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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΙ ΠΑΝΑΓ1ΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ 

Α'. Τα μεγάλα παλλάδια τής Μονεμβασίας κατά τους προφορι

κούς &ρνλλονς καί τα γραπτά συναξάρια 

Δυο εΙκόνες, τοϋ ελκομένον (ènì τον σταυρόν) ι) Χριστού καί της Πα

ναγίας της Χρνσαφιτίσσης, θεωρούνται από α ι ώ ν ω ν πολλών τα κ α τ ' εξο

χήν παλλάδια της Ιεράς Μονεμβασίας. ' Α μ φ ό τ ε ρ α τα σεπτά ταΰτα παλ

λάδια συνδέονται προς π λ ή θ ο ς παλαιών καί νέων θρΰλλων καί οΰχ ήτ

τον προς ιστορικός αναμνήσεις· εναπόκεινται δ* εν ίεροΐς τής Ιεράς πό

λεως, ών μακρά είναι ή Ιστορία 2). 

Κ α θ ' δλην την Νοτιανατολικήν Πελοπόννησο ν τόσον περί τής ει

κόνος τοϋ Έλκομένου όσον καί περί τής εικόνος τής Χρνσαφιτίσσης τής 

Μονεμβασίας κυκλοΰνται διάφορα θ α υ μ ά σ ι α διηγήματα, σχετίζοντα τάς 

εικόνας ταύτας προς την κώμην Χρΰσαφαν, του τέως δήμου Θ ε ρ α π ν ώ ν 

τής Λακεδαίμονος 8 ) . Ή κώμη αυτή *) κατά το π α ρ ε λ θ ό ν έδοκίμασε σχε-

>) Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 43 κ. έ. 
s) Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 39 κ. έ., 59 κ· έ. 
3) Κ. Ν. Παπαμιχαλοπούλον, Πολιορκία και άλωσις τής Μονεμβασίας υπό των "Ελ

λήνων τφ 1821. Ιστορική πραγματεία. Έ ν 'Αθήναις 1874, σελ. 58, 95 κ. έ. 
··) Πολλάκις, μάλιστα έν νεωτερικοΐς έρ-yoiç. ή κώμη λέγεται: τ ά Χ ρ υ σ α φ α , το 

λαϊκον δμως έπιχώριον αυτής δνομα είναι : ή Χ ρ υ σ α φ α . Κατά τινας τοπικούς 
• »ούλλους συνωκίσθη ή Χρυσαφα τον ΙΑ' αΙώνα ύπο των πάροικων των κτημάτων εν-
γενοΰς δεσποίνης ονόματι Χ ρ υ σ ά ν θ η ς (κοινώς Χ ρ υ σ α φ ή ς ή Χ ρ υ σ ά φ ω ς ) , 
ή οποία δήθεν έλαβε σύζυγον αυτοκράτορα τίνα τοϋ Βυζαντίου, κατά τους θρύλλους 
όνομαζόμενον Ά ν δ ρ ό ν ι κ ο ν (πρβλ. και κατωτέρω σελ. 35»). Μία τών αρχαιοτέρων 
μνειών άπαντα τφ 1502, έν σημειώματι τοΰ ύπ' αριθ. 23 έλλην. κωδικός τής Πανεπιστη
μιακής Βιβλιοθήκης τής Λειψίας· κατά το έτος τούτο ό μητροπολίτης Μονεμβασίας 
Γεννάδιος προςήλωσε τον προμνημονευθέντα κώδικα «τή μονή 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
κείμενο πλησίον τής Χ ρ υ σ ά φ α ς > (πρβλ. Γ. Λαμπάκην έν «Νέα Έφημερίδι» τής 
28 Ιουλίου 1883 | = κ α ί «Εκκλησιαστική Άληθεία», τόμ. Γ', 1882/3, σελ. 708 καί 
έν περιοδικώ «Σιών·> τόμ. Η', 1888, αριθ. 379J. Katalog der Handschriften der 
Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. IIT : Die griechischen Handschriften von 
V. Gardthausen. Έν Λειψία 1898, σελ. 30, αριθ. 32). Σχετικός προς τήν Χρύσα-
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τικώς άςϊολογωτάτην άκμήν, την οποίαν επί tò ΰπερβολικώτερον παρι-

στώσιν έπιχώρια διηγήματα, άλλα και δημοτικά! παροιμιώδεις εκφρά

σεις ')· Έ ν τούτοις μετά Tiyv έπανάστασιν του 1770 ή Χριίσαφα έδηώθη 

δεινώς υπό Τούρκων και 'Αλβανών, καθ ' όσον οί κάτοικοι αυτής ενερ

γώς εΤχον μετάσχει της επαναστάσεως εκείνης. Πολλοί Χρυσαφΐται τότε, 

μετά το άτυχες κίνημα του 1770, φεΰγοντες μάλιστα τοί>ς εις την Πε-

λοπόννησον έκ τών βορειοτέρων κατελ-θόντας 'Αλβανούς, κατέλιπον την 

Ιδίαν αυτών κώμη ν, ό'πο>ς έγκατασταθώσιν έν "Υδρα, Λέσβω *), εν άλ-

λαις νήσοις του Αιγαίου καΐ ούχ ήττον έν Μικρφ 'Ασία. Οϋτω ή Χρΰ-

σαφα κατά την περίοδον 1771-182Η είχε περιέλθει ως προς τον αριθ

μόν κατοίκων και τήν οϊκονομικήν κατάστασιν εις παρακμήν μόλις δε 

πάλιν εν τινι μέτρω ήρχισε άναλαμβάνουσα ή κώμη έπί τής κυβερνή-

σεοος Ί . Καποδιστρίου, δτε και πολλοί απόγονοι τών εις "Υδραν και 

άλλαχοΰ μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1770 καταφυγόντων Χρυσαφιτών 

επέστρεψαν εις τα πάτρια χώματα 3). Τήν άλλοτε ποτέ άκμήν τής Χρΰσα-

φας μαρτυροΰσιν εύγλώττως και τα έν αυτή και τη άμέσω περιοχή αυτής 

περισωθέντα μνημεία εκκλησιαστικής τέχνης, ων τ ' αρχαιότερα άνάγον-

cpav ειδήσεις και δή από τοΰ ΙΓ' αιώνος παρέχουσιν οί κώδικες και ta έγγραφα 
της έν Λακεδαίμονι μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα. Πρβλ.. J. L- Heiberg, Aus 
Α. Ε. ν. Seidels Papieren έν «Zentralblatt für Bibliothekswesen·, τόμ. IZ'( 1900) 
σελ 468-481. Νΐκον Α. Βέην, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Θερά-
πναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα ( 'Απόσπασμα έκ τής Έπετηρίδος τοΰ 
Φι7.ολογικοΰ Συλλόγου Παρνασσού, τόμ. Η', 1904), έν 'Αθήναις 1904 (κατά τούτον 
πρβλ. και Σπ. 77. Αά/ιπρον, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Δ', 1907, σελ. 154, 353, 35b) 
και Μελέτιον Σακελλαρόπονλον, μητροπολίτην Μεσσηνίας, Ή "Ιερά Μονή τών 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι, έν 'Αθήναις, 1921, σποράδην (αυτόθι, οελ· 70-71, δη
μοσιεύεται άφιερωτήριον τοΰ έτους 1592, ύπογεγραμμένον υπό τοΰ μητροπολίτου Μο
νεμβασίας Γενναδίου. Είναι ούτος ασφαλώς ό αυτός προς τον προμνημονευθέντα" ή 
χρονολογία τοΰ άφιερωτηρίου παρανεγνώσθη αντί: 1502). C r i s a b r i =Χρύσαφα 
πσρά Pier1 Antonio Pacifico, Breve descrizzione corografica del Peloponneso 
ο Morea, εκδ. A', έν Βενετία 1700, σελ· 68 (ορθώς αναγράφεται ή κώμη : Crisafa 
έν τ\) β' έκδόσει τοΰ έργου (έν Βενετία, 1704) σελ. 133). 

') Έξ αυτών άλλαι έξαίρουσι τα μ έ τ α λ λ α , άλλαι τα σ ι τ η ρ ά και άλλαι γενι
κώς τα π λ ο ύ τ η τής Χρύσαφα:. 

2) Και προ τοΰ 1770 άπαντώσι Χρυοαφΐται έν Λέσβω. Έκ τούτων κατήγετο πα-
ιρύθεν ό περίφημος έπί παιδεία και εθνική δράσει 'Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ναυπάκτου 
και "Αρτης (1794-1805) και είτα Ούγγροβλαχίας (1810-1812), γεννηθείς τφ 1765 έν 
Μυτιλήνη. Κατ' άνακοίνωσιν 77. Ζεολέντη προς Α. Γρηγ. Καμπονρογλονν ('Ιστορικόν 
Άρχείον Διονυσίου Ρώμα, Τόμ. Α', έν Αθήναις 1901, σελ. κθ' κ. έ.) αμφότεροι οί 
γονεϊς τοΰ 'Ιγνατίου ήσαν Χρυσαφΐται. 

