αυτό μας αναφέρει ο λόγιος αρχιμανδρίτης 

                                                          
61 «Η ανέγερσή του άρχισε στα 1708, όπως μαρτυρεί μία ενθύμηση καταχωρισμένη στον σωζόμενο 
κτητορικό κώδικα της μονής». Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 151

62« Η κτίσης αυτής (της παλαιάς μονής) έγινε το 1706, αλλά ήρχισε να κτίζεται νέα μονή εις 
απόστασιν 140 μέτρων περίπου βορειοδυτικώς της πρώτης». Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, 
ό.π., σ. 156

63 Βλέπε υποσημείωση αριθμ. 280 στο Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 156

64 «Το Παλαιομονάστηρο ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Αμβρόσιο το 1708 σύμφωνα με τον κτιτορικό 
κώδικα της μονής, στον οποίο όμως ενθύμηση που έγραψε ο ίδιος ο κτίτορας αναφέρει ως έτος 
ίδρυσης το 1706». Αναστασία Κουμούση, ό.π., σ. 107

65 Στο ίδιο, σ. 107
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Φιλάρετος Αντύπας στην έρευνα του γύρω από το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος66. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αντύπα οι πρώτοι ερημίτες μοναχοί, αφού επέλεξαν αυτόν 

τον βραχώδη τόπο για πνευματική τους παλαίστρα, έκτισαν πρώτα από όλα αυτόν τον 

λατρευτικό χώρο, προκείμενου να μετέχουν των θείων μυστηρίων και να λατρεύουν 

μετά των αγίων Πάντων τον Τριαδικό Θεό. Ο ίδιος συγγραφέας στην αναφορά του 

για τα περιουσιακά της πρώτης μονής67, κάνει λόγο για ένα παλαιό Ευαγγέλιο με 

χρονολογία έκδοσης το 1671 και τόπο έκδοσης την Βενετία. Μόνο ο χρόνος έκδοσης 

του Ευαγγελίου δεν είναι ενδεικτικός του χρόνου κτήσης του παλαιού μοναστηριού. 

Παρόλα αυτά στη δεύτερη σελίδα του ιερού βιβλίου υπάρχει ιδιόγραφη σημείωση 

ενός μοναχού ονόματι Παπαγεωργάκης του Γκλαρή, ο οποίος φαίνεται να αγόρασε 

από έναν άλλο μοναχό τον Θεοχάρη το έτος 1681 το θείο Ευαγγέλιο. Από αυτή τη 

χειρόγραφη σημείωση ο Αντύπας υποθέτει την ύπαρξη μοναχών το έτος 1681 στη 

θέση που βρίσκεται σήμερα το Παλαιομονάστηρο. 

«Ετούτο το θείον και ιερόν ευαγγέλιον

είναι του παπαγεωργάκη του Γκλαρή 

όπου το αγόρασε από το Θεοχάρι

δια ριάλια Τρία και όποιος το εξελεώση 

να είναι αφορισμένος και ασυγχώρητος 

και τα εξής – 1681- -Ιουνίου 15-»68

                                                          
66 «Η ιστορία του παλαιομονάστηρου του βράχου του Πορωβιτσιάνικου βουνού παραμένει 
άγνωστος. Πιθανόν προ του 1600 μ. Χ., κατά την παράδοσιν, να κτίσθηκε από μοναχούς 
καταδιωγμένους… εκεί εμπρός εις το άνοιγμα του μικρού σπηλαίου που ευρίσκεται εις την ρίζα του 
απότομου βράχου με την κατακόρυφον όψιν απεφάσισαν να κτίσουν την Μονήν.  Ανωκοδόμησαν 
πρώτον επί της σπηλιάς του βράχου τον Ναόν των αγίων Πάντων διά να λατρεύουν μετά των αγίων 
τον θεόν της αγιότητας και της αγάπης. Μετά την ανοικοδόμησιν  του Ναού έκτισαν τα κελλιά των 
δίπλα του Νάρθηκα και άνω του ναού εις τα υπερκείμενα μικρά σπήλαια που ευρίσκοντο εις ύψος 
50 περίπου μέτρων άνω του Ναού και ανείρχοντο με ξύλινην σκάλαν». Φιλαρέτου Αντύπα , ό.π., σσ. 
8, 9

67 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π, σ. 11

68 Στο ίδιο, σ. 11
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Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα για την ύπαρξη μοναχών τον 17ο

αιώνα, εφόσον δεν κατονομάζεται πουθενά στη σημείωση η μονή. Ενδέχεται, 

δηλαδή, το Ευαγγέλιο να μεταφέρθηκε στη μονή  από τον μοναχό Παπαγεωργάκη και 

όχι να αγοράστηκε στη Μονή.

Συμπερασματικά: 

Αφού εκθέσαμε προηγουμένως τις απόψεις των ερευνητών και μελετητών γύρω 

από τον χρόνο κτίσης του παλαιομονάστηρου και της Μονής της Αγίας Τριάδας, 

κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε και τη δική μας άποψη. 

1. Δύο διαφορετικές πηγές, ο μικρός κτητορικός κώδικας της Μονής (πηγή Γ΄) 

και το έμμετρο κτητορικό κείμενο (πηγή Α΄), αναφέρουν, με διαφορά δύο

ετών, τον ίδιο χρόνο κτήσης για το παλαιομονάστηρο (1708) και για το 

καθολικό της Αγίας Τριάδας (1706). Δε βρίσκουμε αιτιολογία για την οποία 

το ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής να αποφάσισε δύο εκ νέου ανεγέρσεις 

ναών στις αρχές του 18ου αιώνα, ήτοι 1706 και 1708. Ίσως κάποιο άλλο νόημα 

και κάποια άλλη σύνδεση να υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά σημαντικότερα 

για την ιστορία του μοναστηριού έγγραφα. Επίσης, θα πρέπει να 

αποκλείσουμε την περίπτωση το Παλαιομονάστηρο να είναι μεταγενέστερο

της Μονής Αγίας Τριάδας. Η μικρή απόσταση των δυο καθολικών μεταξύ 

τους, καθώς και η θέση του Παλαιομονάστηρου κάτω από το βράχο είναι 

δηλωτική της προΰπαρξης του τελευταίου, του ναϋδρίου δηλαδή των Αγίων 

Πάντων, έναντι του καθολικού της Αγίας Τριάδας.

Θα πρέπει  να δεχτούμε την άποψη του Φιλάρετου Αντύπα, για εγκατάσταση 

των μοναχών στις αρχές του 17ου αιώνα στο βραχώδη τόπο του 

ποροβιτσιάνικου όρους, ως την πιο σωστή και λογική. Το πρώτο μέλημα των 

μοναχών δε θα πρέπει να ήταν άλλο παρά η ανέγερση του λατρευτικού τους 

χώρου, γιατί ως γνωστόν ο μοναχός περισσότερο νοιάζεται για την τέλεση 

των μυστηρίων και την ένωσή του με το Θεό, παρά που την κεφαλήν κλίνη. 

Γι’ αυτό το λόγο και έκτισαν το ναό τους σε αυτό το φυσικό κοίλωμα που 

σχηματίζει ο βράχος. Ακριβώς από πάνω σε ανοίγματα (σχισμές) του βράχου 

και σπηλιές διαμόρφωσαν πρόχειρα τα κελιά τους, μερικά από τα οποία 

σώζονται στις μέρες μας. Ακόμα και σήμερα με δυσκολία διακρίνει κανείς 
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από το δρόμο το μικρό  ναό. Η ησυχία, λοιπόν, που διέθετε αλλά προπάντων η 

φυσική προστασία από επίδοξους επιδρομείς και πειρατές ήταν παράγοντες 

που επέδρασαν θετικά στην επιλογή αυτού του χώρου από τους πρώτους 

μοναχούς. Αφού, λοιπόν, πρώτα κτίσθηκε ο ναός και έπειτα διαμορφώθηκαν 

τα σπηλαιώδη κελιά69, πώς είναι δυνατόν να κτίσθηκε παράλληλα και σε 

κοντινή επίπεδη έκταση (μόλις 140 μέτρα) η κύρια Μονή; Σημειωτέον, ότι η 

Πελοπόννησος το 1706 τελούσε  υπό ενετική κατοχή, συνεπώς υπήρχε 

γενικότερη οικονομική δυσχέρεια. Ακόμα και οι κάτοικοι που δώρισαν 

περιουσίες και πρόσφεραν τον οβολό τους στο μοναστήρι70 δε θα 

συμφωνούσαν στην εκ νέου ανέγερση δύο διαφορετικών ναών στον ίδιο 

μάλιστα χώρο. 

2. Ο αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας δε κάνει καθόλου μνεία στο μικρό 

κτιτορικό κώδικα. Αντίθετα μονάχα μνημονεύει το με ποιητικό τρόπο 

γραμμένο από τον ιερομόναχο Αμβρόσιο χειρόγραφο περί της ιδρύσεως της 

Μονής Αγίας Τριάδος, ως βασική κτιτορική πηγή (δηλ. την πηγή Α΄).  Καίτοι 

γνώριζε το περιεχόμενο του μικρού κώδικα από το αρχείο του 

Παπαδόπουλου, ο Αντύπας το αποσιώπησε. Ενδεχομένως να μην ήθελε να 

δημιουργηθεί σύγχυση στους αναγνώστες σχετικά με το χρόνο ίδρυσης των 

Αγίων Πάντων. Το πιθανότερο είναι να θεώρησε τον μικρό κώδικα του 1708

(πηγή Γ΄) ως πηγή που αναφερόταν σε εργασίες αποκατάστασης και όχι 

ίδρυσης του Παλαιομονάστηρου.

3. Η μεταγενέστερη κατά δύο χρόνια (1708) κτητορική μαρτυρία του 

Παλαιομονάστηρου (πηγή Γ΄) οδηγεί στην υπόθεση μας ότι το πιθανότερο 

είναι το έτος 1708 να ανακατασκευάστηκε  ο ναός των Αγίων Πάντων και όχι 

να κτίσθηκε από την αρχή. Ίσως ο ίδιος λόγος, που ανάγκασε τους 

φωτισμένους μοναχούς να μεταφερθούν 140 μέτρα δυτικότερα της παλαιάς 

                                                          
69 Σε αυτό συμφωνεί και ο καθηγητής Φωτόπουλος στο Ανατολική Αιγιαλεία βλέπε παραπάνω 
υποσημείωση αριθμ. 2

70 «Και έβαλεν ο κυρ Θιόλακτος (θεοφύλακτος) Ρουφογαλής από χωρίον Πύργον ριάλια 10 κι 
εγράφτη εις την παρρησίαν, ο οποίος Θεοφύλακτος και εις όλους τους τρόπους είναι βοηθός μας.
Ακόμη και ο κυρ Αναγνώστης Σεριώνης από χωρίον Βαλιμή, το όνομά του Ζαφείρης, έβαλε ριάλια 
ομοίως 10 και αυτός έτσι μνημονεύεται παρρησία. Εις αυτό το κτήριον έβαλε και ο παπά κυρ 
Γρηγόριος από χωρίον Βελλά ριάλια 10, και αυτός ομοίως εγράφτη παρρησία. Και ο παπά κυρ 
Φιλιππάκης από χωρίον Βελλά φλωρί ένα και εγράφτη πρόθεσιν». Απόσπασμα από τον μικρό 
κτιτορικό κώδικα.
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θέσης κάτω από το βράχο, δηλαδή οι κατολισθήσεις, να προκάλεσε φθορές 

στο ναό των Αγίων Πάντων. Έτσι, το 1708 επισκεύασαν τον πρώτο πυρήνα 

του μοναστηριού, τον παλαιό ναό των Αγίων Πάντων, για να θυμούνται 

πάντοτε, τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν οι προγενέστεροι κτήτορες της 

μοναστικής εν Ακράτα κοινότητας. 

4. Ο καθηγητής Φωτόπουλος στο άλλο σύγγραμμά του με τίτλο «Ο Πύργος της 

Ακράτας και η Μονή της Αγίας Τριάδος», φαίνεται να προβληματίζεται

σχετικά με το χρόνο ίδρυσης των δύο κτισμάτων, του ναού των Αγίων 

Πάντων και της Μονής της Αγίας Τριάδας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ναι 

μεν είναι λογικό να υποθέσει κάποιος, ότι η Μονή είναι μεταγενέστερο κτίσμα 

από αυτό του βράχου, αλλά η πηγή για την ίδρυση του Παλαιομονάστηρου 

αναφέρει ως χρόνο κτίσης του, το έτος 1708, δύο χρόνια δηλαδή μετά το έτος 

ανέγερσης (1706) της κύριας Μονής71. Αυτά τα ερωτήματα που 

απασχολούσαν τον Φωτόπουλο, ενισχύουν τη δική μας άποψη για 

ανακατασκευή του παλαιού ασκηταρίου το 1708 και όχι για εκ βάθρων 

ανέγερση.

5. Επανερχόμαστε στην πηγή Γ΄ για μια γλωσσική προσέγγιση και ανάλυσή της. 

Αναφέρει, λοιπόν, η ιστορική μαρτυρία ότι «εις τον αψή αρχίσαμεν το κτήριον 

το ασβεστωτόν οπού είναι εις τον βράχον απουκάτω». Καταρχήν δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι ο κτητορικός αυτός κώδικας αναφέρεται στο ναό των Αγίων 

Πάντων (Παλαιομονάστηρο), αφού ο συντάκτης του εγγράφου μας δίνει την 

ακριβή τοποθεσία (εις τον βράχον απουκάτω), αλλά και σύντομη περιγραφή 

του κτιρίου (ασβεστωτόν). 

Στην πηγή Α΄, διαβάζουμε με σαφήνεια για το ξεκίνημα της ανέγερσης της 

Μονής της Αγίας Τριάδας: «εις τους αψς΄ άρχισε να κτίζεται ετούτο το 

ελάχιστον μοναστήριον … Αγία Τριάς …». Η ίδια σαφήνεια δε φαίνεται να 

υπάρχει στην πηγή Γ΄, που από την πλειονότητα των ερευνητών θεωρείται ως 

η κτιτορική πηγή του ναϋδρίου των Αγίων Πάντων. Η φράση «εις αυτόν τον 

χρόνον αρχίσαμεν το κτήριον» δε μπορεί να θεωρηθεί ότι εννοεί ξεκάθαρα την 

εκ βάθρων ανέγερση του ναού των Αγίων Πάντων. Παράλληλα, στη πηγή Β΄ 

                                                          
71 «Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς, ότι η κυρίως μονή είναι μεταγενέστερο κτίσμα, αν και παλαιά 
(;) πηγή που έχει εκδοθεί αποσπασματικά, αναφέρει το έτος 1706. Από αυτή την πηγή 
πληροφορούμαστε και τα σχετικά με την ίδρυση της μονής». Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, 
ό.π., σσ. 152, 153
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διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για την ανέγερση του κτιριακού μοναστικού 

συγκροτήματος δεν  αποπερατώθηκαν την ίδια χρονιά «αλλά ολίγον ολίγον»72. 

Θα μπορούσαμε να πούμε, επομένως, ότι  το έγγραφο του 1708, η πηγή Γ΄, 

αναφέρεται στις εργασίες (αρχίσαμεν το κτήριον) που γίνονταν την περίοδο 

αυτή για τη σύσταση της μονής της Αγίας Τριάδας, αλλά και την 

αποκατάσταση ή ανακαίνιση των ήδη παλαιών ή κατεστραμμένων κτισμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου και του ναού των Αγίων Πάντων και δεν αποτελεί σε 

καμιά περίπτωση αποδεικτικό για την ανέγερση του Παλαιομονάστηρου.

Καταλήγουμε να δεχτούμε τη θέση του Φιλάρετου Αντύπα για  εγκατάσταση 

της μικρής αρχικά μοναστικής κοινότητας στον βράχο γύρω στις αρχές του 17ου

αιώνα. Το μέρος, και λόγω του φυσικού κοιλώματος στο βράχο, τους έδωσε τη 

δυνατότητα να ιδρύσουν τον πρώτο ναό στην περιοχή, τον ναό των Αγίων 

Πάντων, ενώ οι σπηλιές λειτούργησαν ως τα πρώτα κελιά των μοναχών. Η  

περιοχή έχει να αναδείξει και άλλες τέτοιες ασκητικές φιγούρες που έστησαν 

ναούς και μονές πάνω σε βράχους, όπως η Παναγία των Βράχων στο Φενεό και η 

μονή των Καταθεσίων ή Καταφυγίων. 

                                                          
72 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 17
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Γ΄: Η ίδρυση της μονής (Αγίας Τριάδος)

Για το χρόνο κτήσης της Μονής, του καθολικού δηλ της Αγίας Τριάδος, τα 

πράγματα είναι πιο απλά καθώς οι αντίστοιχες πηγές και οι μελέτες φαίνεται να 

συμφωνούν. Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η Μονή κτίστηκε, όταν οι 

μοναχοί εγκατέλειψαν την πρώτη μοναστική τους μονάδα με κέντρο το μικρό σε 

μέγεθος, αλλά μεγάλο σε πνευματική αξία, ναό των Αγίων Πάντων. Οι λόγοι της 

εγκατάλειψης του παλαιομονάστηρου αναγράφονται στο κεφάλαιο για την ιστορία 

της Μονής.

Βασικές πληροφορίες για την ανέγερση του νέου καθολικού μας δίνουν η 

πηγή Α΄ και Β΄. Τα ιστορικά στοιχεία των πηγών φανερώνουν ότι η Μονή ξεκίνησε  

να κτίζεται την 22α Οκτωβρίου του έτους 1706 (αψς΄) από τον ηγούμενο Αμβρόσιο. 

Την περίοδο αυτή η περιοχή υπαγόταν εκκλησιαστικά στην μητρόπολη Κορινθίας73

με αρχιερέα τότε τον Γρηγόριο Νοταρά («και είτανε αρχιερέας ο πανοσιώτατος κυρ 

Γρηγόριος ο Νοταράς»), ενώ διοικητικά βρισκόταν υπό την διοίκηση των Ενετών, οι 

οποίοι είχαν ήδη καταλάβει την Πελοπόννησο από το 1687. Συγκεκριμένα η περιοχή 

της Αιγιαλείας ανήκε στην επαρχία της Αχαΐας με κέντρο την Πάτρα και διοικητής ο 

Ενετός Άγγελος Έμμον74. Η ανέγερση του μοναστηριού δεν πραγματοποιήθηκε την 

ίδια χρονιά αλλά ολοκληρώθηκε σιγά – σιγά μέσα στον 18ο αιώνα. 

Από την πηγή Β΄ εκτός από τον χρόνο ίδρυσης του μοναστηριού αντλούμε 

σημαντικές πληροφορίες για την τοποθεσία στην οποία στήθηκε το νέο μοναστικό 

συγκρότημα, για τον κτήτορα και ηγούμενο καθώς και τους ακολούθους του, πατέρες 

της Μονής.

                                                          
73 Βλέπε κεφάλαιο Γ΄: Εκκλησία και Πνευματικός βίος

74 Αριστ. Σταυρόπουλου, Ιστορία της πόλεως Αιγίου από των μυθικών χρόνων μέχρι των ημερών μας, 
Πάτραι 1954, σ. 271
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Α΄:  Το ασκητάριο των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με τα όσα ελέχθησαν στο 4ο κεφάλαιο για το χρόνο κτίσης του ναού 

των Αγίων Πάντων, η μικρή μοναστική κοινότητα της  περιοχής πλησίον της κώμης 

της Ακράτας, στο μωραΐτικο βουνό της Πορρωβίτσης, εγκαταστάθηκε στον βράχο 

μέσα στο 17 αιώνα. Η βραχώδης περιοχή τους εξασφάλιζε ένα υποτυπώδες 

ενδιαίτημα, ένα ασφαλές φυσικό περιβάλλον. Οι σπηλιές στο βράχο (πενήντα 

περίπου μέτρα πάνω από το ναό στις οποίες ανέρχονταν με ξύλινη σκάλα) πρόσφεραν 

στους μοναχούς φυσική προστασία από τα εκάστοτε καιρικά φαινόμενα, ένα 

πρόχειρο αλλά ανέξοδο φυσικό κατάλυμα, και επιπλέον ένα καταφύγιο έναντι των 

επιδρομέων και πειρατών. Το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Αιγιαλείας είχε 

κλονιστεί σοβαρά ύστερα από τις συνεχείς συρράξεις τούρκων και ενετών, και οι 

χριστιανοί της περιοχής αναζητούσαν ένα τέτοιο ασφαλές μέρος. Σημαντικός, επίσης, 

παράγοντας για την εγκατάσταση των ασκητών στην περιοχή ήταν και η ύπαρξη 

πόσιμου νερού από πηγή που έτρεχε μέσα από το βράχο. Η ύπαρξη πηγής με πόσιμο 

νερό είναι ζωτικής σημασίας και χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μοναστηριών. 

Το πρώτο μέλημα των κτιτόρων, όπως είναι φυσικό, ήταν η ανέγερση 

καθολικού. Έτσι, σε ένα κοίλωμα του βράχου ανοικοδόμησαν τον ναό των Αγίων 

Πάντων. Για την ιστορία του παλαιομονάστηρου δεν διαθέτουμε πολλές 

πληροφορίες75.  Ο Φιλάρετος Αντύπας αναφέρει οκτασέλιδη ανέκδοτη ατελή ιστορία 

της Αγίας Τριάδος του Γεώργιου Αναγνωστόπουλου76, σύμφωνα με την οποία η 

αρχική αφιέρωση του ναΐσκου δεν ήταν προς τιμήν των Αγίων Πάντων, ούτε της 

Αγίας Τριάδος. Ο παλιός ναός σύμφωνα με τη θεωρία του Αναγνωστόπουλου τιμόταν 

στο όνομα των αγίων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και σε 

μεταγενέστερο χρόνο μετονομάστηκε σε ναό των Αγίων Πάντων. Κατά τον Αντύπα ο

Αναγνωστόπουλος έφτανε σε αυτό το συμπέρασμα ορμώμενος από τη θέση που έχει 

η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη βόρεια πλευρά του ναού, καθώς 

                                                          
75 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 8

76 Στο ίδιο, σ. 9
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λόγω του μικρού σε διαστάσεις τέμπλου δεν υπάρχει χώρος για άλλη εικόνα πλην 

αυτής του Δεσπότου Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Ως προς αυτή την άποψη έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: α) στην 

περίπτωση του ναού των αγίων Πάντων οι χοροί των αγίων πλαισιώνουν την 

κεντρική δεσποτική εικόνα του Χριστού. β) Η ανέκδοτη αυτή μαρτυρία του 

Αναγνωστόπουλου δεν σώζεται σήμερα και μάλλον πρόκειται για προσωπική άποψη 

του συντάκτη της. Συνεπώς, δεχόμαστε την παράδοση που μιλά για αφιέρωση 

εξαρχής του ναού στο όνομα των αγίων Πάντων. 

Για διάφορα άλλα στοιχεία, όπως περιουσιακά και δράση των μοναχών, δεν 

έχουμε μαρτυρίες και γραπτά. Από το σπηλαιώδες μέρος, όπου επέλεξαν οι πρώτοι 

κτήτορες για να διαβιώσουν, συμπεραίνουμε για την πενιχρότητα των οικονομικών 

του παλαιομονάστηρου.  Σώζεται μόνο ένα παλαιό ευαγγέλιο με χρονολογία 1671 και 

τόπο έκδοσης τη Βενετία, το οποίο στο δεύτερο φύλλο φέρει σημείωμα ενός 

ιερομονάχου («Ετούτο το θείον και ιερόν ευαγγέλιον είναι του Παπαγεωργάκη του 

Γκλαρή...»)77 Ενδεχομένως το πρόσωπο που αναφέρει η σημείωση ο Παπαγεωργάκης 

του Γκλαρή, να ήταν ένας από τους ασκητές του βράχου. Η σημείωση, πάντως, από 

μόνη της δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

Λόγοι εγκατάλειψης Παλαιομονάστηρου:

Η μικρή απόσταση της μιας μονής από την άλλη δημιουργεί ερωτήματα για τη 

σχέση του ασκηταρίου των Αγίων Πάντων και της Μονής της Αγίας Τριάδας. Δε 

γνωρίζουμε ούτε το λόγο ούτε το χρόνο της εγκατάλειψης αυτής της αρχικής θέσης 

της Μονής. Οι δικές μας υποθέσεις αναφορικά με τους λόγους της εγκατάλειψης του 

Παλαιομονάστηρου  και της εγκατάστασης σε νέο γειτονικό χώρο είναι οι εξής:

Α. Η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με όσα επακολούθησαν λόγω της 

ανακατάληψης της Πελοποννήσου από τους Βενετούς. Οι Τούρκοι εγκαταλείποντας 

την περιοχή ρήμαξαν τα πάντα, σκοτώνοντας ακόμα αρπάζοντας τους κατοίκους78. Σε 

αυτή την περίπτωση, όμως, οι καταδιωκόμενοι μοναχοί θα επιχειρούσαν να βρουν 

                                                          
77 Υπάρχει ολόκληρη η σημείωση στο 4ο Κεφάλαιο «Ο ναός των Αγίων Πάντων – Το 
παλαιομονάστηρο».

78 Φεύγοντες (οι Τούρκοι) κατέστρεφαν τα πάντα, απήγαγον μαζύ και τους κατοίκους η δε πανώλης 
συνεπλήρωνε την καταστροφή, Αριστ.  Σταυρόπουλου, Ιστορία της Πόλεως του Αιγίου, Πάτραι 1954, 
σ. 271
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ένα πιο ασφαλές καταφύγιο, ενδεχομένως πιο ορεινό και απρόσιτο και όχι να 

εγκατασταθούν σε λίγα μέτρα απόσταση και μάλιστα σε επίπεδη και ευκολότερα 

προσβάσιμη περιοχή.

Β. Η δεύτερη υπόθεση έχει να κάνει με τις κατολισθήσεις βράχων που 

επέφεραν καταστροφές σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων-κελιών των μοναχών, 

αλλά και του ίδιου του ναού.  Πράγματι, σε δύο κελιά πλησίον του νάρθηκα κείτεται 

ένας μεγάλος βράχος. 

Γ. Η τρίτη υπόθεση σχετίζεται με την έλλειψη χώρου αλλά και τη δυσκολία 

προσέγγισης του Παλαιομονάστηρου, μιας και πρόκειται για σπηλαιώδες μέρος. Το 

μικρό και δυσπρόσιτο ασκητάριο δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες των νέων μελών και 

έτσι οι μοναχοί μεταφέρθηκαν λίγα μόλις μέτρα ανατολικότερα σε χώρο επίπεδο και 

άνετο. 

Η Β΄ και η Γ΄ θεωρία (υπόθεση) φαίνεται να ευσταθούν περισσότερο. Οι 

κατολισθήσεις πρέπει να ήταν μία από τις βασικές αιτίες της μετακίνησης των 

ασκητών, διότι πέραν του κινδύνου που ελλόχευε για την ίδια τους τη ζωή, 

προξενούσε και καταστροφές στις πρόχειρες κατοικίες τους79, ακόμα και στον ναό, 

που επισκευάστηκε το 1708. Επιπλέον στην χειρόγραφη σημείωση του κτήτορα

Αμβροσίου του έτους 1706, βλέπουμε να προστίθενται στο δυναμικό της μονής δέκα 

επιπλέον ονόματα. Ο ασκητικός χώρος των Αγίων Πάντων δε μπορούσε να καλύψει 

τις ανάγκες των νέων μελών και λόγω της έλλειψης χώρου, αλλά κυρίως λόγω της 

δύσκολης προσβασιμότητάς του. 

