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Ιεπά Μονή Κοιμήςεψρ σηρ Θεοσόκοτ σοτ Γηπομεπίοτ



 Η Ιεπά Πασπιαπφική και σατποπηγιακή 
Μονή Κοιμήςεψρ σηρ Θεοσόκοτ Γηπομεπίοτ, 
βπίςκεσαι ςσην ακπισική πεπιοφή σοτ Νομού 
Θεςππψσίαρ, οκσώ φιλιόμεσπα 
βοπειοανασολικά σηρ πόληρ σψν Υιλιασών, 
κονσά ςσα ελληνοαλβανικά ςύνοπα, 
κσιςμένη ςε τχόμεσπο σπιακοςίψν πεπίποτ 
μέσπψν, ςσιρ δτσικέρ πλαγιέρ σοτ όποτρ 
Υαπμακοβούνι.



 φεσικά με σην ονομαςία σηρ Μονήρ τπάπφοτν 
πολλέρ απόχειρ και απκεσέρ υοπέρ μέφπι ςήμεπα 
έφει αλλάξει η γπαυή σηρ. τνανσούμε σιρ εξήρ 
παπαλλαγέρ:

 Ιεπομεπίοτ, από σιρ λέξειρ ιεπό και μέπορ
Γτπομεπίοτ, από σιρ λέξειρ γύπψ και μέπορ
Γεπομεπίοτ, από σιρ λέξειρ γεπό ή ξανά ιεπό και 
μέπορ
Γηπομεπίοτ ή Γηπομηπίοτ, από σιρ λέξειρ γηπαιόν 
και μέπορ.

 Από απκεσά φπόνια και μέφπι ςήμεπα, έφει 
επικπασήςει η ονομαςία και η γπαυή 
«Γηπομεπίοτ».



Ιδπτσήρ
 Ιδπτσήρ και ππώσορ 

κσήσοπαρ σηρ Μονήρ είναι 
ο Όςιορ Νείλορ ο 
Επιφιώσηρ (1228-1334) 
Κψνςσανσινοτπολίσηρ
ςσην κασαγψγή, από σην 
ατσοκπασοπική γενιά σψν 
Λαςκάπεψν. Έγινε 
μοναφόρ ςε πολύ νεαπή 
ηλικία ςσην πεπίυημη 
Μονή σψν Ακοιμήσψν όποτ 
από Νικόλαορ 
μεσονομάςθηκε Νείλορ. 
Μεσά από απκεσά φπόνια 
επιςκέυθηκε για 
πποςκύνημα σα 
Ιεποςόλτμα.



 Επιςσπέυονσαρ ςτγκπούςθηκε με σον Ατσοκπάσοπα 
Μιφαήλ Η' Παλαιολόγο, για σο επίμαφο σόσε ζήσημα σηρ 
ενώςεψρ Ανασολικήρ και Δτσικήρ Εκκληςίαρ. 
Κασαδικάςσηκε για σιρ θέςειρ σοτ και εγκασαλείυθηκε 
ςε μια βάπκα ςσο πέλαγορ για να φαθεί. Η Θεία 
Ππόνοια σον οδήγηςε ςσα παπάλια σοτ Αγίοτ Όποτρ, 
ςσην Μονή σψν Ιβήπψν, όποτ παπέμεινε για μια σπιεσία 
ψρ ποπσάπηρ.

 Γτπνώνσαρ ςσην Κψνςσανσινούπολη, σιμήθηκε από σο 
νέο Ατσοκπάσοπα Ανδπόνικο Παλαιολόγο, όμψρ δεν 
έμεινε για πολύ ςση Βαςιλεύοτςα. Ξεκίνηςε νέα 
πολτεσή πεπιοδεία, κασά σην οποία επιςκέυθηκε πολλά 
μέπη σψν Αγίψν Σόπψν, και ςση ςτνέφεια πεπνώνσαρ σα 
νηςιά σοτ Αιγαίοτ, σην Πελοπόννηςο και σην Κέπκτπα 
έυσαςε ςσην Ατλώνα σηρ Ηπείποτ, όποτ έμεινε για 
μεπικά φπόνια.