3) Τφ 1844 ή Χρύσαφα είχε : 415 κατοίκους CL Δ. Σταματάκη, Πίναξ χωρογρα-
φικύς τής Ελλάδος, έν 'Αθήναις 1846, σελ. 59)· περί το 1853 : 430 fi. Ρ. Ραγκαβή, Τα 
'Ελληνικά. Τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1853, σελ. 467)· περί το 1900 : 618* τφ 1907: 605' 
τφ 1920 : 752· τφ 1927 : 710. 
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ται ηδη εις τον ΙΓ" τελευτώντα αιώνα '). Ακριβώς ή αρχαιότατη των κε-

χρονισμένων εκκλησιών της περί ης ό λόγος κοηιης είναι ή Παναγία ή 

Χρνσαφίτισσα 2), κτίσμα τοϋ 1290. Κατά τους θρΰλλους του λάου εν τη εκ

κλησία ταΰτη της Χρΰσαφας εναπέκειτο άρχήθεν ή εικών της Παναγίας 

της Χρνσαφιχίσσης, ή μετά ταύτα εις Μονεμβασίαν Οαυμασίως μεταστασα 

και προστάτις και παλλάδιον αυτής γενομένη. « Ή πλήρης θαυμάτων 

ιστορία [της εικόνος] τής Χρνοαφιτίσσης [τής Μονεμβασίας] λέγεται υπό 

των κατοίκων [αυτής] διαφόρως3)». Άλλα πασαι αί παραλλαγαί του σχε

τικού θρΰλλου (τής «ιστορίας» ή του «συναξαριοΰ» κατά την Μονεμβα-

σιωτικήν λαϊκήν εκφρασιν) συμφιυνοΰσιν εν τοΰτω, δτι το παλλάδιον 

τής Μονεμβασίας, ή εΐκών τής Παναγίας τής Χρνοαψιτίσσης, θαυμασίως 

ά φ ' εαυτής μετέστη εκ Χρΰσαφας, δπου άρχήθεν αί'τη εναπέκειτο, εις 

Μονεμβασίαν, όπως και εκεί άναδειχθη πηγή θειων ενεργειών. Περί τής 

θαυμάσιας μεταστάσεως τής σεπτής εικόνος εκ Χρΰσαφας εις την «θεο-

•φροΰρητον» Μονεμβασίαν περιεσώί)η και γραπτον κείμενον, το όποιον 

εκ τίνος μεταγενεστέρου χειρογράφου εδημοσιεΰίϊη προ εξηκοντα περίπου 

ετών. Κατά το γραπτόν κείμενου τοΰτο ή εΐκών τής Παναγίας τής Χρυ-

σαφιτίσσης, ή νυν εν Μονεμβασία έναποκειμένη, «ήτο εις εν χωρίον, όνο-

μαζόμενον Χρΰσαφα *), τής Πελοποννήσου (Λακεδαίμονος). Καί, ώ των 

ΐ)αυμασίθ3ν σου, Δέσποινα αγνή! πώς ευρέθη εν Μονεμβασία άνωθεν τοΰ 

Βλυχεροΰ Γ'δατος s) εις το νυν μοναστήριον τής Χρυσαφίτισσας λεγόμε-

•νον ! Την οποίαν εικόνα επειδή την ηΰρε μία γραία γυναίκα, ήτις όμο-

λογησασα τοΰτο εις άλλην γυναίκα, καί αύτη είς άλλην εκοινολογήθη 

οίαος ό λόγος καί εως τον τότε αρχιερέα Μητροπολίτην. Συναχθέντες 

') Περί τών βυζαντινών κα'ι μεταβυζαντινών μνημείων τής Χρύσαφας υπάρχει 

-μακρά βιβλιογραφία, ες ης μνημονευτέα καί ενταύθα : Α'. Γ. Ζησίον εν τβ «Εικονο

γραφημένη», τεύχος Νοεμβρίου 1906, σελ. 4-5. G. Millet, L ' école g r e c q u e d a n s 

l ' a r ch i t ec tu re b y z a n t i n e , εν Παρισίοις 1916, σελ. 310 (όπου καί σχετικοί παραπομπαί) 

καί R e c h e r c h e s s u r l ' i k o n o g r a p h i e d e l ' É v a n g i l e (πρβλ. κατωτέρω, σελ. 53) σελ. 

719 (δπου πάλιν σχετικοί παραπομπαί). Δ. Ν. Καλογερόπουλος εν τ φ πανηγυρικό) τό-

μ φ έπί τη έβοομηκονταπενταετηρίδι τής 'Ριζαρείου 'Εκκλησιαστικής Σχολής, év Α θ ή 

ναις 1920, σελ. 251—271. Μαρία Γ. Σοπηρίον εν τοις «Λακωνικοις», τόμ. Α' (1932) 

σελ. 29 κ. ε. 
2) Προφανώς ήτο άλλοτε το κα&ολικόν μονής. Σημειωτέον, δτι δ λαός καί άλ

λος τινός εκκλησίας τής Χρύσαφας καί τήν Παναγίαν την Χρυσαφίτισσαν θεωρεί 

κτίσματα τής ευγενούς δεσποίνης Χρυσαφής ή Χρυσάφως καί τοΰ συζύγου αυτής 

'Ανδρόνικου, τον όποιον οι ήμιλόγιοι ταυτίζουσιν άνιστορήτως προς τον πρεσβύτερον 

μεταξύ τών ομωνύμων βυζαντ. αυτοκρατόρων εκ τοϋ οίκου τών Ιίαλαιολόγων. 
8) Α'. Χ. Παπαμιχαλ.όπονλος, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 58. 
4 ) Περί τοΰ τύπου τούτου τοΰ τοπωνυμικοΰ πρβλ. ανωτέρω, σελ. 33 κ. ε., ύποσημ. 

4 (άφ' έτερου καί κατωτέρω δίς : εν Χρνοάψοις). 
6 ) Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 37 κ. έ. ύποσημ. 3. 
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ουν δλοι οί Χριστιανοί, παρακλήσεις και δεήσεις και λιτανείας ποιοΰν-

τες, ελαβον αυτήν μετά φόβου και -θερμών παρακλήσεων, άνήγαγον εις 

την τοΰ Έλκομένου Χρίστου εκκλησίαν, αλλά πάλιν δια νυκτός έφυγε, 

και επήγε είς το ίδιον μέρος, δπου ήτο και πρότερον, δηλαδή εκεί υπου 

τήν εύρε ή γραία γυναίκα. Σκεφθέντες ουν οι τότε άρχοντες απεφάσι

σαν να κτίσουν ναόν εις τον ίδιον τόπον, καί οΰτως -θεία δυνάμει τον 

έτελείωσαν. Έποίει δε θαύματα πάμπολλα* και ού μόνον αυτόκλητος 

ήλθεν άπαξ άλλα και δίς- έλθόντες γάρ τίνες των εν Χρυσάφοις χάριν 

ευλάβειας και εμπορίας και γνωρίσαντες τήν άγίαν εΙκόνα έζήτησαν αυ

τήν παρά τον της Μονεμβασίας αρχιερέα και άρχοντας" αυτοί δε μή δίδον

τες ταΰτην, ήναγκάσθησαν παρά των Χρυσαφιτών εις το κριτήριον λέ

γοντες δτι, cMàç τήν έ'κλε·ψαν οι Μονεμβασΐται', και ετυχον τοΰ ποθούμε

νου, τουτέστι τήν ελαβον λαβόντες δε αυτήν μετά μεγάλων παρακλή

σεων και κανόνων, επήγαν αυτήν τήν άγίαν εικόνα εις τον εν Χρυσά-

φοις ναόν της. Αυτή δε ή αγία εικόνα ύπέμεινεν έως ου εθρονιάσθη* 

τήν δε νύκτα ή αγία εικόνα εκείνη έφυγε, και ευρέθη, ώ τοΰ -θαύμα

τος! είς τον εν Μονεμβασία ναόν της. Ίδόντες οΰν ο λαός τοΰτο το· 

θαΰμα, οι μεν Μονεμβασΐται εχαιρον και ανυμνούν και εδοξολόγουν τήν 

ύπεραγίαν Θεοτόκον, δπου δεν τους άφήκεν εστερημένους της θείας 

αυτής χάριτος, οί δε Χρυσαφΐται έλυποΰντο' και ούτως ήςεύρομεν κατά 

παράδοσιν τινών γερόντων χρησίμων, οιτινες το ήκουον από τους προ

πάππους των» '). Καί τι θαΰμα της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης της 