                                                          
79 Έξω και συνέχεια προς τον ακάλυπτον Νάρθηκα υπάρχουν δύο ημικατεστραμμένα κελλιά. 
Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 13
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Β΄. Η Μονή της Αγίας Τριάδος

i) Η ιστορία της μονής

Σύμφωνα με τον Αθ. Φωτόπουλο η ευκαιρία για την εγκατάλειψη του παλαιού 

ασκηταρίου δόθηκε ύστερα από τη δωρεά οικοπέδου, στο οποίο βρίσκεται σήμερα η 

εν Ακράτα Μονή, ενός ευσεβούς χριστιανού από το χωριό Πύργος,  του 

Θεοφύλακτου Ρουφογαλή80. Βέβαια, η πηγή στην οποία αναφέρεται ο Φωτόπουλος, ο 

μικρός κτητορικός κώδικας, δεν μιλά για δωρεά οικοπέδου. Ο κώδικας του 1708, 

όπως ήδη γνωρίζουμε από το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται αποκλειστικά στις 

εργασίες αποπεράτωσης του ναού των αγίων Πάντων και στην εισφορά σε χρήματα 

(10 ριάλια) του κατοίκου του Πύργου Θεοφύλακτου Ρουφογαλή. Ενδεχομένως, όμως,

ο Φωτόπουλος να αναφέρεται στην προφορική παράδοση, που θέλει τον Ρουφογαλή, 

επιφανή κάτοικο της περιοχής, ως έναν από τους βασικούς κτίτορες της μονής. Ο 

ίδιος συγγραφέας στο άλλο του βιβλίο «Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή της 

Αγίας Τριάδος» σχετικά με την παράδοση που θέλει το οικόπεδο της Μονής να 

δωρίζεται από δύο κατοίκους, τον Ρουφογαλή και τον Θεοφύλακτο, ξεκαθαρίζει πως 

πρόκειται για παλαιά παράδοση, η οποία  δεν τεκμηριώνεται από τις κτιτορικές 

πηγές. Το πρόσωπο είναι το ίδιο, ο Θεοφύλακτος Ρουφογαλής, ισχυρός άνδρας του 

Πύργου. 

Για το χρόνο κτίσης του νέου μοναστηριού μιλήσαμε στο 4ο κεφάλαιο. 

Βασική πηγή πληροφοριών είναι το χειρόγραφο σημείωμα του 1706 (βλέπε πηγή Β΄ 

στο Κεφάλαιο 4ο, Α΄. Διευκρινήσεις για τους όρους: «Παλαιομονάστηρο» ,  «Νέα 

Μονή». Κώδικες- ενθυμήσεις της Μονής.). Σύμφωνα, λοιπόν, με τον συντάκτη της 

πηγής Β΄, το έτος αψς΄ - 1706- άρχισε να κτίζεται το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος 

                                                          
80 «Η νέα μονή εκτίσθη επί εκτάσεως δωρηθείσης, κατά παράδοσιν, παρά του εκ Πύργου 
Θεοφυλάκτου Ρουφογαλή» Αθαν. Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, Τόμος Α΄, ό.π., σ. 158 και πρβλ 
«εκτίσθη προ 400 ετών επί γηπέδου δωρηθέντος παρά του Ρουφογαλή και Θεοφυλάκτου», 
Σταυρόπουλου, ό.π., σ. 278 και πρβλ Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 15. Σημειώνουμε ότι ο 
αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας αναφέρει σχετικά με τη δωρεά του οικοπέδου για το κτίσιμο της 
μονής το όνομα δύο χριστιανών του Ρουφογαλή και του Θεοφύλακτου. Την ίδια σύγχυση των 
ονομάτων παρατηρούμε και στο πόνημα του Αριστ. Σταυρόπουλου «Ιστορία της πόλης Αιγίου». Η 
αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, τον θεοφύλακτο Ρουφογαλή, όπως μπορούμε να 
συμπεράνουμε σε αυτά που μας σώζει  ο μικρός κώδικας της παρά την Ακράτα μονής Αγίας Τριάδος 
«Εις τους αψή. Εις αυτόν τον χρόνον αρχίσαμεν το κτήριον το ασβεστωτόν οπού είναι εις τον βράχον 
απουκάτω και έβαλεν ο κυρ Θιο(φύ)λακτος Ρουφογαλής από χωρίον Πύργον ριάλια 10 και εγράφτη 
εις την παρρησίαν…»
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στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου «…και είναι του Πύργου σύνορον…».  

Διοικητικά η όλη περιοχή ανήκε στο βιλαέτι της Βοστίτζας, ενώ εκκλησιαστικά στην 

αρχιεπισκοπή Κορίνθου «…και περιοχή της Βοστίτζας και επαρχίας της Κορίνθου…». 

Όσον αφορά τη διοικητική υπαγωγή της Ακράτας,  ο Σταυρόπουλος μας πληροφορεί  

ότι η περιοχή ανήκε στο territory (λατινικός όρος) της Βοστίτσας. Με τον όρο 

«επαρχία της Κορίνθου» νοείται η Μητρόπολη Κορινθίας, με αρχιερέα την περίοδο 

αυτή τον Γρηγόριο Νοταρά, από την γνωστή οικογένεια των Νοταραίων. Ο 

Γρηγόριος ο Νοταράς διαποίμανε τον κορινθιακό λαό το διάστημα 1684 - 1715 μ.Χ. 

Από την ίδια ενθύμηση – πηγή Β΄ πληροφορούμαστε και για το δυναμικό της 

Μονής τις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν, λοιπόν, άρχισαν οι εργασίες για το κτίσιμο 

της μονής στις 22 Οκτωβρίου 1706 ηγούμενος ήταν ο Αμβρόσιος, που καταγόταν από 

το χωριό Βελλά. Κοντά στον μοναχό Αμβρόσιο διαβάζουμε τα ονόματα και άλλων 

μοναχών που συνεργάστηκαν για την ίδρυση του μοναστηριού, με πρώτο εξ αυτών 

τον κυθηραίο μοναχό Σαμουήλ (εκ νήσου Τζιρίγου= Κύθηρα)81.  Την επόμενη χρονιά 

(εις τον δεύτερον χρόνον) προστέθηκαν δύο ακόμα μέλη ο Ιωάσαφ και ο Δανιήλ από 

κοντινά χωριά, ποταμιά και Αρφαρά αντίστοιχα. Ύστερα προστέθηκαν και άλλα μέλη 

ο ιερομόναχος Νίκων, ο Άνθιμος, ο Καλλίνικος «και άλλα παιδιά» 82. Μετά από 

πολλά χρόνια προσχώρησαν στην μοναστική αδελφότητα οι ιερείς Ιερεμίας, 

Παρθένιος και Σάββας από Ποταμιά, Τζιβλό και Πύργο. Ακόμα αναφέρονται τα 

ονόματα του Δομέτιου και του Ιγνάτιου. Κοντά σε αυτούς προστέθηκαν και άλλοι 

ενισχύοντας το δυναμικό της Μονής και βοηθώντας παντοιοτρόπως την 

αποπεράτωση των έργων και τη συντήρηση της μονής. Τα νέα κελιά, όντας πιο 

άνετα, έδωσαν τη δυνατότητα και σε άλλους μοναχούς από τα γύρω χωριά να 

εγκατασταθούν στη Μονή. 

Το έτος 1706, λοιπόν, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανοικοδόμηση της 

κύριας Μονής. Την τελική του μορφή δεν την έλαβε την ίδια χρονιά. Τα κτίρια, που 

                                                          
81 «Ιδρυτής και πρώτος ηγούμενος της Μονής (μέχρι το 1750) ήταν ο ιερομόναχος Αμβρόσιος από τη 
Βελλά, ο οποίος – κατά τους απογόνους της οικογένειάς του- είχε μονάσει πρώτα στο Τσιρίγο 
(Κύθηρα)». Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 162 . Ίσως αυτή η κυθηραϊκή καταγωγή του 
Αμβροσίου να έχει να κάνει με την εγκατάσταση και του μοναχού Σαμουήλ, που αναφέρετε στο 
κτιτορικό ως ένας από τους πρωτεργάτες και φέρεται να έχει καταγωγή από τα Κύθηρα.

82 Ο συντάκτης της ενθύμησης εννοεί τους λαϊκούς που αναλάμβαναν διάφορα διακονήματα στο 
μοναστήρι είτε κατόπιν αμοιβής, είτε για λόγους δικής τους ψυχωφέλειας και συμπαράστασης στο 
δύσκολο έργο των μοναχών.
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πλαισιώνουν, το καθολικό δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντοτε με τον κώδικα:

 το 1714 κτίστηκαν τα εξωτερικά κελιά. Ο νέος ναός με τα κελιά 

αρχιτεκτονικά δημιουργούσαν τα σχήμα Π. Αργότερα, φτιάχτηκε 

μαντρότοιχος ανάμεσα στο ναό και τον δυτικό ξενώνα, όπου και η σημερινή 

εξωτερική πύλη της Μονής.

 το 1726 άρχισε η κατασκευή μύλου, στην περιοχή ανάμεσα στο Βούτσιμο και 

τη Λαγουδιά,

 το 1727 δύο ιερείς, ο παπά Γρηγόριος από το χωριό Τσιβλός και ο παπά 

Πολίτης από την Άνω Ποταμιά, δώρισαν το Ψαλτήρι και τρία κομμάτια από 

άγια λείψανα αντίστοιχα, 

 το 1735 δύο αγιορείτες μοναχοί, ο γέροντας Βησσαρίων και ο Αζαρίας, 

έδωσαν τον Νομοκανόνα και έφτιαξαν τα «Δρακόντια» και το «Κατζί»,

 το 1741 το ηγουμενοσυμβούλιο αγόρασε τα «Μηναία» και το ίδιο έτος ο 

γέρων Χρύσανθος από την Κάτω Ποταμιά δώρισε Τίμιο Ξύλο και ένα σταυρό, 

 το 1744 αποπερατώθηκαν οι εργασίες για τον μύλο με πέτρα που έφεραν από 

Κιβέρι και επιπλέον κτίστηκε και ο ξενώνας στη Γούβα,

 το 1745 με λεφτά του πατρός Ιερεμία, κτίστηκε το σπίτι το «απάνω εμπρός» 

και το Άγιο Βήμα του καθολικού. Την ίδια περίοδο η Πολίτισσα83 πρόσφερε 

τα «καντούνια» της, όπου σύμφωνα με τον Φωτόπουλο, πρόκειται για 

ασημικά και χαλκώματα,

 το 1751 επί ηγουμενίας  Ιερεμίου αγιογραφήθηκε  το καθολικό της Αγίας 

Τριάδας και ο ναός των Αγίων Πάντων από τον τοπικό ζωγράφο Αντώνιο, 

όπως βλέπουμε και σε επιγραφή84 που σώζεται στο εσωτερικό των ναών (θα 

γίνει λόγος παρακάτω), 

                                                          
83 Πιθανόν πρόκειται για ευσεβή χριστιανή από επιφανή και πλούσια οικογένεια με καταγωγή από 
την  Κωνσταντινούπολη.

84 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 34
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 το 1803 φτιάχτηκε το αυλάκι του μύλου με έξοδα του παπά-  Αμβροσίου,

 το 1809 έγιναν τα μαγαζιά στο παράλιο της Ακράτας,

 το 1836 έγιναν τα μαγαζιά στην περιοχή Χάνι από τον προηγούμενο85 της 

μονής και οπλαρχηγό,  

 το 1839 με έξοδα («εξήντα κολωνάτα τάληρα») του ίδιου προηγούμενου 

κτίστηκε ο μύλος86.

                                                          
85 Στα Μοναστηριακά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), αριθμός φακέλου 281, με 
τίτλο «Η εν Ακράτα Ι. Μ. Αγίας Τριάδος» και συγκεκριμένα στο έγγραφο αριθμού 91, όπου γίνεται 
λόγος για το δυναμικό της μονής επί ηγουμενίας Δανιήλ αναφέρονται τρεις μοναχοί ως 
προηγούμενοι ο Άνθιμος από το χωριό Ποταμιά, ο Γρηγόριος από τον Πύργο και ο Σαμουήλ από τα 
Χαλκιάνικα. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για το δεύτερο πρόσωπο, τον Γρηγόριο, ο οποίος 
παρουσιάζεται και σε άλλα έγγραφα των ΓΑΚ όπως για παράδειγμα στα έγγραφο αριθμ. 79 και 89, 
όπου γίνεται λόγος για τα έσοδα της μονής. 

86 Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικότερες εργασίες που έγιναν για την αποπεράτωση της μονής 
στο πέρασμα των χρόνων, μερικές από τις οποίες ολοκληρώθηκαν και μετεπαναστατικά. Στο Π.Δ. 
Παπαδόπουλου – Παπαργυριάδη, Ο μικρός κτητορικός κώδιξ της παρά την Ακράταν μονής Αγίας 
Τριάδος, «Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών», τ. Γ΄, Αθήναι 1981- 82, σ. 
318 πρβλ και Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σσ. 153, 154
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ii) Σημαντικά ιστορικά γεγονότα και η Μονή της Αγίας Τριάδος Ακράτας 

(Ενετοκρατία, 1685-1715): Την εποχή κατά την οποία κτίστηκε το μοναστήρι 

(1706) η Πελοπόννησος  βρισκόταν κάτω από ενετική κατοχή, ήδη από το 1687, 

οπότε και εκδιώχθηκαν οι Τούρκοι με τις γνωστές για τον τόπο συνέπειες. 

(Β΄Τουρκοκρατία, 1715-1821): Κατά την β΄τουρκοκρατία η περιοχή της 

Αχαΐας υπήχθη στο βιλαέτι (καζά όπως λεγόταν από δικαστικής άποψης) των 

Καλαβρύτων εκτός από τα χωριά του Πύργου και της Ποροβίτσας, τα οποία 

παρέμειναν στη διοίκηση της Βοστίτσας. Την περίοδο αυτή η Μονή παρουσιάζει μια 

σχετική ακμή, που οφείλεται στις αγορές κτημάτων και στις αφιερώσεις- δωρεές των 

χριστιανών της ευρύτερης περιοχής87.

(Ορλωφικά – Προεπαναστατικά χρόνια, 1770):  Η εξέγερση που εκδηλώθηκε 

το 1770 στην Πελοπόννησο, τα λεγόμενα «Ορλωφικά», σχεδιάστηκε και οργανώθηκε 

από Ρώσους αξιωματούχους στην υπηρεσία της τσαρίνας Αικατερίνης Β' και 

Πελοποννήσιους, κατά κύριο λόγο, κοτζαμπάσηδες και αρχιερείς. Στο κίνημα του 

Ορλώφ (1769) πολλοί πήραν μέρος πρόθυμα στις σφαγές Τούρκων και στην άτυχη 

πολιορκία της Τριπολιτσάς, γεγονός που προκάλεσε το μένος των Τούρκων εναντίον 

των ελληνικών χωριών με την παράλληλη συνδρομή 20.000 Αλβανών88. Μετά το 

κίνημα του Ορλώφ και την εκδικητική μανία των Τουρκαλβανών γέμισαν τα βουνά 

κλέφτες. Ανάμεσα στα ονόματα των κλεφτών είναι και αυτό του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη89. 

Η επανάσταση του 1770 δε φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη 

σημερινή κατάσταση του καθολικού της Αγίας Τριάδας και των λοιπών κτιρίων90. 

                                                          
87 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 162

88 «…Εις την επαρχίαν της Καρύταινας επωλήθησαν τότε τα Λαγκάδια, το Βαλτεσινίκο, η Γλόγοβα, το 
Αγρίδι και του Καρνέσι, η Κερπινή, η Κοντοβάζαινα, τα Βελιμάχια, Παραλογγούς και 
Καρδαρίτσι…σχεδόν το εν τρίτον της επαρχίας: τα δ’ άλλα ήτον ιδιοκτησίαι τουρκικαί ανέκαθεν. Αλλά 
μετά το 1790 λαβών ισχύν ο πατήρ μου Δεληγιάννης παρά τη Οθωμανική Κυβερνήσει απήλθε μετά 
του Σωτηράκη Λόντου και του Παπά Αλέξη βεκίληδες (=αντιπρόσωποι, απεσταλμένοι, επίτροποι) του 
Μορέως εις την Κωνσταντινούπολιν και κατώρθωσε δια παντοίων μέσων και τα εξηγόρασεν όλα 
αυτά από τους κατόχους και κυρίους των και τα απεκατέστησε πάλι ιδιοκτησίας των κατοίκων 
Χριστιανών με ολίγας ποσότητας χρημάτων». Κανέλλος Δεληγιάννης, Απομνημονεύματά, Β΄έκδοση 
Εταιρίας Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 1976, Τόμος Α΄, σελ σσ. 74 – 75

89 Νέα Γενική Ιστορία των Ελλήνων, λήμμα «Ορλωφικά», Δ, Απέργη & ΣΙΑ Ο.Ε, τόμος 10ος Αθήνα 
(1975), σσ. 149-158

90 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 18
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Στην Ιστορία της πόλεως του Αιγίου του Αριστ. Σταυρόπουλου αναφέρεται ότι η 

Μονή τη περίοδο αυτή ήταν Μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Κερνίτσης.

Την ίδια πληροφορία μας δίδει και ο Φωτόπουλος στον πρώτο τόμο του έργο του 

«Ανατολική Αιγιαλεία»91. Ο Αντύπας, επίσης, αποκλείει την υπαγωγή της Αγίας 

Τριάδας στην Ιερά Μονή Κερνίτσης στα χρόνια της επανάστασης, αλλά δέχεται, ότι 

αποτέλεσε μετόχι της ως άνω μονής μόνο προεπαναστατικά. Η υπαγωγή της Μονής 

σε μετόχι, αλλά και οι δυσκολίες για επιβίωση μετά τα ορλωφικά, φαίνεται ότι 

παρακίνησαν κάποιους της περιοχής Βαλιμή με στόχο να καταπατήσουν κτήματα της 

Αγίας Τριάδας. Ο Νικ. Πιέρρος μας μεταφέρει αυτή την πληροφορία σημειώνοντας 

ότι οι διενέξεις αυτές ανάμεσα στη μονή και τους Βαλιμίτες κρίθηκαν στο ιεροδικείο 

Καλαβρύτων, οπότε και δικαιώθηκαν οι μοναχοί της Αγίας Τριάδας92.

(Επανάσταση του 1821- μετεπαναστατικά χρόνια): Μετά την έκρηξη της 

επανάστασης η περιοχή της Αιγιαλείας απαλλάχτηκε από τον τουρκικό ζυγό. Ο 

κίνδυνος, όμως, παρέμενε μιας και το παράλιο της Ακράτας, αποτελούσε κόμβο, που 

συνέδεε την Κόρινθο με την Πάτρα. Εξαιτίας αυτού η περιοχή της Ακράτας 

μετατράπηκε σε θέατρο μαχών. Κατά τις επιδρομές των Τσάμιδων του Κεχαγιά Μπέη 

Μουσταφά τον Απρίλιο του 1821, οπότε και λεηλατήθηκε η Ακράτα, όπως επίσης και 

στην εκ νέου λεηλασία του Δελή Αχμέτ πασά, διαδόχου του Δράμαλη, τον Ιούλιο του 

1827, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας δεν φαίνεται να έπαθε ζημιές, γιατί οι κυρίως 

μάχες διεξάγονταν στα παράλια, όπου και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να αποβιβάσουν 

το στόλο τους93. Τα επαναστατικά χρόνια το μοναστήρι συνέβαλε τα μέγιστα στην 

εθνική αντίσταση των Ελλήνων. Μάλιστα, τέσσερις ιερομόναχοι, ο Αναστάσιος, ο 

Χριστόφορος, ο Νικηφόρος και ο Ευγένιος, τιμήθηκαν με σιδηρούν μετάλλιο για τις 

υπηρεσίες τους στον Αγώνα94. Η Μονή όχι μόνο δεν υπέστη καταστροφές, όπως 

                                                          
91 Αρ. Σταυρόπουλου, ό.π., σ. 278 και πρβλ Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 19 και Φωτόπουλου, 
Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 158

92 «Στο ιεροδικείο Καλαβρύτων προσέφυγαν οι μοναχοί της Αγίας Τριάδας Ακράτας και όχι στο οικείο 
της Βοστίτσας, διότι τα διαφιλονικούμενα κτήματα βρίσκονταν στην περιοχή Βαλιμής που υπαγόταν 
στο βιλαέτι Καλαβρύτων». Νικ. Πιέρρου, «Μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας» στο Ιστορικά Κορινθιακά 
Μοναστήρια, ό.π., σ. 445

93 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 18

94 Τα Χασιά Καλαβρύτων, «Πρακτικά Β’  Τοπικού Συνεδρίου Αχαΐκών Σπουδών», Αθήναι 1986, σσ. 
156-159 και στο Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 162
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συνέβη σε άλλα μοναστήρια, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι διατήρησε και τον 

ίδιο αριθμό μοναχών. Το μοναστήρι, «Η Μονή Αγίας Τριάς εν τω Δήμω Αιγείρας», 

αριθμούσε έξι και πλέον μοναχούς, γεγονός που την καθιστούσε «διατηρητέα μονή»95, 

όπως φαίνεται και στο Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα το Σεπτέμβριο του 1833. Η 

επιβίωση της μονής εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά δύσκολη, λόγω και των 

πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Για να το καταλάβουμε αυτό αρκεί 

να αναφέρουμε ότι το ίδιο διάταγμα που έκρινε το μοναστήρι μας διατηρητέο, διέλυε 

παράλληλα 412 μοναστήρια της παλαιάς Ελλάδας, λόγω του μη απαιτούμενου σε 

αριθμό (έξι) μοναχών σε αυτές96. 

(Από τη σύσταση του ελληνικού βασιλείου 1833 και εξής): Με την έλευση 

του Όθωνα και της Αντιβασιλείας αυτού, το μοναστήρι προσπαθεί να ορθοποδήσει, 

οργανώνοντας τα οικονομικά του και αναπτύσσοντας την πνευματική του ζωή. Για το 

λόγο αυτό το ηγουμενοσυμβούλιο αποφασίζει την πώληση ορισμένων μη 

παραγωγικών κτημάτων του και την παράλληλη εντατικοποίηση της καλλιέργειας 

των υπολοίπων χωραφιών97. Το δυναμικό της Μονής τότε απαριθμούσε εννέα 

μοναχούς (Άνθιμος, Γρηγόριος, Σαμουήλ, Κοσμάς, Δανιήλ, Ευγένιος, Ιωνάς, 

Χριστόφορος, Νεόφυτος) καθώς και επτά άτομα ως βοηθούς για τα διάφορα 

διακονήματα. Τα έσοδα και τα έξοδα της Μονής από σχετικό απόσπασμα του 

μεγάλου κώδικα98, που σώζεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ήταν περίπου 

ισόποσα. Για τις σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων της μονής περί της αύξησης 

των εσόδων και την τακτοποίηση οικονομικών οφειλών (σύναψη δανείων) θα 

διαβάσουμε περισσότερα στο 7ο κεφάλαιο όπου γίνεται λόγος για τα αρχεία του 

                                                          
95 «Το από 25 Σεπτεμβρίου 1833 βασιλικό διάταγμα , που εξεδόθη επ’ ονόματι του ανηλίκου Όθωνος 
και υπεγράφετο υπό της Αντιβασιλείας…εις το ανωτέρω διάταγμα επείδη Η Μονή Αγία Τριάς εν τω 
Δήμω Αιγείρας είχε μοναχούς περισσοτέρους από 6 εκρίθη διατηρητέα». Αντύπα, ό.π., σσ. 18, 19

96 Αρχιμ. Δαμασκηνού Χριστοπούλου, Συλλογή των σπουδαιοτέρων εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων νόμων , β. διαταγμάτων, υπουργικών εγγράφων, οδηγιών 
κτλ., εκδόσεις Τυπ. Α. Καναριώτου, εν Αθήναις 1877, σσ. 340 και 514 στο Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 
19

97 Ειδικότερα για τις αγοραπωλησίες της μοναστηριακής γης στο 7ο Κεφάλαιο.

98 Στα Μοναστηριακά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), αριθμός φακέλου 281, με 
τίτλο «Η εν Ακράτα Ι. Μ. Αγίας Τριάδος» και συγκεκριμένα στο έγγραφο αριθμού 035
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μοναστηριού, που σώζονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, «Φάκελος 281, 

Μοναστηριακά Σύμμικτα». 

Το 1854 επί ηγουμενίας Ιωνά, η Μονή μετά βίας μπορεί να συντηρηθεί, όπως 

βλέπουμε και σε έγγραφο-επιστολή του ηγούμενου Ιωνά προς το τότε Υπουργείο των 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητά να χορηγηθεί δάνειο 

2000  δραχμές99, για την αγορά των απολύτως αναγκαίων, καθότι για τρία χρόνια τα 

κτήματα της Μονής έμεναν ακαλλιέργητα λόγω κάποιας γεωργικής νόσου που 

μάστιζε την περιοχή. Η υποχρέωση να  πληρώνει διάφορους φόρους (εκκλησιαστικό 

δέκατο, ποιμενικός) είχε φέρει  την Μονή προ του κινδύνου διαλύσεώς της.  Το 

όνομα του μοναχού και ηγούμενου της Μονής Ιωνά στα μέσα του 19ου αιώνα 

διαβάζουμε σε ένα παλαιό λειτουργικό βιβλίο, το Πεντηκοστάριο, με χρονολογία 

έκδοσης το 1801 και τόπο τη Βενετία. Στη δεύτερη σελίδα του Πεντηκοσταρίου 

υπάρχει ιδιόγραφη σημείωση του μοναχού Ιωνά που αναφέρει τα εξής:

«ετούτο το βιβλίο υπάρχει καμού Ιωνά Μακρυγιάννη

εκ Κώμης Βραχνί και όποιος το αποξενώση

να έχει την κατάρα της Παναγίας»

Ο ηγούμενος Ιωνάς πέραν της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που είχε 

περιέλθει η Μονή, έπρεπε να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις κακόβουλων, που 

προσπαθούσαν να καταχραστούν και αποξενώσουν περιουσιακά στοιχεία του 

μοναστηριού. Η περίοδος παρακμής στην οποία είχε υποπέσει η Αγία Τριάδα 

φαίνεται πως έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς να βάλουν στόχο την περιουσία της, 

κτήματα και κειμήλια, όπως είχε γίνει και στους παρελθόν (στα ορλωφικά με τους 

κατοίκους της Βαλιμής). Με την χειρόγραφη σημείωσή του αυτή ο Ιωνάς επιχειρεί 

να αποτρέψει όσους επιβουλεύονται τα κεκτημένα της Μονής επισείοντας τη θεία 

τιμωρία100.

                                                          
99 Στα Μοναστηριακά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), αριθμός φακέλου 281, με 
τίτλο «Η εν Ακράτα Ι. Μ. Αγίας Τριάδος» και συγκεκριμένα στο έγγραφο αριθμού 085

100 Την πληροφορία αυτή μας αναφέρει ο Φιλάρετος Αντύπας με την παρατήρηση «για να επισείη 
την θεία τιμωρία κατά των θελόντων να αποξενώσουν περιουσιακά στοιχεία της Μονής φαίνεται ότι 
θα είχε αρχίσει αγών διαρπαγής των κτημάτων της Μονής». Φιλάρετου Αντύπα, ό.π., σ. 22
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Η πυρκαγιά του 1860 από τη μια πλευρά, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του 

μοναστηριού και από την άλλη η μείωση του αριθμού των μοναζόντων λόγω θανάτου 

των ηλικιωμένων, αλλά και της μη προσέλευσης νέων μελών, οδήγησαν την Μονή 

στην παρακμή. Το δυναμικό της Μονής έφθινε συνεχώς με αποτέλεσμα από δέκα 

μοναχούς που είχε το 1879 να έχει μόλις δύο το 1889101. Έτσι προς το τέλος του 19ου

αιώνα συνέβη το αναπόφευκτο, η προσάρτηση δηλ. της Μονής για δεύτερη φορά 

στην ιστορία της σε μεγαλύτερο μοναστήρι ως μετόχι. 

Η Μονή είχε την αυτοδιοίκησή της μέχρι το 1881. Η πρώτη προσάρτηση

μετεπαναστατικά (προεπαναστατικά είδαμε ότι ήταν μετόχι Ιεράς Μονής Αγίου 

Νικολάου Κερνούσες) της μονής ομιλεί για υπαγωγή στο μοναστήρι του Αγίου 

Αθανασίου Φιλίων Καλαβρύτων (Κλειτορία)102. Για αυτή την πληροφορία ο Αντύπας 

αναφέρει προφορική μαρτυρία κάποιου κατοίκου της Πορωβίτσας ονόματι Πάνου 

Σωτηρόπουλου103. Η διοικητική και πνευματική υπαγωγή της Αγίας Τριάδας στον 

Άγιο Αθανάσιο κράτησε μια δεκαετία (μέχρι το 1891). Στη συνέχεια και για επτά έτη 

(έως το 1898) λειτούργησε ως ανεξάρτητη Μονή104. 

