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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η γεωµετρική τεκµηρίωση και ο
προσδιορισµός της χρονικής περιόδου κτίσης του καθολικού της Ιεράς µονής
∆ούσικου που βρίσκεται στο νοµό Τρικάλων, όπως προκύπτει από την
εφαρµογή γεωδαιτικών και αστρονοµικών µεθόδων. Παρουσιάζονται τα
ιστορικά στοιχεία του καθολικού ναού από τη κτίση του µέχρι και σήµερα
(2008) και αναλύονται οι αστρογεωδαιτικές και γεωδαιτικές µετρήσεις που
εκτελέστηκαν. Έτσι πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός της θέσης του ναού
στον ελλαδικό και στον παγκόσµιο χώρο, η καταγραφή των γεωµετρικών
χαρακτηριστικών του και ο
προσδιορισµός
του αστρονοµικού
προσανατολισµού του. Με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών γεωδαιτικών
οργάνων, παρήχθη το αστρονοµικά προσανατολισµένο τοπογραφικό
διάγραµµα της κάτοψης και τα αντίστοιχα της εγκάρσιας και της καταµήκος
τοµής του ναού, τα οποία παρέχουν τη γεωµετρική τεκµηρίωση του καθολικού
µε ακρίβεια µερικών mm. Προσδιορίστηκε, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη
ανεξάρτητη µέθοδο, χρησιµοποιώντας τον αστρονοµικό προσανατολισµό του
ναού, ως έτος αρχικής θεµελίωσης του καθολικού το 1379 µε αβεβαιότητα ±
40 έτη και η αφιέρωσή του στην εορτή της Κοίµησης της Θεοτόκου (15
Αυγούστου).
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετά την ίδρυση της, η µονή ακολούθησε ανεξάρτητη πορεία από την ιδρύτρια
Μητρόπολη. Ο χρονολογικός πίνακας που παρατίθεται στηρίζεται στην έρευνα
του ∆. Σοφιανού για τα διάφορα γεγονότα της ιστορικής της διαδροµής
[Σοφιανός ∆., 1984]

Έτος
Μάρτιος 1527
1530
13 Σεπτεµβρίου 1540
1544
Ιούνιος 1550
1552

Νοέµβριος 1557

Γεγονός
Ο Βησσαρίων ο Β' εκλέγεται µητροπολίτης Λαρίσης.
Επανιδρύεται και ανοικοδοµείται η µονή ∆ούσικου πάνω στα ερείπια
παλαιότερης µονής του Σωτήρος Χριστού από τον Βησσαρίωνα Β'
Λαρίσης.
Πεθαίνει ο κτήτορας της µονής Βησσαρίων Β'.
Ανοικοδοµείται εκ νέου ο κυρίως ναός του καθολικού από τον ανιψιό
του αγίου Βησσαρίωνος Νεόφυτο Β'.
Ο Νεόφυτος εκλέγεται και προάγεται σε µητροπολίτη Λαρίσης.
Ολοκληρώνεται η οικοδόµηση του καθολικού µε την προσθήκη του
νάρθηκα.
Αποπερατώνεται η αγιογράφηση του καθολικού της µονής από τον
κωνσταντινουπολίτη ζωγράφο Τζιόρτζη ή Ζώρζη, επί αρχιερατείας
και µε τις φροντίδες του Νεοφύτου Β' Λαρίσης.

1569
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1675
1682
1693
1703
1727
1745
1746
1771
1793
1798/9
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1858
1944
1962-1979