εν Μονεμβασία,'σχετιζόμενον προς τήν θεραπείαν τής αίμορροούσης μα

κάριας Μάρθας, ηγουμένης τοΰ αυτόθι μοναστηρίου τής αυτής Πανα

γίας, περιεσώθη γραπτώς και δή επ' ονόματι τοΰ αγίου Παύλου, άρχιε-

ρε'ως Μονεμβασίας. Κατά τι μεταγενέστερον χειρύγραφον Μονεμβασκο-

τικόν, κ α θ ' ο έδημοσιεύθη ύπό Κ. Ν· Παπαμιχαλοπούλου '-') τύ θαΰμα 

τοΰτο, «ό μητροπολίτης Μονεμβασίας άγιος Παύλος» «εχρημάτισεν εν 

Μονεμβασία κατά το σωτήριον έτος 1600» 2). 'Αλλ' εν τη πραγμα-

τικότητι ό περί ού ό λόγος Παύλος (ό όποιος άλλως τε ουχί μίμρο-

ηολίχης, αλλ' άπλοΰς επίσκοπος Μονεμβασίας υπήρξε) ήκμασε κατά 

tòv Γ μεσοΰντα αιώνα καί δή τελευτώντος τοΰ 955 μνημονεύεται 

ως εν ενεργεία άρχιερεύς Μονεμβασίας 8), ης «γέννημα καί θρέμμα» 

') Λ'. ΛΤ. Παηαμιχαλόπονλος, ενθ' ανωτέρω, σελ. 95. 
a) "Ενθ' ανωτέρω, σελ. 9δ κ. έ. (εν άγνοια τής ήδη προηγουμένης εκδόσεως αυ

τού, περί ης κατωτέρω, σελ. 37). 
3) Ίδέ τήν πάλαιαν βιογραφίαν τοΰ οσίου Παύλου του εν Λάτρω άσκήσαντος 

(fl5 Δεκ. 955), έκδεδομένην ύπό Η. Delehaye παρά Th. Wiegand, Milet. Ergebnisse 
der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899. Bd. III, Heft 
I : Der Latros. Έν Βερολίνφ 1913, σελ. 130 (πρβλ. καί σελ. 154, χωρίον έκ τοΰ πα
λαιού εγκωμιαστικού λόγου είς τον αυτόν Λατρηνόν αγιον). Πρβλ. «Echos d' Orient», 



— 37 — 

υπήρξε '). Έ ν τω προμνημονευθέντι μεταγενέστερο) Μονεμβασιωτικώ χειρό

γραφο) κείνται έν συνεχεία ώς τι ενιαΐον τοΰτο μεν ή ανωτέρω, σελ. 35 κ. ε., 

παρατεθεί μένη διήγησις περί της μεταστάσεως της εικόνος της Παναγίας 

της Χρυσαφιτίσσης εκ Χρΰσαφας εις Μονεμβασίαν, τοΰτο δε ή διήγησις 

περί του θαύματος της αυτής Παναγίας έν σχέσει προς την αιμορροοϋ-

σαν ήγουμένην Μάρθαν. Ά λ λ ' δτι τα δυο ταΰτα κείμενα δεν άνήκουσιν 

άρχήθεν όμοΰ είναι προφανές. Ή διήγησις τής μεταστάσεως της εικόνος 

τής Χρυσαφιτίσσης εις Μονεμβασίαν, ώς έχει έν τω μεταγενέστερο) Μο-

νεμβασιοηικω χειρόγραφο), είναι κατασκεύασμα νεώτατον (πιθανώς δε 

και των προηων μετά την Έλληνικήν Έπανάστασιν χρόνων). Έ ξ ετέρου 

ή διήγησις περί του θαύματος τής Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης έν σχέσει 

προς την αιμορροοΰσαν ήγουμένην Μάρθαν, ώς έχει έν τφ αύτω μετα

γενέστερο) Μονεμβασιωτικώ χειρόγραφο), είναι έφθαρμένη διατΰπωσις 

αποσπάσματος συναξαρίου, όπερ παραδίδεται ρητώς ώς έργον τοϋ Παύ

λου Μονεμβασίας. Έ ν τη σειρά τών Acta Sanctorum και δη έν τω Ε ' 

τύμω τοϋ μηνός Μαΐου, σελ. 432 (έ'κδ. Γ', σελ. 425 κ. ε.) κείται: «De 

beata Martha, hegumena Monembasiae in Laconia. Vitae Fragmen-

tum ex MS. Fiorentino, interprete C. J a n n i n g o » . 'Επιγράφεται το 

Φλο>ρεντινον τοΰτο απόσπασμα : «:Παΰλου 'Αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας 

διήγεσις [=διήγησις]*). . . περί τών εΰαρέ[σ]των και θεοσεβών ανδρών τε 

και γυναικών, και περί τών τριών αγίων Γυναικών, τών αναιρεί)έντων 

[=άνευρεθέντων] επί Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, τοΰ υΐοΰ τοΰ Λέον

τος και τής Ζωής, Γαμβροΰ δε Τωμανοΰ Βασιλέως τοΰ Γέροντος, και 

περί τής μακάριας Μάρθας, τής Ηγουμένης τοΰ πανσέπτου ναού τής 

ί<περαγίας θεοθόκου [^Θεοτόκου] έν τη θεοφρουρήτο.) πόλει Μονεμβα

σίας, κάτωθεν τής όδηγηρίας [=Όδηγητρίας] τοΰ αΰτοΰ κάστρου άνω

θεν τοΰ Βλυχαροΰ [=Βλυχεροΰ] ύδατος» s ). Περιέχει δε το περί ου ό λό-

Τόμ· IB' (1909) σελ. 130. Νΐχον Α. Βεην (Bees), Zur Sigillographie der byzantinischen 
Themen Peloponnes und Hellas [Wiederdruck aus «Vizantijskij Vremennik», 
Bd. XXI, 1914), Dorpat 1915, σελ. 108 κ. ε., 235, τον αίτον, Γερασίμου Παγώνη, Περι
γραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, σελ. 109 (tò έργον έχει κατά μέγα μέρος έκτυπωθή, 
θέλει δε δημοσιευΟή προσεχώς) 

') Acta Saneluruin, μήν Μάιος, τόμ. Ε', έκδ. Γ', σελ. 426. 
2> Ai έν [ J διορθώσεις ήμέτεραι' ίσως τινές τών διορθουμένων κακών γραφών οφεί

λονται ουχί εις τόν βιβλιογράφον, άλλ* εις τον έκδότην ή και τον στοιχειοθέτην. 
3) C. Janning μεταφράζει εσφαλμένως τάς τελευταίας ταύτας λέξεις ώς εξής: 

«infra v i a m ejusdem casui, supra aquam Blycharam». Περί τής Ι ΐ α ν α γ ί α ς 
τ ή ς ' Ο δ η γ ή τ ρ ι α ς έν τη κάτω πόλει τής Μονεμβασίας ίδέ κατωτέρω, σελ. 39 κ. έ. 
Ώς προς β λ υ χ ε ρ ο ν ύδωρ (—πηγή, φρέαρ) πρβλ. ανωτέρω, σελ. 35, στίχ. 21, και κα
τωτέρω σ. 39 κ. έ.). Β λ υ χ ò ς -^γλυφός (^υφάλμυρος ini ποτοΰ και μάλιστα επί ύδατος) 
άπαντα πολλάκις έν έγγρά<ίθΐς μνημείοις τής Μονεμβασίας και ακούεται κοί σήμερον 
και άλλαχοΰ. Έν τ\\ περιοχή τής κώμης Πάκια τής επαρχίας Μονεμβασίας υπάρχει 
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γος Φλωρεντινό ν απόσπασμα πλην του θαύματος εκείνου, το όποιον» ή 

ΙΙαναγία έπετέλεσεν εν σχέσει προς την μακαρίαν ήγουμένην Μάρθαν, 

και τα κατά την κοίμησιν αυτής, τουθ' δπερ εν τφ προμνημονευθέντί 

μεταγενεστέρω Μονεμβασιωτικω χειρογράφω δεν περιέχεται ')· Ή δε 

«περί τών τριών αγίων Γυναικών τών άνευρεθεισών έπι Κωνσταντί

νου [Η'] του βασιλέως» διήγησις του Παύλου Μονεμβασίας δεν κείται 

εν τη σειρφ τών Acta Sanctorum' εξεδόθη καΐ αΰτη προ πεντήκοντα 

περίπου ετών κατά κώδικα της Αγιορείτικης μονής τών 'Ιβήρων 2), αλλ' 