Όςιορ Νείλορ

ση ςτνέφεια, μεσά από 
ππόςκληςη κασοίκψν σηρ 
Θεςππψσίαρ, μεσέβη 
νοσιόσεπα, ςσην πεπιοφή σοτ 
Γηπομεπίοτ, και 
εγκασαςσάθηκε ςε ένα παλαιό 
αςκησήπιο, ςση ςπηλιά ενόρ 
απόσομοτ βπάφοτ.

ύνσομα ςφημασίςσηκε γύπψ 
σοτ μικπή αδελυόσησα 
αςκησών και κασόπιν 
οπάμασορ και αυού βπήκαν 
σην εικόνα σηρ Παναγίαρ 
Οδηγήσπιαρ, εγκασαςσάθηκαν 
ςσο απένανσι βοτνό όποτ 
έκσιςαν σον ππώσο πτπήνα 

σηρ Μονήρ.



 Μεσά από απκεσά φπόνια 
ακόμη και ςε βαθιά γεπάμασα, 
ςσην ηλικία σψν 106 εσών, ο 
Όςιορ Νείλορ παπέδψςε σο 
πνεύμα σοτ ςσιρ 2 Ιανοταπίοτ 
σοτ έσοτρ 1334, αυού 
ςτνέσαξε ση Διαθήκη σοτ και 
όπιςε σο διάδοφό σοτ. Σο 
λείχανό σοτ ενσαυιάςσηκε ςε 
μικπή απόςσαςη από ση Μονή 
και παπαμένει μέφπι ςήμεπα 
εκεί, διόσι όσαν επεφείπηςαν, 
λίγα φπόνια μεσά σο θάνασό 
σοτ, σην ανακομιδή σοτ, κασά 
θεία παπαφώπηςη, κασέπεςε 
ογκώδηρ βπάφορ και κάλτχε 
σον σάυο. ήμεπα, επάνψ από 
σον σάυο σοτ Οςίοτ Νείλοτ 
τπάπφει μικπό παπεκκλήςι.



 Η Ιεπά Μονή Γηπομεπίοτ
ιδπύθηκε ςσιρ απφέρ σοτ 
14οτ αιώνα (μεσαξύ 
1310 και 1320), ςσην 
εποφή σηρ ακμήρ σοτ 
Δεςποσάσοτ σηρ 
Ηπείποτ. Αποσέλεςε 
ςημανσικό μοναςσικό 
κένσπο και έυσαςε ςσην 
μεγαλύσεπη ακμή σηρ 
ςσα μέςα σοτ 16οτ 
αιώνα, εποφή κασά σην 
οποία, κασά σον 
Θεοδόςιο Ζτγομαλά, 
απιθμούςε πεπίποτ 300 
μοναφούρ.



 Από σην απφή σηρ ιδπύςεώρ σηρ τπαγόσαν ςσο Οικοτμενικό 
Πασπιαπφείο Κψνςσανσινοτπόλεψρ, ψρ Πασπιαπφική και 
σατποπηγιακή και απγόσεπα (18ορ αι.) ψρ έδπα 
Πασπιαπφικήρ Εξαπφίαρ. σην δικαιοδοςία σηρ ανήκαν 12 
φψπιά σηρ επαπφίαρ και η πόλη σψν Υιλιασών.