Πεθαίνει ο Νεόφυτος Β' Λαρίσης.
Έτη γενικής απογραφής από τον Σελίµ Β' και σοβαρής κρίσης για τα
µοναστήρια. Έγιναν δηµεύσεις και τα µοναστήρια του Άθω και το
∆ούσικο έσπευσαν να διαθέσουν στις κοινότητες τους τα βακούφικα
που δεν αποτελούσαν χωράφια και λιβαδότοπους.
Αγιογραφείται το παρεκκλήσιο των Εισοδίων της Θεοτόκου (επί
ηγουµένου Παρθενίου) από τον ∆ηµήτριο Τρικκιώτη και άλλο
οµώνυµο του ζωγράφο ∆ηµήτριο.
Οικοδοµείται η τράπεζα της µονής.
Αγιογραφείται το παρεκκλήσιο του Τιµίου Προδρόµου.
Ανακαινίζεται η µονή (επί ηγουµένου Αθανασίου), εκτός από το
καθολικό, και εκτελούνται εργασίες για την ασφάλεια της.
Αγιογραφείται η τράπεζα της µονής (επί ηγουµένου Ιεροθέου από το
∆οµένικον).
Επίσκεψη του Basili Grigorovich Barskij στη µονή και σχεδίαση της.
Αγιογραφείται το παρεκκλήσιο των Αγίων Πάντων.
Λεηλατείται η µονή από στίφη Τουρκαλβανών.
Αγιογραφείται ο νάρθηκας των παρεκκλησίων του Τιµίου Προδρόµου
και των Εισοδίων της Θεοτόκου (επί ηγουµένου Ιεροθέου).
Εκτελούνται διάφορες οικοδοµικές εργασίες στη µονή (επί
ηγουµένου Ιεροθέου από τους Καλογήρους).
Νέα επιδροµή και λεηλασία από Τουρκαλβανούς.
Ο µουσελίµης Τρικάλων συλλαµβάνει και φυλακίζει τον ηγούµενο της
µονής Ιερόθεο. Ακολουθούν σφαγές και λεηλασία της µονής.
Ο δουσικιώτης ιεροµόναχος Χατζη-Γεράσιµος καταρτίζει τον κώδικα
(Βρέβιον) της µονής.
Καταστρέφεται η νότια πτέρυγα της µονής από τα στρατεύµατα
κατοχής.
Ανοικοδοµείται και ανακατασκευάζεται η νότια πτέρυγα της µονής
(όπου και η τράπεζα) επί αρχιερατείας του µητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών ∆ιονυσίου Χαραλάµπους.

Πίνακας 1 Χρονολογικός – ιστορικός πίνακας της µονής ∆ούσικου.
Από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα αρχίζει µια περίοδος παρακµής και
συνεχών καταστροφών µέχρι τα µέσα του εικοστού αιώνα, οπότε
καταστρέφεται και η νότια πτέρυγα από τα στρατεύµατα κατοχής κατά τη
διάρκεια του Β' παγκοσµίου πολέµου. Μια τελευταία µικρότερη περίοδος
ανοικοδόµησης αρχίζει από το 1962 µέχρι σήµερα, οπότε εγκαθίσταται νέα
συνοδεία και παρατηρείται σχετική άνθηση της µονής και εµπλουτισµός της σε
ανθρώπινο δυναµικό. Η µονή σήµερα (2008) έχει 7 µοναχούς. Ηγούµενος
είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αφιερωµένο στη Μεταµόρφωση του Σωτήρος, το µεγαλοπρεπές καθολικό της
µονής ∆ούσικου κτίστηκε στο µέσον περίπου της αυλής (φωτογραφία 1).
Τυπολογικά ανήκει στους εγγεγραµµένους σταυροειδείς σύνθετους
τετρακιόνιους ναούς µε χορούς, δηλαδή στους αθωνικού τύπου ναούς. Στο ναό
έχει προστεθεί στενός νάρθηκας και εξωνάρθηκας. Πάνω από τους χώρους
αυτούς υπάρχει δεύτερος όροφος, στον οποίο βρίσκονται τρία παρεκκλήσια.
Ένας ακόµη χώρος στα δυτικά του ναού αποτελεί περισσότερο πέρασµα, ένα
είδος διαβατικού, επειδή όµως ενσωµατώνεται στον όγκο του καθολικού
µπορεί να θεωρηθεί ως εξωνάρθηκας.

Στα νότια ανοίγεται µια τοξωτή θύρα που οδηγεί σε µια απότοµη πέτρινη
κτιστή κλίµακα, από όπου γίνεται η πρόσβαση προς τον τελευταίο όροφο του
ναού, όπου βρίσκεται παρεκκλήσιο αφιερωµένο στους Άγιους Πάντες. Στο τέλος
της κλίµακας και µέσω µιας δίφυλλης θύρας ανοίγεται µεγάλος ορθογώνιος
χώρος, ίδιων διαστάσεων µε το νάρθηκα του ναού στο ισόγειο.