ουδέν περιέχει σχετικον προς την ίστορίαν της Μονεμβασίας. 'Αντιθέτως 

αυτόθι τοπωνυμία Βλ υ χ άδ α και έν if) περιοχή της κο')μης Φοινίκι της αυτής επαρχίας 
Π α λ ι ά Βλ υ χ ά δ α (Πρβλ. Νΐκον Ά. Βίην, Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρ
χίας Μονεμβασίας, σελ. 26H-12, 3131). Πρβλ. και τάς τοπωνυμίας Β λ υ χ ò ς = Γλυ" 
φός, Β λ υ χ ά, Β λ ύ χ α , πολλαχοΰ, επίσης Β λ υ χ ά δ α = Γλυφάδα έν 'Αττική, Χίω. 
2κυροπούλα, Σύρψ,"Ανδρω, Καλύμνφ, 'Αστυπάλαια;, ΆνιικυΟήροις, Κρήτη και άλλαχοϋ 
(πρβλ. Ά. Μηλιαράκψ; Γεωγραφία πολιτική νεα και αρχαία τοΰ νομοΰ Αργολίδος καί 
Κορινθίας. Έν 'Αθήναις 1886, σελ. 268. Κ. Amantos, Die Suffixe der neugriechischen 
Ortsnamen. Έν Μονάχο) 1903, σελ. 38. Δ. Παπαγεο>ργίοΐ' [Κατοαρελια/, 'Ιστορία τής 
Σκύρου· Έ ν Πάτραις 1909, σελ. 14. Γ. Ί. Ζολώταν- Α. Κ. Σάρου, 'Ιστορία τής Χίου, τόμ. 
Α', σελ. 641, τόμ. Β', σβλ. 637, 641. Ίω. Σαροήν έν «Άθην$», τόμ. Μ', 1928, σελ· 
141, Π. Φονρίκην, αυτόθι, τόμος MA', 1929, σελ. 83). Η αρχαιότερα τών είς έμέ γνω
στών μνειών τών λέξεων Βλ υ χ ά δ α κείται έν τφ «πρακτικφ τής ύγιωτάτης επισκο
πής Κεφαλληνίας)% δπερ εξετέθη τώ 1262 (Miklosich-Müller, Acta et Diplomata, τόμ· 
Ε', σελ. 22, 23). Ό L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen 
Meeres, τόμ. Β' ( 1843) σελ. 145, ύποσημ. 15, εξέφρασε τήν ύπόθεσιν, im γ λ υ φ ό ς 
= γ λ ο ι Ρ ό ς , τοΰθ' δπερ άβάσιμον. Ό Δημ. ΊΙ. Πασχάλης, Τοπωνυμικόν τής "Ανδρου 
(έν Αθήναις 1933), σελ. 24, αναφέρει τοπωνυμίας: Β λ η χ ά δ α, έν Γαυρείω, και Β λ η -
χ ό ς, έν "Ανδρω και Κορθίω, καί σχετίζει αύτας προς το φυτόν β λ η χ ò ν (άλλως 
β λ ή χ ο ν , β λ η χ ώ ν ι=ήδύοσμος ό γλυφών). Τό άρχαϊον τοπωνύμιον Γ λ υ φ α ί, δπερ 
μνημονεύει δ 'Ησύχιος (Νυμφαϊον, όχθος) ώς κείμενον έν 'Αρκαδία, δεν πρέπει νομίζω 
να σχετισθή προς τα νεοελληνικά τοπωνύμια: Γ λ υ φ ά , Γ λ υ φ ά δ α καί τα δμοια, 
επίσης αναφερόμενα είς ΰδατα. — Καί ό Ψ ε υ δ ο δ ω ρ ό θ ε ο ς Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς 
μεταχειρίζεται τον τύπον β λ υ χ ò ς = γλυφός. Ούτω αφηγούμενος τα κατά τήν πολι-
ορκίαν του Ναυπλίου υπό τών Τούρκων τφ 1537-1539 λέγει «δέν είχαν νερόν καί έπι
ναν β λ υ χ ό ν » . Περί τών τοπωνυμιών - ΰ δ ω ρ - υ δ α τ α έν τή αρχαία Ελληνική 
ίδέ προχείρως Α. Fiele έν «Beiträgen zur Kunde der indogermanischen Spra
chen», τόμ. KB' (1897) σελ. 42 κ. έ. (πρβλ. καί τόμ. ΚΑ', 1896, σελ. 283). 

>) Ούτε έν τφ Φλωρεντινφ άποσπάσματι παραδίδεται καλώς τό Οαϋμα τής Πανα
γίας έν σχέσει προς τήν μακαρίαν ήγουμένην Μάρθαν. 

2) Μ. Γεδεών, «Παύλου επισκόπου Μονεμβασίας διήγησις περί ενάρετων ανδρών 
καί γυναικών» εν τβ «Εκκλησιαστική Άληθεία», τόμ. Δ' (1883 4) σελ. 223-226. Πρβλ. 
Bibliotheca Hagiographica Graeca edd. Socii Bollandiani -', σελ. 164, αριθ. 1174, 
σελ. 202, άριθ.1 449. Κ. Krumbacher, Geschichte der byz. Lit2, σελ. 196, 199 (ελ
ληνική μετάφρασις Γ. Σωτηριάδον, τόμ. Α', σελ. 398, 400, οπού κατά παραδρομήν η 
περί ής ό λόγος Μάρθα τής Μονεμβασίας αναγράφεται ώς δήθεν «ήγουμένισσατής έν 
"Αργεί μονής τής Θεοτόκου»). 
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ή διήγησις του Παύλου Μονεμβασίας περί του θαύματος της Θεοτόκου 

εν σχέσει προς την μακαρίαν ήγουμένην Μάρθαν παρέχει ενδείξεις χρη

σίμους δια την χριστιανικήν άρχαιολογίαν της πόλεως εκείνης. Έ ν τη 

τελευταία ταΰτη διηγήσει κατά την παράδοσιν τοΰ Φλωρεντινού απο

σπάσματος ό τόπος της ασκήσεως της μακάριας ηγουμένης Μάρθας έν 

Μονεμβασία καλείται «πάνσεπτος ναός της Ύπεραγίας Θεοτόκου . . . 

κάτωθεν της 'Οδηγήτριας. . . άνωθεν του Βλυχεροϋ ύδατος» '), τοΰτο δε 

«κάτω μοναστήριον της Ύπεραγίας Θεοτόκου» 2). Προς ταΰτα πρβλ. τα 

κείμενα εν τη μεταγενέστερα διατυπώσει της αυτής διηγήσεως, εν οις 

γίνεται λόγος περί τής κυρίας ηγουμένης Μάρθας «είς τήν Μονεμβα-

σίαν τοΰ κάτω μοναστηρίου, τοΰ Βλυχεροϋ ϋδατος τής Ύπεραγίας Θεο

τόκου» 3 ). Δια τούτων, φρονώ, διακρίνεται μοναστήριον ζχ\ς Θεοτόκου, 

κείμενον έν τω «κάτω κάστρω» 4) τής Μονεμβασίας—το όποιον οι λογιο')-

τεροι μέχρι τών ημερών ημών έκάλουν Προάστειον *), ό δε λαός επί Τουρ

κοκρατίας έκάλει και καλεί και σήμερον β α ρ ο ύ σι β )—από τίνος μονα

στηρίου τής Θεοτόκου, το όποιον εκείτο επί τής ακροπόλεως τής Μο

νεμβασίας. Ό τόπος τής ασκήσεως τής μακάριας ήγουμιένης Μάρθας 

εν Μονεμβασία φαίνεται άρχήθεν άσχετος προς τήν αΰτόίΚ Παναγίαν 

τήν Χρυσαφίτισσαν. Βραδΰτερον, ως πιστεύω, οτε πλέον το μοναστήριον 

τής Θεοτόκου «το άνωθεν τοΰ Βλυχεροϋ ύδατος» εξέπεσε, τότε προςε-

γράφη το σχετικον προς τήν μακαρίαν ήγουμένην ΜάρΟαν θαΰμα είς τήν 

Παναγίαν Χρυσαφίτισσαν, ης το τέμενος συν τω χρόνω έταυτίσθη προς 

τον τόπον τής ασκήσεως τής μακάριας εκείνηςήγουμένης.Ό σημερινός ναός 

τής Παναγίας Χρυσαφιτίσσης7), κείμενος κατά το άνατολικόν άκρον τής κάτω 

πόλεως Μονεμβασίας και πάρα τα παλαιά τείχη αυτής, είναι κτίσμα μετα-

γενέστερον (ίσως τοΰ Ι Ζ ' τελευτώντος αιώνος) επι τής θέσεως παλαιοτέρου 

ναού τής Παναγίας τής 'Οδηγήτριας. Έ ν σημειώματι, το οποίον άπαντα 

') Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 37, τήν έπιγραφήν toö Φλωρεντινού αποσπάσματος. 
*) Ούτω δις έν τω τμήμοιιι έκείνω τοΰ Φλωρεντινού αποσπάσματος, δπερ έχει δη-

μοσιευΟή έν tfj σειρά τών Acta Sanctorum. 
:1) À'. Ν. Παπαμιχαλόπονλος, Ινσ* ανωτέρω, σελ. 96. 
4) Κ. Γ. Ζηαίου, έν «Παναθηναίοις», τόμ. Δ' (1902) σελ. Π13. 
5) Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβα

σίας, σελ. Ι 8 , 99 κ. έ. 
β) Πρβλ. Κ. Γ. Ζηαίου, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 226. Περί τής λέξεως β α ρ ο ύ σ ι και 

τών παραλλαγών αυτής ίδέ το σημείωμα μου έν «Byz.-Neugr. J ah rbüche r» , τόμ. Ζ' 

(1928 9) σελ. 273 κ. Ι. (ή λέξις είναι κυρίως σλαβική, έπείςακτος δέ και εις τήν τουρκι-

κήν και τήν άλβανικήν πρβλ. προχείρως και G. Meyer, N e u g r i e c h i s c h e S t u d i e n I I , 

έν Βιέννη 1894, σελ. 16). 
7) Πρβλ. περί αύτοΰ W. Miller, έν « J o u r n a l of Hel lenic S t u d i e s », τόμ. KZ' 