Αυτή η μικρή σε διάρκεια ανεξαρτησία της Μονής έληξε το 1898, οπότε και 

μετατράπηκε σε μετόχι της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου105. Αυτή η εξάρτηση από την 

μονή του Μεγάλου Σπηλαίου αναφέρεται στα βιβλία του Χρήστου Κορύλλου 

«Χωρογραφία της Ελλάδος του Νομού Αχαΐας»106 και του Γεωργίου Παπανδρέου 

«Καλαβρυτινή Επετηρίς»107. Το Μέγα Σπήλαιο από εκείνη τη στιγμή ικανοποιούσε 

τις λατρευτικές ανάγκες της Αγίας Τριάδας και των κατοίκων των γύρω χωριών που 

συνδέονταν πνευματικά με το μοναστήρι, αποστέλλοντας ιερομονάχους για την 

τέλεση των Θείων Μυστηρίων. Την Μονή τα πρώτα χρόνια της προσάρτησής της 
                                                          
101 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 164

102 Β.Δ. της 30-4-1881, ΦΕΚ 39/4-5-1881

103 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 22

104 Β.Δ. της 16-7-1891, ΦΕΚ 206/20-7-1891

105 Β.Δ. της 8-1-1898, ΦΕΚ 14-1-1898

106 Εν τω δήμω (Ακράτας) υπάρχει και η μονή της Αγίας Τριάδος προσαρτηθείσα νυν εις το Μέγα 
Σπήλαιο, Χρήστου Κορύλλου, Χωρογραφία της Ελλάδος του Νομού Αχαΐας, Αθήνα 1903, σ. 115

107  (Το Μ. Σπήλαιο) προς τοις άνω και τα εξής μετόχια….την αγία Τριάδα με ομώνυμον Ναόν εις 
Ακράταν. Γεωργίου Παπανδρέου, Καλαβρυτινή Επετηρίς, Αθήνα 1906, σ. 97
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εξυπηρετούσαν σπηλαιώτες μοναχοί108. Ανάμεσα στα ονόματα των πατέρων που 

διακονούσαν το μοναστήρι είναι και αυτά των ιερομονάχων Γερμανού από τη Βαλιμή 

και Δανιήλ από τον Πύργο.  Μάλιστα το όνομα του τελευταίου αναφέρεται σε 

έγγραφο (κτηματολόγιο) του αγίου Χαραλάμπους Ακράτας, όπου γίνεται λόγος για 

δωρεά ενός παλαιού σταυρού από τον μοναχό Δανιήλ109. Στη συνέχεια και άλλοι 

μοναχοί ορμώμενοι από την περιώνυμη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου κράτησαν 

«ζωντανή» την μονή με τις διακονίες τους, καθιστώντας την, ακόμα και ως μετόχι,

πνευματικό και λατρευτικό πυρήνα της περιοχής. Οι πατέρες που συνετέλεσαν σε 

αυτό ήταν οι ιερομόναχοι Συμεών, Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, ο εφημέριος των 

ανακτόρων επί βασιλείας Γεωργίου του Α΄, Σέργιος από τον Πύργο και Αγαθάγγελος 

Παπαγγελόπουλος από την Συλίβαινα, ο οποίος υπήρξε καλλίφωνος ψάλτης της 

Ακράτας. 

Για τριάντα ολόκληρα χρόνια (1898-1928) η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου 

παρείχε κάποιους ή κάποιο μοναχό  από το δυναμικό της, προκειμένου να διαμένει 

μόνιμα στην Αγία Τριάδα  και να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Από το 1928, όμως, 

και για δέκα χρόνια, όπως πληροφορούμαστε, για άγνωστη αιτία, το Μέγα Σπήλαιο 

σταμάτησε να στέλνει ιερομόναχο. Η κατάσταση αυτή οδήγησε το εκκλησιαστικό 

συμβούλιο του Πύργου να συντάξει επιστολή προς τον μητροπολίτη Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας, με την οποία διαμαρτύρονταν για την παράλειψη ή και αμέλεια του 

Μεγάλου Σπηλαίου. Παραθέτουμε απόσπασμα από την επιστολή:

«…το μοναστηρίον παλαιότατον με ιστορίαν και παραδόσεις και εν αυτώ με αρκετήν 

περιουσίαν άγνωστον διά ποίους λόγους εγκατελείφθη συν τη παρόδω του χρόνου υπό 

των μοναχών και απερροφήθη υπό της Μονής του Μεγ. Σπηλαίου καταστήσασα αύτη 

τούτο Μετόχιόν της. Μετά ταύτα επι τινα έτη η μονή του Μεγ. Σπηλαίου διέθεται 

μονίμως ένα ιερομόναχο ίνα διακονή εν τη Μονή της αγίας Τριάδος…Τελευταίως 

διώρισεν διά την επιτήρησιν της Εκκλησίας ένα λαϊκό ονόματι Κων. Σταυρόπουλον…

                                                          
108 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 23

109 Ο Δανιήλ Ιερομον. της Μονής Αγίας Τριάδος το 1913-14 αφιέρωσε Ιερόν Σταυρόν παλαιόν», 
Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π.,. σ. 23
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Παρακαλούμεν ευσεβάστως Υμάς Σεβασμιώτατε όπως μεριμνήσετε δια την μόνιμον 

τοποθέτησιν εν τη Μονή της Αγίας Τριάδος ενός ιερομονάχου…»110

Το κείμενο από πλευράς εκκλησιαστικού συμβουλίου υπέγραφαν οι Γ. 

Παπαζαχαρόπουλος (ιερέας), Μ. Ρουφογαλής, Σ. Γεωργίου, Γ. Δημητρίου και Α. 

Πινάρες.

Έπειτα από τις έγγραφες διαμαρτυρίες των ντόπιων χριστιανών της περιοχής η 

απάντηση από το Μεγάλο Σπήλαιο ήταν άμεση, αποστέλλοντας εκ νέου ιερομόναχο 

στην Αγία Τριάδα. Το όνομα του «συμβούλου» - μοναχού ήταν Κωνστάντιος Μάνος, 

ο οποίος συνοδευόταν από τον διορισμένο από το Μεγάλο Σπήλαιο επιστάτη Κων. 

Σταυρόπουλο. Έτσι, το έτος 1938 τελέστηκε πανηγυρική εορτή προς δόξαν της Αγίας 

Τριάδας, σύμφωνα και με το αριθμ. 115/17-6-1938 έγγραφο του Μεγάλου Σπηλαίου 

προς τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας111. Από το έγγραφο αυτό 

συμπεραίνουμε πως τη δεκαετία 1928-1938 το Μέγα Σπήλαιο όχι μόνο πάγωσε κάθε 

είδους πνευματική και  οικονομική δραστηριότητα στο μοναστήρι, αλλά σταμάτησε 

και την τέλεση ακολουθιών ακόμα και σε ημέρες μεγάλων εορτών.

Μετά τον μόναχο Κωνστάντιο Μάνο, στη μονή ήρθε ο  Γεράσιμος 

Καβουρτζής, ιερομόναχος και αυτός από το Μέγα Σπήλαιο, ο οποίος διέμεινε στην 

Αγία Τριάδα από τις 29 Απριλίου του 1941 μέχρι και τις 24 Απριλίου του 1943. Από 

τότε και μέχρι το 1949 διάφοροι σπηλαιώτες ιερομόναχοι «θήτευσαν» στην Αγία 

Τριάδα δίνοντας με αυτόν τρόπο ανάσες επιβίωσης στο χριστιανικό μνημείο των 

μεταβυζαντινών χρόνων. Τελευταίο όνομα ιερομονάχου είναι αυτό του Πολυκάρπου 

Παρασκευόπουλου112 με καταγωγή από τη Δημητσάνα, ο οποίος φέρεται να έμεινε 

στη μονή κατά το έτος 1949113. Οι μοναχοί που διετέλεσαν σύμβουλοι- επιστάτες της 

Αγίας Τριάδας εκπροσωπώντας το Μέγα Σπήλαιο φρόντιζαν για όλες τις εργασίες 

                                                          
110 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π.,. σσ. 23-24

111 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 24

112 Από προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της άνω Ακράτας ο γέρων Πολύκαρπος πρωτοστατούσε 
σε περιόδους ανομβρίας με τις λιτανείες και δεήσεις του προς τον Ύψιστο και με το χάρισμα του, 
όπως λένε ότι είχε, «πετύχαινε» πριν το πέρας της λειτουργίας τις πολυπόθητες βροχοπτώσεις. 

113 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 24
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που γίνονταν στην Μονή και είχαν την ευθύνη για την τέλεση των διαφόρων  

ιεροτελεστιών. Κοινό στοιχείο των περισσοτέρων από τους σπηλαιώτες ιερομονάχους 

ήταν ότι κατάγονταν από γειτονικά χωριά (Βαλιμή, Πορρωβίτσα, Πύργος) της 

ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας114.

Την περίοδο κατά την οποία η Αγία Τριάδα αποτελούσε μετόχι της Μονής του 

Μεγάλου Σπηλαίου όλα τα οικονομικά και την γενικότερη επιστασία  των κτημάτων 

και άλλης περιουσίας της εν Ακράτα Μονής, διαχειρίζονταν οι σπηλαιώτες πατέρες. 

Η συντήρηση του μοναστηριού και τυχόν επισκευές που προέκυπταν γίνονταν με 

φειδώ και στο μέτρο του δυνατού. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το έτος 1934 το Μέγα 

Σπήλαιο διέθεσε στο μοναστήρι τέσσερις χιλιάδες δραχμές (4000 δρχ) για επισκευές

και το 1935 δόθηκαν τέσσερα μόλις κυβικά μέτρα ξύλα για επιδιορθώσεις115.

Την περίοδο του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου επί γερμανικής κατοχής η 

Μονή παρουσιάζει σημεία εγκατάλειψης και ερήμωσης. Αμέσως μετά τον πόλεμο 

συστήθηκε σύλλογος με το όνομα «Χριστιανικός Κοινωνικός Σύνδεσμος, η Αγία 

Τριάδα», προκειμένου να διασώσει το μεγάλης ιστορικής, θρησκευτικής και 

πνευματικής αξίας μεταβυζαντινό μνημείο. Οι φθορές που παρατηρούνται στη  μονή 

είναι μεγάλες και χρίζουν άμεσης αποκατάστασης και επισκευής. Για το λόγο αυτό οι 

φίλοι της Χριστιανικού Κοινωνικού Συνδέσμου της Ιεράς Μονής αποφασίζουν την 

συγκέντρωση χρημάτων για την αναστήλωση της Μονής, κυρίως μέσα από εράνους 

αλλά και δια μέσου της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και από 

επιχορηγήσεις του Μεγάλου Σπηλαίου, αφού το μοναστήρι της Ακράτας 

εξακολουθούσε να αποτελεί μετόχι του.  Για να έχουμε πληρέστερη εικόνα  της 

κατάστασης στην Αγία Τριάδα από πλευράς κόστους εργασιών για την αναστήλωσή 

της, αλλά και την τεράστια σε αυτό συμβολή του Χριστιανικού Κοινωνικού 

Συνδέσμου υπέρ της Μονής, αρκεί να αναφέρουμε το με αριθμ 14/ 10-9-1949 

πρακτικό του εν λόγω Χριστιανικού Συνδέσμου, με το οποίο υπογραφόταν, από τους 

Κ. Μενούνο (ιερέα), Γιάννο Γεωργούλια, Ευστράτιο Φιλλιπακόπουλο, Ανδρέα 

                                                          
114 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 165

115 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 24
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Βασιλακόπουλο, Χρήστο Σακελλαρίου και Νίκο Αποστολόπουλο, η έγκριση του 

ποσού των 32.000.000 δραχμών για την αποκατάσταση της Αγίας Τριάδος116.

iii) Η πνευματική και διοικητική αποκατάσταση της Μονής

Οι προσπάθειες από πλευράς του συλλόγου «Χριστιανικός Κοινωνικός 

Σύνδεσμος η Αγία Τριάδα» για τη διάσωση του μοναστηριού μπορεί να έκαναν και 

πάλι την Αγία Τριάδα λειτουργική, από την άλλη μεριά αυτό δεν ήταν αρκετό για να 

την καταστήσει και πάλι πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Η πνευματική 

της αναγέννηση θα ερχόταν με την μόνιμη εγκατάσταση μιας ομάδας μοναχών και με 

ανεξάρτητο ηγουμενοσυμβούλιο, όπως ακριβώς ήταν και πριν τον υποβιβασμό της σε 

μετόχι. Έτσι το 1952 με τη συμμετοχή του Χριστιανικού Συνδέσμου, αλλά κυρίως 

χάρη στις ενέργειες της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας η Αγία 

Τριάδα ανακηρύχθηκε ξανά ανεξάρτητη Μονή αυτή τη φορά όμως με γυναικεία 

σύνθεση. Με το 1250/26-11-1951 έγγραφο της Mητρόπολης Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας ηγουμένη της μονής ορίστηκε η οσιότατη μοναχή Παϊσία Καρακούλια, 

που προηγουμένως ανήκε στη μονή του Προφήτου Ηλίου Πατρών117. Επίσημα η 

Αγία Τριάδα μετατράπηκε σε ανεξάρτητο γυναικείο μοναστήρι με Βασιλικό 

Διάταγμα  που εκδόθηκε στο με αριθμό 31, τεύχος Ά της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως στις 14 Φεβρουαρίου του 1952. 

Την ηγουμένη Παϊσία πλαισίωσαν δύο ακόμα μοναχές η Αγαθονίκη 

Πετροπούλου και η Μακρίνα Τρία. Στη συνέχεια στον αρχικό πυρήνα των τριών 

μοναχών ήρθαν να προστεθούν άλλες δύο, οι μοναχές Ευπραξία Πλότα και 

Αγαθαγγέλη Κακογιάννη. Επί των ημερών της γερόντισσας Παϊσίας και των άξιων 

συνεργάτιδών της η εν Ακράτα Μονή πέρασε σε μια περίοδο προόδου και ακμής. Η 

γυναικεία πλέον Μονή της Αγίας Τριάδας άλλαξε σημαντικά όψη, καθώς 

συντελέστηκαν αξιόλογα και σημαντικά έργα από μέρους των δραστήριων και 

φιλόπονων μοναχών. Η δυναμική και θεοσεβούμενη Παϊσία, ταπεινού φρονήματος, 

διακρινόμενη από πλείστα χριστιανικά χαρίσματα και ισχυρή προσωπικότητα 

μπόρεσε με την υποστήριξη σε κάθε της βήμα και την σύμπραξη της γυναικείας 

                                                          
116 Φιλάρετου Αντύπα, ό.π., σ. 25

117 Στο ίδιο,  σ. 25
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αδελφότητας να άρει την μονή της Αγίας Τριάδας ξανά σε κέντρο θρησκευτικής και 

πνευματικής ζωής. 

Ο έμπρακτος ζήλος των πέντε μοναχών  ενθαρρύνθηκε από τη συνδρομή 

οικονομική και ηθική της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, αλλά και από 

τους ντόπιους κατοίκους και τους Έλληνες ομογενείς, καθώς ως γνωστόν πολλές 

οικογένειες της κώμης της Ακράτας μετανάστευσαν κατά καιρούς σε χώρες του 

εξωτερικού. Έτσι, λοιπόν, αρχικά δόθηκε έμφαση στην αναστήλωση του παλαιού 

κτιρίου, όπου και διέμεναν οι μοναχές. Οι πρώτοι ξύλινοι και έτοιμοι να 

καταρρεύσουν εξώστες αντικαταστάθηκαν με νέους από μπετόν αρμέ. Πολλοί ήσαν 

αυτοί που επισκέπτονταν καθημερινά το μοναστήρι, προκειμένου να προσκυνήσουν 

και να λειτουργηθούν στον παλιό ναό της Αγίας Τριάδας, αλλά και για να ακούσουν 

λόγο ψυχωφελή από το στόμα των καλογραιών και να προσφέρουν διακόνημα. Για το 

λόγο αυτό κατασκευάστηκε στην βόρεια πλευρά του κτιρίου ξενώνας αποτελούμενος 

από 17 κλίνες για να μπορεί να φιλοξενεί προσκυνητές και φίλους του 

μοναστηριού118.

Από την επίσημη ανακήρυξη της μονής σε ανεξάρτητο γυναικείο κοινόβιο, 

ήτοι κατά το έτος 1952 και εξής σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε και στα 

οικονομικά της Μονής. Οι μοναχές επιδόθηκαν αόκνως με παραδειγματικό ζήλο στην 

συστηματική καλλιέργεια των κτημάτων που είχαν απομείνει στην δικαιοδοσία της 

μονής, καθώς η πρότερη άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η 

μονή είχε αναγκάσει τους εκάστοτε διαχειριστές της περιουσίας της να πωλήσουν 

μέρος της ακίνητης περιουσία της119. Εκείνο, όμως, το στοιχείο που χαρακτήριζε τη 

γυναικεία εν Ακράτα αδελφότητα, ήταν επιδεξιότητά τους στην κατασκευή 

θαυμάσιων στον αργαλειό εργόχειρων, όπως τάπητες και άλλα κεντητά υφάσματα120. 

Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε ο ευλαβής και πιστός «διακόνος» του μοναστηριού, 

                                                          
118 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 26

119 Από προφορική μαρτυρία της κας Σωτηροπούλου, κατοίκου Πορωβίτσας, μαθαίνουμε ότι ήταν 
τόση η προθυμία και ο ζήλος για εργασία της γυναικείας αδελφότητας, ώστε όχι μόνο δε πώλησαν 
μέρος της περιουσίας του μοναστηριού για να επιβιώσουν (όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν), 
αλλά οι μοναχές αξιώθηκαν να αγοράσουν επιπλέον κομμάτια. Μια από αυτές τις περιπτώσεις μας 
ανέφερε η κα Σωτηροπούλου, όταν οι μοναχές αγόρασαν χωράφι της οικογενείας της, που γειτνίαζε 
με τη μοναστηριακή γη.

120 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 26
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κος Σπύρος Παπαγιαννόπουλος μια επιπλέον εργασία- εργόχειρο των μοναχών ήταν η 

ενασχόληση με την κηροπλαστία. Στην πρόοδο των οικονομικών της μονής 

συνέβαλαν τα μέγιστα οι δωρεές και προσφορές των κατοίκων των γύρω χωριών που 

αγκάλιασαν τις προσπάθειες των μοναχών.

Οι μοναχές δεν έδειχναν ζήλο μόνο για την οικονομική και υλική- κτιριακή  

ανάπλαση του κτιρίου αλλά ακόμα κυρίως στα πνευματικά, με αποτέλεσμα να 

αναδείξουν την Αγία Τριάδα σε χώρο πνευματικής  και εσωτερική περισυλλογής. 

Καθημερινά με την αδιάλειπτη προσευχή συνέδεαν όλα τα φιλόχριστα έργα τους με 

το Θεό. Προσεύχονταν με πνεύμα ταπεινό προς το Θεό για τους δωρητές και 

ευεργετούντες την μονή και για κάθε πνευματικό τους τέκνο. Η ημέρα που εόρταζε το 

μοναστήρι, δηλαδή η Κυριακή της Πεντηκοστής, αποτελούσε λαμπρή πανήγυρη για 

τους ντόπιους χριστιανούς. Ο Εσπερινός της εορτής, ο εσπερινός της «γονατιστής», 

τελούνταν στον προαύλιο χώρο έξω από το καθολικό της μονής, με την Αγία 

Τράπεζα να στήνεται στην ανατολική πτέρυγα του κτιριακού συγκροτήματος. Αυτή η 

συνήθεια παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας. Στη θέση των μεγάλων δένδρων που 

δέσποζαν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου και που με περισσή αγάπη φρόντιζαν οι 

σεβαστές καλόγριες, σήμερα υπάρχουν συστήματα σκίασης (τέντες), που  καλύπτουν 

μεν όλο τον εσωτερικό χώρο, πλην όμως οι πολλοί και διάσπαρτοι μεταλλικοί στύλοι 

στους οποίους στηρίζονται τα τεντόπανα δίνουν μια ακαλαίσθητη εντύπωση στον 

προσκυνητή.

Την Πνευματική επιστασία της Μονής έχει μέχρι και σήμερα η Μητρόπολη 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, η οποία και όρισε τον ιερέα τότε της Ακράτας Δημήτριο 

Δούβο επιστάτη των πνευματικών στη μονή. Όσον αφορά δε στα θέματα διαχείρισης 

και επίβλεψης των περιουσιακών στοιχείων και άλλων αντικειμένων σημαντικών στη 

Μονή αρμόδιο όργανο ήταν το ηγουμενοσυμβούλιο.  Το 1963 στην Αγία Τριάδα 

προσαρτήθηκε η σπουδαία σε ιστορικότητα και συμβολισμό Μονή της Παναγίας των 

Καταφυγίων Νωνάκριδας ως Μετόχι της πρώτης.

Η τελευταία μεγάλη προσφορά των τριών μοναχών ήταν η συντήρηση του 

ξυλόγλυπτου τέμπλου και των τοιχογραφιών του Καθολικού της Αγίας Τριάδας επί 

ηγουμενίας της μοναχής Παϊσίας Καρακούλια. Από το προσωπικό αρχείο του 

φιλόχριστου κατοίκου Ακράτας κου Σπυρίδωνος Ασημακόπουλου - τ. Αγρονόμου 

και νυν μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδας 
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παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς για 

τις εργασίες και το κόστος που χρειάστηκε για την αποκατάσταση των σπουδαίων  

από άποψη τεχνοτροπίας και παλαιότητας τοιχογραφιών, καθώς και το λαϊκής τέχνης 

ξύλινο τέμπλο. 

Το ηγουμενοσυμβούλιο της Αγίας Τριάδας  έπειτα από εκτιμήσεις ειδικών 

συντηρητών έργων τέχνης ενημέρωσε την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου 

Πολιτισμού για τα θέματα Βυζαντινών Αρχαιοτήτων καθώς και την Ιερά Μητρόπολη 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για την ανεπανόρθωτη ζημιά από το χρόνο και τη 

βιολογική προσβολή που είχαν υποστεί οι τοιχογραφίες και το τέμπλο και την  

ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, λοιπόν, ύστερα από τον έλεγχο 

υπεύθυνου οργάνου της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πάτρας, ομάδες 

ειδικών συντηρητών άρχισαν μέσα στο καλοκαίρι του 2000 να αποστέλλουν τις 

προτάσεις τους με τις απαιτούμενες για την αποκατάσταση του εσωτερικού του 

καθολικού εργασίες τους, περιλαμβάνοντας όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και το 

κόστος των υλικών προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Τελικώς μέσα από πέντε προτάσεις ενδιαφέροντος ομάδων συντηρητών επιλέχθηκε 

ως πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για την μονή η προσφορά των κυρίων Ιωάννη 

Βερροιόπουλου, Κωνσταντίνου Νικάκη και Βασίλειου Παναγιωτόπουλου121. Η 

ομάδα αυτή πέραν του ότι διέθετε την απαιτούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, ήταν γνωστή στην περιοχή από την συντήρηση των 

Δεσποτικών εικόνων του τέμπλου του ναού αγίου Χαραλάμπους Ακράτας, που είχαν 

αναλάβει και βρισκόταν σε εξέλιξη. Η εργασία στοίχισε στην μονή 11.500.000 

δραχμές και στο έργο αυτό συμπαραστάθηκε το Ίδρυμα «Αρχιεπισκόπου 

Βαρθολομαίου Γεωργιάδη» Ακράτας, το οποίο είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση των 

εργασιών που γίνονταν ήδη στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Χαραλάμπους Ακράτας. 

Κατά κύριο λόγο, όμως, το υψηλό κόστος των εργασιών καλύφθηκε από τις 

οικονομίες που επί χρόνια συγκέντρωναν οι γερόντισσες του Μοναστηριού χάρη 

στην καλή τους διαχείριση122. 

                                                          
121 Το αριθμ. πρωτ. 446/ 19-6-2000 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.

122 Οι πληροφορίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του κου Σπυρίδωνος Ασημακόπουλου, ο 
οποίος προθύμως μας παραχώρησε τα αφορόντα στη μονή έγγραφα.
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Ο διακαής πόθος και η μεγάλη απόφαση της ηγουμένης Παϊσίας για την 

ανακατασκευή του κατεστραμμένου από το σαράκι  ιερού τέμπλου και η στερέωση 

της εικονογράφησης του ναού της Αγίας Τριάδας ολοκληρώθηκε το 2006. Δυστυχώς 

η  μοναχή Παϊσία κοιμήθηκε στις 22 Απριλίου του 2002 και δεν πρόλαβε να χαρεί τη 

τελευταία της επιθυμία να υλοποιείται. Ήταν τόσο σημαντικό το έργο για την ίδια,

που το υπενθύμιζε σε όποιον συναντούσε. Η αγία της ψυχή θα φτερουγίζει από χαρά 

στους χώρους του Μοναστηριού.

Το όνομα της ευλαβούς γερόντισσας Παϊσίας, που καθοδήγησε το μοναστήρι 

ως ηγουμένη του για μισό και πλέον αιώνα, είναι συνώνυμο πλέον με τη μονή της 

Αγίας Τριάδας. Για πενήντα χρόνια εργάστηκε με ζήλο και με αγάπη για τον 

Τριαδικό Θεό, όπου και ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, έδωσε και την ψυχή της για 

να αναδειχθεί η πνευματική, όσο και υλική αξία της μονής αλλά και η ιερότητα του 

Ναού. Οι επισκέπτες και προσκυνητές της Ιεράς Μονής που ευλαβικά περνάνε από το 

κυριακό της μονής για να συμμετάσχουν σε κάποιο μυστήριο ή για να ανάψουν ένα 

κεράκι και να ζητήσουν τη βοήθεια της Αγίας Τριάδας, έχουν τη δυνατότητα χάρη 

στη συνδρομή της γερόντισσας Παϊσίας να θαυμάσουν τις ανακαινισμένες εικόνες 

και τοιχογραφίες και τον λάμποντα ιερό ναό. Το όλο έργο που επιτελούσε στα χρόνια 

της ηγουμενίας της και η φιλότιμη προσφορά της στον αγώνα της φιλοπονίας 

ανέδειξαν την Γερόντισσα Παϊσία νέο κτίτορα της Μονής και σύγχρονη οσιακή 

μορφή, φώς και παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πιστό.

Μετά την κοίμηση της γερόντισσας Παϊσίας, ηγουμένη της Μονής ορίστηκε η 

μοναχή Αγαθαγγέλη, η οποία και συνέχισε το θεάρεστο έργο της Παϊσίας με τον ίδια 

ζέση. Εκτός από τη συνέχιση και εντατικοποίηση των εργασιών στο καθολικό της 

Αγίας Τριάδας, η ηγουμένη Αγαθαγγέλη αποφάσισε την αναστήλωση του σπουδαίου 

ιστορικού και θρησκευτικού μνημείου του μικρού καθολικού της Παναγίτσας των 

Καταθεσίων. Η Αγαθαγγέλη ήταν και η τελευταία ηγουμένη της Μονής. Αναπαύτηκε 

στις 12 Δεκεμβρίου του 2007. Ένα χρόνο πριν  στις 31 Μαρτίου του 2006 είχε 

αποδημήσει εις Κύριον η έτερη εκ των τριών μοναχών, η γερόντισσα Αγαθονίκη. Η 

τελευταία είχε εγκατασταθεί στο μοναστήρι μαζί με την ηγουμένη Παϊσία το 1950 

και στάθηκε συμπαραστάτης σε κάθε της έργο και συνοδοιπόρος στο δρόμο προς το 

καθ’ ομοίωση. Ζώντας με φρόνιμα ταπεινό και ασκούμενη στην υπακοή κοντά στην 

γερόντισσα Παϊσία, έφερε στους ώμους της για 56 ολόκληρα χρόνια μια μοναχική 

παράδοση αιώνων. Η Αγαθονίκη διακρινόταν για την ευγένεια της ψυχής της, τη 
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μεγαλοπρέπεια της απλότητας, την γνησιότητα της συναναστροφής της με τις άλλες

μοναχές και τους ευλαβείς προσκυνητές της Μονής. Στο περίβολο νότια του 

καθολικού της Μονής είναι ενταφιασμένα τα σκηνώματα των τριών γεροντισσών.