 Σο έσορ 1800, η Μονή έγινε έδπα σηρ Επιςκοπήρ Γηπομεπίοτ, 
τπαγόμενη ςση Μησπόπολη Ιψαννίνψν, με σην ίδια έκσαςη 
ςση δικαιοδοςία σηρ. Από σόσε και μέφπι σο 1895 ποτ 
οπιςσικά κασαπγήθηκε, είφε διάυοπερ εναλλαγέρ, άλλοσε ψρ 
έδπα Επιςκοπήρ και άλλοσε Εξαπφίαρ. Σο 1928, σο 
Οικοτμενικό Πασπιαπφείο, παπαφώπηςε "επισποπικώρ" σην 
διοικησική επιςσαςία σηρ Μονήρ ςσην Ιεπά Μησπόπολη 
Παπαμτθίαρ, Υιλιασών και Γηπομεπίοτ, διασηπώνσαρ όμψρ σα 
κανονικά σοτ πνετμασικά δικαιώμασα επ' ατσήρ. Για σον λόγο 
ατσό, ςσιρ ιεπέρ ακολοτθίερ ποτ σελούνσαι ςση Μονή, 
μνημονεύεσαι σο όνομα σοτ εκάςσοσε Οικοτμενικού 
Πασπιάπφοτ.



 Μεγάλη, επίςηρ, ήσαν η πποςυοπά σηρ Μονήρ 
ςσην πεπιοφή σηρ Θεςππψσίαρ ςε όλη ση 
μακπαίψνη ιςσοπία σηρ, ςτμβάλλονσαρ ςση 
διασήπηςη σηρ εθνικήρ και θπηςκετσικήρ 
ςτνείδηςηρ σψν κασοίκψν. Φαπακσηπιςσική 
ήσαν η λεισοτπγία σοτ Κπτυού φολειού και 
σηρ Ιεπασικήρ φολήρ, μέςα ςσο φώπο σηρ 
Μονήρ. Ακόμη, με ενέπγειερ 
κάποιψν Εξάπφψν και με έξοδα σηρ Μονήρ 
λεισοτπγούςαν ςφολεία ςε οπιςμένα από σα 
φψπιά σηρ πεπιοφήρ.

http://monigiromeriou.gr/el/kryfosx.htm
http://monigiromeriou.gr/el/eksarxoi.htm


 Σο Καθολικό, δηλαδή ο κενσπικόρ Ναόρ σηρ 
Μονήρ έφει κσιςσεί σμημασικά. Είναι Ναόρ 
ςφεσικά μικπών διαςσάςεψν και 
απφισεκσονικά, ανήκει ςσον σύπο σψν 
σεσπακιονίψν ςσατποειδών εγγεγπαμμένψν 
μεσά σπούλοτ. Πιθανώρ, απφικά να ήσαν 
σοτ σύποτ σηρ μονόκλισηρ βαςιλικήρ, ενώ η 
ςημεπινή σοτ μοπυή, δηλαδή σα σέςςεπα 
σμήμασά σοτ, είναι αποσέλεςμα 
ανακαινίςεψν διαυόπψν εποφών.







 Φπονολογικά, γνψπίζοτμε μόνο για σην 
ανέγεπςη σοτ Κτπίψρ Ναού, η οποία έγινε σο 
1568 κασόπιν φοπηγίαρ σοτ Βοεβόδα σηρ 
Οτγγποβλαφίαρ Οξτώση ή Αξιώση από σην 
Πψγψνιανή. Κσίςμα σηρ ίδιαρ εποφήρ 
θεψπείσαι ο Εξψνάπθηκαρ, ενώ σο Ιεπό και ο 
Νάπθηκαρ είναι ππογενέςσεπα κσίςμασα, 
σμήμασα σοτ ππώσοτ Ναού, πιθανώρ σοτ 14οτ 
αιώνα. Εξψσεπικά διακοςμείσαι από λισά 
κεπαμικά ςφέδια κτπίψρ ςσον σπούλο, ςση 
νόσια και ςση δτσική πλετπά. Εςψσεπικά 
παποτςιάζει μεγάλο ενδιαυέπον καθώρ 
ςσολίζεσαι από αγιογπαυικό διάκοςμο σοτ 
16οτ και 17οτ αιώνα.