(1907) σελ. 232 και πίν. XV A (-W. Miller, Essays on the Latin Orient, έν Καντα-
βριγί(?1921, σελ. 233, πίν. III). 
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εν τω υπ' αριθ. 220 κώδικι της Αγιορείτικης μονής του Κουτλουμουσίου, *) 
έχει δε γραφή υπό ΜονεμΟασιώτου, άναγινώσκομεν : «ΕΙς τα αχς ήτον ή 
'Οδηγήτρια κτισμένη χρόνους υνς· ούτως ελογίσαμεν ακριβώς, ως το έτος 
διαλαμβάνει» 2). Κατά ταΰτα ό ναός της 'Οδηγήτριας, εις δ αναφέρεται το 
σημείωμα, ήτο κτίσμα του έτους 1150, αλλ' εκ των ανωτέρω παρατεθειμέ-
νων αποσπασμάτων του Παύλου Μονεμβασίας μανθάνομεν, δτι αυτόθι — 
τουλάχιστον επί των ημερών αύτοΰ, ήτοι μεσοΰντος τοΰΐ'αίώνος—ύφίστατο 
ναός επ' ονόματι της Όδηγητρίας. Και εν Ιγγράφοις του IH' καΐ Ι θ ' αρ
χομένου αιώνος, ή Παναγία ή Χρυσαφίτισσα αναφέρεται ως κειμένη εις το 
« Βλυχο πηγάδι» ·)· προς ταΰτα πρβλ. τα ανωτέρω, σελ. 37, αποσπάσματα εξ 
αγιογραφικού κειμένου: «Μάρθας, της ηγουμένης... του ναοΰ|τής... Θεοτόκου 
κάτωθεν της 'Οδηγήτριας... άνωθεν του Βλυχεροΰ ύδατος». Κατά ταΰτα ό 
τόπος της ασκήσεως της μακάριας Μάρθας ήτο πλησίον του ναοΰ της Όδη-
γητρίας=Χρυσαφιτίσσης, εντεύθεν καί δ ταυτισμός τούτου καί εκείνου απέβη 
συν το» χρόνφ δυνατώτερος. Σημειωτέον, δτι ή Χρυσαφίτισσα, ή οποία κατά παρα-
δρομήν υπό τίνων«) ερευνητών ταυτίζεται προς έτέραν έκκλησίαν της Μονεμ
βασίας, την Παναγία ν τών Κρητικών (ή Κριτικών)5), λέγεται καί Μνρ-
τιοιώτισσα' διότι εν αύτη έναπ.όκειται εΐκών της Παναγίας τών Μυρτι-
δίων ή Μυρτιδιωτίσσης β), ης δ κατ' εξοχήν τόπος λατρείας είναι τα Κύ
θηρα. Είναι δέ γνωσταί αι από τών μέσων αιώνων στεναί σχέσεις Μονεμ
βασίας καί Κυθήρων έΗ εκείνης μετεφυτεύθησαν είς ταΰτα πολλά στοιχεία 

«) Τα σημειώματα αύτοΰ θέλομεν κατωτέρω κατ' επανάληψιν χρησιμοποιήσει. 
2) Μ. Γεοεών, έν «Εκκλησιαστική Άληθεία», τομ. Γ' (1882/3) σελ. 203. Σ. Π. 

Λάμπρου—Α'. Άμάντον, Βραχέα Χρονικά (—Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, έκδι-
δομ. υπό τής Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Α' 1932/3, σελ. 2820-21 (πρβλ. καί σελ. IT'). 

») Ούτω καί έν τη ανάγραφα τών εκκλησιών Μονεμβασίας υπό Γεωργίου-Κυ-
ριάκου Κοσμάκη, περί οΰ κατωτέρω γίνεται λύγος. 

4) π. χ. του Φ. Κόντογλου, Ταξείδια σε διάφορα μέρη της 'Ελλάδος καί της Ανα
τολής. "Εκδ. β', έν Αθήναι; 1928, σελ. 61. 

3) Περί αυτής πρό παντός R. Traquair, «Annual of the British School at 

Athens», τόμ. Ili' (1905/6) σελ. 271 κ. i. 
,:) Έπί τής επενδύσεως ταύτης τψ 1903 άνέγνωσα : «[ΔΙΑ] ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ

ΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΚΟΥ» (έν ένί στίχω* τα αυτά λέγει καί ετέρα επιγραφή όπισθεν τής ει 
κόνος). Κατά το αυτό έτος άνέγνωσα έπί τής μεταγενέστερος άργυρος επενδύσεως τής 
εικόνος τής Χρυσαφιτίσσης : «[ά)ργυρώθη παρά τοΰ χρισοχώου Άν. Φιλιππάκη δι. εξό
δων μέν Πάνου Κάρα Πάνου Συνεργεία δέ καί μεθέξει Τβφάνου. Π. Καλογερά» (έν ένί 
οτίχω) καί παραπλεύρως δια στικτών γραμμάτων : «μνισθιτη δεσπινα του δούλου σου 
δημητρίου». Έπί δέ τής βάσεως άργυροΰ τρικερίου κύκλω άνέγνωσα: ΜΝΗΣΘΗΤΙ. 
ΔΕΣΠΟΤΑ. ΧΡ1ΤΕ. ΤΗΣ. ΔΟΥΛΗ ΣΟΥ ΡΩΞΑΝΔΡΑΣ. ΜΙΣΟΥ. - ΙΩΙΖ (=18171». 
Έναπόκειιαι έν τή Παναγία τη Χρυσαφιτίσοί) καί δίπτυχον εκφωνήσεων, ου έπί κεφα
λής παρίσταται ό Ναζωραϊος εύλογων δια τών χειρών καί εκατέρωθεν αύτοΰ άνά δύο 
άγγελοι. Τό δίπτυχον τούτο, οδ τα αναγραφόμενα ονόματα ζ ώ ν τ ω ν καί τ ε θ ν ε ώ -
των αντέγραψα τφ 1903, δεν φαίνεται άρχαιότερον τοΰ ΙΘ' αρχομένου αιώνος. 
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πολιτισμού '), άλλα καί το άντίθετον συνέβη μάλιστα κατά τους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας. Λέγεται, δτι ό εκ Μονεμβασίας Φιλόθεος Δαρμάραςa), ό 

όποιος κατά τα μέσα του ΙΖ' αιώνος ύπήρξεν επίσκοπος Κυθήρων καί εκτι-

σεν εκεί τω 1660 τον μητροπολιτικον ναόν του Εσταυρωμένου3), είναι ό 

κατ* εξοχήν συντελέσας εις τήν διάδοσιν της λατρείας της Μυρτιδιωτίσσης εν 

τη πατρίίο Μονεμβασία. 

Ταΰτα περί της εν Μονεμβασία εικόνος της Παναγίας της Χρύσα

ς: ι τίσση ς. Καί περί τοΰ άλλου παλλαδίου της μεγαλώνυμου ποτέ πόλεως 

ταύτης, ήτοι της εικόνος τοΰ έλκομένου Χρίστου, πτερυγίζει — ως ελέ

χθη — εϊς το στόμα τοΰ Λακωνικού λαοΰ παράδοσις, κ α θ ' ην καί εκείνη 

έναπέκειτο άρχήθεν εν εκκλησία, κειμένη κατά τήν περιοχήν της Χρΰ-

σαφας. Ή λαϊκή παράδοσις παραλείπει να όρίση ακριβώς τήν έκκλησίαν 

αυτήν, τονίζει δε τον θαυμάσιον τρόπον, κ α θ ' δν δήθεν ή εΐκών τοΰ 

Έλκομένου άπεπτη εκ της περιοχής τής Χρΰσαφας εις τήν βραχώδη νη

σίδα, εφ' ης συνωκίσθη ή Μονεμβασία. Έ ν ω περί τής εκ Χρΰσαφας 

καταγωγής τής εικόνος τής Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης διεσώθη μέ-

χρ'ήμών καί γραπτή διασκευή τής σχετικής παραδόσεως, ήτοι ή ανωτέρω 

(σελ. 35 κ. ε.) παρατεθειμένη, δεν γνωρίζω, αν καί ή επί μέρους συγγενής 

λαϊκή παράδοσις περί τής εκ τής αυτής κώμης καταγωγής τής εικόνος 

τοΰ Έλκομένου Χρίστου τής Μονεμβασίας διεσώθη που καί γραπτώς. 

Τήν τελευταίαν ταΰτην παράδοσιν παραθέτω αμέσως κατωτέρω, ως εση-

μείωσα αυτήν προ τριάκοντα περίπου ετών εκ στόματος τοΰ εκ Μο

λάων άμαξηλάτου Λάμπρου Κουνουπιώτου : « Τον παλιό καιρό αλλόπι

στοι πλημμύρισαν όλο το Μωρία, σκοτώνοντας καί σκλαβώνοντας τους 

Χριστιανούς. Σαν έ'φτασαν στην επαρχία τοΰ Μυστρά οί αλλόπιστοι, οί 

δικοί μας σκόρπισαν άλλοι προς τήν Τζακωνίά, άλλοι προς το Μαρα

θονήσι *) κι' άλλους τόπους τής Μάνης για να φύγουν από κει στή Δΰση. 