Μετά την προς Κύριον εκδημίαν της μοναχής Αγαθαγγέλης και ένεκα των 

διοικητικών αναγκών της Μονής της Αγίας Τριάδας, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων 

και Αιγιαλείας ανασυγκρότησε την διοικούσαν επιτροπή της Ιεράς Μονής ως εξής:

1. Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Δεληγιάννης, 

Αρχιερατικός Επίτροπος Ακράτας – Πρόεδρος

2. Αιδεσιμολογιότατος π. Νικόλαος Μεντζελίδης – Εφημέριος Ιερού Ναού 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Δ.Δ. Κραθίου Δήμου Ακράτας – Μέλος

3. Σπυρίδων Ασημακόπουλος – τ. Αγρονόμος, κάτοικος Ακράτας – Μέλος123

Έπειτα από την κοίμηση και της τελευταίας μοναχής, της Αγαθαγγέλης, το 

2007, η Μονή έμεινε ανενεργή για τρία χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2010, στο 

μοναστήρι εγκαταστάθηκε ο ιερομόναχος πατέρας Αλύπιος Κατσαμπάκης, 

ορμώμενος από τη Σκήτη της Αγίας Άννας του Αγίου Όρους, στην οποία ασκήτεψε 

για 23 περίπου χρόνια μένοντας μόνος μόνω Θεώ σε μια  μικρή μοναστική καλύβα 

και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ευχόμαστε τη γρήγορη ανασύσταση της ιεράς 

Μονής Αγίας Τριάδας και την επίσημη από την Μητρόπολη Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας επαναλειτουργία  της ως ανδρώα πλέον, έπειτα από 60 περίπου χρόνια 

λειτουργίας της ως γυναικεία.

                                                          
123 Η με αριθ. πρωτ. 213/ 15-1-2010  απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 
Αμβροσίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α΄. Περιγραφή του Παλαιομονάστηρου

i. Αρχιτεκτονική: 

Το Παλαιομονάστηρο είναι ένας μονόχωρος καμαροσκεπής ναός κτισμένος 

περίπου το 1600. Ο ναός είναι αφιερωμένος στους Άγιους Πάντες, αρχιτεκτονικά 

είναι ρυθμού βασιλικού (εικόνα 1). Η ανατολική και η νότια πλευρά του ναού είναι 

λαξευμένες στο βράχο. Η βόρεια και δυτική πλευρά του μικρού καθολικού, όπως και 

η πλευρά της εισόδου είναι κτισμένες με αργολιθοδομή124. Ο επισκέπτης εισέρχεται 

στο ναό από τα δυτικά αφού ανέλθει μια λαξευμένη στο βράχο λίθινη κλίμακα.  Η 

θύρα του κυρίως ναού έχει διαστάσεις 1,40 μ. Χ 0,65 μ. (εικόνα 2). Το μήκος του 

ναού είναι 6, 25 μ. , το πλάτος 3μ. και το ύψος φτάνει τα 2,82 μ. Το εσωτερικού του 

ναού καταλαμβάνει χώρο 4,42 μ. Χ 2,43 μ.125 Το πάχος της τοιχοποιίας είναι 0, 65 

                                                          
124 Αργολιθοδομή: τοιχοποιία κτισμένη από πέτρες (λίθους) που δεν έχουν υποστεί καμία 
επεξεργασία. Δηλαδή η  πέτρα έχει κτιστεί όπως ακριβώς είναι χωρίς να πελεκηθεί για να αποκτήσει 
ένα πιο «βολικό» στο κτίσιμό της σχήμα. Η συγκόλληση των λίθων γίνεται με τσιμεντοκονίαμα.

125 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 12
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μ.126 Ο φωτισμός στο εσωτερικό πραγματοποιείται μέσα από δύο ανοίγματα στην

βόρεια πλευρά του ναϋδρίου. Πρόκειται για ένα μικρό παράθυρο στο ύψος της 

πρόθεσης και ένα μεγαλύτερο δυτικότερα. Και τα δύο ανοίγματα έχουν κυρτό σχήμα 

στα εσωτερικά πλάγια τους. Η κόγχη του Ιερού Βήματος ανοίγεται στο πάχος του 

ανατολικού τοίχου και δεν προεξέχει. Ωστόσο στο εσωτερικό μέρος του Βήματος 

υπάρχει αυτή η κυρτή προεξοχή. 

Το οικοδομικό συγκρότημα της «μικρής Μονής» περιλαμβάνει εκτός από τον

ναό των αγίων Πάντων και άλλα δύο κτίσματα, εκ των οποίων το ένα είναι το 

οστεοφυλάκιο (εικόνα 3), το οποίο και βρίσκεται στα ανατολικά του ναού. Αυτό 

φέρει επιγραφή ενός ανώνυμου προσκυνητή (πρόκειται για μεταγενέστερη 

προσθήκη) στη βόρεια πλευρά του :

ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΝΤΑΙ

ΟΣΤΑ ΜΟΝΑΣΑΝΤΩΝ ΟΣΙΩΝ

ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ ΟΣΤΕΑ ΤΕΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΑ

Η ΘΕΙΑ ΕΥΩΔΙΑ ΣΑΣ ΕΣΩΣΕ ΚΙ ΕΜΕΝΑ

ΕΥΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

Σύμφωνα με τον Φιλάρετο Αντύπα η χαμηλή λιθόκτιστη αυτή κρύπτη 

περιέχει σωρεία λειψάνων οσίων και άγνωστων σε μας αγίων και γι’ αυτό θα πρέπει 

να κτιστεί στον ίδιο χώρο ένα ευπρεπές οστεοφυλάκιο. 

Από την άλλη πλευρά του Ναού (στα δυτικά) σε συνέχεια δηλ. του Νάρθηκα 

σώζονται δύο ημικατεστραμμένα κτίσματα, που μάλλον πρόκειται για κελιά (εικ. 4). 

Το πρώτο έχει διαστάσεις 3 Χ 3 μ. και το δεύτερο 3, 50 Χ 3 μ.127

ii. Εντοίχιος διάκοσμος: Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες οι οποίες 

απλώνονται στους κάθετους τοίχους και στην ανωδομή. Για το χρόνο ιστόρησης του 

ναού καθώς και για τον ζωγράφο πληροφορούμεθα από την κτητορική επιγραφή στον

                                                          
126 Στο ίδιο, σ. 12

127 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 13
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βόρειο τοίχο. Η χρονολογία είναι το 1751 και ζωγράφος ο Αντώνιος (για τον 

τελευταίο θα γίνει λόγος παρακάτω). Μιας και ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος, η 

διάταξη των θεμάτων δεν ακολουθούν ένα προκαθορισμένο σύστημα. Για τον ίδιο 

λόγο (στενότητα χώρου), ο διάκοσμος χαρακτηρίζεται από λιτότητα. 

Το όλο εικονογραφικό πρόγραμμα  είναι χωρισμένο σε δύο επάλληλες ζώνες, 

στην καμαροσκεπή και στο ανώτερο τμήμα του βόρειου τοίχου και περιέχει σκηνές 

από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην ανώτερη προς το θόλο της οροφής 

ζώνη παριστάνονται σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στην κατώτερη εικονίζονται 

ολόσωμοι άγιοι.  Στην χαμηλότερη ζώνη του τοίχου υπάρχει πλατιά ποδέα με 

ρομβοειδές κόσμημα128 (εικόνα 5). Στα κατώτερα μέρη του νότιου τοίχου με λύπη 

παρατηρούμε την καταστροφή των απεικονίσεων αγίων που βέβηλα και ανίερα χέρια 

χάραξαν πάνω ονόματα και ημερομηνίες. Σαν να μην έφτανε αυτό την πρώτη 

ανευλαβή πράξη ήρθε να συμπληρώσει και ταυτόχρονα να καταστρέψει, από άγνοια 

και αφέλεια, κάποιος ο οποίος κάλυψε τα βέβηλα χαράγματα με ανοικτόχρωμη κυανή 

βαφή.

Στη ζώνη με τις μεμονωμένες μορφές των ολόσωμων αγίων βλέπουμε στον 

νότιο τοίχο από τα δυτικά προς τα ανατολικά τον άγιο Συμεών τον Στυλίτη (εικόνα 6),

τον άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον άγιο Ονούφριο (εικόνα 7), τον δίκαιο Ενώχ (εικόνα 

8) και την πυρφόρο ανάληψη του προφήτη Ηλία129. Εντός του Ιερού Βήματος ακριβώς 

πίσω από το Τέμπλο αντικρίζουμε τον άγιο Σπυρίδωνα, το άγιο Άνθιμο και τον 

Ιάκωβο τον αδελφόθεο130 (εικόνα 9). Στην κόγχη της Πρόθεσης έχει τοποθετηθεί η

παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης (εικόνα 10). Στον ημικυλινδρικό τοίχο του Ιερού 

Βήματος πάνω από την προσκολλημένη σε αυτόν Αγία Τράπεζα βρίσκεται η 

καθιερωμένη στη θέση αυτή παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων (εικόνα 11). 

Αυτή η παράσταση χωρίζεται σε δύο μέρη λόγω μιας μικρής εσοχής στην επιφάνεια

τοίχου. Στο βόρειο τμήμα παριστάνεται η Μετάδοση, δηλ ο Χριστός που δίδει τον 

άγιο άρτο λέγοντας το «λάβετε φάγετε» και στο νότιο μέρος, η Μετάληψη, δηλ. ο 

Κύριος πάλι να κοινωνεί τους αποστόλους με το άγιο Ποτήριο λέγοντας «Πίετε εξ 

                                                          
128 Αναστασία Κουμούση, ό.π., σ. 108

129 Επιγράφονται ως εξής: «Σιμεόν στιλίτις, Πέτρος ο αθοω, Νούφριος δίκεος Ενόχ, ι πηρφόρος 

Ανάλιψι του προφίτι Ιλία»

130 «σπειρίδον, Άνθιμος, Ιάκοβος»
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αυτού πάντες»131. Ακολουθεί η παράσταση του πρωτομάρτυρα και διακόνου

Στεφάνου. Στο βόρειο τοίχο του κυρίως ναού από τα ανατολικά στα δυτικά  

συναντάμε τους ισαποστόλους άγιο Κωνσταντίνο και αγία Ελένη132. Ακριβώς μετά το 

παράθυρο που μεσολαβεί, έχουμε τις παραστάσεις των αγίων Αθανασίου, 

Παντελεήμονος και Εφραίμ του Σύρου133.

Στην επόμενη ανώτερη ζώνη του κυρίως ναού, ξεκινώντας από το δυτικότερο 

μέρος του νοτίου τοίχου βρίσκουμε τοιχογραφίες με σκηνές που περιλαμβάνονται 

στα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αρχικά βλέπουμε την Φιλοξενία 

του Αβραάμ. Ακολουθούν παραστάσεις από τη ζωή του Κυρίου: Η ψηλάφηση του 

Θωμά (εικόνα 12), η Κυριακή του Παραλύτου και στο Ιερό η Ανάληψη. Από την 

πλευρά του βόρειου τοίχου στον τοιχογραφικό διάκοσμο της καμάρας, στο κυρτό 

μέρος που συνδέεται η στέγη με τον βράχο και ξεκινώντας από το ιερό, έχουμε τις 

παραστάσεις της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, της Βάπτισης, της Κυριακής του Τυφλού

και της Μεσοπεντηκοστής. Στο τύμπανο της μεσοθύρας της εισόδου στο δυτικό τοίχο 

έχει εικονογραφηθεί η παράσταση της Πεντηκοστής134. Ακριβώς απέναντι στο 

τετρασφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος και πάνω από την παράσταση της Θείας 

Μετάληψης εικονίζεται η Θεοτόκος Πλατυτέρα, ο Χριστός μπροστά στο στήθος της

να ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό φέρει ειλητάριο και όχι ευαγγέλιο. Στο 

μέτωπο της κόγχης του Ιερού Βήματος είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

                                                          
131 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 14

132 «Κονσταντίνος» και «Ελένι»

133 «παντελείμον,  εφρέμ ο σήρος»

134 «ι Φιλοξενία του Αβράμ, ι Ψιλάφισι, Κιριακί του παραλίτου, ι Ανάλιψι, ι Ψιλάφισι, ι Μεταμόρφοσι, 
ι Βάπτισις, Κυριακί του τυφλού, ι Μεσοπεντηκοστί, ι Πεντηκοστί»
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Εικόνα 1. Εξωτερική άποψη από τον ναό των Αγίων Πάντων.

Εικόνα 2: Θύρα κυρίως ναού Αγίων Πάντων.
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Εικόνα 3: Οστεοφυλάκιο

Εικόνα 4: Κελιά δυτικά των Αγίων Πάντων.
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Εικόνα 5: Ποδέα με ρομβοειδές κόσμημα

Εικόνα 6: Άγιος Συμεών ο Στυλίτης
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Εικόνα 7: Άγιος Ονούφριος

Εικόνα 8: Ο δίκαιος Ενώχ
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Εικόνα 9: Οι άγιοι Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Άνθιμος και Σπυρίδων.

Εικόνα 10: Πρόθεση – Άκρα Ταπείνωση
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Εικόνα 11: Στο επάνω μέρος η Πλατυτέρα και στο κάτω η Κοινωνία των Αποστόλων.

Εικόνα 12: Η ψηλάφηση του Θωμά.
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B΄. Περιγραφή του καθολικού Αγίας Τριάδας

i. Περιγραφή του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής

Το μοναστικό συγκρότημα της Αγίας Τριάδας κτισμένο στις αρχές του 18ου

αιώνα βρίσκεται 140 μ. περίπου βορειοδυτικά του ναού των Αγίων Πάντων 

(παλαιομονάστηρο). Ο χώρος που είναι κτισμένη η Μονή είναι επίπεδος. Το μεγάλο 

αρχιτεκτονικό συγκρότημα σε σχήμα Π. είναι ζωντανή απόδειξη ότι το μοναστήρι 

αποτελούσε κάποτε λατρευτικό και πνευματικό χώρο στον οποίο συμβίωνε μεγάλη 

αδελφότητα (Εικ. 1). Η διώροφη ανατολική πτέρυγα στεγάζει τα κελιά των μοναχών, 

ενώ στη βόρεια βρίσκεται ο νεόκτιστος ξενώνας. Η δυτική πλευρά του μοναστηριού 

δεν έχει κάποιο κτίριο, αλλά κλείεται από ψηλή μάντρα, στη μέση της οποίας υπάρχει 

η εξωτερική κεντρική πύλη της μονής (Eικ. 2). Στη νότια πλευρά του μοναστηριού, 

ακριβώς δίπλα από το καθολικό υπάρχει νεότερο κοιμητήριο προς δόξαν των τριών 

μοναχών που αφιέρωσαν όλη σχεδόν τη ζωή τους στην ανασύσταση και αναβίωση 

της μονής (Παϊσία Καρακούλια, Αγαθονίκη Πετροπούλου, Αγαθαγγέλη Κακογιάννη)

(Eικ. 3, 4, 5, 6 και 7). Στο εσωτερικό περίβολο της Μονής υπάρχει ένας 

περιποιημένος κήπος με μεγάλα δέντρα φοίνικες, κυπαρίσσια, πορτοκαλιές, αλλά και 

διάφορα φυτά.

ii. Αρχιτεκτονική του καθολικού της Αγίας Τριάδας

Το καθολικό της Μονής βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του 

συγκροτήματος, ανάμεσα στην κεντρική πύλη και το κοιμητήριο. Πρόκειται για 

μονόχωρο ναό με αμφικλινή κεραμοσκεπή στέγη135. Οι εξωτερικές του διαστάσεις 

είναι 15, 5 μ. Χ 5μ. Η μοναδική είσοδος στο ναό βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του136. 

Μεταγενέστερες προσθήκες αποτελούν πέντε στο σύνολο κεκλιμένα και κάθετα 

αντερείσματα περιμετρικά του ναού (εκτός του νότιου τοίχου), που βοηθούν στη 

                                                          
135 Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό. Αναστασία Κουμούση, ό.π., σ. 111

136 Η είσοδος έχει μεταβληθεί από μεταγενέστερες προσθήκες.
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στερέωση του οικοδομήματος137 (Eικ. 8). Μεταγενέστερες προσθήκες αποτελούν τα 

παράθυρα που ανοίχτηκαν στο βόρειο και δυτικό τοίχο, καθώς και στην πλευρά του 

Ιερού Βήματος138. Περισσότερο πρόκειται για σχισμές στον τοίχο πάρα για 

παράθυρα139.

iii. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού της Αγίας Τριάδας

Οι εσωτερικές διαστάσεις του καθολικού είναι 10,25μ. Χ 5μ. Το ύψος στην 

κορυφή είναι 4 μ. και στις άκρες 3,50 μ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η 

ανατολική πλευρά του ναού, εντός του ιερού Βήματος, η οποία είναι ίσια και όχι 

κυρτή με την κόγχη, όπως συνηθίζεται. Ο εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος και μόνο το 

μικρό ξυλόγλυπτο τέμπλο χωρίζει τον κυρίως Ναό από το άγιο Βήμα, ενώ προ του 

τέμπλου δίπλα στα προσκυνητάρια δεξιά και αριστερά εκτίθενται προς προσκύνηση 

κιβωτίδια με τα λείψανα διαφόρων Αγίων.

Όσον αφορά το Τέμπλο διακρίνονται τρία καθ' ύψος βασικά μέρη, η βάση με 

την ζώνη των μεγάλων Δεσποτικών Εικόνων, ο θριγκός και η επίστεψη των 

Λυπηρών. Στη θέση των Δεσποτικών εικόνων υπάρχουν, ο Χριστός ως Αρχιερέας σε 

διαστάσεις 0,60 μ. Χ 0,44μ (Eικ. 9). Στις ίδιες διαστάσεις βρίσκεται εξ ευωνύμων η 

εικόνα του Ιωάννου του Προδρόμου (Eικ. 10). Δεξιά της Ωραίας Πύλης υπάρχει η 

ισομεγέθης εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Eικ. 11). Παρεμβάλλεται η δεξιά 

βόρεια είσοδος του Ιερού και ακριβώς μετά έχουμε την εικόνα της Αγίας Τριάδας

(Eικ. 12), στην οποία είναι αφιερωμένος ο ναός. 

Τον θριγκό συναποτελούν τρεις εικονογραφημένες ζώνες, εκτός της πρώτης 

που βρίσκεται προς τη βάση του Τέμπλου, όπου πρόκειται για  μια ταινία από πλάγιες 

γεωμετρικού τύπου επιχρισμένες γραμμές (Eικ. 13). Στο επιστύλιο του ξυλόγλυπτου 

τέμπλου υπάρχουν δεκατρείς εικόνες εκ των οποίων οι δώδεκα αφορούν στο γνωστό 

Δωδεκάορτο και μία αναπαριστά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να βαστά τον ζυγό της 

ψυχοστασίας, η οποία και βρίσκεται στην αρχή της αριστερής, όπως κοιτάμε,  

                                                          
137 «Μεταγενέστερες αντηρίδες ενισχύουν τις πλευρές του». Αναστασία Κουμούση, ό.π.

138 «Μικρά στενόμακρα παράθυρα φέρουν ολίγον φως εις το Άγιο Βήμα. Το ένα εις την Προσκομιδήν 
και το άλλο οπίσω από την αγίαν Τράπεζα». Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 32

139 Στο τέλος του Κεφαλαίου στις εικόνες 28, 29, 30 υπάρχουν τα σχέδια στερεώσεως του καθολικού 
της Αγίας Τριάδας.
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πλευράς του τέμπλου. Ενώ στην εις άνω ζώνη του θριγκού εικονίζονται τα στηθάρια 

των δώδεκα Αποστόλων (Eικ. 14). Πάνω από το θριγκό υπάρχει ένας ωραίος και 

καλοδιατηρημένος Εσταυρωμένος με λυπηρά (Eικ. 15). Αυτά συγκροτούνται από 

ζεύγος καμπυλούμενων αντωπών δρακόντων που βαστούν με τα άκρα των ουρών τον 

σταυρό, ενώ επάνω στις φλόγες που εξέρχονται από τα στόματά τους στέκονται τα 

εικονίδια της Παναγίας αριστερά, και του Ιωάννη του αγαπημένου μαθητή δεξιά.

Το καθολικό της Αγίας Τριάδας είναι κατάγραφο. Η ιστόρηση απλώνεται σε 

τέσσερις επάλληλες οριζόντιες ζώνες και η θεματολογία έχει ως εξής: Στην πρώτη 

ζώνη έχουμε τις παραστάσεις ολόσωμων αγίων. Στη δεύτερη ζώνη έχουμε στηθάρια 

αγίων. Στην τρίτη κατά σειρά ζώνη απαντούν σκηνές από τη ζωή του Κυρίου. Τέλος 

στην τέταρτη, στην καμάρα της ανωδομής, παρατηρούμε τις παραστάσεις των 

προφητών, ευαγγελιστών και αγγέλων να περιστοιχίζουν τον Παντοκράτορα Χριστό.

Πρώτη Ζώνη: Κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε το εσωτερικό του 

Παλαιομονάστηρου, έτσι και εδώ αρχόμενοι από την κατώτερη ζώνη και 

συγκεκριμένα από το δυτικό μέρος του νότιου τοίχου βλέπουμε τον Παράδεισο με την 

παρουσία δύο εξεχουσών μορφών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του Αβραάμ

και της Παναγίας. Η παράσταση αυτή στην βάση του ναού κατά την είσοδο μας σε 

αυτόν μας υπενθυμίζει την ιερότητα του χώρου και κάνει έναν εύστοχο 

παραλληλισμό της εισόδου στο ναό ως την είσοδο μας στον παράδεισο. Την 

διδακτική της εικόνας έρχονται να συμπληρώσουν τα δύο ιερά πρόσωπα της 

Παναγίας και του Αβραάμ τονίζοντας την στενή και άρρηκτη σχέση της Παλαιάς με 

την Καινή Διαθήκη. Την υπερκόσμια αυτή κατάσταση, που προσφέρει ο επί γης 

παράδεισος, ο ναός, ιδιαιτέρως την ώρα που σε αυτόν τελούνται τα Άγια Μυστήρια, 

έρχεται να τονίσει η παρουσία ολόσωμων αγίων. Συγκεκριμένα έχουμε κατά σειρά 

τους εξής αγίους: Νικόλαος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, Βασίλειος, Κοσμάς και 

Δαμιανός (Ανάργυροι), Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Προχωρώντας εντός του Ιερού 

Βήματος οι παραστάσεις των ολόσωμων αγίων συνεχίζονται με τους αγίους: 

Γρηγόριο Ακραγαντινό (επίσκοπος Ακραγαντινών), Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Γρηγόριο 

τον θαυματουργό και Γρηγόριο τον Διαλόγο140.

                                                          
140 Γρηγόριος ο Α΄ ο διάλογος, Πάπας Ρώμης  (590- 604 μ.Χ.)
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Στον βόρειο τοίχο του Ιερού απεικονίζονται οι άγιοι διάκονοι: Παρμενίωνας, 

Ρωμανός ο Μελωδός και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Η τελευταία παράσταση εντός 

του ιερού ζωγραφισμένη στον βόρειο τοίχο έχει σαν θέμα της  το όραμα του Πέτρου 

Αλεξανδρείας (Eικ. 16). Την εποχή όπου ο χριστιανισμός ταλανιζόταν από την 

αίρεση του Αρείου, ο Πέτρος επίσκοπος Αλεξανδρείας οραματίστηκε τον Χριστό. 

Ενώ στεκόταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα του εμφανίσθηκε ο Χριστός με 

ξεσχισμένα ρούχα. Απορώντας για το απρεπές της ενδυμασίας ο Πέτρος 

απευθυνόμενος στον Σωτήρα Χριστό ρώτησε: «Κύριε, ποιος σου έσχισε τα ρούχα;» Ο 

Κύριος του απήντησε: «Ο Άρειος»!

Συνεχίζοντας την κατώτερη ζώνη του βορείου τοίχου του κυρίως ναού 

βλέπουμε τον άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Οι παραστάσεις της κάτω ζώνης 

διακόπτονται από  το μικρό παράθυρο της βόρειας πλευράς με τις εικόνες των αγίων 

Μηνά  και Βικεντίου στα πλάγια του. Ακολουθούν οι άγιοι: Αντώνιος, Θεοδόσιος ο 

κοινοβιάρχης, Σάββας ο ηγιασμένος. Παρεμβάλλεται η κεντρική θύρα στα βόρεια του 

ναού και κατόπιν έχουμε την με πολύ παραστατικό τρόπο απεικόνιση της σκηνής από 

την κόλαση των αμαρτωλών. 

Δεύτερη ζώνη: Ακριβώς πάνω από τη θέση των ολόσωμων αγίων κατά το 

σύνηθες της εικονογράφησης των ναών έχουμε τα στηθάρια των αγίων. Πάλι, 

ακολουθούμε στην περιγραφή μας τη φορά από το δυτικό άκρο του νοτίου τοίχου 

προς το ανατολικό. Στα στηθάρια, λοιπόν,  των αγίων που παρατάσσονται στη 

δεύτερη ζώνη έχουμε τις εξής μορφές, αγίους: Θεοπίστη141, Ναζάριος, Τρύφων, 

,Μαρδάριος, Πηγάσιος, Νικήτας, Ορέστης, Σωσίπατρος, Συμεών (Eικ. 17), Πρόχορος, 

Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Κλήμης, Ανανίας, Βαρνάβας142. 

Στον βόρειο τοίχο ακολουθώντας τη φορά, από το Ιερό Βήμα προς την 

κεντρική θύρα του ναού, αναπαριστώνται οι εξής μορφές των αγίων: Άγαβος, 

Αριστόβουλος, Ανδρόνικος, Σιλουανός (Eικ. 18), Καλλίστρατος και  Κέλσιος. 

Παρεμβάλλεται το παράθυρο του βόρειου τοίχου και ακολουθούν τα στηθάρια των 

αγίων: Γυμνασίου, Αικατερίνης, Κυριακής, Αναστασίας της Ρωμαίας και Παρασκευής. 

                                                          
141 Η πρώτη μορφή, το πρώτο στηθάριο, στο δυτικότερο άκρο του νοτίου τοίχου. 

142 Το τελευταίο στηθάριο στο τελείωμα του νοτίου τοίχου προς την ανατολή.
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Τρίτη ζώνη: Σε αυτή τη ζώνη, στο ανώτερο μέρος του τοίχου σειρά παίρνουν 

οι παραστάσεις με κύριο θέμα σκηνές από τη ζωή του Κυρίου. Έτσι, λοιπόν, κατά το 

σύνηθες της περιγραφής μας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά έχουμε τις εξής 

παραστάσεις: Ο Κύριος ερχόμενος επί σταυρού, Η Σταύρωση (Eικ. 19), η 

Αποκαθήλωση, ο Επιτάφιος Θρήνος, η Ολόσωμη Ταφή, η Ανάσταση, το Χαίρε των 

Μυροφόρων, το συγκεκλεισμένων Δέσποτα, και η θάλασσα της Τιβεριάδος143.

Στον ανατολικό τοίχο εντός του Ιερού Βήματος η Τρίτη ζώνη χωρίζεται σε 

δύο μέρη: στο κάτω μέρος έχουμε την Κοινωνία των Αποστόλων με το «λάβετε φάγετε 

και το πίετε εξ αυτού πάντες»144, στο επάνω μέρος έχουμε θέματα από τη γέννηση του 

Χριστού: η Γέννηση του Χριστού, η Προσκύνηση των μάγων, η Φυγή στην Αίγυπτο

(Eικ. 20).

Στη συνέχεια, προχωρώντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά στο βόρειο 

τοίχο ακολουθούν οι εξής παραστάσεις: Η Γέννηση της Θεοτόκου, ο Μυστικός 

Δείπνος, ο Νιπτήρ, η Προδοσία (Eικ. 21), ο Κύριος Κρινόμενος από τον Άννα και τον 

Καϊάφα (Eικ. 22), η άρνηση του Πέτρου (Eικ. 23), η απόνιψη του Πιλάτου, η 

μαστίγωση (φραγγέλωση) και ο εμπαιγμός του Κυρίου (Eικ. 24).

Τέλος, στον δυτικό τοίχο έχουμε μεγάλη παράσταση της Τελικής Κρίσης. Στο 

υψηλότερο μέρος της τοιχογραφίας και σε κεντρική θέση βλέπουμε τον Χριστό ως 

Κριτή μέσα σε δόξα. Τα πόδια Του στηρίζονται σε τροχούς που αναπαριστούν τα 

πολυόμματα Χερουβείμ. Κάτω από τα Χερουβείμ εικονίζονται δύο άγγελοι που 

φέρουν σάλπιγγες. Δεξιά και αριστερά από τον Κριτή Ιησού παρίστανται οι δώδεκα 

Απόστολοι (έξι από τη μία πλευρά και έξι από την άλλη), οι οποίοι και θα κρίνουν τις 

δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Οι Απόστολοι κάθονται σε θρόνους. Η εικονογραφία 

κάτω από τους θρόνους διακόπτεται λόγω του παραθύρου που ανοίχτηκε αργότερα. 