 Σο δεύσεπο ςσπώμα σψν σοιφογπαυιών (1679) είναι λαωκήρ 
σεφνοσποπίαρ σηρ εποφήρ εκείνηρ ενώ σο ππώσο, σοτ 16οτ 
αιώνα (1568-1590), είναι βτζανσινήρ σεφνοσποπίαρ και 
έφει σην μοναδική ιδιαισεπόσησα ανάμεςα ςσα μνημεία σηρ 
Ηπείποτ, να ςτνδτάζει ςσοιφεία σηρ βτζανσινήρ σέφνηρ, 
ποτ ανήκει ςσην Κπησική φολή και ςσην ςφολή σηρ 
Δτσικήρ Ελλάδορ, με ςσοιφεία σηρ Δτσικήρ σέφνηρ. Ο 
εμπνετςμένορ αγιογπάυορ, δτςστφώρ, μαρ είναι 
άγνψςσορ. Σο σέμπλο σοτ Καθολικού είναι αξιόλογο έπγο 
ξτλογλτπσικήρ κασαςκεταςμένο σο 1824 και 
επιφπτςψμένο σο 1829. Οι εικόνερ σοτ σέμπλοτ 
κασαςκετάςσηκαν σο 1824 και είναι έπγα σοτ Δημησπίοτ 
Παπαδιαμάνση από σο Ζαγόπι.





 ε ιδιαίσεπο 
ξτλόγλτπσο πποςκτνησάπι, 
ςύγφπονο σοτ σέμπλοτ, 
βπίςκεσαι η εικόνα σηρ 
Παναγίαρ σηρ Οδηγήσπιαρ. 
Είναι η απφαιόσεπη εικόνα 
σηρ Μονήρ, αγιογπαυημένη 
ςσιρ απφέρ σοτ 14οτ αιώνα. 
Ππόκεισαι για αμυιππόςψπη
εικόνα όποτ απεικονίζονσαι 
ςση μια όχη η Παναγία σοτ 
σύποτ Οδηγήσπιαρ, με σην 
επψντμία "ΟΡΗΦΗΟΣΙCCΑ", 
ενώ ςσην άλλη όχη οι 
ππψσοκοπτυαίοι Απόςσολοι 
Πέσπορ και Παύλορ.



















 Η Μονή Γηπομεπίοτ, είναι ένα από σα - δτςστφώρ - λίγα 
μοναςσήπια ςσην Ήπειπο, ποτ είναι επανδπψμένα και 
λεισοτπγούν. Η ςημεπινή Αδελυόσησα αποσελείσαι από 
σπειρ μοναφούρ και εγκασαςσάθηκε ςση Μονή σο 1989. 
Από σόσε, αςφολείσαι επιμελώρ με σην αναςσήλψςη και 
ςτνσήπηςη σοτ κσηπιακού ςτγκποσήμασορ, σο οποίο με 
σην πάποδο σψν αιώνψν είφε τποςσεί ςημανσικέρ 
υθοπέρ, μέφπι σοτ ςημείοτ σηρ ολοκληπψσικήρ 
κασάππετςηρ ςε κάποια από σα σμήμασά σοτ. ήμεπα, 
είναι ενστπψςιακά ανακαινιςμένη και οι επγαςίερ ποτ 
επισελέςσηκαν και ςτνεφίζονσαι ακόμη, με πποςοφή και 
ςεβαςμό ςσην σοπική παπάδοςη, εναπμονίζονσαι κασά 
σο μεγαλύσεπο δτνασό βαθμό ςσο μοναςσηπιακό 
πεπιβάλλον, φψπίρ να αλλοιώνοτν σον φαπακσήπα σοτ 
μνημείοτ.





 Αποσελεί ςημείο αναυοπάρ ςση ςύγφπονη 
Θεςππψσία, με απήφηςη ςε όλη σην ετπύσεπη 
πεπιοφή σηρ Ηπείποτ. Φιλιάδερ κόςμοτ, κτπίψρ 
πποςκτνησέρ αλλά και σοτπίςσερ, σην 
επιςκέπσονσαι ςε όλη ση διάπκεια σοτ έσοτρ, 
κασαυθάνονσαρ εδώ, είσε ςε οπγανψμένερ 
ομαδικέρ εκδπομέρ, είσε και μεμονψμένα.