OÎ Χριστιανοί στή Χρΰσαφα καί στα ολόγυρα χωριά σαν πήραν είδηση, 

δτι οί αλλόπιστοι φτάνουν τάχασαν, δεν ήξεραν τί δρόμο να πάρουν. 

"Αντρες, γυναίκες καί παιδιά πέσαν προστά στην εικόνα τοΰ Ρχομε-

νου 5), πού τότε ήτανε σε μια βασιλική εκκλησία κοντά στή Χρΰσαφα, 

γνρεΰοντας από τήν αγία εικόνα βοήθεια. Τότε ή εικόνα άρχισε να πε-

τάη, μπροστά αυτή, πίσω ό λαός. Πήγε καί στάθηκε στο νησί τής Μο-

') Περί επιδράσεων καλλιτεχνικών τής Μονεμβασίας επί τα Κύθηρα ΐδέ Γ· 

Σωτηρίου, Μεσαιωνικά μνημεία Κυθήρων. ['Απόσπασμα εκ τής «Κυθηραϊκής 'Επιθε

ωρήσεως*, 1923], έν 'Αθήναις 1923. 
2) "Αλλως: Δ « ο μ ά ο (ι) ο ς. Πρβλ., κατώτερο), σελ. 67, ύποσημ. 6. 
3) Πρβλ. /'. Λαμπάκην έν Δελτίφ Α' τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας, έν 'Αθήναις 1892, σελ. 100. 

4) = Γ ύ θ ε ι ο ν . 

·'·) ='ΕλκομενοιΓ πρβλ. κατωτέρω, σελ. 43 κ. έ. 
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νοβάσιας '), πού τότε ήταν έρημο και μόνον όρνια εφώλιαζαν εκεί. 01 

Χρυσαφϊτες και λοιποί Χριστιανοί από τα ολόγυρα στη Χρύσαφα χωριά 

έτσι γλυτώσανε από τύ χαλασμό των αλλόπιστων κτίσανε στο νησί,, 

πού ώδηγηΟήκανε άπό την αγία εικόνα τοΰ Ρχομενον, τό κάστρο και 

την πολιτεία της Μονοβάσιας και για τη θαυματουργή εικόνα τήν 

εκκλησία τοΰ Ρχομενοϋ, που καΐ τώρα είναι ή μητρόπολη της Μονοβά-

σιας». Ούτω ή περί του Έλκομένου της Μονεμβασίας λαϊκή παράδοσις, 

ής δεν γνωρίζω—ώςειπον—γραπτήν διατύπωσιν προερχομένην εκ παλαι

οτέρων χρόνων. Τα λεγόμενα υπό της λαϊκής παραδόσεοος περί επιδρομής 

άλλοφύλλων και της λόγω ταύτης επελθούσης διασποράς των Λακεδαιμο

νίων (των κατοίκων τής επαρχίας Μυστρά) συμπίπτουσι mutat i s mutandis 

προς τα κείμενα εν αναφορά, τήν οποίαν ανώνυμος μητροπολίτης Μο

νεμβασίας απηύθυνε μετά τό έτος 1397 και προ τής περιόδου 1443-1447 

προς τίνα πατριάρχην Κων/λεως 2), ως και προς τα κείμενα εν τω 

λεγομένω Χρονικφ «Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας»3). Πι

στεύω δε, ότι τα κείμενα τόσον εν τη προμνημονευθείση αναφορά τοΰ άνο)-

νύμου μητροπολίτου Μονεμβασίας, όσον και τα κείμενα εν τώ «Περί 

τής κτίσεως τής Μονεμβασίας» Χρονικω εν σχέσει προς τήν εις Πελο-

πόννησον έπιδρομήν βαρβάρων και τήν έπακολουθήσασαν διασποράν 

των Λακεδαιμονίων, ής αποτέλεσμα υπήρξε προς τοις άλλοις ή κτίσις 

τής Μονεμβασίας, βασίζονται εις κοινήν πολύ άρχαιοτέραν πηγήν. cQç 
τοιαύτην δε διαβλέπει ή ταπεινότης μου υπόμνημα τι σχετιζόμενον προς 

τήν έκκλησίαν Πατρών,εξ ου επήγασε και τό εν τω έλλην. κώδικι Da 12 

τής Κρατικής Βιβλιοθήκης τής Δρέσδης .παραδεδομένον σχόλιον τοΰ 

πρωτόθρονου Καισαρείας ΆρέΑα 3). Όπωςδήποτε ή περί τοΰ Έλκομέ

νου Χρίστου τής Μονεμβασίας λαϊκή παράδοσις ήΟέλησεν αμφότερα τα 

κατ' εξοχήν παλλάδια τής πόλεως ταύτης, περί ών εγένετο λόγος ήδη 

αρχομένης τής ανακοινώσεως ταύτης, να σχετίση προς τήν κώμην Χρύ-

σαφαν. 'Ως φαίνεται, προς τήν προμνημονευθεΐσαν κώμην έσχετίζετο άρ-

') Ούτω tò δημώδες έτιχώριον ΰνομα τ\]ζ Movεμßuσiας· Πρβλ. Νΐκον Α. Bzijv, 

ενθ ' ανωτέρω, σελ. 51 κ. ε. 

2) Σπ. Π. Λάμπρου, «Νέο; Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ω ν , τόμ. I B ' (191ο) οελ. 227-Γ518: «Δύο 

άναφοραί μητροπολίτου Μονεμβαοίος προς τον πατριάρχην , ίδέ ίδια σελ. 20ß. Περί 

τοΰ χρόνου, κ α θ * ΰν ουνετάχΟησαν αί άναφοραί αΰται, πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, Γερασί

μου ΙΙαγώνη, Περιγραφή της επαρχίας Μονεμβασίας, σελ. 82 κ. ε· 
3) Νίκου Α. Βέη, Το «Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας > Χρονικών. Αί πηγαί 

και ή ιστορική αύτου σημαντικότης. (Άνατύπωσις εκ τής «Βυζαντίδος*. τόμ. Α', σελ. 

57-105). Εν 'Αθήναις, 190!), σελ. 61 κ. έ. 
4 ) Πρβλ. Σπ. Π. Λάμπρον, ενθ ' ανωτέρω, τόμ. Θ , 1912, σελ. 473-480, (άνακοί-

νωσις τοϋ ((ίλου συναδέλφου κ. —. fi. Κονγέα) και Νΐκον Α. Βέψ\ Γερασίμου ΙΙα

γώνη, ΙΙεριγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, σελ. 81. 
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χήΟεν ή παράδοσις περί της καταγωγής της εν Μονεμβασία εικόνος της 

Παναγίας της Χρυσαφιωτίσσης" προφανώς βραδΰτερον επλάσθη ή ανω

τέρω παρατεοειμε'νη λαϊκή παράδοσις περί τής εκ τής περιοχής τής αυ

τής κώμης καταγωγής και τής εικόνος του Έλκομένου Χριστοί». Έ ν τω 

καθολικό) ναώ τής Χρΰσαφας εναπόκειται μικρά φορητή εικών, άντίγρα-

(ρον τής έν Μονεμβασία σήμερον έναποκειμένης εικόνος του Έλκομέ

νου Χρίστου, εκτελεσθέν, ως νομίζω, κατά τα πρώτα δέκατα του I H ' 

αιώνος. Οι Χρυσαφΐται προςγράφουσιν εις το αντίγραφον τοΰτο πολύ 

μεγαλυτέραν ήλικίαν διηγούνται δέ, δτι οί πατέρες αυτών δια τοΰ μι

κρού αντιγράφου τούτου ηθέλησαν εν τινι μέτρω ν' άντικαταστήσωσι τήν 

εκ τής χώρας αυτών θαυμασίως εις Μονεμβάσίαν άποπτάσαν μεγάλην 

εικόνα τοΰ Έλκομένου Χρίστου. Θα ήτο έργον μακράς ζωής ή αναγραφή 

τών από αιώνων ανά τήν Έλληνικήν Χριστιανοσυνην κυκλουμένων θρΰλ-

λ(ον περί εικόνων, αί όποΐαι α φ ' εαυτών μεθίστανται, ήτοι τών παραλ

λήλων προς τα παραδεδομένα — κατά τ ' ανωτέρω — περί τής Χρυσαφι-

τίσσης και τοΰ Έλκομένου τής Μονεμβασίας. 'Αρκούμαι μόνον να το-

νίσα), δτι 6 κύκλος τών νεοελληνικών θρύλλων περί ιπταμένων, α φ ' εαυ

τών μεθισταμένων, ενίοτε και μακράς όδοιπορίας επιχειρούσουν εΙκόνων, 

κατά μέγα μέρος είναι αρχαία ελληνική κληρονομιά'), επιβεβαιοΰσα και 

αυτή τήν συνέχειαν τής ελληνικής φυλής.—Έπι πασι σχετικώς προς τήν 

λαϊκήν παράδοσιν (ανωτέρω, σελ. 41 κ. ε.) θέλω να επιστήσω τήν προσοχήν 

του άναγνώστου επί τοΰ τΰπου : Ρχομενός. Ούτω (και: δ 'Ορχομενός) κα

λείται υπό τών κατοίκων τής Μονεμβασίας και τής περιοικίδος αυτής δ 

Έλκυμενος. Έ ν μνημείοις τέχνης προκειμένου περί τής παραστάσεως τοΰ 

επί τον οτανροϋ 2) ελκομένον Χρίστου 3) άπαντα ως διασαφητική επιγραφή: 

0 € P X O M € N O C Ούτω π. χ. επι βυζαντινοΰ ώμοφορίου τοΰ Βατοπεδίου 

*) Πρβλ. Κ. Kerényi, Die Griechisch Orientalische Ronianliteratur in re
ligionsgeschichtlicher Beleuchtung, έν Τυβίγγη 1927, οελ. 