Φωτογραφία 1 Το καθολικό της µονής ∆ούσικου.
Ο ευρύς αυτός χώρος χρησιµεύει ως νάρθηκας µε δύο κοµψότατα δίδυµα
παρεκκλήσια, τα οποία καταλαµβάνουν το χώρο ακριβώς πάνω από τα δυτικά
γωνιακά διαµερίσµατα του κυρίως ναού. Τα παρεκκλήσια είναι αφιερωµένα
το βόρειο στα Εισόδια της Θεοτόκου και το νότιο στη µνήµη του Τιµίου
Προδρόµου.
Προσκολληµένο στον εγκάρσιο τοίχο της αψίδας του Ιερού εξωτερικά
βρίσκεται το αγίασµα της µονής. ∆ύο αντιµέτωπες κλίµακες δίνουν πρόσβαση
στην πηγή, η οποία βρίσκεται σε χαµηλότερη στάθµη από το επίπεδο της
αυλής.
Στην περιοχή δυτικά του χορού και στο ύψος της δεύτερης ζώνης
παράθυρων, υπάρχει ένα τυφλό αβαθές αψίδωµα, δίπλα στο τόξο του
παραθύρου, ειδικά διαµορφωµένο για την υποδοχή µιας ανάγλυφης σε
πωρόλιθο επιγραφής, που αναφέρει:
+έτους ,ΖΝΓ΄ ιν(δικτι/ώνος) Γ΄ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ Λ'
( =30 Οκτωβρίου 1544 ).
ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι γεωδαιτικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο της ιεράς µονής
∆ούσικου περιλαµβάνουν προσδιορισµό της θέσης του χρησιµοποιώντας το

σύστηµα GΡS. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντεταγµένες
θέσης του καθολικού (µέσο της Αγίας Τράπεζας) τόσο στο παγκόσµιο
σύστηµα αναφοράς WGS 84, όσο και στο ελληνικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ
87 και το υψόµετρό του από τη µέση στάθµη της θάλασσας.

WGS 84

φ

λ

39° 28′ 16″.7

21° 35′ 43″.3

Η (m)
638.4

ΕΓΣΑ ′87

39° 28′ 7″.3

21° 35′ 37″.4

Πίνακας 2. Συντεταγµένες θέσης του καθολικού της µονής ∆ούσικου.
Η αποτύπωση των σηµείων λεπτοµερειών του καθολικού και των
παρεκκλησίων έγινε στο ύψος που αντιστοιχεί στο µέσο περίπου των
ανοιγµάτων των κτιρίων.
Τα ψηφιακά σχέδια που παρήχθησαν για τη γεωµετρική τεκµηρίωση του ναού
καλύπτουν ακρίβεια κλίµακας 1:50 και είναι:
1) Η οριζόντια τοµή του καθολικού (σχήµα 1)
2) Η κάτοψη των τριών παρεκκλησίων (σχήµα 2)
3) Η καταµήκος τοµή (σχήµα 3)
4) Η εγκάρσια τοµή στο χώρο του κυρίως ναού (σχήµα 4)
B
A

∆
N

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
645.59
645.75

643.39
643.34

ΝΑΡΘΗΚΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

644.97

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

645.56
645.73

645.17

1m

Σχήµα 2. Κάτοψη παρεκκλησίων

2m

3m

4m

5m

638.45

1m

ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΑΣ

2m

3m

638.18

ΝΑΡΘΗΚΑΣ

Σχήµα 1 Οριζόντια τοµή καθολικού

638.37

638.28

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟ

638.41

ΑΥΛΗ

638.38

ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

638.36

ΑΓΙΑΣΜΑ

636.85

636.83

+654

+654

+653

+653

+652

+652

+651

+651

+650

+650

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

+649

+649

+648

+648

+647

+647

+646

+646

+645

+645

+644

+644

+643

+643

+642

+642

ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΑΣ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ

IEΡΟ

+641

+641

+640

+640

∆ΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

+639

+639

+638

+638

ΑΓΙΑΣΜΑ

+637
+636

5m

0

Σχήµα 3. Kαταµήκος τοµή καθολικού

0

5m

+637
+636

10m

10m

Σχήµα 4. Εγκάρσια τοµή στο χώρο του κυρίως ναού

Ο ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Προκειµένου να προσδιορισθεί ο προσανατολισµός του ναού απαραίτητο
είναι να γίνει ο αστρονοµικός προσανατολισµός του µνηµείου. Ο
αστρονοµικός προσανατολισµός του ναού προσδιορίστηκε µε παρατηρήσεις
στον Πολικό Αστέρα. Έτσι το ανεξάρτητο σύστηµα αναφοράς της
αποτύπωσης έχει αστρονοµικό προσανατολισµό.
Επίσης προσδιορίστηκε µε µαθηµατική διαδικασία η ευθεία που υλοποιεί τον
καταµήκος άξονα συµµετρίας του ναού. Η ευθεία αυτή διέρχεται από
ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία (σχήµα 5). Για τον άξονα του ναού
προσδιορίστηκε το αστρονοµικό αζιµούθιο ίσο µε 73°° 58′′ µε αβεβαιότητα
± 4.2′.
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Σχήµα 5. Βασικός κατά µήκος άξονας καθολικού
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Για να γίνει η χρονολόγηση του καθολικού πρέπει να προσδιοριστεί η πορεία
του ήλιου, που διέρχεται από το σηµείο τοµής του αισθητού ορίζοντα και της
γραµµής του αστρονοµικού αζιµουθίου του βασικού καταµήκος άξονα του
ναού.
Ο ορίζοντας του καθολικού της Ιεράς Μονής ∆ούσικου αποτελείται από
µακρινά σηµεία που ανήκουν στην κορυφογραµµή του όρους Χάσια. Η
φωτογραφία 2 αποτελεί τη φωτογραφική τεκµηρίωση της οριογραµµής του
ορίζοντα.

Φωτογραφία 2 Ο ορίζοντας της ιεράς µονής ∆ούσικου.
Οι ιστορικές πηγές αλλά και οι µαρτυρίες των µοναχών αναφέρουν ότι ο ναός
της ιεράς µονής ∆ούσικου επανιδρύθηκε και ανοικοδοµήθηκε πάνω στα ερείπια
παλαιότερης µονής του Σωτήρος Χριστού, από τον Βησσαρίωνα Β' Λαρίσης µε
τη βοήθεια και συνεργασία του αδελφού του επισκόπου Καπούας και
Φαναρίου, Ιγνατίου.
Το γεγονός της ίδρυσης αναφέρεται και στη διαθήκη του Αγίου
Βησσαρίωνος, η οποία χρονολογείται το 1534/5. Ανάµεσα λοιπόν στα έτη
1527 και 1534/5 τοποθετείται η ίδρυση της µονής του ∆ούσικου. Στο χώρο
που επελέγη για την ανοικοδόµηση βρίσκονταν τα ερείπια µονής του 14ου
αιώνα αφιερωµένης στον Σωτήρα Χριστό, όπως αναφέρεται στον κώδικα της
µονής.
Η ύπαρξη της µονής του Σωτήρος Χριστού πιστοποιείται και από το
πατριαρχικό σιγίλιο του 1393 [∆ηµητρακόπουλος Φ.Α] , που φυλάσσεται στο
αρχείο της Μονής. Σ’ αυτό το σιγίλιο έχουµε την παλαιότερη µνεία της µονής µε
την επωνυµία ″του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών″. Αφιέρωση της µονής στην
Κοίµηση της Θεοτόκου δεν µαρτυρείτε στις γνωστές έως τώρα πηγές.
Αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου είναι η παλαιότερη και πλησιόχωρη
µονή της Θεοτόκου της Ακαταµαχήτου των Μεγάλων Πυλών ή Πόρτα –
Παναγιά, που από το 2ο µισό του 14ου αιώνα προσαρτήθηκε µε την ακίνητη
κτηµατική περιουσία της ως µετόχι στη µονή του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών
[Σοφιανός ∆.,1990], [Σοφιανός ∆.,1993].
Σχεδιάστηκαν οι πορείες του ήλιου για τις ηµεροµηνίες της Μεταµόρφωσης
του Σωτήρος για τα έτη 1527-1540. Οι πορείες αυτές απείχαν πολύ από το
σηµείο τοµής του ανηγµένου ορίζοντα µε το βασικό άξονα του ναού. Στη
συνέχεια σχεδιάστηκαν πορείες του ήλιου για την 15η Αυγούστου των ετών
1379-1399 και για τα έτη 1527-1540. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι η
µοναδική πορεία του ήλιου που απέχει την ελάχιστη απόσταση από το
σηµείο τοµής του βασικού κατά µήκος άξονα του ναού και της γραµµής του
ανηγµένου ορίζοντα, είναι αυτή της 15ης Αυγούστου 1379(σχήµα 6). Εποµένως
το έτος κτίσης του καθολικού είναι το 1379 και το καθολικό είναι
προσανατολισµένο αφιερωµένο στην εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
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Σχήµα 6. Σύνθετο διάγραµµα ορίζοντα, βασικού άξονα και πορειών ήλιου.
Η τελική αβεβαιότητα της χρονολόγησης του ναού εξαρτάται από το συνολικό
σφάλµα της µεθόδου που ακολουθήθηκε και είναι ± 5.3′′
Η αβεβαιότητα χρονολόγησης ενός µνηµείου υπολογίζεται εάν είναι γνωστά
το σφάλµα προσδιορισµού του προσανατολισµού του µνηµείου και η τιµή της
µεταβολής της πορείας του ήλιου, για την συγκεκριµένη ηµεροµηνία που
εξετάζεται.
Η αβεβαιότητα χρονολόγησης του ναού είναι το πηλίκο του σφάλµατος
προσδιορισµού του προσανατολισµού και της ετήσιας µεταβολής της θέσης
του ήλιου. Εποµένως αβεβαιότητα = σολικό / dήλιου
όπου dήλιου = 8″ η µεταβολή της πορείας του ήλιου ανά έτος για την
ηµεροµηνία 15 Αυγούστου.
Εποµένως η αβεβαιότητα χρονολόγησης για το καθολικό της Ιεράς µονής
∆ούσικου είναι ± 40 έτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Προσδιορίστηκαν οι γεωδαιτικές συντεταγµένες φ,λ που ορίζουν τη θέση
της Ιεράς Μονής ∆ούσικου, στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσµιο σύστηµα
αναφοράς .
• Έγινε η γεωµετρική τεκµηρίωση του καθολικού και των τριών
παρεκκλησίων µε τη δηµιουργία των διαγραµµάτων:
o κάτοψης του καθολικού της Ιεράς Μονής ∆ούσικου.
o κάτοψης των 3 παρεκκλησίων, που βρίσκονται στον δεύτερο
όροφο του καθολικού της Ιεράς Μονής ∆ούσικου.
o κατά µήκος τοµής και της εγκάρσιας τοµής του καθολικού
• Προσδιορίστηκε ο αστρονοµικός προσανατολισµός του καθολικού ίσος µε
73°° 58′′ µε αβεβαιότητα ± 4.2′. To καθολικό δηλαδή έχει βορειοανατολικό
προσανατολισµό.