Δεξιά του Κυρίου και των Μαθητών του έχουμε τους χορούς των Ιεραρχών και 

Προφητών και αριστερά των Οσίων και Μαρτύρων. Στο ύψος της δεύτερης ζώνης 

υπάρχει η ψυχοστασία, η οποία όμως και αυτή έχει καταστραφεί από το παράθυρο, τα 

πλάγια τοιχώματα του οποίου φέρουν τις παραστάσεις των αρχαγγέλων Μιχαήλ και 

                                                          
143 Με αυτή την ονομασία αναφέρει τις τοιχογραφίες και ο Φιλάρετος Αντύπας. Φιλαρέτου Αντύπα, 
ό.π., σ. 34

144 Τμήμα της υπάρχουσας τοιχογραφίας έχει χαθεί ύστερα από το άνοιγμα παραθύρου εντός του 
Ιερού Βήματος σε χρόνο μεταγενέστερο της εικονογράφησης του Αντωνίου (1750 - 1751)
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Γαβριήλ. Στα δεξιά του παραθύρου έχουμε τους Δίκαιους. Από κάτω βλέπουμε τους 

Άγιους Πάντες να εισέρχονται στον Παράδεισο, όπου και τους υποδέχονται η 

Παναγία με τον πατριάρχη Αβραάμ, στους κόλπους των οποίων αναπαρίστανται οι 

ψυχές των δικαίων. Μέσα στον παράδεισο υπάρχουν άγγελοι, δέντρα, ποτάμια. Στην  

αριστερή πλευρά του παραθύρου έχουμε απεικόνιση της τρομερής κολάσεως (Eικ. 

25). Η εικόνα της κολάσεως συνεχίζεται και στον νότιο τοίχο. Κατηγορίες 

αμαρτωλών βασανίζονται από τους δαίμονες. Ο υπερήφανος είναι αλυσοδεμένος 

ανάποδα, ο κλέφτης επίσης κρεμασμένος, ο παραζυγιαστής κρεμασμένος από το ζύγι, 

ο φονιάς και αυτός κρέμεται ανάποδα, ο κατήγορος από τσιγκέλια, ενώ στο κατώτερο 

μέρος της κολάσεως βλέπουμε το πύρινο ποτάμι του Άδη στο οποίο υπάρχουν 

Ιουδαίοι, πλούσιοι, παρασυνοριστές και διαζευγμένοι. 

Τέταρτη ζώνη: Η τελευταία ζώνη βρίσκεται στην καμάρα που σχηματίζει η 

οροφή του καθολικού της μονής, η οποία  είναι και αυτή εικονογραφημένη από τον 

Αντώνιο. Ξεκινώντας αυτή τη φορά από το Ιερό Βήμα βλέπουμε στην κορυφή την 

εικόνα της Αγίας Τριάδας. Συγκεκριμένα, εικονίζονται τα δύο πρώτα πρόσωπα της 

Αγίας Τριάδας, ο Πατήρ και ο Υιός, να κρατούν την σφαίρα του κόσμου. Ολόκληρη 

η σφαίρα καλύπτεται με το γράμμα Χ, ενώ επάνω από αυτή υπάρχει το σύμβολο του 

Σταυρού. Το Άγιο Πνεύμα εικονίζεται στο κέντρο μεταξύ του Πατρός και του Υιού. 

Κάτω από τα πόδια του Πατρός και του Υιού υπάρχουν τρείς κύκλοι που 

αλληλοτέμνονται και συμβολίζουν την παρουσία πολυόμματου Χερουβείμ145. 

Επίσης, Χερουβείμ υπάρχει και κάτω από την σφαίρα, ημίσωμο, σύμφωνα και με την 

άποψη του πατρός Φιλάρετου146. Όλη η εικόνα της Αγίας Τριάδας περιβάλλεται από 

νεφέλες και αυτές με τη σειρά τους εντάσσονται σε ευρύτερο κύκλο αστεριών. Εκτός 

των κύκλων υπάρχει η παρουσία έξι Σεραφείμ (τρία δεξιά και τρία αριστερά). 

Από την σκηνή αυτή της Αγίας Τριάδας ξεκινά μια σειρά διακοσμητικών 

ανθεμίων, που ενώνεται με την εικόνα του Παντοκράτορα και από εκεί συνεχίζεται 

μέχρι τον δυτικό τοίχο. Δεξιά και αριστερά αυτής της ευθύγραμμης πορείας των 

τετράφυλλων λουλουδιών εικονίζονται οι Προφήτες, ζωγραφισμένοι με τέτοιο τρόπο 

ώστε να φαίνονται ανά ζεύγη.  Ξεκινώντας από το Ιερό Βήμα βλέπουμε τα εξής ζεύγη 

των Προφητών: Ιερεμίας – Ιωνάς, Ιωήλ – Ησαΐας, Αγγαίος – Ιεζεκιήλ, Δανιήλ –

                                                          
145 Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 36

146 Στο ίδιο
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Ζαχαρίας. Τα ζεύγη των προφητών συνεχίζονται μετά την εικόνα του Παντοκράτορα 

ως εξής: Δαυίδ – Σολομών, Σοφονίας – Μιχαίας, Αβακούμ – Μωυσής, Σαμουήλ –

Ααρών, Ηλίας – Μαλαχίας, Ελισαίος – Ωσηέ (Eικ. 26). 

Μετά την τοιχογραφία της Αγίας Τριάδος και των ζευγών της πρώτης ομάδας 

προφητών βλέπουμε την εικόνα του Παντοκράτορα. Όπως συνηθίζεται, ο 

Παντοκράτορας Χριστός βρίσκεται στο κέντρο του ναού και έχει ζωγραφιστεί μέσα 

σε μετάλλιο (Eικ. 27). Το μετάλλιο με την παράσταση του Παντοκράτορα 

εγγράφεται σε τετράγωνο. Στις γωνίες του τετραγώνου, που έχουν πάρει το σχήμα 

τριγώνου λόγω του ότι στο εσωτερικό του τετραγώνου υπάρχει το μετάλλιο με τον 

Παντοκράτορα, απεικονίζονται τα τέσσερα ευαγγελικά σύμβολα. Εκτός του 

μεταλλίου του Παντοκράτορα υπάρχει ένας ομόκεντρος ευρύτερος κύκλος που 

πλαισιώνει τον Κύριο, οποίος βρίσκεται και αυτός εντός του τετραγώνου. Σε αυτόν 

τον κύκλο έχουμε τις μορφές της Παναγίας (στα δεξιά του Παντοκράτορα) και του 

Ιωάννη του Προδρόμου (στα αριστερά του Παντοκράτορα). Επίσης στον ίδιο 

ομόκεντρο κύκλο και στον ίδιο νοητό άξονα (κάθετα από τις απεικονίσεις της 

Παναγίας κα του Βαπτιστή) υπάρχουν δύο οι παραστάσεις ενός χερουβείμ και ενός 

εξαπτέρυγου. Το ένα παριστάνεται με κύκλους κόκκινου χρώματος που 

αλληλοτέμνονται, ενώ το εξαπτέρυγο, ημίσωμο. Ενδιάμεσα των τεσσάρων μορφών, 

της Θεοτόκου, του Προδρόμου, του Χερουβείμ και του εξαπτέρυγου, που βρίσκονται 

στα άκρα νοητού σταυρού, εντός του ίδιου κύκλου, υπάρχουν ζεύγη ολόσωμων 

αγγέλων, υπενθυμίζοντας την σταθερή και ουσιαστική σχέση των αγγελικών 

ταγμάτων με τον θρόνο του Παντοκράτορα Χριστού. 

Όσον αφορά την ίδια τη  μορφή του Παντοκράτορα, όπως ακριβώς στις 

περισσότερες απεικονίσεις, έτσι και εδώ παρουσιάζεται με σοβαρό ύφος αλλά 

παράλληλα φιλεύσπλαχνο βλέμμα, να προβάλλει από τον ουρανό και με τη δεξιά του 

να ευλογεί την ανθρωπότητα, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατά τον θείο λόγο του, το 

Ευαγγέλιο, που χάρισε στον άνθρωπο για τη σωτηρία του. Τον Παντοκράτορα 

περιβάλλει κυκλικό πλαίσιο εντός του οποίου αναγράφονται τα κάτωθι:

ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΕΒΛΕΨΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΙΔΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΓΗΝ Ο ΠΛΑΣΑΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  Ɨ  ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΒΛΕΨΟΝ ΕΞ 

ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΑΙ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΝ ΤΑΥΤΗΝ.       Ɨ  ΑΨΝ. 1750
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Με αυτά τα λόγια ο  ζωγράφος Αντώνιος ενώνει τη δική του προσευχή προς 

τον Παντοκράτορα Χριστό με τον ανά τους αιώνες ευλαβή προσκυνητή της Ιεράς 

Μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας, που ατενίζει με δέος και θεοσέβεια τον 

Παντοκράτορα Κύριο. Η δε χρονολογία «ΑΨΝ 1750» σε σχέση με την κτιτορική 

επιγραφή του 1751 άνω της θύρας του ναού (για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω), 

μας δείχνει το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ο Αντώνιος προκειμένου να 

φιλοτεχνήσει το ναό.

Εικόνα 1:  Άποψη Ι. Μ. Αγίας Τριάδας από το Παλαιομονάστηρο
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Εικόνα 2: Κεντρική πύλη

Εικόνα 3: Κοιμητήριο (Παϊσία Καρακούλια, Αγαθονίκη Πετροπούλου, Αγαθαγγέλη 

Κακογιάννη)
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Εικόνα 4: Εξωτερική άποψη κοιμητηρίου

Εικόνα 5: Παϊσία Καρακούλια
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Εικόνα 6: Αγαθονίκη Πετροπούλου

Εικόνα 7: Αγαθαγέλλη Κακόγιαννη
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Εικόνα 8: Βορειανατολική πλευρά καθολικού

Εικόνα 9: Ο Χριστός (Τέμπλο)
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Εικόνα 10: Ιωάννης ο Πρόδρομος (Τέμπλο)
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Εικόνα 11: Κοίμηση της Θεοτόκου (Τέμπλο)
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Εικόνα 12: Αγία Τριάδα (Τέμπλο)
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Εικόνα 13: Γεωμετρικά Σχήματα (διακόσμηση Τέμπλου)

Εικόνα 14: Δωδεκάορτο & Στηθάρια Δώδεκα Αποστόλων (Τέμπλο)
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Εικόνα 15: Εσταυρωμένος με λυπηρά (Τέμπλο)

Εικόνα 16: Πέτρος Αλεξανδρείας (όραμα)
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Εικόνα 17: Συμεών ο Στυλίτης

Εικόνα 18: Ο Άγιος Σιλουανός
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Εικόνα 19: Η Σταύρωση

Εικόνα 20: Αγιογραφίες εντός του Ιερού Βήματος
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Εικόνα 21: Προδοσία

Εικόνα 22: Ο Κύριος Κρινόμενος από τον Άννα και τον Καϊάφα
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Εικόνα 23: Η άρνηση του Πέτρου

Εικόνα 24: Η απόνιψις του Πιλάτου (αριστερά) & η Φραγγέλωσις (δεξιά)
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Εικόνα 25: Η Κόλαση

Εικόνα 26: Οι Προφήτες
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Εικόνα 27: Ο Παντοκράτωρ

Εικόνα 28
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Εικόνα 29

Εικόνα 30
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Γ΄. Ο ζωγράφος Αντώνιος

Το κατάγραφο με εικόνες και τοιχογραφίες  μικρό καθολικό της Ιεράς Μονής 

Αγίας Τριάδας Ακράτας καθώς και το Παλαιομονάστηρο φιλοτεχνήθηκαν από 

ζωγράφο του 18ου αιώνα, τον Αντώνιο, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην

κτιτορική επιγραφή που διατηρείται μέχρι και σήμερα στον βόρειο τοίχο και 

συγκεκριμένα άνω της θύρας του ναού.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙ ΠΕΝΙΝΤΑ ΕΝΑΝΕ

ΜΑΡΤΙΟΥ 10 ΙΣΤΟΡΙΘΙ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΕ ΤΟ

ΤΕΜΠΛΕΟ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΙΣ ΚΕ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟ

ΣΙΟΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΙΕΡΟ

ΜΟΝΑΧΟΥ                                                     

χήρ Αντωνίου147

                                                          
147 Την επιγραφή αυτή πρωτοδημοσίευσε ο αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Αντύπας στον πόνημά του «Το 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδος Ακράτας», Αίγιον 1968. Νεώτερες δημοσιεύσεις της βρίσκουμε στον 
καθηγητή Τάσο Γριτσόπουλο, «Ανέκδοτοι χριστιανικαί επιγραφαί Πελοποννήσου» στο Πρακτικά 
Α΄Διεθνούς Συνεδρίου Πελ/νησιακών Σπουδών, τ. Γ΄, εν Αθήναις 1976- 78, σ. 297, όπου υπάρχει και η 
σχετική φωτογραφία από την κτιτορική επογραφή. Μνεία σχετική κάνει και ο Αθανάσιος 
Φωτόπουλος και στα δύο έργα του: «Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής Περιοχής Αιγιαλείας 
και Καλαβρύτων», Τόμος Α΄, Ιστορικά, Αθήνα 1982, και «Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή της Αγίας 
Τριάδος», Αθήνα 1987
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Από την μεγάλης ιστορικής και πνευματικής αξίας κτιτορική επιγραφή μας 

σώζεται η χρονολογία ιστόρησης του καθολικού της Αγίας Τριάδος, 10 Μαρτίου 

1751 μ. Χ.  Σίγουρα η ημερομηνία αυτή έχει να κάνει με το χρόνο περάτωσης της 

εικονογράφησης από τον ζωγράφο Αντώνιο, μιας και το έργο άρχισε ένα χρόνο 

νωρίτερα, το 1750. 

Ο αγιογράφος Αντώνιος δεν είναι ευρύτερα γνωστός. Μάλιστα στην πρώτη 

μελέτη που έγινε από τον Φιλάρετο Αντύπα, πέρα από την κτιτορική επιγραφή δεν 

υπάρχει άλλη αναφορά στο όνομα του αγιογράφου. Ο ίδιος ο Αντύπας μας 

πληροφορεί ότι για τον Αντώνιο δεν έχει καμιά άλλη πληροφορία εκτός από το ότι 

φιλοτέχνησε το Παλαιομονάστηρο και το καθολικό της Αγίας Τριάδας148. 

Ο καθηγητής Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος στη μελέτη του για τους λαϊκούς 

ζωγράφους των Νεζερών μας δίνει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τον 

Αντώνιο149. Διαβάζουμε, λοιπόν, ότι ο Αντώνιος καταγόταν από τα Νεζερά 

Καλαβρύτων150. Αρχικά εργαζόταν επαγγελματικά ως αγιογράφος και φαίνεται ότι 

ήταν αρκετά γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου καθώς το 

όνομά του συνδέεται με την ιστόρηση και άλλων ναών. Την εποχή που ζωγράφισε

στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Ακράτας καθώς και στον ναό των Αγίων Πάντων, 

εργάστηκε και στους παρακάτω ναούς: στο καθολικό της Κάτω Μονής Δίβρης στην 

Ηλεία το 1746, στο καθολικό της Αγίας Τριάδας στο Λειβάρτζι (Λιβάρτζι) των 

                                                          
148 Πέραν του ότι ο αγιογράφος ελέγετο Αντώνιος άλλο περί αυτού στοιχείον δεν γνωρίζομεν. 
Φιλαρέτου Αντύπα, ό.π., σ. 34

149 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά, στο «Πρακτικά Β΄Τοπικού 
Συνεδρίου Αχαϊκών Σπουδών» Αθήναι, 1986, σ. 147

150 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Ανέκδοτοι χριστιανικαί επιγραφαί Πελοποννήσου, στο «Πρακτικά 
Α΄Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών», τ. Γ΄, Σπάρτη 1975, σσ. 296 – 297 και του ιδίου 
Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά ό.π., σ. 146  πρβλ Φωτόπουλου Αθαν., Ανατολική 
Αιγιαλεία, ό.π., σ. 159
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Καλαβρύτων  το 1750151 και στον ναό των Αγίων Θεοδώρων το 1756152. Αργότερα 

φαίνεται πως ο Αντώνιος χειροτονήθηκε153.

Όσον αφορά στην τεχνοτροπία του Αντώνιου αυτή διακρίνεται από λαϊκότητα 

και απλοϊκότητα μιας και ο ζωγράφος δεν είχε διδαχθεί από κάποια σχολή την 

αγιογραφία αλλά ήταν αυτοδίδακτος. Πρόκειται, λοιπόν, για λαϊκό ζωγράφο, του 

οποίου τα έργα είναι αξιοσημείωτα και αξιοπρόσεκτα. Ο Γριτσόπουλος χαρακτηρίζει 

τα έργα του όχι σοβαρής αξίας154. Η τέχνη του, κατά τον καθηγητή, δεν εντυπωσιάζει  

και δεν πρωτοτυπεί. Τα πρόσωπα των μορφών που ζωγραφίζει είναι αφαιρετικά και 

μάλλον άκομψα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση των μορφών που 

αγιογραφεί και γενικότερα στα εξωτερικά στοιχεία των εικόνων του για λόγους 

εντυπωσιασμού.  Αν και, φαίνεται σύμφωνα με την άποψη του Φωτόπουλου να 

υπερβαίνει στα έργα του ο χρωστήρας τον θείο και ευαγγελικό λόγο εν τούτοις ο 

Αντώνιος κερδίζει τις εντυπώσεις και γίνεται συμπαθής με την απλότητα όσο και 

αφέλειά του, καθώς περνά με τα έργα του μια ειλικρίνεια. Υπογράφει με το 

βαπτιστικό του όνομα, Αντώνιος, και αυτό δε δείχνει καθόλου κομπασμό155. 

Ο Αντώνιος θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει την λαϊκότροπη τάση της 

θρησκευτικής ζωγραφικής του 18ου αιώνα η οποία εμφανίζεται στον απόηχο της 

αμιγούς βυζαντινής παράδοσης. Ο 18ος αιώνας αποτελεί την αφετηρία της νεότερης 

ελληνικής τέχνης, όπου πραγματοποιείται μια υπέρβαση των ιδιαίτερα έντονων 

μεταβυζαντινών επιδράσεων156 και μια παράλληλη εμφάνιση μιας καλλιτεχνικής 

εκκοσμίκευσης157 που οφείλεται στην  τεχνοτροπία των ζωγράφων της Επτανησιακής 

                                                          
151 Αθανασίου Θεοδ. Λέλου, Ιστορία Αρχαίας Ψωφίδος και Λειβαρτζίου, Αθήναι 1953, σ. 117 στο 
Φωτόπουλου Αθαν., Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ. 159

152 Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών «Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια», Διοργάνωση 
Κέντρο Ιστορικών και λαογραφικών σπουδών Κορινθίας, Κόρινθος, 5- 7 Μαΐου 2006, σ. 444

153 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 161

154 Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά ό.π., σ. 146

155 Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας, ό.π., σ. 162

156 Χατζηδάκης Μανώλης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση 1450 - 1830, τ. Α΄, Εθνικό ίδρυμα 
Ερευνών, Αθήνα 1998,  σ. 173

157 Ν. Δασκαλοθανάσης, «Αρχές και Αξίες της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης» στο Τέχνες Ι: Ελληνικές 
Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Νεότερη και Σύγχρονη 
Τέχνη, τ. Γ΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2000, σ. 16
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Σχολής (δυτικής επιρροής). Η ελληνική τέχνη ακόμα και μεταπολεμικά, ύστερα από 

την απελευθέρωσή του ελληνικού έθνους από τον τουρκικό ζυγό και την  παράλληλη 

υποτέλειά του στους βαυαρούς του Όθωνα, εξέφραζε με χαρακτηριστικό τρόπο πως η 

πολιτική υποτέλεια φέρνει και την καλλιτεχνική εξάρτηση. Τα έργα που 

φιλοτεχνούνταν πριν και μετά την Επανάσταση είχαν χαρακτήρα και ύφος δυτικό και 

ουδεμία σχέση είχαν με τα όποια υπολείμματα της μεταβυζαντινής παράδοσης ή της 

λαϊκής τέχνης που παρέμειναν ζωντανά στον ελληνικό χώρο από ζωγράφους όπως ο 

Αντώνιος. Είναι η εποχή που το κίνημα του Ακαδημαϊσμού158 κυριαρχεί στον 

ελλαδικό χώρο με τις θεματικές και τεχνοτροπικές του επιλογές. Σε αυτήν λοιπόν την 

εποχή η λαϊκή τέχνη του Αντώνιου της αφαιρετικότητας και της απλοϊκής σύνθεσης 

των μορφών αποκτά ξεχωριστή αξία στην ιστορία της ελληνικής τέχνης καθώς 

εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο μια βυζαντινή μακραίωνη παράδοση με 

κύρια χαρακτηριστικά της την αφαιρετική απόδοση, την μετωπικότητα των μορφών 

και την ευανάγνωστη σύνθεση.

                                                          
158 Ο Ακαδημαϊσμός εμφανίζεται με ένα ειδικό περιεχόμενο στην καλλιτεχνική κριτική, για να 
περιγράψει την απαρέγκλιτη προσκόλληση σε μια σειρά κανόνων οι οποίοι αντλούνται μέσω της 
μελέτης των έργων ιστορικών τεχνοτροπιών. Οι τεχνοτροπίες αυτές αναπτύχθηκαν σε περιόδους οι 
οποίες εκλαμβάνονται ως κλασικές (Αρχαιότητα, Αναγέννηση κ.λ.π.) Ν. Δασκαλοθανάσης, ό.π., σ. 29
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ Γ.Α.Κ.

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και συγκεκριμένα στον Τομέα 

Μοναστηριακά Σύμμικτα του Νομού Αχαΐας και Ήλιδος, της Επαρχίας της 

Αιγιαλείας, Φάκελος αριθμ. 281 συνάγουμε σημαντικές πληροφορίες για το 

μοναστήρι μας. Ο αριθμός των εγγράφων που περιλαμβάνονται σε αυτό τον φάκελο 

είναι 88 και τα περισσότερα μας πληροφορούν για χρηματικές δοσοληψίες 

(αποδείξεις, κατάλογοι με ψώνια, γραμμάτια κ.τ.λ.) της μονής, που αφορούν 

σταθερές ή έκτακτες ανάγκες του έμψυχου δυναμικού της, αλλά και τη φροντίδα του 

ίδιου του μοναστηριακού συγκροτήματος. Η χρονολόγηση των εγγράφων αυτών 

άρχεται από το έτος 1829 και φτάνει μέχρι το 1885. 

Η αρίθμηση των εγγράφων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους δεν έχει γίνει 

με κάποια αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά μάλλον τυχαία, γι’ αυτό παραθέτουμε 

τα έγγραφα με βάσει την χρονολογία που αναγράφεται πάνω σε αυτά. Σημειώνουμε 

ότι από τον αριθμό των ογδόντα οκτώ χειρογράφων εξαιρούμε τα περισσότερα από 

εκείνα που αναφέρονται σε αποδείξεις ή γραμμάτια της Μονής, διότι πρόκειται για 

έγγραφα με σχεδόν μηδαμινή ιστορική ή άλλη σημασία.

Έγγραφο αριθμ. 026: Πρόκειται για το πρώτο χρονολογικά έγγραφο των ΓΑΚ, 

σύμφωνα με το οποίο το Φεβρουάριο του 1829 το ηγουμενοσυμβούλιο συμφώνησε 

την παραχώρηση μέρους της μοναστηριακής γης (στην παραλία της Ακράτας) στους 

κατοίκους Α. Κανελλόπουλο και Α. Σακελλαρόπουλο για την οικοδόμηση μαγαζιού. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αξία της γης (100 φοίνικες), καθώς και την κατ’ έτος 

είσπραξη του ποσού του ενός φοίνικα. Η παραχώρηση μοναστηριακής γης αποτελεί 

μια πρώτη ένδειξη των οικονομικών προβλημάτων της Μονής.

Έγγραφο αριθμ. 086: Εδώ έχουμε ένα χειρόγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 

2624/26-2-1834 εγκυκλίου της επί των Εκκλησιαστικών Βασιλικής Γραμματείας της 

Επικράτειας, που αναφέρεται σε θέματα τακτοποίησης των διατηρουμένων 

μοναστηριών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το συγκεκριμένο απόσπασμα 

παρέχει οδηγίες στα μοναστήρια του ελληνικού Βασιλείου για τον τρόπο χορήγησης 

δανείων. Τα ηγουμενοσυμβούλια προκειμένου να τακτοποιήσουν «αποδεδειγμένας 

και αναπόφευκτας ανάγκας» μπορούν να συνάπτουν δάνειο, αφού προηγουμένως 

αυτό εγκριθεί από τον τοπικό επίσκοπο και τη Νομαρχία, οι οποίοι καθίστανται 

αρμόδιοι να ελέγξουν τις αιτίες, τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης του δανείου. Η 
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τελική επικύρωση του χρηματικού ποσού εναπόκειται στην ευχέρεια της επί των 

Εκκλησιαστικών Βασιλικής Γραμματείας.

Το γεγονός ότι στα αρχεία του μοναστηριού σώζεται το απόσπασμα, που 

αφορά στον τρόπο σύναψης δανείου, δεικνύει την ανάγκη επιβίωσης της Μονής ως 

«διατηρουμένης», όπως αυτή ορίστηκε στο Βασιλικό Διάταγμα της 25ης Σεπτεμβρίου 

του 1833. Η οικονομική ανέχεια της Μονής θα αναγκάσει τους πατέρες της Αγίας 

Τριάδας να προβούν στην αναζήτηση πόρων από το επίσημο τότε ελληνικό κράτος. 

Την αριθμ. 2624/26-2-1834 εγκύκλιο υπογράφει ο τότε επί των εκκλησιαστικών 

γραμματέας Κ.Δ. Σχινάς. 

Έγγραφο αριθμ. 002: Το Νοέμβριο του 1834 ο τότε ηγούμενος της μονής Γερμανός 

και οι συν αυτώ πατέρες αιτούνται από τον επίσκοπο Αιγιαλείας Γρηγόριο την 

χορήγηση δανείου, ακολουθούμενοι ιεραρχικά τα βήματα, όπως αυτά ορίζονταν από 

την σχετική εγκύκλιο της επί των Εκκλησιαστικών Βασιλικής Γραμματείας (βλέπε 

σχετικά έγγραφο αριθμ. 086). 

Οι ευσεβείς πατέρες παρακαλούν να τους επιτραπεί η σύναψη δανείου τριών 

χιλιάδων δραχμών (2960 δρχ). Ο κύριος λόγος του δανείου είναι η παρατεταμένη 

ανομβρία, η οποία επέφερε ζημίες στις μοναστικές καλλιέργειες. Ο ηγούμενος 

Γερμανός ζητούσε 1260 δρχ για την παραμονή και επιβίωση των 18 μοναχών και 

«διακόνων» του μοναστηριού (προς εξοικονόμησιν τροφής και ενδυμασίας). Ατυχής 

συγκυρία υπήρξε το θανατικό τριών βοών, απαραίτητων για το όργωμα των 

κτημάτων της Μονής και το κόστος για την αναπλήρωσή τους ανερχόταν στις 500 

δρχ.

Στο έγγραφο αυτό μας δίνεται μια πρώτη πληροφόρηση για την τότε 

περιουσία της μονής σε χωράφια, η οποία υπολογίζεται στα 30 στρέμματα (40 δρχ. 

για κάθε στρέμμα, ήτοι 1200 δρχ), καθώς και για το δυναμικό της Μονής, δηλ. 18 

άτομα, στα οποία υπολογίζονται εκτός των πατέρων και οι βοηθοί τους.