2) 'Ενίοτε λέγεται : ϊπί (τον) οτανρόν, επί στανρωΟΓ/ναι, έπί το> ατανυωθήναι (πρβλ. 

κατωτέρω, σελ. 44, 48). Δι' αλλάς τυπικός εκφράσεις tôè τήν αμέσως έπομένην ύπο-
σημείωσιν. 

3) "Η αυτή παράστασις λέγεται έν έπιγραφαϊς επί εικόνων και ό «έλκόμενος προς. 

το άκούσιον πάθος». Ά π α ν τ α και «ό συρόμενος έπι σταυρού [Χριστός]». Ούτω π.χ. εν τινι 

«Ηιβλίω τής ζωγραφικής τέχνης>, δπερ θεωρείται πηγή τής υπό τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ-

Φούρνο τών 'Αγράφων συνταχθείσης 'Ερμηνείας τής ζωγραφικής τέχνης (ίδέ τήν εκ-

δοσιν ταύτης ύπό Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, έν Πετρουπόλει, 1909, σελ. 276). Ό δέ 

δρος «ό συρόμενος έπί τόν σταυρόν» υπενθυμίζει χωρίον τοΰ κατά Πέτρον απόκρυ

φου Ευαγγελίου V. 0 : »Οί δέ λαβόντες τον Κύριον ώθουν αυτόν τρέχοντες και ελεγον 

Σ ύ ρ ο μ ε ν τόν υιόν του Θεού έξουσίαν αυτού έσχηκότες» (ίδέ προχείρως Ικδ. Ο. von 

Gebhardt, Das Evangelium und die Apokalypse des Petrus, έν Λειψία 1893, 
σελ. 32 14-IG). 
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αναγινώσκομεν : 6PXOMCNOC Ο K(vQto)c € ΠΙ <Γ(αυ)Ρθ[Ν ;] ')· Δ ι « τ ί 1 ν 

συχνήν εν τη αρχαία, μέση και νέα ελληνική έναλλαγήν του Λ και Ρ 2) 

και ούχ ήττον κατ' επίδρασιν των βιβλικών και λειτουργικών εκείνων χω

ρίων, κ α θ ' δ δ ερχόμενος = δ Χριστός3), άπαντςί τοΰτο προκειμένου και 

περί του ελκομένον ini τον στανροϋ Χρίστου. Ό έν Μονεμβασία ιδιάζων 

τΰπος: δ 'Ορχομενός προήλθε τοΰτο μεν κατ' επίδρασιν του Ο τοΰ άρ

θρου καΐ τών δυο κανονικών Ο του ονόματος Ιπί τήν αρχομένη ν αυ

τού συλλαβήν, τοΰτο δε κατ' επίδρασιν τών συνήθως συνεκφερομένων 

λέξεων Χριστός, σταυρός δια τον καταβιβασμόν του τόνου. 

Β'. Ή ειπών τοϋ Ελκομένον της Μονεμβασίας κατά ηηγάς ιστορικός 

Τιθεμένης κατά μέρος της σχετικής λαϊκής παραδόσεως, το πρώτον κατά 

το β' ήμισυ του I B ' αιώνος μανθάνομεν εξ αξιόπιστων πηγών καθ' έκαστα 

περί θαυμαστής εικόνος του Έλκομένου Χρίστου, εναποκειμένης έν Μονεμ

βασία ΚαΙ -δη ό Νικήτας Χωνιάτης, εκθέτων τάς κακοηθείας του αΰτοκρ. 

Ίσαακίου 'Αγγέλου (1185-95, 1203-4) γράφει μεταξύ άλλων: « έπισκευάσαι 

•δε βουληθείς [ό αύτοκρ. Ίσαάκιος "Αγγελος] και τον εν τφ Άνάπλω νεών τοΰ 

αρχιστρατήγου τών άνω τάξεο:>ν Μιχαήλ, ει τις εν πλαξι τοις βασιλείοις δόμοις 

ύπέστρωτο και περιημπΐσχε τους τοίχους καλλίστη τε τή στιλπνότητι και ρα-

νίσιν εστιγμένη ποικιλοχρόοις, έκείσεμετακΒκόμικεν. Ά λ λ α και τα τοΰ αρχαγ

γέλου δια χρωμάτων και ψηφιδωτών τυπώματα, όπόσα ή πόλις εστεγεν ή 

ν,ώμαις καΐ χώραις άνέκειντο φυλακτήρια, χειρός αρχαίας έργα καΐ θαυμά

σιας, κατά το αυτό συνήθροισε τέμενος. Ή δε τοΰ βασιλέως τούτον σπουδή 

•όπως Ικ της νϋν λεγομένης Μονεμβασίας άνακομίσειε τον ènl σταυρόν έλ-

κόμενον Χριστοί' ώς έργον αξιάγαστον καϊ την τέχνην και την χάριν, ου

δέν άπελείπετο τών εκφανεστάτων τια&ών [τοϋ κυρίου καϊ σωχήρος ημών]' 

<ίλος γαρ άνήρτητο ταΐς ελπίσιν, 'έως εκείθεν συν δόλφ άφήρηκεν ου γαρ 

Λκίνδννος ην τιαντάπασιν ή τιροφανί/ς έπιχείρηοις 4)». 'Αξία ιδιαιτέρας προσο-

»ι G. Millet, Recherches sur l'ikonographie de l'Évangile [πρβλ. σελ. 53], 
π ε/.. 372. 

») J. Psichari, Essai de grammaire historique sur le changement de λ 
en ρ devant consonnes en grec ancien, médiéval et moderne. (Extrait des Mé
moires Orientaux.—Congrès de 1905). Έν Παρισίοις, 1905. 

») Πρβλ. π. χ, Ματ». 3», 21\ 23»», Μάρκ. II 8 , Λουκ. 13". 19»8, Ίωάν. 33>, 
121S. Άποκ- Ι8, 4*, 11«?. «'Ωσαννά ευλογημένος ό ερχόμενος» καϊ έν άποκρύφοις κειμέ· 
νοις, ώς έν τφ εύαγγελίψ τοϋ Νικόδημου (J. C. Thilo, Codex apocryphus Novi Te
stamenti, τόμ. A', έν Λειψία 1832, σελ. 508. C. Tischendorf. Evangelia Apocrypha, 
iv Λειψία 1853, σελ. 210). 

*) Νικήτα Χωνιάτου 'Ιστορία, εκδ. Βόννης, σελ. 581s-582*. Πρβλ. Pier' Antonio 
Pacifico, εκδ. Β' (1704). σελ. 50. Κ. Hopf, Geschichte Griechenlands im Mittel
alter, τόμ. Α', έν Λειψία 1876, σελ 166 κ. έ. (ένταϋ&α ή εΐκών too Έλκομένου γί
νεται της Σταυρώσεως). G. Hertzbzerg, Geschichte Griechenlands seit dem Ab-



χής ως προς το ανωτέρω χωρίον είναι καί ή μεταγενέστερα καΐ απλουστέρα 

διασκευή του ιστορικού έργου του Νικήτα Χωνιάτου '), εν ή πλην άλλων 

κείνται: «ή δε του βασιλέως τούτου σπουδή δπως εκ. . . .Μονεμβασίας άνα-

κομίσειε τήν εικόνα τον Σωτήρος Χρίστου την ίστορη&εΐσαν εντέχνως ώς 

άξιο&ανμαστον καί την χάριν των θαυμάτων διά παντός ενεργούσαν. ΎΗν γαρ 

εξεικονισμος [γρ. : έξ εικονισμένος] και θαυματουργών εν αυτί] δ δεσπότης Χρι

στός καί &εος ημών ελκόμενος επί τον σταυρόν. Καί ουκ επανσατο εως ον 

μετά δόλον ταύτην απήρεν» 2). (Κατά πόσον ενταύθα ό επί το άπλοΰστερον 

διασκευάσας το ιστορικόν έργον του Νικήτα Χωνιάτου τήν λέξιν χάριν του 

πρωτοτύπου ορθώς εξέλαβε δηλουσαν ΰαυματουργικήν δύναμιν της εικόνος, 

ουχί εξωτερικά αυτής θέλγητρα, είναι πολύ άμφίβολον). Έ κ του Νικήτα Χω

νιάτου έξεπήγασε προφανώς και το σχετικόν χωρίον της «Συνόψεως Χρονι

κής» του Θεοδώρου Κυζίκου του Σκουταριώτου : «Άνανεώσαι δε βουληθεις 

[ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος "Αγγελος] τον εν τω Άνάπλω του 'Αρχαγγέλου 