• Προσδιορίστηκε το 1379 ως έτος αρχικής θεµελίωσης του καθολικού µε
αβεβαιότητα ± 40 έτη.
• Προέκυψε ότι ο προσανατολισµός του ναού έχει γίνει προς το σηµείο
ανατολής του ήλιου την ηµέρα εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15
Αυγούστου).
• Το έτος θεµελίωσης όπως προέκυψε από την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία
συµφωνεί µε τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία. Θυµίζουµε το σιγίλλιο του
1393, στο οποίο αναφέρεται η ύπαρξη της Μονής. Σε ότι αφορά την
αφιέρωση αυτή προέκυψε ότι είναι η 15η Αυγούστου, ηµέρα εορτής της
Κοίµησης της Θεοτόκου σε αντίθεση µε τα ισχύοντα (Μεταµόρφωση του
Σωτήρος).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερµά τον Καθηγούµενο της Ιεράς Μονής
∆ούσικου Πανοσιολογιότατο Αρχιµανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο και τους
µοναχούς για την φιλοξενία τους, τη φιλική τους διάθεση αλλά και την
πολύτιµη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια των µετρήσεων στο χώρο της µονής.

Summary
G. Pantazis
D.Z. Sofianos
The Astronomical Orientation and dating of the Katholikon
of Dousikon Monastery
This paper presents the geometric documentation and the determination of
the erection date of the Katholikon of St. Bessarion Monastery, Dousikon (in
Trikala region, Greece). The study was carried out using geodetic and
astrogeodetic methods. Firstly the historical data of the Katholikon are
presented from its erection till today (2008). Then the geodetic and
astrogeodetic measurements which were carried out are being analyzed.
In this way, the position of the church in both the Hellenic and the World
Geodetic Reference System was calculated. The geometric characteristics of
the monument were surveyed and its astronomical orientation was calculated.
The astronomical oriented plan of the monument was drawn, as well as the
vertical longitudinal and cross sections, which present the geometric
documentation of the Katholicon by a precision of some mm. Furthermore,
according to the applied independent method, by using the astronomical
orientation of the church, it was determined the 1379 as the foundation year of
the monument with an uncertainty of ± 40 years as well as its dedication to
the ″Dormition of the Virgin″ (15th August).