Έγγραφο αριθμ. 001: Πρόκειται για τη διαβίβαση της από τον Νοέμβριο του 1834 

αίτησης των μοναχών της Αγίας Τριάδας από τον Νομάρχη Αχαΐας και Ήλιδος προς 

την Βασιλική επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεία. Στο διαβιβαστικό της Νομαρχίας 

σημειώνεται ότι ελέχθησαν οι αιτίες και οι όροι αποπληρωμής του δανείου και ως εκ 
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τούτου το αίτημα των πατέρων της Μονής για το εν λόγω δάνειο είναι 

δικαιολογημένο.

Έγγραφο αριθμ. 003: Εκ των όσων συνάγονται από το δυσανάγνωστο κείμενο 

συμπεραίνουμε ότι η Βασιλική Εκκλησιαστική Γραμματεία ενέκρινε μεν δάνειο αλλά 

κατά το ήμισυ από το ποσό, που είχε αιτηθεί η Μονή Αγίας Τριάδας, δηλ μόλις 1500 

δρχ. 

Έγγραφο αριθμ. 005: Έσοδα και έξοδα της Ιεράς Μονής το έτος 1835. Τα έσοδα της 

μονής το 1835 ανέρχονταν στις 2.258 δραχμές από την πώληση κρασιού και 

σταφίδας, το ενοίκιο μιας αποθήκης στην Ακράτα και τα «τυχερά» (= δωρεές των 

ευλαβών προσκυνητών της μονής). Τα έξοδα, όμως, της μονής υπολογίζονταν στις 

3.108, 18 δραχμές, περίπου 1000 δραχμές περισσότερα. Πολλά από τα έξοδα της  

μονής αφορούν την καλλιέργεια των κτημάτων, διάφορες επισκευές του κτιριακού 

συγκροτήματος, τρόφιμα (τζαρούχια), καθώς και φόρους.

Έγγραφο αριθμ. 035: Πρόκειται για τον Μεγάλο Κώδικα της Μονής, έγγραφο του 

1836, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς η ακίνητη περιουσία της μονής 

(σταφιδαμπελώνες, ελαιώνες, αγροί, δάσος κ.α.), μια απογραφή των μοναχών και 

«υπηρετών» της, τα άγια λείψανα, τα σκεύη και άλλα χρήσιμα εργαλεία, καθώς και 

τα ζώα της μονής. 

Ξεκινώντας από το δυναμικό της μονής του 1836 έχουμε να παρατηρήσουμε 

ότι την Αγία Τριάδα διακονούσαν 16 άτομα, από τα οποία οι έξι ήταν οι ιερομόναχοι 

Άνθιμος, Γρηγόριος, Κοσμάς, Σαμουήλ, Ευγένιος, και Δανιήλ. Ο τελευταίος 

διαδέχτηκε το 1836 τον ηγούμενο Γερμανό, ο οποίος απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου του 

ίδιου έτους. Επίσης, στο δυναμικό της Μονής ανήκαν 2 ιεροδιάκονοι ο Ιωνάς και ο 

Χριστόφορος, δύο μοναχοί, ο Νικηφόρος και ο Νεόφυτος, καθώς και έξι υπάλληλοι, 

«υπηρέτες», ο Αργύρης και ο Πανάγος Μπακάρης, ο Δημήτριος Νουμάν(κ;)ης, ο 

Παναγιώτης Καραγγούνης και δύο μικρότερης ηλικίας τα ονόματα των οποίων δεν 

αναφέρονται. 

Επιπλέον, ο Μέγας Κώδικας δίδει αναλυτικές πληροφορίες για την 

περιουσιακή δύναμη της Μονής, δηλαδή για την ακριβή ονομασία των κτημάτων 

(π.χ. αγρός εις Πάλαν, σταφίς σπανού, ελαιόδενδρα εις τη θέση βητούλιον), το 

εμβαδόν των κτημάτων, καθώς και την ακριβή οροθεσία τους.  Επιγραμματικά 
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αναφέρουμε ότι το 1836 η Μονή είχε 30 στρεμ. σταφίδα, 20 στρεμ. ποτιστικά, 115 

ελαιόδενδρα, 15 στρεμ. αμπέλια, 5 στρέμ. οπωροφόρα, 200 στρεμ. δάσος με 250 

πεύκα για ξυλεία και εκμετάλλευση ρυτίνης, 5 σπίτια και 3 εργαστήρια. Τα έσοδα της 

μονής  ανέρχονταν σε 2323 δραχμές, ενώ τα έξοδά της ήταν 3034, 36 δραχμές159.

Έγγραφο αριθμ. 024: Την 9η Οκτωβρίου του 1836 απεβίωσε ο ηγούμενος της Μονής 

Γερμανός. Τούτο πιστοποιεί με έγγραφό του ο Διοικητής Αχαΐας, στο οποίο γίνεται 

λόγος για καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του θανόντος ηγουμένου 

παρουσία του Μητροπολίτου Αιγιαλείας, των πατέρων της Μονής και του προέδρου 

της κοινότητας της Πορωβίτσας. Ο κατάλογος με τα πράγματα του ηγούμενου 

Γερμανού διαβιβάζεται και προς την Βασιλική των Εκκλησιαστικών Γραμματεία.

Έγγραφο αριθμ. 025: Πρόκειται για τον κατάλογο των πραγμάτων του αποθανόντος 

ηγουμένου (Γερμανού). Μέσα από την ανάγνωση των προσωπικών αντικειμένων του 

Γερμανού παρατηρούμε την πραγματική ακηδία και αποστροφή του σεβαστού 

γέροντος για τα υλικά αγαθά (ακτημοσύνη).

Έγγραφο αριθμ. 019: Στο έγγραφο αυτό της Νομαρχίας Αχαΐας και Ήλιδος 

παρατηρούμε την προβληματική γύρω από το παράλιο χώρο της Ακράτας, τον οποίο 

η Μονή παραχώρησε στους Α. Κανελλόπουλο και Α. Σακελλαρόπουλο για 

οικοδόμηση αποθήκης σύμφωνα με το σχετικό συμφωνητικό (βλέπε  έγγραφο αριθμ. 

026). Από όσα διαβάζουμε οι προαναφερθέντες κάτοικοι της περιοχής Αιγιαλείας δεν 

τήρησαν τα συμφωνηθέντα με τους πατέρες της Μονής, με αποτέλεσμα να 

καθυστερήσουν την οικοδόμηση της αποθήκης. Το γεγονός αυτό εμπόδιζε τους 

πατέρες να παραχωρήσουν και έτερο μοναστηριακό τόπο για ιδιωτική εκμετάλλευση. 

Ο Νομάρχης κάνει λόγο για παράνομη ενέργεια από πλευράς της Μονής, καθώς 

όφειλε να περιμένει σχετική διαταγή από την Βασιλική Γραμματεία, προτού προβεί 

σε οιανδήποτε συμφωνία που αφορά εκκλησιαστική γη.

Έγγραφο αριθμ. 022:  Η επιτροπή του εκκλησιαστικού ταμείου της Μονής 

πληροφορεί την Βασιλική γραμματεία ότι η συμφωνία για την παραχώρηση 

εκκλησιαστικής γης δεν είναι παράνομη, διότι όταν πραγματοποιήθηκε το 

                                                          
159 Ο π. Φιλάρετος Αντύπας αναφέρει στα έξοδα το ποσό των 2526 δραχμών, κάτι που δε φαίνεται να 
συμφωνεί με τα αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Ο αριθμός 2526 αναφέρεται πράγματι στο τέλος μιας 
λίστας ως το σύνολο των εξόδων, αλλά το έγγραφο συνεχίζεται και το ποσό των 2526 μεταφέρεται 
σε άλλη λίστα για να φτάσει στο σύνολο των 3034, 36 δραχμών. 
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συμφωνητικό, ήτοι το 1829, δεν υπήρχε σχετική εγκύκλιος που να απαγορεύει 

τέτοιους είδους συνδιαλλαγές.

Έγγραφο αριθμ. 023: Η Βασιλική επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεία ζητά με το 

έγγραφό της πληροφορίες για το αν η συμφωνία που έκαναν οι πατέρες της Μονής με 

τους Α. Κανελλόπουλο και Α. Σακελλαρόπουλο είναι γραπτή ή όχι, καθώς και για τη 

χρονολόγησή της.

Έγγραφο αριθμ. 026: Πρόκειται για απάντηση του Διοικητή της Αχαΐας με την 

οποία διαβιβάζει προς την Εκκλησιαστική Γραμματεία το συμφωνητικό της 

παραχώρησης της μοναστηριακής γης, στην οποία φαίνεται και ο χρόνος που 

συντάχθηκε.

Έγγραφο αριθμ. 032: Είναι από τα σημαντικότερα έγγραφα των Γ.Α.Κ., καθώς 

πρόκειται για την απόφαση του βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα, με την οποία 

νομιμοποιεί (και με αυτό τον τρόπο δικαιώνει) την από το 1829 πράξη της Ιεράς 

Μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας για παραχώρηση μέρους της εκκλησιαστικής της γης.

Έγγραφο αριθμ. 038α: Τα έξοδα της Μονής το έτος 1837 ανέρχονταν στις 1838,60 

δραχμές.

Έγγραφο αριθμ. 038γ: Εδώ περιγράφεται το δυναμικό της Μονής το 1837. Σε σχέση 

με τον Μεγάλο Κώδικα του 1836 (βλέπε σχετικά έγγραφο αριθμ. 035) η Μονή το 

1837 επί ηγουμενίας Δανιήλ ήταν μικρότερη αριθμητικά κατά ένα μοναχό. 

Συγκεκριμένα από το αριθμ. 038γ έγγραφο λείπει το όνομα του μοναχού Νικηφόρου. 

Επίσης, οι βοηθοί των μοναχών (υπηρέτες) ήσαν τρεις, ενώ υπήρχαν και τέσσερις 

υπάλληλοι για τη φροντίδα των ζωντανών. Συμπεραίνουμε από τη διάλεκτο γραφής 

των εγγράφων του 1836 και 1837 την κρητική καταγωγή του γέροντος Δανιήλ.

Έγγραφο αριθμ. 038β : Τα έσοδα της Μονής το 1838 υπολογίζονταν στις 1.706, 24 

δραχμές. Το ποσό είναι εμφανώς μειωμένο με το αντίστοιχο του 1836, όταν τα έσοδα 

της Μονής τότε ήταν 2.258. Αναλογικά, όμως, με τα έξοδα το μοναστήρι βρίσκεται 

θεωρητικά  σε καλύτερη οικονομική κατάσταση συγκριτικά με το 1836, όταν τότε 

ξόδευε 3.108, 18 δραχμές (βλέπε έγγραφο αριθμ. 005), ενώ το 1837 το ποσό των 

εξόδων ήταν σχεδόν το μισό 1838,60 δραχμές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μέσα σε 

δύο μόλις χρόνια, παρατηρούμε μεγάλη μείωση των εξόδων, αλλά και των εσόδων 

της μονής, πράγμα που δεικνύει την οικονομική δυσχέρεια.
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Έγγραφα αριθμ. 078, 079, 080, 083: Τα έγγραφα αυτά έχουν ως κεντρικό τους θέμα 

την κατασκευή υδραγωγείου στην Ακράτα το 1841 για το πότισμα των κτημάτων των 

ντόπιων κατοίκων. Η κατασκευή αυτού του υδραγωγείου θα ωφελούσε όλη την 

περιοχή συνεπώς και τη Μονή της Αγίας Τριάδας, η οποία, όμως, αδυνατούσε να 

πληρώσει το ποσό που της αναλογούσε, δηλ. 1500 δραχμές  για τα 50 στρέμματα της 

(30 δραχμές  το στρέμμα). Οι πατέρες της Μονής αποφάσισαν, προκειμένου να μην 

μείνουν εκτός του μεγάλου για την περιοχή έργου, να παραχωρήσουν μετά την 

κατασκευή του υδραγωγείου το 1/10 των κτημάτων τους, δηλ. 5 στρέμματα, που τότε 

άξιζαν 300 δραχμές ως ξερικά, ενώ ως «ποτιστικά» η αξία τους θα τριπλασιαζόταν, 

δηλ. 900 δρχ.160. Τελικώς στις 2 Αυγούστου του 1841 υπογράφηκε με βασιλικό 

διάταγμα η συμμετοχή της Μονής στην κατασκευή του εν λόγω υδραγωγείου, με την 

υποχρέωση να παραχωρήσει το δέκατο των εμπλεκομένων κτημάτων της.

Η κακή οικονομική κατάσταση της Μονής την ανάγκασε να πωλήσει μέρος 

των κτημάτων της, λόγω έλλειψης χρημάτων. Στο με αριθμ. 079 έγγραφο διαβάζουμε 

ότι εκτός της Αγίας Τριάδας και έτερο μοναστήρι, η ιστορική Ιερά Μονή Αγίου 

Γεωργίου Φενεού, ωφελούνταν από το υδραγωγείο, το οποίο, όμως,  πλήρωσε το 

ανάλογο μερίδιο. Παρόλα αυτά οι πατέρες σκεπτόμενοι το συμφέρον της Μονής, για 

την ακρίβεια την επιβίωση της Μονής, έπραξαν το ωφελιμότερο.

Έγγραφο αριθμ. 085: Ο ηγούμενος Ιωνάς, που διαδέχτηκε τον γέροντα Δανιήλ, το 

1854 ζητά από το επί των εκκλησιαστικών και δημόσιας εκπαίδευσης υπουργείο να 

του χορηγηθεί δάνειο 2.000 δραχμών, για την σίτιση των είκοσι μοναχών και 

δοκίμων, αλλά και για την καλλιέργεια των κτημάτων. Οι λόγοι που προβάλλει ο 

γέροντας Ιωνάς έχουν να κάνουν με τη φυτική νόσο που έβλαψε τις σταφίδες και τα 

αμπέλια της ευρύτερης περιοχής της Ακράτας για τρία έτη. Ο ηγούμενος κάνει λόγο 

για επικείμενη διάλυση της Μονής, καθότι τα κτήματα έμειναν ακαλλιέργητα, 

                                                          
160  Τα  κτήματα της μονής, καθώς και των λοιπών κατοίκων, πριν την κατασκευή του υδραγωγείου 
χαρακτηρίζονταν «ξερικά». Αυτό σήμαινε και κατώτερη τιμή. Αυτή υπολογιζόταν περίπου στις 60 
δραχμές το στρέμμα (ως ξερικό). Όπως φαίνεται, όμως, από τα Γ.Α.Κ. η τιμή του στρέμματος 
τριπλασιαζόταν (180 δραχμές/στρέμμα) για τα κτήματα τα «ποτιστικά». Συνεπώς η μονή για την 
κατασκευή του υδραγωγείου, αντί να δώσει 1500 δρχ. για τα 50 στρέμματα της (30 δρχ. χρεωνόταν 
το στρέμμα) παραχώρησε 5 στρέμματά (ήτοι το 1/10 των κτημάτων της) στην τιμή των 900 δραχμών 
(180 δραχμές το στρέμμα). Η παραχώρηση των 5 στρεμμάτων θα γινόταν μόλις ολοκληρωνόταν η 
κατασκευή του υδραγωγείου, οπότε και η τιμή των «ποτιστικών» πλέον στρεμμάτων τριπλασιαζόταν 
στις 900, αντί για 300 δραχμές. 
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συνεπώς δεν υπάρχουν χρηματικοί πόροι, αλλά ούτε καν τα αναγκαία για την 

επιβίωση τρόφιμα.

Η προφητική ρήση του ηγουμένου Ιωνά «επίκειται κίνδυνος άφευκτος 

διαλύσεως» έμελε να πραγματοποιηθεί λίγα χρόνια αργότερα, όταν η πυρκαγιά του 

1860 και ο θάνατος των ηλικιωμένων μοναχών θα οδηγήσουν στην προσάρτηση της 

Αγίας Τριάδας ως μετόχι σε μεγαλύτερη  Μονή στα τέλη του 19ου αιώνα.
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Έγγραφο 027

(Το συμφωνητικό για την παραχώρηση της μοναστηριακής γης στο παράλιο της 

Ακράτας)

Διά του παρόντος συμφωνητικού εγγράφου οι υπογραφόμενοι Πατέρες της Μονής 

Αγίας Τριάδος εσυμφώνησαν με τους κυρίους Α. Κανελλόπουλον και Α. 

Σακελλαρόπουλον από τα Χαλκιάνικα την χορήγηση τόπου για την οικοδόμηση 

αποθήκης από την μοναστηριακή γη στο παράλιο της Ακράτας.

Α. εσυμφωνήσαμε να οικοδομήσουν το μαγαζί κοντά στου Κυργιαλή Πυργιώτη το 

χωράφι.

Β. η εμβάθυνση να γένη ανατολικά κατά το μέρος της θάλασσας.

Εσυμφωνήσαμεν οι πατέρες να μας δώσουν δια πληρωμής επί χείρας 100 φοίνικες. 

Και ακολούθως κατ’ έτος να δίνουν  1 φοίνικα εις το μοναστήρι.

Αγία τριάδα 29 Φεβρουαρίου 1829

Ο καθηγούμενος Σαμουήλ

Προηγούμενος Γρηγόριος

Ιερομόναχος Γερμανός

Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Γερμανός
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Έγγραφο αριθμ. 086

απόσπασμα της από 26 Φεβρουαρίου 1834 εγκυκλίου της επί των εκκλησιαστικών 

Βασ. Γραμματείας της επικρατείας υπ’ αριθμ. 2624 Περί της τακτοποιήσεως των 

διατηρουμένων μοναστηριών του Βασιλείου. οδηγίες

… οσάκις το συμβούλιον τούτο κρίνη αναγκαίον δια καλλιέργειαν των κτημάτων του 

μοναστηριού, ή άλλες αποδεδειγμένας  και αναπόφευκτας ανάγκας, να κάμη δάνειον, 

θέλει αναφέρεσθαι δια του κατά τόπον επισκόπου, Νομαρχείου εισηγήσεως, και ζητά 

την άδειαν, προσθέτον, όλας του δανείου τας αιτίας, και προπάντων τον τρόπον και 

την εποχήν της αποσβέσεως αυτού, θετικώς και με αποδείξεις. Το δε Νομαρχείον, αν 

κρίνη την αίτησιν εύλογον, θέλη, αναφέρεσθαι προς την Γραμματείαν των 

εκκλησιαστικών, εζητούμενον την περί επικυρώσεως του δανείου άδειαν, άλλως η 

συμφωνία θέλει λογίζεσθαι εις βάρος ατομικού των δανεισαμένων, κατά το Γ΄

άρθρον της υπ’ αριθμ. 2438 εγκυκλίου μας διαλαμβανόμενον, και το μοναστήριον 

μένη ακαταζήτητον. 

ο επί των εκκλησιαστικών της          

Βασ. Γραμματείας

της επικρατείας

Κ. Δ. Σχινάς
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Έγγραφο αριθμ. 002

Αρ. πρ. 6544

Προς τον Σ. Επίσκοπον αιγιαλείας

Επειδή η κατά το … έτος … τα προϊόντα εκ της ανυδρίας δυστυχίας ως το 

αποδεικνύουν τα ίδιαν πράγματα, ήτοι ο αιφνίδιος θάνατος τριών βοών μας 

Γεωργικών, υπαγορεύη στη Μονή, της οποίας καθηγούμαι, την αναπόφευκτον 

ανάγκην δανείου τριών χιλιάδων δραχμών εις αναπλήρωσιν των ελλείψεων τον κατά 

την παράδοση υπολογισμόν, παρακαλώ την ημετέρα Σεβασμιότητα να ενεργήση κατά 

το ε΄ άρθρον των υπ’ αρ. 699 οδηγιών τας οποίας μας εκοινοποίησε το επαρχείον 

αιγιαλείας προπολλού, ώστε να λάβωμεν την παρ’ τούτου άδειαν, υποσχόμενοι 

απροφασίστως δι’ εγγύσεως καλή η χροία να επιστρέψουμεν το ρηθέν ποσό με τον 

νόμιμον τόκο του προς τον υποσχόμενον να μας δανείσει κ. Αναγνώστου 

Αλεξανδρόπουλος … τον Δεκέμβριο του 1835.

Προϋπολογισμός της χρήσεως του δανείου

Προς εξοικονόμησιν τροφής κι ενδυμασίας των πατέρων και υπηρετών όντων…. 18 

προς ανά έκαστον  δραχμάς             

Δραχ. 1260

Δια την καλλιέργειαν των υποστατικών της Μονής των τριάκοντα στρεμμάτων 

σταφιδαμπελών προς δραχμάς 40 το στρέμμα                                    Δραχ. 1200

Προς αγοράν τριών βοών (προς αναπλήρωση όσων εψόφησαν)            Δραχ. 500 

Το όλον          Δρ. 2960

εν αιγίω το Νοέμβριο του 1834 ο Καθηγούμενος

ο έπαρχος αγιαλείας Γερμανός

Α. Πλατύκας προηγούμενος             Γρηγόριος

προηγούμενος Σαμουήλ
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Έγγραφο αριθμ.  001 

Προς την Βασιλικήν επί των Εκκλησιαστικών 

Γραμματείαν

αίτηση των πατέρων της 

εν Ακράτα Μονής της Αγίας 

Τριάδος περί δανείου      την 24 Νοεμβρίου 

1834

εν Πάτραις

Το Συμβούλιο των πατέρων της εν Ακράτα Μονής της αγίας Τριάδος δια την 

καλλιέργειαν των κτημάτων της Μονής, δια την αγοράν γεωργικών βοών και δι’ 

άλλας αναποφεύκτους ανάγκας των επ’ αυτή μοναζόντων έκρινεν αναγκαίον να κάμη 

δάνειον.

Την περί του δανείου τούτου αίτησιν την αναφοράν  διά του κατά την 

επαρχίαν αιγιαλείας Σ. επισκόπου προς τον έπαρχον αιγιαλείας.

Ο έπαρχος καθυποβάλλον ταύτην εις την Νομαρχίαν, παρατηρεί συγχρόνως, 

ότι είναι δικαιολογημένη η αίτηση των διαληφθέντων πατέρων.

Η Νομαρχία διευθύνη επί τούτω εγκλύστη ενταύθα την αναφοράν των 

πατέρων εκθεμένην κατά τους τύπους του Δ΄ άρθρου της υπ’ αριθμ. 2624 Διαταγής 

της Βασιλικής Γραμματείας, και περιμένη τας Διαταγάς της, 

Ευπειθέστατος

Ο Νομάρχης Αχαΐας και Ήλιδος
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Έγγραφο αριθμ. 003

Αρ. πρ. 6544

2498

Παρατηρήσεις: Δυσανάγνωστο κείμενο. 

Πρόκειται για εντολή του Γραμματέα της Βασιλικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας με 

την οποία εγκρίνεται δάνειο μόνο 1500 δραχμών (αντί 3000 που ζητούσαν οι 

πατέρες) για τα έξοδα της Μονής.

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 1834

Ο Γραμματέας
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Έγγραφο αριθμ.  005

Πρόσοδος της εν Ακράτα Ιεράς Μονής 1835

1835 τυχηρά της εκκλησίας

πώλησις κρασιού εις Βοστίτσαν

ενοίκιον της εν Ακράτα αποθήκης

πώλησις σταφίδος χιλιάδων λίτρων έξι ήτοι χιλ. 6 

                  
Δραχ

50

40
80

2088

2258
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Έγγραφο αριθμ.005

Της Αγίας Τριάδος 1835 έξοδα

Ιαν. από διάφορα είδη ψώνιων

από τον εν Ακράτα ξενοδοχείον και το

αποδεικτικόν του ξενοδόχου

έξοδα καλλιέργειας σταφίδων και αμπελιών

12 φασκούς τζαρούχια

οκτ.  των μαστόρων δια του τοίχου  του Μύλου

εν Ακράτα και ελαιοτριβείον

δια κατασκευή (σαμαριών)

δια 22 φασκούς τζαρουχιού και

50 οκάδες φασόλια

κεραμμύδια χιλ 2 1/2

αγορά ενός όνου

πληρωμή τόκου προς  

λινάρδον

πληρωμή τόκου προς τζιβλιώτην 

πληρωμή βιβλίου προς τον έπαρχον

μισθός  δούλων της Μονής

φόρος ποιμνίων

φόρος δια τους ημιόνους

γανωτικά των χαλκωμάτων

δια το ενοίκιον του διπλού φόρου

519,9

847,2

57,6

89,6

20

108

110

106

223,6

146,7

10

338

18,86

0,52

14,2

360

3108,18
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Έγγραφο αριθμ. 018

Κατάλογος δια τας αγοράς του Μήνα και δια πράγματα εποχής την α΄ Ιανουαρίου 

1835 – ακράτα  ηγούμενος Γερμανός

Της Μονής Αγίας Τριάδος

Άλας…………. Οκ. 80 Δρ. 9,60

Σίδηρον……………30 Δρ. 24,00

Ψάρια…………….. 10 Δρ. 8,00

Ρύζι………………. 16 Δρ. 8

Φασόλια………….. 60 Δρ. 24

Τζαρούχια φασκοί…10 Δρ. 35

Σαπούνι…………… 3 Δρ. 3,60

Αραβόσιτον………. 150 Δρ. 30

Καρφιά, λεμόνια και λοιπά (δυσανάγνωστα)

Σύνολο Δρ. 441, 30
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Συνέχεια εγγράφου αριθμ. 018

Μεταφορά (προηγούμενου συνόλου) Δρ. 441,30

Ελαδ.   Οκάδες 100  Δρ. 12

Ένα σιδηρόφτυαρο  Δρ. 1

Δύο κλαδευτήρια    Δρ. 7

       (σύνολο) 461, 30

Φασόλια οκάδες 100 36

Ρύζι                       5                            4

Ψάρι       10 8

Καφέ        2 5,60

Ζάχαρη                  2    5   

Εν ακράτα Ιανουάριος 1885         519, 90                        (σύνολο)

Ο Ξενοδόχος της Ακράτας

νικόλαος αργηρήου χρυσανθόπουλος    
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Περιουσιακά της Μονής από τον Μεγάλο Κώδικα του 1836   Έγγραφο αριθμ. 035

1 αγρός εις αγίαν Παρασκευή 25
2 αγρός εις Πάλαν 60 10
3 αγρός εις καμίνι 30 50
4 μετόχι Παπαγιαννάκη 65 50
5 περιφέρεια της Μονής 35 15 40 5
6 μετόχι  αράπη σπηλιά  100 10
7 αγρός εις Μεσονήσι Ακράτας 25 2 25
8 αγρός εις παλιακράτα 26 1
9 αγρός εις χιλομοδούν 20 2

10 σταφίς εις λαχίδα 4
11 σταφίς εις το ελληνικό 1 1/2
12 σταφίς εις ταβέρνα 1
13 σταφίς εις ξερολιθιάν 15
14 εργαστήρια εις δουγάνα του αιγιάλου 3
15 αγρός εις λάλον 7
16 σταφίς εις ποταμόν 1 1/2
17 σταφίς εις τον ποταμήτικον αιγιαλόν 10
18 σταφίς εις την ιδία θέση αντίκρυ 1
19 σταφίς σπανού 1
20 σταφίς καπλιάνη 1
21 αμπελών εις ελαίω βουλομείον 2
22 αμπελών εις ξηροπήγαδον του αιγίου 2
23 σταφίς εις αλικόβρυσιν του αιγίου 1
24 μετόχι εις την πόλιν αίγιο και του κομπογιαννίτου 1 1/2 1
25 ελαιόδενδρα εις αίγιον 5
26 ελαιόδενδρα εις αντίκρυ θέση 5
27 ελαιόδενδρα εις τη θέση βητούλιον 24
28 Δάσος
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Έγγραφο αριθμ. 035  (συνέχεια)

Καταγραφή των ζώων της Μονής

πρόβατα 20
αιγίδια 30

φορτηγά ζώα
όνοι 1
ημίονοι 3
ίπποι 1

ζώα γεωργίας
βόδια 4
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Έγγραφο αριθμ. 035 (συνέχεια)

Καταγραφή του Χρέους της Μονής

όνομα και επώνυμο του δανειστού διαμονή έτος τόκος κεφάλαιον

1. Κων/νος Λινάρδος
κάτω 
ποταμιά 1834 20%

1,233 
δρχ

2.Σωτήρης Ρηγόπουλος
επάνω 
ποταμιά 1834 15%

1,200 
δρχ
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Έγγραφο αριθμ. 035 (συνέχεια)

Περιληπτική σημείωση απογραφή υλικού και προϊόντων

καταγραφή των αποσκευών της Μονής
Κάδοι 2
βαγένια 4
Καζάνι 1
λέβητας 5
τηγάνια 10
κακάβια 5
Ταψιά 3
Τηγάνι 1
πιθάρια 4