 Η Μονή λεισοτπγεί ςύμυψνα με σοτρ κανόνερ σοτ 
κοινοβιακού μοναφιςμού ςση διαβίψςη σψν 
μοναφών αλλά και ςσο στπικό και δέφεσαι 
πποςκτνησέρ καθημεπινά από σην ανασολή μέφπι 
ση δύςη σοτ ηλίοτ. Δεν διαθέσει ξενώνα για 
μεγάλερ ομάδερ πποςκτνησών και η υιλοξενία 
γίνεσαι μόνο κασόπιν ςτνεννοήςεψρ.





 Η Μονή πανηγτπίζει ςσιρ 15 Ατγούςσοτ, 
εοπσή σηρ Κοιμήςεψρ σηρ Θεοσόκοτ και 
ςσιρ 2 Ιανοταπίοτ, εοπσή σοτ κσήσοπορ
Οςίοτ Νείλοτ σοτ Ηγιαςμένοτ. Επίςηρ 
εοπσάζεσαι πανηγτπικά σην Σπίση σοτ 
Πάςφα, η μνήμη σψν Νεουανών Αγίψν 
Ραυαήλ, Νικολάοτ και Ειπήνηρ ςσο όνομα 
σψν οποίψν, κασαςκετάςσηκε ππόςυασα, 
Παπεκκλήςιο ενσόρ σηρ Μονήρ.



 ση Μονή ςώζονσαι απκεσά κειμήλια, 
δείγμασα σοτ μεγαλείοτ και σηρ ένδοξηρ 
ιςσοπικήρ ποπείαρ σηρ. Ατσά ποτ ςώζονσαι 
ςήμεπα, ελάφιςσα ςτγκπισικά με όςα 
τπήπφαν, κασοπθώθηκε να διασηπηθούν με 
πολλούρ κόποτρ και αγώνερ σψν 
παλαιοσέπψν αδελυών σηρ Μονήρ, κάσψ 
από ανσίξοερ ςτνθήκερ και δύςκολερ 
κασαςσάςειρ σοτ παπελθόνσορ, ιδίψρ κασά 
σιρ σελετσαίερ πολεμικέρ πεπιπέσειερ σοτ 
δετσέποτ παγκοςμίοτ πολέμοτ









 ση Μονή ςώζονσαι απκεσά κειμήλια, 
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πολλούρ κόποτρ και αγώνερ σψν 
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 Η Μονή ςτνδέεσαι με σο οδικό δίκστο σηρ 
πεπιοφήρ με αςυαλσοςσπψμένο δπόμο 
καλήρ βασόσησαρ. Απέφει 8 φιλιόμεσπα από 
σοτρ Υιλιάσερ, 23 από σην Ηγοτμενίσςα και 
75 από σα Ιψάννινα, μέςψ Κεπαμίσςαρ. 
Ειδικέρ πινακίδερ, ςε ςτγκεκπιμένα κομβικά 
ςημεία, καθοδηγούν σοτρ επιςκέπσερ μέφπι 
εδώ. Τπάπφει επίςηρ, άνεσορ φώπορ 
ςσάθμετςηρ σψν ατσοκινήσψν και σψν 
λεψυοπείψν.









 Η μονή Ραγίοτ βπίςκεσαι ςσο 
Ράγιο Θεςππψσίαρ, πάνψ ςε δαςψμένο λόυο. 
Είναι πεπισειφιςμένη και είναι αυιεπψμένη 
ςσην Κοίμηςη σηρ Θεοσόκοτ. Κασά σην 
παπάδοςη μάλλον ανήκει ςσον 11ο αιώνα. Μια 
ημεπομηνία 1703 ςε φειπόγπαυο αναυέπεσαι 
ςσα ςύνοπα σοτ μοναςσηπιού.

 Η Μονή τπέςση πολλέρ επιδπομέρ και 
κασαςσπουέρ. Αναυέπεσαι όσι σο 1864 ο 
καλόγεπορ Ναθαναήλ σην ανοικοδόμηςε. Ήσαν 
πλούςια μονή, με εκασόν πενήνσα μοναφούρ 
ςσην ακμή σηρ και ςτνσηπούςε πολλά ςφολεία 
σηρ πεπιοφήρ. Έγινε ςσατποπηγιακή σο 1909 
και διαλύθηκε σο 1924.

http://www.thesprotia.info/index.php?lang_code=el




ήμεπα ςώζεσαι σο 
Καθολικό ιδιαίσεποτ 
απφισεκσονικού σύποτ, με 
ππόναο, σπούλο και 
φώποτρ ςσον κτπίψρ ναό, 
κασάγπαυο από 
σοιφογπαυίερ, δτςστφώρ 
ημικασεςσπαμμένερ.







Ο ναόρ σηρ μονήρ αποσελείσαι 
από νάπθηκα, 
καθολικό και ιεπό.
Είναι θολψσόρ με καμάπα και 
αςτνήθιςσο σπούλο. Ο σπούλορ 
είναι πολύπλετπορ με 
ανοίγμασα για υψσιςμό ςσο 
εςψσεπικό.













 Σο Μοναςσήπι Παγανιών, ποτ είναι 
αυιεπψμένο ςσην Κοίμηςη σηρ Θεοσόκοτ και 
ανήκει ςση Μησπόπολη Παπαμτθίαρ, Υιλιασών, 
Γηπομεπίοτ και Πάπγαρ, βπίςκεσαι ςε ίςιψμα 
σο οποίο ςφημασίζεσαι ςση πίζα σηρ πάσαρ
(είναι παπαυτάδα σψν οτλιώσικψν βοτνών), 
μεπικέρ δπαςκελιέρ από σο φψπιό Σςοτπίλα
(σώπα Καλλιθέα). Η θέςη ςσην οποία κσίςσηκε 
είναι, ππαγμασικά, αμυιθεασπική.  Από εδώ 
μποπεί κανείρ να αγνανσέχει όλα σα μέπη 
κάσψ και πέπα σού ποσαμού Καλαμά. Σο μάσι 
είναι δτνασό να υθάςει μέφπι σην πεπιοφή σηρ 
απφαίαρ Κεςσπίνηρ.





Βπίςκεσαι κονσά ςσο φψπιό 
Καλλιθέα Παπαμτθιάρ, ςε 
πανοπαμική σοποθεςία. 
Κσίςσηκε σο 1652 και είναι 
αυιεπψμένη ςσην Κοίμηςη 
σηρ Θεοσόκοτ. Ιδπτσήρ 
αναυέπεσαι ο Ιεπομόναφορ 
Ιψακείμ.





 Τπήπφε πλούςια Μονή με 
ςημανσική δπάςη και πποςυοπά. 
ήμεπα διασηπείσαι ςε καλή 
κασάςσαςη σο μονόφψπο Καθολικό 
σηρ, αγιογπαυημένο σην εποφή σηρ 
ίδπτςήρ σηρ, ενώ σο τπόλοιπο 
κσιπιακό ςτγκπόσημα είναι 
ππόςυασα ανακαινιςμένο. 
Λεισοτπγεί σην σελετσαία Κτπιακή 
κάθε μήνα.





Η ππόςβαςη γίνεσαι από 
σην εθνική οδό Ιψαννίνψν 
-Ηγοτμενίσςαρ μέςψ 
ανηυοπικήρ παπάκαμχηρ 
3 φιλιομέσπψν πεπίποτ.





Επιςκευθείσε σιρ 
παπαπάνψ Μονέρ 

σοτ Νομού 
Θεςππψσίαρ. 

Αξίζει!!!!



 http://monigiromeriou.gr/el/index.htm

 http://www.epirus.org/?p=30

 http://www.imparamythias.gr/EANAO_IIIAO/e
anao_iiiao.html

http://monigiromeriou.gr/el/index.htm
http://www.epirus.org/?p=30
http://www.imparamythias.gr/EANAO_IIIAO/eanao_iiiao.html
http://www.imparamythias.gr/EANAO_IIIAO/eanao_iiiao.html