καταγραφή των προϊόντων
Οίνος 400
κριθάρι 200
οίνος εκ των βαγενών 1000
έλαιος εκ του πιθαρίου 200
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Έγγραφο αριθμ. 035 (συνέχεια)

Ιδού σημειώνω  τα έσοδα του Μοναστηριού 

επούλησα  λάδι λίτρα 45  

κρασί     μποτίλιες 300

και σταφίδα χιλιάδες 1200

τα μαγαζιά εις ακράταν     

προηγούμενος Γρηγόριος

υπαγορεύθη παρ΄ημών  ως η ανωτέρα σημείωση των εσόδων       ηγούμενος Δανιήλ
είναι απαράλλακτος εξαχθίσα προηγούμενος γρηγόριος
από το κατάστιχον του αποθανόντος ηγούμενου Σαμουήλ προηγούμενος
Γερμανού   1η Μαρτίου 1833
εν τη Μονή 

145

120

1938

120

2323
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Έγγραφο αριθμ. 035

1836 Ιανουαρίου

ιδού σημειώνω τα έξοδα του Μοναστηριού

δια τα τευτέρια και καταλόγους

έξοδα εις βοστίτσαν

βαμβακόσπορον

φασόλια οκάδες 100

ατσάλι σίδηρον

κουκιά οκάδες 30

δια το λαδάκι εις λαχίδα και αλώνι

εργασίες αμπελιών, σταφίδος, ελαίων

το ίδιο

σκάψιμο σταφίδων και αμπελιών

στήλωμα της σταφίδος

κρέας των καλογήρων

ψάρια

διάφορα 

ρύζι δια την μεγάλην σαρρακοστήν

δια την σφραγίδα

την μεγάλη λαμπρή ψάρια

διά κερί επάνω και κάτω

διά τζαρούχια από το άργος

φόρον δια τα εντάλματα

του παναγιώτου τρούλου δια την καπόταν και άλλα ρούχα
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στην βοστήτσα σκάψιμο των αμπελιών και σταφίδος

ζάχαρη και καϊβέ του γραμματέως της βοστίτσας

των κοπελίων μισθός 

διάφορα (δυσανάγνωστα)

των μαστόρων δια τα στεφάνια, βαγενίων, κάδων , καρφιά

καρφιά

δια καθαρμόν λύσσας των ζώων

κανάτας, Γιαλικά του Μοναστηριού

δια τα αυλάκια της ακράτας

ψάρια...δυσανάγνωστο

το θέρος εργασία

ψάρια και κρέας των εργατών

τυρί οκάδες 100

δυσανάγνωστο

ψάρια και κρέας

λινάτσα δια σακιά

σακιά δυσανάγνωστο

κόψιμο χορταριού στην σταφίδα

φτιαστικά του μαγειρίου και άλλα μερεμέτια

δυσανάγνωστο

τρία στρώματα

τσαρούχια

παπούτσια των πατέρων ζευγάρια 10

σαμαρόσκουτον

βούτηρον οκάδες 20

ξυλικά
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των κουβαλιτάδων

διάφορα δυσανάγνωστα

ψωνίσματα από χάνι

εκκλησιαστικόν οίκον

των κοπελιών μισθοί

του παναγιώτη τσοπάνη

του ασημάκη

κ διάφορα δυσανάγνωστα Σύνολον 3034, 36

υπεγράφη παρ' ημών δια το αξιόπιστον                  γρηγόριος προηγούμενος   
ως η ανωτέρω σημείωση των εξόδων          Σαμουήλ προηγούμενος
της Μονής είναι απαράλλακτος εξαχθίσα 
από το κατάστιχον του αποθανόντος
Ηγουμένου Γερμανού τη 1η Μαρτίου
1834 εν τη Μονή

             

Ηγούμενος δανιήλ

Παρατήρηση: δεν έχουν αναγραφεί οι τιμές  για το  κάθε ένα προϊόν, παρά μόνο το 
τελικό σύνολο, δηλ 3034, 36.
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Έγγραφο αριθμ. 035 (Κώδιξ Μέγας) έτος 1836

Οι κατά την Μονήν πατέρες

Άνθιμος ιερομόναχος, Γρηγόριος Ιερομόναχος, Κοσμάς Ιερο-

μόναχος, Σαμουήλ Ιερομόναχος, Ευγένιος Ιερομόναχος, Δανιήλ

Ιερομόναχος  =  6

Ιωνάς ιεροδιάκονος, Χριστόφορος ιεροδιάκονος = 2

Μοναχοί

Νικηφόρος Μον., Νεόφυτος Μον. =2

υπηρέτας

Αργύρης Μπακάρης, Πανάγος Μπακάρης, Νουμάν(κ)ης Δημήτριος,

Παναγιώτης Καραγγούνης και οι δύο μικροί υπηρέτες

Ιερείς                  6

Ιεροδιάκονοι    2

Μοναχοί            2

υπηρέται           6

        όλοι           16
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Έγγραφο αριθμ. 024

Εν πάτραις την 2 Νοεμβρίου 1836

Προς την επί των Εκκλησιαστικών

Β. Γραμματείαν της Επικρατείας

Περί του αποβιώσαντος ηγουμένου της εις Ακράταν Μονής της Αγίας Τριάδος

Την 9η του παρελθόντος μηνός Οκτωβρίου απεβίωσεν ο Ηγούμενος της κατά την 

υποδιοίκηση διατηρουμένης Μονής Αγίας Τριάδος εις Ακράταν, Γερμανός.

Άμα ανηγγέλθει τούτο προς την υποδιοίκηση, έγινε φροντίδα αμέσως να 

καταγραφούν τα ευρεθέντα πράγματα του αποβιώσαντος.

Η δε καταγραφή ενεργήθηκε επί παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Αιγιαλείας, των 

Συμβούλων της Μονής και του προέδρου του χωριού Ποροβίτσας διορισθέντος επί 

τούτου παρά του υποδιοικητού, μη δυνηθέντος να παρερευθεί αυτοπροσώπως.

Ούτω καταγραφέντα τα πράγματα παρεδόθησαν στους Συμβούλους της Μονής με 

κατάλογο, του οποίου αντίγραφο υπογεγραμμένον παρ’ αυτών και των 

παρευρισκομένων διευθύνεται ήδη έγκλειστον προς την Βασ. Γραμματείαν

Περιοδεύοντος του Διοικητή Αχαΐας

Ο Ευπειθέστατος Γραμματέας
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Έγγραφο αριθμ. 025

Καταγραφή των πραγμάτων του αποθανόντος 

ηγουμένου της Μονής Αγ. Τριάδος

εις Ακράταν Γερμανός

πάπλωμα ένα………………..1

προσκέφαλα δύο……………2

στρώμα ένα

εν ράσον

κομποσχοίνια δυο

επανοβράκιον 

δισκάκι

γιαλόμπολα μία

καπόταν μιαν

(και άλλα δυσανάγνωστα)

Το υπογράφουν οι προηγούμενοι Σαμουήλ και Γρηγόριος

Ο υποδιοικητής της Αιγιαλείας
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Έγγραφο αριθμ. 019

Αρ. πρ. 5672/ 14 Μαΐου 1836

                          Προς την Βασιλική επί των 

                         Εκκλησιαστικών Γραμματείαν

εν πάτρας

την 9η Μαΐου 1836

περί τον Φεβρουάριον του 1829 οι πατέρες της διατηρουμένης Μονής Αγίας Τριάδος 

κατά την επαρχίαν Αιγιαλίας , παρεχώρησαν εις τους κ.κ. Α. Κανελλόπουλον και Α. 

Σακελλαρόπουλον τόπον της Μονής επί το παράλιον της Ακράτας, επί συμφωνία να 

οικοδομήσουσιν επ’ αυτώ  αποθήκην…

Οι προαναφερθέντες μη δυνηθέντες να οικοδομήσουσιν καθ’ ον καιρόν διαφώνησαν 

μετά των πατέρων, η αποθήκη οικοδομήθηκε μόλις το παρελθόν φθινόπωρο.

Εσχάτως επαρουσιάσθησαν οι διαφοραί των εις την Νομαρχία από κατοίκους της 

Ακράτας, παραπονούμενοι οι πατέρες της Μονής δε θέλουν να παραχωρήσουν έτερο 

μοναστηριακό τόπον προ οικοδόμηση.

Επί τούτων έλαβε αφορμή η Νομαρχία να εξετάσει πληροφορούμενη περί των 

ανωτέρω από την επαρχία Αιγιαλείας ότι η γεννηθήσα οικοδομή δε μπορεί να 

θεωρηθεί νόμιμη.

Πρώτον διότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα και δεύτερον διότι δεν εζητήθη 

προηγουμένως κατά τα συντεταγμένα η παρά την Βασιλικήν γραμματεία άδεια.

Όσον δε περί της αιτήσεως των αναφερομένων, η Νομαρχία έκρινε δέον να 

αναβάλλει πάσαν περαιτέρω ενέργειαν έως ότου δοθούν αι περί του προκειμένου 

διαταγή της Βασιλικής Γραμματείας.

Η Βασιλική Γραμματεία παρακαλείται να διατάξει ο, τι κρίνει.

Ευπειθέστατα

Ο Νομάρχης Αχαΐας και Ηλίδος
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Έγγραφο αριθμ. 022

Αρ. πρ. 616

Εν Αθήναις

Την 9η 8βριου 1836

Προς την επί των εκκλησιαστικών 

γραμματεία της επικρατείας

Η επιτροπή του εκκλησιαστικού ταμείου

Επειδή οι μεταξύ των πατέρων της κατά την Αιγιαλεία διατηρουμένης Μονής Αγίας 

Τριάδος και των Α. Κανελλόπουλου και Α. Σακελλαρόπουλου συμφωνίες που έγινα 

τον Φεβρουάριον του 1829 καθ’ ην εποχή δεν είχε εκδοθεί από την τότε κυβέρνηση η 

εγκύκλιος η απαγορεύουσα τα σχετικά, την προ της εκδόσεως της εγκυκλίου 

γενομένης συμφωνίας, παραδέχεται η τότε Κυβέρνηση, ότι δηλ. η συμφωνία η οποία 

έγινε από τους αναφερόμενους κυρίους και των πατέρων της Μονής δε δύναται να 

αναιρεθεί. Οι κύριοι αυτοί πληρώθηκαν κατά τα συμφωνηθέντα για τη ξυλεία που 

χρειαζόταν για την οικοδομή της αποθήκης, αρχομένης της πληρωμής του μικρού 

αυτού ενοικίου από τον Φεβρουάριο του 1829.

Αυτά συμφωνήθηκαν το Φεβρουάριο του 1829 για την οικοδόμηση μοναστηριακής 

γης παρά το παράλιο της Ακράτας. Και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να οικοδομήσει 

σε μοναστηριακή γη, δύναται να συμφωνήσει μετά του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

κατ’ αμοιβαία ευχαρίστηση με την προϋπόθεσιν όμως της έγκρισης των 

συμφωνηθέντων από τη Βασ. Γραμματεία, η οποία θα δώσει την άδεια της 

παραχωρήσεως, ειδάλλως η Μονή δεν έχει την υποχρέωση να παραχωρεί 

μοναστηριακή γη, ύστερα από γνώμη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπως έγινε 

και στην περίπτωση του Φεβρουαρίου του 1829.

Η επιτροπή Ιάκωβος αργυρόπουλος πρόεδρος
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Έγγραφο αριθμ. 023

Περί παραχωρήσεως μονοστηριακής

γης προς εποικοδόμησιν

Εν Αθήναις την 19η Οκτωβρίου 1836

Προς τον Διοικητήν Αχαΐας

Περί της υποθέσεως για την οποία πραγματεύεται το από 9 Μαΐου 1836 έγγραφο της 

Νομαρχίας Αχαΐας και Ηλίδος προς απάντησή του χρειάζεται προηγουμένως να 

γνωρίζουμε:  αν η συμφωνία που έκαμαν οι πατέρες της διατηρουμένης μονής μετά 

των κυρίων Α. Κανελλόπουλον και Α. Σακελλαρόπουλον είναι γραπτή ή άγραφος και 

(αν είναι γραπτή η συμφωνία) πότε είναι χρονολογημένη;

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε το γρηγορότερο.

Η Εκκλησιαστική Γραμματεία

ο Γραμματεύς
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Έγγραφο αριθμ. 026

εν Πάτραις

την 2η Νοεμβρίου 1836 

προς την Εκκλησιαστική Γραμματεία

Περί παραχωρήσεως γης της Μονής

Αγ. Τριάδος προς εποικοδόμησιν

Εις απάντηση της υπ’ αριθμ. 8570 Δ/γης της Βασ. Γραμματείας εγκλείομεν 

αντίγραφο του συμφωνητικού που έκαμαν οι Πατέρες της διατηρουμένης Μονής 

κατά την Αιγιαλείαν Μονή της Αγίας Τριάδος μετά των κυρίων Α. Κανελλόπουλον 

και Α. Σακελλαρόπουλον περί παραχωρήσεως μοναστηριακής γης προς 

εποικοδόμηση εκ του οποίου πληροφορούται ήδη η Βασιλική Γραμματεία ότι και η 

συμφωνία υπάρχει γραπτή και η εποχή αναγράφεται στο συμφωνητικό.

Περιοδεύοντος του Διοικητή Αχαΐας

Ο ευπειθέστατος Γραμματεύς
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Έγγραφο αριθμ. 032

ΟΘΩΝ OTTO

ΕΛΕΩΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ VON GOTTES GNADEN KOENIG VON 

ΕΛΛΑΔΟΣ GRIECHENLAND

Θεωρούντες τους λόγους τους εν τη 29/10 Δεκεμβρίου/ Ιανουαρίου 1836/7 υπ’ αριθμ. 

8570 της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και την υπ’ αριθμ. 616 αναφορά του 

επιτρόπου του εκκλησιαστικού ταμείου εγκρίνουμε την κατά τον Φεβρουάριο του 

1829 γενομένη παραχώρηση γη της Μονής Αγίας Τριάδος προς τους κ.κ. Α. 

Κανελλόπουλο και Α. Σακελλαρόπουλο….

Εάν δε άλλοι στο εξής ηθέλουν σε μοναστηριακή γη να οικοδομήσουσι, ούτοι 

δύνανται να συμφωνήσουν κατ’ αμοιβαία ευχαρίστηση με τους πατέρες περί του 

ετησίου ενοικίου, υποβάλλοντας περί τούτου συμφωνιών δια την  έγκρισή μας.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

31/12 Δεκεμβρίου/ Ιανουαρίου 1836/7

Προς την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών

Περί ενοικιάσεως εκκλησιαστικών κτημάτων
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Έγγραφο αριθμ. 038α  Έξοδα της Μονής του έτους 1837

ιανουάριος

α/α – ημερομ.

1.   10 τρις κώδικας
2.   15 σίδερο οκάδες 30 ανά : λ: 70 δραχμές
       αντζάλι (ατσάλι) 4 δραχ
3.   25 ρίζη οκάδες  20 ανά : λ: 80 δρα
φεβρουάριος
4.   σταφήδες αμπέληα ημεροδούλια 
      50 ανά δραχμή 1: λίστα: 50 δραχμές
5.   10 ξεκλημάτισμα σταφήδες αμπέληα     δραχμές
6.   28 σκάψημο σταφίδες αμπέληα ημεροδούλια
      30 ανά δραχμή   1 : λ : 40
7.   2 κλαριά οκάδες 15 ανά λ 80 δραχμές
8.   10 τζαρούχια φασκές 30 προς δραχ : 3: δραχμές
9.   15 φασόλια οκάδες 100 προς :λ : 30 δραχ
10. 16 αλάτη οκάδες 350 προς : λ: 10 δραχ

φόρον  δια τα γήδια τα ζώα   δραχμές
11.   26 σητάρη οκάδες 600 προς: λ: 24 δραχ
απρίλιος
12.   παππούτσια των πατέρων ζευγάρια 12 ανά: δρα
         κερή της εκκλησίας οκάδες 12 ανά 6 δρα
         ληβάνη οκάδες 4 προς : δρ: 2 δρα
μάηος
13.   5 σκάλησμα σταφήδες αμπέληα  ημεροδούλια 70 : δρ: 1λ: 50 δραχ
14.   10 σαμάρηα για  τα ζώα   δραχ
15.    15 καρφοπέταλα οκάδες 13 ανά: δρχ: 20 δραχ
          δραχμές κάνναβη οκάδες 6 : λ : 160 δραχ
          κλαρηά χλορά οκάδες 6 λ: 70 δραχ
          καβέ και ζάχαρη οκάδες 4 δραχ

                                  Σύνολον         Δρ. 1193, 60
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Έγγραφο αριθμ. 038α (συνέχεια)

ιούνιος

16.  10 (ιουνίου) των εργατών όπου εθέρισαν τα σπαρτά δραχ

        κρέας των εργατών οκάδες 10

αύγουστος

17.  16 (αυγούστου) τρήγος ης της σταφήδες ημεροδούλια 25 προς : λ: 80 δρ

18.  20 (αυγούστου) του δραγάτη όπου φητή της σταφίδες δραχ

Σεπτέμβριος

19. 8 (σεπτεμβρίου) τρήγος  ης τα αμπέληα και κουβάλημα ημεροδούλια 12 δρ 

       το δεύτερον δέκατον των προπετών δραχ

       το δεύτερον σταφιδοδέκατον  δραχ

οκτόβριος

20. 20 (οκτωβρίου) του αργήρη κοπεληού ης τα ζώα δραχ

21.  20 (οκτωβρίου)  του πανάγου κοπεληού δραχ

22.  26 (οκτωβρίου)  του θανάση κοπεληού δραχ

23.  26 του παναγιότη κοπεληού δραχ

δεκέμβριος

24.  2 (δεκεμβρίου) ρόβη οκάδες 100 προς λ 20: την 

25.  30 (δεκεμβρίου)  δια τα χαλκόματα όπου μας εγάνοσαν δραχ 

            1838,60

ηγούμενος δανιήλ

Ηγην προηγούμενος γρηγόριος

Βούλη κοσμάς ιερομόναχος

Ο αιγιαλείας

επίσκοπος
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Έγγραφο αριθμ. 038γ (συνέχεια)

οι πατέρες της Μονής 1837

1. άνθημος εκ ποταμηάς  προηγούμενος

2. γρηγόριος εκ πήργου  προηγούμενος

3. σαμουήλ εκ χαλκιάνον προηγούμενος

4. κοσμόας εκ χαλκιάνον ιερομόναχος

5. δανιήλ εκ ποταμηάς ηγούμενος

6. Ευγένιος εκ πήργου ιερομόναχος

7. ιονας εκ πήργου ιεροδιάκονον

8. χριστόφορος εκ πήργου ιεροδιάκονος

9. νεόφητος εκ ποταμηάς μοναχός

3 ηπηρέτε των προηγoύμενον

4 κοπέληα δια τα γήδηα και ζόα και δια τα

καματερά
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Έγγραφο αριθμ. 038β (συνέχεια)

Έσοδα της Μονής

1. από πούλησιν κρασιού  128 :λ: 20 δραχ

2.  από πούλησιν λαδηού λήτρες 30 ανά δραχ: 4: δραχ

3.  από εσόδεμα (εισόδημα) εις βοστήτσα δραχ

4. από ένα γέροντα βοηθό δραχ

5.  από ενήκηον των μαγαζιών ης ακράταν δραχ

6.   (από εκφωνήσεις)    όπου γράφουν ης τη εκκλησία δραχ

από σταφίδα 3153 ανά δραχμάς την χιλιάδα 348                              

   1706,24

ηγούμενος δανιήλ

ήγην     προηγούμενος  γρηγόριος

βούλη  κοσμάς  ιερομόναχος

ο αιγιαλείας

επίσκοπος

7 ιουνίου 1838 αίγιον
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Έγγραφο  αριθμ. 078 

Αρ. 827

επί της υπ΄αριθμ 6346

από 3 φεβρ.     1841 αριθμ. 6696

Προς την επί των εκκλησιαστικών Β.

Γραμματείαν της Επικρατείας

περί του εν Ακράτα 

υδραγωγείου

καθώς άλλοθεν η παρά του οίκου

επί τόπου Αχαΐας  έχομεν πληροφορίας

ενισχυόμεθα να γνωμοδοτήσωμεν υπέρ

της παραδοχής  της πρώτης των εν τη 

εγκλείστως επιστρεφομένη αναφορά

προτάσεων του Συμβουλίου της Μονής Αγ. 

Τριάδος

υπέρ του υδραγωγείου δαπανών

εν από τα δέκα στρέμματα

δια τον λόγον ότι η γη της Μονής ενώ

τιμάται σήμερον ως μη ποτιζομένη

περί τας 60 δραχμάς, όταν κατασταθεί

ποτιστική θέλει έχει τριπλασία τιμή

δια δε των δαπανών του υδραγωγείου

δεν θέλει επιβαρυνθή έτερον στρέμμα

με περισσοτέρας των δραχ. 30, ώστε αν

συνεισφέρει η Μονή δια των προκείμενων

δαπανών χρήματα, θέλει αναγκασθεί να 

εκποιήσει 15, εκ των οποίων έχει δια

πότισμα πεντήκοντα στρεμμάτων

αν δε γίνει πέντε μόνο στρέμματα.

εν τη β. Γραμματείαν όπως αποφασίσει το συμφορώτερον

Ο Διοικητής Αχαΐας 
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Έγγραφο αριθμ. 079

Εν Αθήναις  την 8 Νοεμβρίου 1841

Περί του κατασκευασθησομένου υδραγωγείου

δια το πότισμα των 

δια των εν Ακράταν γαιών

Κατά τον Νοέμβριον του παρελθόντος έτους, η επί των εσωτερικών γραμματεία 

ειδοποίησε την επί των εκκλησιαστικών ότι  οι κάτοικοι του δήμου Αιγείραες 

απεφάνθησαν να κατασκευάσωσιν ιδία δαπάνη υδραγωγόν προς ποτισμόν τον 

απότιστων κτημάτων των.

Επειδή η εκ του έργου τούτου ωφέλεια είναι κοινή δι’ όλους τους έχοντας κτήματα εν 

Ακράτα, εξ ων είναι δύο διατηρουμένας μονάς, η μονή του αγίου Γεωργίου εν Φενεώ, 

η δε της αγίας Τριάδας, επόμενον ήτο να συνεισφέρωσι και αυτάς το ανάλογον  εκ 

των δαπανών της κατασκευής του υδραγωγού.  Όθεν η μεν μονή του αγίου Γεωργίου 

συνυποχρεώθη να επληρώσει την αναλογίαν της δαπάνης. Η μονή όμως της αγίας 

Τριάδος  στερρουμένη χέσου χρηματικού, μη θέλουσα συγχρόνως να μείνη οπίσω 

από τους άλλους ιδιοκτήτας, ενώ δια της κατασκευής του υδραγωγού αι γαίαι 

γινόμεναι από ξερικών ποτιστικαί, αξίζουν το τριπλάσιον, έκαμεν πράξιν 

υποσχεθείσα να δώση το δέκα του μέρους των γαιών της όταν τελειώσει ο 

υδραγωγός….  την  πρότασιν του Συμβουλίου χρίζουσιν ανωτέρας εγκρίσεως δια την

πραγματοποίησιν αυτής, δεν ηδύναμεν ν’ αποδεχτώ ούτως απλώς γενομένην, εζήτησα 

λοιπόν, πληροφορίας εξ’ ών εξάγεται.

Α.΄ ότι εκ των αποτίστων εκ του νυν υπάρχει εντός του πεδίου της Ακράτας γη 

τιμάται  περί 60 περίπου δρ. το στρέμμα, ενώ όταν γένη δια του υδραγωγού 

ποτιστική, θέλει τιμάσθαι  τριπλάσιον.  Η μονή κατά των συνθηκών των οποίων 

προτείνει αντί εξόδων τα οποία θέλουν αναλογίσει εκ του μέρους της δια την 

κατασκευήν του αύλακος μέλει να δώσει 5 μόνο στρέμματα γης αξίζοντα σήμερον 

300 δρ. και θέλει την μείνουν 45 στρέμματα ποτιστικής γης αξίζοντα 180  περίπου 

δρχ. το στρέμμα, αντί της πληρωμής των 60 δρ. ανά στρέμμα.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


193

Β΄.  ότι καθ’ ον ο διοικητής Αχαΐας έκαμεν  υπολογισμόν δια των δαπανών του 

υδραγωγείου έκαστον στρέμμα γης θέλη επιβαρυνθή με Δρ. 30 ως εγγύηση και κατ’ 

αυτόν τον υπολογισμόν η μονή θέλει πληρώσει δρ. 1500 δια τα 50 στρέμματά της ενώ 

σύμφωνα από του νυν να δώση το δέκατον αυτών ήτοι  στρέμματα 5 , λογίζεται ότι 

θέλει δώσει  κατά τον υπολογισμόν της  τιμής της ποτιστικής γής (δρ. 180 το 

στρέμμα) 900 μόνας δρ. αντί των 1500.

Κατά τας αναπτύξεις τας οποίας δίδωσι περί τύπου και το Συμβούλιον της περί ης ο 

λόγος μονής δια της εγκυκλίου μονής υπό Στοιχ. Α. αναφοράς  του και ο Διοικητής 

Αχαΐας δια του υπό Στοιχ. Β. επισυναπτομένου ενταύθα εγγράφου του, η συμφωνία 

του να δώσει η μονή το δέκατον μέρος εκ των κατά το πεδίον Ακράτας γαιών της αντί 

των εξόδων του μέρους της εκ την του υδραγωγού κατασκευήν, είναι συμφέρουσα, 

όμως, δια να πραγματοποιηθή  απαιτείται προηγουμένως… επισυνημμένον σχέδιον 

Διατάγματος

Ο Γραμματέας

Δια τους λόγους του εντεύθεν εν Αιγίοις δια της υπ’ αρ. 5035.6346.6696 αναφοράς 

της ημετέρας επί των εκκλησιαστικών Δ. Γραμματείας επιτρέπωμεν αυτή να εγκρίνη 

οίκοθεν την πράξιν του Συμβουλίου εν Ακράτα διατηρουμένης μονής Αγίας Τριάδος

πράξιν δι’ ης το Συμβούλιον τούτο υπεσχέθη να δώση προς τον εργολάβον τον 

αναδεχθησόμενον την κατασκευήν υδραγωγείου περί ποτισμόν των εν τω πεδίω 

Ακράτας ξερικών αγρών, το δέκατον μέρος των εν τω πεδίω αγρών της μονής ταύτης 

αντί χρημάτων άτινα θέλουν αναλογήσει εκ του μέρους της μονής να πληρώση δια 

την συνυποχρέωσιν της εις την του υδραγωγείου κατασκευήν.

Τα επισυνημμένα εις την αναφοράν επιστρέφοντα. 
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Έγγραφο αριθμ.080 

5035.6346.6696

επί το αρ. 17525.5153

περί του κατασκευασθησομένου εν Ακράτα                                 

υδραγωγείου προς ποτισμόν

γαιών.                                                                              Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 

1841

Κατά συνέπειαν  του ημετέρου εγγράφου 7 Νοεμβρίου περί της κάτω συμφωνημένης 

υποθέσεως, κοινοποιούμεν εν οπισθογράφω περί την Γραμματείαν των οποίων υπό 

του αυτού ως άνω αριθμού υπεβάλομεν ήδη εν τη Α. Μ. περί της πράξεως της μονής 

Αγίας Τριάδος

Ο Γραμματεύς
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Έγγραφο αριθμ. 083 

εν 22 Ιουλ. 41

αρ. πρ. 9214

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩΙ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διά τους λόγους τους εκτεθέντας εις ημάς δια της υπ’ αρ. 5035.6346.6696 αναφοράς 

της ημετέρας επί των εκκλησιαστικών Β. Γραμματείας, επιτρέπομεν αυτή να εγκρίνη 

την του συμβουλίου της εν Ακράτα διατηρουμένης Μονής αγίας Τριάδος πράξιν, δι’ 

ης το Συμβούλιον τούτο υπεσχέθη να δώση προς τον εργολάβον τον 

αναδεχθησόμενον την κατασκευήν υδραγωγείου προς ποτισμόν των εν τω πεδίω 

Ακράτας ξηρικού αγρών, το δέκατον μέρος των εν τω πεδίω αγρών της Μονής 

ταύτης, αντί χρημάτων άτινα θέλουν αναλογήσει εις το μέρος της Μονής να πληρώση 

δια την συνυποχρέωσίν της εις την του υδραγωγού κατασκευήν. Τα εις την αναφοράν 

επισυνημμένα επιστρέφονται εν Αθήναις την 21 Ιουλ/ 2 Αυγούστου 1841

Προς την επί των εκκλησιαστικών

Β. Γραμματείαν της επικρατείας

περί του κατασκευασθησομένου υδραγωγείου 

δια το πότισμα των της Ακράτας γαιών
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Έγγραφο αριθμ.  085

Προς το επί των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαίδευσης Σεβ. υπουργείον.

αριθμ. 8630/Φεβρ. 1854

Επειδή ως εκ της φυτικής νόσου, την τριετίαν όλην καταμαστιζούσης τους 

σταφιδώνας και αμπελώνας, περιέπεσεν η κατά τον Δήμον Αιγείρας Ιερά Μονή της 

αγίας Τριάδος εις αμηχανίαν, και δεν δύναται ου μένουν καλλιέργειαν ζών, 

σταφιδώνων και αμπελώνων να κάμη, αλλ’ ήδη τας αναγκαίας τροφάς να 

οικονομήση, παρακαλά θερμώς το ηγουμενοσυμβούλιον της διαληφθείσης  μονής το 

Σεβ. υπουργείον να μας επιτρέψει να κάμωμεν δάνειον ως δύο χιλιάδων τουλάχιστον 

δραχμών, αριθμ. 2000 δραχ. προς αγοράν τροφών διά είκοσι μοναχούς και δοκίμους, 

και προς καλλιέργειαν των  κτημάτων, τα οποία δι’ έλλειψιν χρηματικών μέσων 

έμεναν ακαλλιέργητα και κατά το παρελθόν έτος.

Μετά την ταπεινήν  ταύτην αίτησιν παρατηρούμεν ευσεβάστως προς το Σεβ. 

υπουργείον, ότι άνω της πραγματοποιήσεως του δανείου τούτου, ουδέ  η μονή, 

στερουμένη σίτου και των λοιπών απολύτως αναγκαίων τροφών, να διατηρηθεί 

δύναται, ουδέ καλλιέργειαν των κτημάτων να γίνει. και ότι αν και κατά το ενεστώς 

έτος μείνωσιν ακαλλιέργητα, καταστρέφοντας, και την μονή επίκειται κίνδυνος 

άφευκτος διαλύσεως.

Διά ταύτα ευέλπιδες ότι το Σεβ. υπουργείον, το οποίον περί πολλού ποιήται  

την βελτίωσιν και διατήρησιν των ιερών μονών, θέλει επιτρέψη το διαληφθέν 

δάνειον.

οι ευπειθέστατοι

ηγούμενος Ιωνάς

         προηγούμενος δανιήλ

Χριστόφορος Ιερομόναχος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο: ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)

Το 1963 η Μονή των Καταθεσίων  ή Καταφυγίων Νωνάκριδος Καλαβρύτων 

(εικόνα 1) προσαρτήθηκε ως μετόχι στην Μονή της Ακράτας161. Υπήρξε παλαιά 

γυναικεία μονή, όπως μαρτυρεί κτιτορική επιγραφή (εικόνα 2) στο εσωτερικό του 

καθολικού της:

Ανηγέρθη εκ βάθρων γης και ανιστορήθη ο πάνσεπτος και θειότατος Ναός της 

παναμώμου και υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας 

δια συνδρομής κόπου και εξόδου της πανοσιοτάτης εν μοναχοίς Κυράτζης Λαυρεντίας 

τουπίκλην Χαραλάμπι εις ψυχικήν και πνευματικήν αυτής ωφέλειαν και των ταύτης 

προπατόρων εν έτει ΑΧΛΑ΄ (1638) εν μηνί Ιουλίου 27 άμα και των αδερφών αυτής 

κυριατζή Βελισαρίου Νικολάου Θεοδώρας Ευσταθίου και των λοιπών162 άμα δε 

Μακαρίου μοναχού και της θυγατρός αυτού Χαριτίνης»163

(Ονομασία) Το μοναστήρι της Νωνάκριδος Καλαβρύτων είναι αφιερωμένο στην 

Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου (εικόνα 3), οπότε και η πανήγυρης τελούνταν την 2α

Ιουλίου. Υπάρχουν αναφορές για εορτασμό και στις 8 Σεπτεμβρίου. Από το 1967 και 

εξής οι δύο πανηγύρεις συνενώθηκαν σε μία, αυτήν στις 23 Αυγούστου, με απόφαση 

του τότε Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Γεωργίου164. 

Η πρώτη ονομασία, επομένως, «Καταθεσίων» οφείλεται στην μνήμη της εν 

Βλαχερναίς Κατάθεσης της Τιμίας Εσθήτας της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 2 Ιουλίου. 

Την δεύτερη ονομασία «Καταφυγίων» την έλαβε κατά τα επαναστατικά χρόνια του 

1821, για την της εθνοφελή δράση την περίοδο του Αγώνα. Τα πολλά φυσικά 

κοιλώματα (σπήλαια) του υψηλού και απότομου βράχου, που πλαισιώνουν το 

καθολικό της μονής, στο χωρίο Χαλκιάνικα της Νωνάκριδος, αποτέλεσαν καταφύγια 

                                                          
161 Η προσάρτηση έγινε με την αριθμ. 19/ 9- 1-1963  απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας.

162 Αντύπας, ό.π., σ. 31

163 Την κτιτορική επιγραφή αναφέρει και ο Φωτόπουλος προσθέτοντας στο τέλος της επιγραφής δύο 
επιπλέον ονόματα, το μοναχού Μακαρίου και της θυγατέρας του Χαριτίνης.  Αθανάσιου 
Φωτόπουλου, Ανατολική Αιγιαλεία, ό.π., σ 144

164 Αντύπας, ό.π., σ. 31
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για πολλές οικογένειες από τα γύρω χωριά και κυρίως τα Χαλκιάνικα165. Σχετικά με 

τους χρόνους της Επανάστασης υπάρχει ο θρύλος που θέλει τον Κολοκοτρώνη, μετά 

το θάνατο της πρώτης συζύγου του, να σύναψε σχέσεις με γυναίκα166 που γνώρισε 

στη μονή των Καταφύγιων, η οποία αποτέλεσε την δεύτερη νόμιμη σύζυγό του167.

Η Μονή των Καταθεσίων βρίσκεται λαξευμένη σε βράχο κοντά στο χωρίο

Χαλκιάνικα Νωνάκριδος και αποτελείται από ένα μεγάλο οίκημα, κατοικία των 

μοναχών (εικόνα 4) και το μικρών διαστάσεων καθολικό (εικόνα 5). Το εσωτερικό 

του καθολικού είναι κατάγραφο με αγιογραφίες: Παρασκευή, Κυριακή, Σάββας, 

Αντώνιος, Ευθύμιος, Κωνσταντίνος και Ελένη (εικόνες 6,7,8) στη βόρεια πλευρά, 

στην κορυφή ο Παντοκράτορας (εικόνα 9) και οι χοροί των αγγέλων, ενώ το ιερό 

βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με κτιστό τέμπλο (εικόνα 10). Εντός του Ιερού 

βήματος υπάρχουν οι παραστάσεις της Πλατυτέρας, των Τριών Ιεραρχών και άνω της 

προσκομιδής η τοιχογραφία της Άκρας Ταπείνωσης.

Οι ζημιές που είχαν υποστεί οι τοιχογραφίες του ναού ήταν μεγάλες και θα 

καταστρέφονταν ολοσχερώς, αν η ηγουμένη Αγαθαγγέλη δεν έπαιρνε την απόφαση 

για συντήρηση και διατήρηση της σπάνιας αυτής Πολιτιστικής κληρονομιάς της 

ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας.  Έτσι, λοιπόν, με κόπο, αγάπη και χρήμα των 

μοναχών της Αγίας Τριάδας Ακράτας, αλλά και των προσκυνητών, όπως «Οι Φίλοι 

των Χαλκιάνικων» σταμάτησε η φθορά και αναδείχθηκαν οι τοιχογραφίες, αλλά η 

κυρίως η εκκλησιαστικότητα των προγόνων μας σε περισσότερο χαλεπούς καιρούς 

από τους δικούς μας.

                                                          
165 Σημαντική πληροφορία από την Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια σώζει ο Αντύπας 
αναφέροντας εντολή του Υπασπιστή του Κολοκοτρώνη Φωτάκου να μην ενοχλεί κανείς τις 
οικογένειες που βρίσκουν καταφύγιο στα ασκητάρια της Μονής.  Φ. Αντύπας, ό.π., σ. 30

166 Δε γνωρίζουμε αν ήταν μοναχή ή κάτοικος της περιοχής που είχε καταφύγει για προστασία στο 
μοναστήρι.

167 Αντύπας, ό.π., σ. 31

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


205

Εικόνα 1 – γενική άποψη της μονής των Καταφυγίων

Εικόνα 2 – Κτιτορική επιγραφή
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Εικόνα 3

Εικόνα 4 – Κελιά μοναχών
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Εικόνα 5 – Το καθολικό

Εικόνα 6
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Εικόνα 7

Εικόνα 8
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Εικόνα 9 – Παντοκράτορας

Εικόνα 10 – Τέμπλο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο: ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Τα κειμήλια της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας συγκεφαλαιώνονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες: στα λείψανα και στις εικόνες.

Α. Λείψανα: 

1. Ξύλινο κιβώτιο με επένδυση από ασήμι φέρει παραστάσεις στις πλευρές 

του Κυρίου, της Θεοτόκου και των αποστόλων. Στην εξωτερική πλευρά του 

καλύμματος υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις των αγίων Δημητρίου και Γεωργίου, 

ενώ στην εσωτερική εικονίζεται η Αγία Τριάδα και η Υπεραγία Θεοτόκος. Στο 

κιβώτιο φυλάσσεται ασημένιος Σταυρός.

2. Ξύλινο κιβώτιο με διακόσμηση από μάργαρο (φύλντισι) με τα λείψανα των 

αγίων Γερασίμου, Χαραλάμπους, Γεωργίου, Παντελεήμονος, Θεοδώρου, Τρύφωνος, 

Λεοντίου και Μάμαντος. Στο εσωτερικό κάλυμμα του κιβωτίου υπάρχει η εικόνα της 

Παναγίας Σπηλαιώτισσας. 

3. Επίχρυσο Κιβώτιο με τα λείψανα του Αγίου Αλεξίου. Ο άγιος παριστάνεται 

σε μια πλευρά του κιβωτίου μαζί με τις εικόνες της Αγίας Τριάδας και των 

αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

4. Αργυρό κιβώτιο, με επιγραφή στη βάση του για την Αγία Τριάδα, φέρον 

λείψανα των Αγίων Διονυσίου, Θεοδώρου του Στρατηλάτου.

5. Άλλα δύο κιβώτια το ένα φέρει λείψανα του Αγίου Τρύφωνα και το άλλο 

παντόφλα κεντημένη και φορεθείσα στο πόδι του Αγίου Ανδρέα, δώρο της Ιεράς 

Μονής Αγ. Ανδρέου Λειβαθούς Κεφαλονιάς. 

Β. Εικόνες

Οι τοιχογραφίες και το τέμπλο στο καθολικό της Αγίας Τριάδας καθώς και 

του ναϋδρίου των Αγίων Πάντων αποτελούν την ιερά παρακαταθήκη και κληρονομιά 

του Μοναστηριού. Κοντά σε αυτές αξίζει να σημειωθούν και κάποιες φορητές 

εικόνες, όπως η ιερά εικόνα της Αγίας Παρασκευής, (εικόνα 1) που φέρει επιγραφή 

γράφουσα: «Αύτη η ιερά εικών εζωγραφήθη δι’ εξόδων του αγίου προηγουμένου 

Κυρίου Ανθίμου εις μνημόσυνον αιώνιον αυτού και αφιερώθη εν τη Ιερά Μονή της 
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αγίας Τριάδος αωλγ΄» (1833). Επίσης, σώζονται παλαιές εικόνες της Υπεραγίας 

Θεοτόκου (εικόνα 2), του Αγίου Σάββα (εικόνα 3), των ισαποστόλων Κωνσταντίνου 

και Ελένης (εικόνα 4) και των αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (εικόνα 5). 

Εικόνα 1: Αγία Παρασκευή

Εικόνα 2 – Παναγία Βρεφοκρατούσα
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Εικόνα 3 – Άγιος Σάββας

Εικόνα 4 – Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη
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Εικόνα 5 – Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο ιερός ναός Αγίας Τριάδας Ακράτας καθώς και το ναΰδριο των 

Αγίων Πάντων μέσα στο βράχο εξακολουθούν μετά από το 300 χρόνια να 

αντανακλούν μια διαχρονική ομορφιά, χάρις στην κομψότητα του μνημείου 

και την λάμψη των ανακαινισμένων τοιχογραφιών. Η ασκητική και λιτή 

αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του καθολικού, η λαϊκής τεχνοτροπίας 

εικονογραφία σε συνδυασμό με την ύπαρξη δύο ναών στον ίδιο χώρο υπήρξε 

για μας πρόκληση για περαιτέρω διερεύνηση της ιστορικής πορείας της Ιεράς 

Μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας. 

Οι πηγές μας για το μοναστήρι ήταν λιγοστές. Μεγάλο μέρος του 

υλικού που συγκεντρώσαμε ήταν πρωτογενές και ανέκδοτο. Οι προηγούμενοι 

μελετητές και ερευνητές της μονής βασιζόμενοι σε κτητορικές μαρτυρίες και 

επιγραφές προσπάθησαν να δώσουν μια γενική εικόνα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε

για τη σχέση της Αγίας Τριάδας με τους  Αγίους Πάντες και ειδικότερα για το 

χρόνο κτήσης τους.

  Γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα το σπηλαιώδες μέρος στο μωραΐτικο 

βουνό της Ποροβίτσας αρχίζει να κατοικείται από τους πρώτους μοναχούς-

ασκητές. Οι σπηλιές στο βράχο, το απρόσιτο της περιοχής, η ύπαρξη πόσιμου 

νερού υπήρξαν λόγοι που ενθάρρυναν την δημιουργία ενός ασκηταρίου, που 

οι πατέρες τότε αφιέρωσαν στους Αγίους Πάντες. Το Παλαιομονάστηρο, 

όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, αποτέλεσε τον πρώτο μοναστικό πυρήνα της 

περιοχής και από τότε ξεκινά και η σχέση των πατέρων με τους  κατοίκους 

της κώμης της Ακράτας και των γύρω χωριών. 

Αργότερα το 1706 και σε διάστημα κάποιων χρόνων άρχισε να 

κτίζεται η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας Ακράτας και μάλιστα σε μικρή 

απόσταση από το ασκητάριο των Αγίων Πάντων. Αυτή τη φορά, ο επίπεδος 

χώρος που επιλέγεται και το κτιριακό συγκρότημα που ιδρύεται, δεικνύει την 

επιθυμία των ασκητών, αλλά και των ντόπιων κατοίκων για κοινοβιακό 

μοναχισμό στη περιοχή, πάντα όμως με το βλέμμα στραμμένο στο βράχο, για 

να θυμούνται τις δυσκολίες του αρχικού τους εγχειρήματος, αλλά και την 

ανταπόδοση της χάρης του Θεού.

Μολονότι οι κτητορικές πηγές για την ανέγερση των δύο ναών, της 

Αγίας Τριάδας και των Αγίων Πάντων, αναφέρουν με διαφορά δύο ετών το 
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ίδιο διάστημα (1706, 1708) ως τον χρόνο ίδρυσής τους, η έρευνά μας μέσα 

από μια ιστορική, γλωσσική και κειμενοκεντρική επεξεργασία των πηγών 

απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Οι όροι «Παλαιομονάστηρο» για τους Αγίους 

Πάντες και «Νέα Μονή» για την Αγία Τριάδα, η οικονομική δυσχέρεια, αλλά 

και η μικρή απόσταση τους ενός καθολικού από το άλλο αποκλείει την εκ 

βάθρων ανέγερση δύο ναών. Το 1708, επομένως, δεν είναι το έτος κτήσης των 

Αγίων Πάντων, του ασκητήριου του βράχου, αλλά το έτος αποκατάστασης 

και συντήρησης του Παλαιομονάστηρου.

Μέχρι τα μέσα του 18ου, επί ηγουμενίας  Ιερεμίου, το μοναστήρι 

πλησιάζει στην τελική του μορφή με σημαντική συνεισφορά σε αυτό την 

αγιογράφησή του, το 1751, από τον τοπικό ζωγράφο Αντώνιο. Κατά τη β΄ 

Τουρκοκρατία παρατηρήσαμε μια σχετική οικονομική άνοδο, που οφείλεται 

περισσότερο σε δωρεές, αλλά και στον προσωπικό μόχθο των πατέρων της 

μονής. Τότε είναι που πραγματοποιούνται κάποιες αγορές μαγαζιών και 

κτημάτων στην Ακράτα και σε άλλα χωριά. Κατά τα ορλωφικά, όμως, η Μονή 

παρουσιάζει κάμψη αφού για πρώτη φορά από την ίδρυσή της γίνεται Μετόχι 

της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Κερνίτσης. Τα επαναστατικά χρόνια το

μοναστήρι συνέβαλε τα μέγιστα εμπνέοντας τις ανδρείες ψυχές που το 

επισκέπτονταν με λόγους ψυχωφελείς και πατριωτικούς, υπενθυμίζοντας την 

ίδια την αυταπάρνηση και αυτοθυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 

Η υπαγωγή της Μονής σε μετόχι πρέπει να διήρκεσε λίγο χρόνο και 

μόνο προεπαναστατικά, γιατί στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους με το Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα το Σεπτέμβριο του 1833 το 

μοναστήρι κρίθηκε διατηρητέο, τη στιγμή που πάνω από 400 μονές σε όλο 

τον ελλαδικό χώρο καταργούνταν, εξαιτίας του μη απαιτούμενου αριθμού 

μοναχών σε αυτές. 

Για την περίοδο από το 1829 μέχρι και το 1885 πληροφορούμαστε από 

τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Το διάστημα αυτό η Ιερά Μονή Αγίας 

Τριάδας προσπαθεί να ορθοποδήσει και να ελέγξει τα οικονομικά της 

παραχωρώντας μέρος της περιουσίας της ή συνάπτοντας δάνεια. Μεγάλη είναι 

η συμβολή της, όχι μόνο στην πνευματική στήριξη των πνευματικών της 

παιδιών, αλλά και υλική, όπως στην περίπτωση της κατασκευής 

Υδραγωγείου, το οποίο αναβάθμισε γενικότερα την περιοχή. Παρ’ όλες τις 

προσπάθειες των πατέρων ο κίνδυνος διαλύσεως της Μονής είναι ορατός.
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Στο τέλος του 19ου αιώνα παράλληλα με τη δεινή της οικονομική θέση 

και το θάνατο των υπέργηρων πατέρων, για δεύτερη φορά στην ιστορία της θα 

υπαχθεί ως μετόχι σε μεγαλύτερο της περιοχής μοναστήρι, στην Μονή του 

Μεγάλου Σπηλαίου, παραμένοντας σε αυτή την κατάσταση για περισσότερο 

από πενήντα χρόνια. Όλη αυτή την περίοδο το μοναστήρι εξυπηρετείται από 

σπηλαιώτες μοναχούς. 

Τέλος στα σημάδια ερήμωσης και εγκατάλειψης του χώρου ήρθαν να 

δώσουν με τον καλύτερο τρόπο πέντε μοναχές με επικεφαλής την ηγουμένη 

Παϊσία Καρακούλια, μετατρέποντας το μοναστήρι σε γυναικείο, επίσημα το 

1952. Η ισχυρή τους προσωπικότητα, η εργατικότητα, η άσκηση, η ψυχική 

τους αγνότητα, η καλοσύνη τους και πάνω από όλα η αφοσίωσή τους στον 

αιώνιο και άφθαρτο Τριαδικό Θεό εξύψωσαν  την μονή της Αγίας Τριάδας όχι 

μόνο οικονομικά, αλλά και πνευματικά. Ήταν τέτοια η προκοπή και η 

επιτυχία των γεροντισσών με ό,τι καταπιάνονταν, με αποτέλεσμα το 1963 η 

Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων να εμπιστευθεί την τεράστια σε 

ιστορική και συμβολική αξία μονή της Παναγίας των Καταφυγίων 

Νωνάκριδας και να την προσαρτήσει ως μετόχι στη Μονή της Αγίας Τριάδας 

Ακράτας. Μέσα από την έρευνά μας στα πλαίσια του κεφαλαίου για το μετόχι 

της Παναγίας των Καταφυγίων διαπιστώσαμε την ιστορική, αρχιτεκτονική, 

εικονογραφική λάμψη του ιερού ναού που αντανακλάται από το 1638 και εξής 

με μια μοναδική διαχρονική γοητεία. Γι’ αυτή την σπάνια πολιτισμική και 

θρησκευτική κληρονομιά των Χαλκιάνικων Νωνάκριδος αξίζει ιδιαίτερη και 

ενδελεχή μελέτη.

Το 2007 όταν κοιμήθηκε και η τελευταία μοναχή, η Αγαθαγγέλη, η 

Μονή έμεινε «κλειστή» για τρία χρόνια. Η πρόνοια της Αγίας Τριάδας για το 

μοναστήρι της ενέπνευσε, τον ιερομόναχο πατέρα Αλύπιο Κατσαμπάκη, από 

τη Σκήτη της Αγίας Άννας του Αγίου Όρους, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 

2010 ήρθε και επαναλειτούργησε το μοναστήρι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το 

παράδειγμα του πατρός Αλυπίου να ακολουθήσουν και άλλοι μοναχοί, ώστε 

να μένει η Μονή φάρος πνευματικός και κολυμβήθρα αναβάπτισης των 

πνευματικών της τέκνων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Πηγές

Παυσανία, Αχαϊκά, VII, 25, 11

Μοναστηριακά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), αριθμός 

φακέλου 281, με τίτλο «Η εν Ακράτα Ι. Μ. Αγίας Τριάδος»

Β.Δ. της 30-4-1881, ΦΕΚ 39/4-5-1881

Β.Δ. της 16-7-1891, ΦΕΚ 206/20-7-1891

Β.Δ. της 8-1-1898, ΦΕΚ 14-1-1898

Β.Δ της 31-8-1912  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/1912

Η αριθμ. 19/ 9- 1-1963  απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας

Το αριθμ. πρωτ. 446/ 19-6-2000 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως

Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Το αριθμ. πρωτ. 213/ 15-1-2010  έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως

Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών «Ιστορικά Κορινθιακά 

Μοναστήρια», Διοργάνωση Κέντρο Ιστορικών και λαογραφικών σπουδών 

Κορινθίας, Κόρινθος, 5- 7 Μαΐου 2006
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Β. Βοηθήματα

Δημήτρης Αθανασούλης, Μυρτώ Γεωργοπούλου- Βέρρα, Αναστασία 

Κουμούση, Αφέντρα Μουτζάλη, Κωνσταντίνα Σκαρμούτσου, Βυζαντινά και 

Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της Αχαΐας, Συλλογικός Τόμος, υπό την αιγίδα 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας «Πάτρα 2006», Επιστημονική Επιμέλεια 

Μυρτώ Γεωργοπούλου- Βέρρα, Αθήνα 2006

Νέα Γενική Ιστορία των Ελλήνων, λήμμα «Ορλωφικά», Δ. Απέργη & ΣΙΑ 

Ο.Ε, τόμος 10ος Αθήνα (1975)

Φιλαρέτου Αντύπα (Αρχιμ), Το Μοναστήρι Αγίας Τριάδος Ακράτας, Αίγιον 

1968

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Πελοποννησιακά», τ. Η΄ (1971)

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Εκκλησιαστική Ιστορία Κορινθίας» στο  

Πελοποννησιακά, τ. Θ΄, 1972 

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Τα Χασιά Καλαβρύτων» στο Πρακτικά Β’  

Τοπικού Συνεδρίου Αχαΐκών Σπουδών, Αθήναι 1986

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Ανέκδοτοι χριστιανικαί επιγραφαί 

Πελοποννήσου» στο Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελ/νησιακών 

Σπουδών, τ. Γ΄, εν Αθήναις 1976- 78

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά», στο 

Πρακτικά Β΄Τοπικού Συνεδρίου Αχαϊκών Σπουδών, Αθήναι 1986

Ν. Δασκαλοθανάσης, «Αρχές και Αξίες της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης» στο 

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


219

και Πολεοδομίας, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη, τ. Γ΄, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2000

Κανέλλος Δεληγιάννης, «Απομνημονεύματά», στο Εταιρία Πελοποννησιακών 

Σπουδών Β΄έκδοση, Τόμος Α,΄ Αθήνα 1976

Πέτρου Καλονάρου, Το Χρονικόν του Μορέως, το ελληνικόν κείμενον κατά 

τον κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του 

παρισινού, εν Αθήναις, 1940

Αυγουστίνου Καντιώτου μητροπ. Φλωρίνης, Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779) 

(Συναξάριον - Διδαχαί - Προφητείαι - Ακολουθία), Αθήναι 1974

Α. Καρακατσάνη- Θ. Σταθακόπουλου, Οδηγοί της Ελλάδος, Αχαΐα- Ηλεία, 

Αθήνα 1973 

Χρήστου Κορύλλου, Χωρογραφία της Ελλάδος του Νομού Αχαΐας, Αθήνα 

1903

Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου, Ιστορικές Σελίδες Ιεράς Μητροπόλεως 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας (πρώην επισκοπής Κερνίτσης), Ιερά Μητρόπολη 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Εκδόσεις «Βιβλίο και Εικόνα», Αίγιο 2011

Κ. Θ. Κυριακόπουλου, Η εκκλησιαστική περιουσία των Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας σε δύο απογραφές, «Επετηρίς των Καλαβρύτων» τ. Θ΄,  Αθήνα 

1977

Κυρκίνη – Κούτουλα Αναστασία, «Η Άλωση της Τριπολιτσάς», στο 

Ελευθεροτυπία, Περιοδικό Ιστορικά, Τεύχος 204, Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2003

Κυρκίνη- Κούτουλα Αναστασία, Η οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα, Η 

περίπτωση της Πελοποννήσου (1715‐1821), Αθήνα 1996

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


220

Άννας Ι. Λαμπροπούλου – Αφέντρας Γ. Μουτζάλη, «Νέα στοιχεία για την 

Επισκοπή Κερνίτζας», στα Πρακτικά του Δ΄Διεθνούς Συνεδρίου 

Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 1992-1993

Αθανασίου Θεοδ. Λέλου, Ιστορία Αρχαίας Ψωφίδος και Λειβαρτζίου, Αθήναι 

1953

Π.Δ. Παπαδόπουλου – Παπαργυριάδη, Ο «μικρός κτητορικός κώδιξ της παρά 

την Ακράταν μονής Αγίας Τριάδος» στο Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου 

Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Γ΄, Αθήναι 1981- 82

Γεωργίου Παπανδρέου, Καλαβρυτινή Επετηρίς, Αθήνα 1906

Νικ. Πιέρρος, «Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας» στο Ιστορικά Κορινθιακά 

Μοναστήρια, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών, Διοργάνωση 

Κέντρο Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας,  Κόρινθος 5-7 

Μαΐου 2006

Νικ. Πιέρρου, «Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ κάτω Ποταμιάς 

Κραθίδος» στο Πελοποννησιακά , τ. ΙΗ΄

Αριστ. Σταυρόπουλου, Ιστορία της πόλεως Αιγίου από των μυθικών χρόνων 

μέχρι των ημερών μας, Πάτραι 1954

Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου, Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής 

Περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ήτοι των τ. δήμων Ακράτας- Αιγείρας-

Κραθίδος- Φελλόης και Νωνάκριδος, Τόμος Ά Ιστορικά, Αθήνα 1982

Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου, Ιστορικά και Λαογραφικά της Ανατολικής 

Περιοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ήτοι των τ. δήμων Ακράτας- Αιγείρας-

Κραθίδος- Φελλόης και Νωνάκριδος, Τόμος Β΄, Αθήνα 1982

Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου, Ο Πύργος της Ακράτας και η Μονή της Αγίας 

Τριάδος, Κοινότητας Πύργου, Αθήναι 1987
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