ναόν, ει τι τών μαρμάρων κάλλιστον εν τοις βασιλείοις καν εν τω εδάφει 

ύπέκειτο, καν τους τοίχους εκάλλυνεν, εκεΐσε μετήνεγκεν. Άλλα και τα του 

'Αρχιστρατήγου εκτυπώματα δια χρωμάτων καί ψηφίδων χειρός τών αρχαίων 

τινός έργα θαυμάσια δπου αν εμαθεν είναι, κατά το αυτό συνήθροισε τέ

μενος' καί εκ Μονεμβασίας τον επί σταυρόν ελκόμενον Χριστόν, έργον άξιά-

γαστον κατά την τέχνην καί την χάριν, αντόϋι ώς ήδύνατο σπενσας έκό-

μισε» 3). Προς τούτοις περί της εκ της Μονεμβασίας αρπαγής της εικόνος 

του Έλκομένου Χρίστου εντολή του αύτοκράτορος Ίσαακίου 'Αγγέλου εχο-

μεν καί σημείωμα εν τω υπ' αριθ. 220 κώδικι τής 'Αγιορείτικης μονής του 

Κουτλουμουσίου, γνωστω δια πολλά καί σπουδαία περιεχόμενα αύτοΰ σχε

τικά προς τήν Μονεμβασίαν. Έχει δε τό προφανώς υπό Μονεμβασιώτου γε-

γραμμένον σημείωμα τοϋ Κουτλουμουσιανοΰ κωδικός (φ. 188 ß) οΰτω: «"Οτι 

ό βασιλεύς Ίσαάκιος ό Άγγελος επύργωσε τήν Άγχίαλον και τήν Βάρναν, 

ας εξεπόρθησαν οι Βλάχοι επί τής αυτού βασιλείας. Άνεκόμισε δε καί τον 

επί σταυρού έλκόμενον Χριστόν εκ Μονεμβασίας, συν δόλω, έργον άξιάγαστον 

καί την τέχνην καί τήν χάριν ουδέν άπελείπετο τών εμφανέστατων πα&ών 

sterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart, τόμ. A', év Λειψία 1876, σελ. 392 
(καί ενταύθα ή εΐκών toö Έλκομένου γίνεται ιής Σταυρώσεως. Πρβλ. και χήν έλλη-
νικήν μετάφρασιν χοΰ έργου υπό Π. Καρολίδον, χόμ. Α', σελ. 514). Γ. Ε. Μανρογιάν-
νην, Βυζανχινή τέχνη καί βυζαντινοί καλλαέχναι, εν 'Αθήναις 1893, οελ. 114 κ. έ. Α. 
Μηλιαράχην, Ή οίκογένεια Μαμωνα, εν *Αθήναις 1902, σελ. 16, ύποσημ. 2. W. Mil
ler εν Journal of Hellenic Studies», χόμ. KZ' (1907) σελ. 23 (=W. Miller, Es
says on the Latin Orient, σελ. 232). 

Μ Πρβλ. καχωτέρω, σελ. 46, 47. 
2) Νικήτα Χωνιάτον, "Ιστορία, εκδ. Βόννης, ένθ' ανωτέρω, Β', 
s) Κ. Ν. ΣάΟα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ζ'. Έ ν Βενετία-Παρισίοις 1894, σελ. 

409 κ. έ. — Πρβλ. Ά. Μηλιαράχην, ένθ' ανωτέρω, σελ. 16, ύποσημ. 2. 
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τον Σωτηρος Χρίστου' καϊ κατέιΊεχο αυτόν εν τω ναω τον 'Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ εν τω [Ά]ί'άπλφ, συν άλλοις πλείοσιν εργοις, χειρός αρχαίας καϊ 

θαυμάσιας ä/ιαχον ποίημα» '). Είναι προφανές, δτι το σημείωμα τοΰτο απο

τελεί επιτομήν του σχετικού χωρίου του Νικήτα Χωνιάτου, γενομένην το βρα-

διίτερον κατά τον Ι Τ ' - Ι Ζ ' αιώνα 8). Ή άπόδοσις τον αρχέτυπου χωρίου υπό 

του επιτομέοος δεν είναι κατά πάντα ορθή- εν ω ό Νικήτας Χωνιάτης χ«ρα-

κτηρίζει «χειρός αρχαίας έργα και θαυμάσιας» τα εις τον ναον του αρχιστρα

τήγου Μιχαήλ, τον εν τω Άνάπλω κείμενον '), ύπό του αύτοκράτορος Ίσαα-

κίου 'Αγγέλου πανταχόθεν μετενεχθέντα εικονίσματα του πρώτου ταξιάρχου 

των Ουρανίων Δυνάμεων, αντιθέτως ό έπιτομεύς σχετίζει τάς λέξεις ταύτας 

προς την εν Μονεμβασία εΐκόνα του Έλκομένου Χρίστου. Ό επιτομεύς εΐ-

χιν υπ' ό'ψιν χειρόγραφον του Νικήτα Χοονιάτου, δπερ μετά την λέξιν: πα-

ΰών εν τω περί ου ό λόγος χωρίω είχε το μεταγενέστερον καί άνόητον παρέμ-

βλημα: [του κνρίον καϊ σωτήρος ή/ιών] *). Έ ν ω δε ό Νικήτας Χωνιάτης 

την φράσιν ουδέν άπελείπετο των Ικφανεστάτων πα&ών αναφέρει εις την του 

βασιλέως σπουδήν, δπως ύφαρπάση το παλλάδιον της Μονεμβασίας, ό έπιτο-

μεύς παραχθείς καί εκ του μεταγενεστέρου καί άνοήτου παρεμβλήματος, δπερ 

παρεθέσαμεν ανωτέρω, σχετίζει την ιδίαν αΰτοΰ φράσιν: ονδεν άπελεί

ττετο των επιφανέστατων πα&ών τον Σωτηρος Χριστον προς αυτήν ταΰτην 

την εικόνα του Έλκομένου Χρίστου της Μονεμβασίας, ήν επί πασιν ονομά

ζει αμαχον (=άπαράμιλλον) πόνημα 6 ) . e Q ; πιστεύω, ουχί τόσον λόγω αγνοίας, 

ουχί τόσον λόγω ακρισίας, αλλ' εξ απλοΰ τοπικού πατριωτισμού ορμώμενος 

ο Μονεμβασίτης έπιτομεύς διετΰπωσεν ώς διετύπωσε το περί ου ό λόγος χω

ρίον του Νικήτα Χωνιάτου. 

"Εχοντες υπ' δψιν τα ανωτέρω παρατεθειμένα, εις την έν Μονεμβασία 

ποτέ έναποκειμένην εικόνα του Έλκομένου Χρίστου αναφερόμενα χωρία, 

έξάγομεν, δτι αΰτη ήτο φορητή, ουχί τυχόν τοιχογραφία εφ' ύγροΐς ή δια ψη

φίδων έξειργασμένη. Κατά κοινήν όμολογίαν των σχετικών χωρίων ή δια την 

«τέχνην» καί την «χάριν» θαυμαστή εικών άφηρέθη εκ Μονεμβασίας ύπό 

του αθλίου Ίσαακίου 'Αγγέλου δια δόλου' διότι ή εκ του φανερού άπομά-

!) Μανονηλ Γεδεών έν τη «'Εκκλησιαστική Άληθεία», τόμ. Γ' (1882/3) σελ. 203. 
Μετά χινων παραλλαγών Ιδημοσιεύθη τύ ανωτέρω σημείωμα καί ύπό Σπ. Π. Λάμ
πρου—Κ. Ί. Άμάντον. Βραχέα Χρονικά [=Μνημεία της 'Ελληνικής 'Ιστορίας. Τόμ. 
Α', τεϋχ. 1], αριθ. 13, σελ. 273-288, 1<Γ' (ή σχετική παρατήρησις τοΰ Fr. Bälger 
έν Β. Ζ., τόμ. ΛΓ", 1933, σελ. 161, ότι έν τω περί ου ό λόγος σημειώματι: Νάπλο> = 
Άνάπλω, θα παρεσιωπάτο, έάν ούτος έγνώριζε την εκδοσιν αύτοΰ ύπό Μανουήλ Γε
δεών η έβλεπε την σελ. 111, της εκδόσεως Σ. Π. Λάμπρον-Κ. Ί. Άμάντον). 

2) Ώ ς πιστεύω ύπό τίνος των Λ ι κ ι ν ί ω ν, περί ών κατωτέρω. 
3) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 44. 
*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 44, στίχ. 25. 
6) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 45 κ. έ. 
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κρυνσις αυτής εκ της μεγάλης και εύτυχοΰσης πόλεως, δπως ακριβώς ήτο ή 

Μονεμβασία, άπετέλει και δια τον αυτοκράτορα — κατά ρητήν μνείαν τοΰ 

Νικήτα Χωνιάτου — έπικίνδυνον επιχείρημα. Πότε συνέβη ή εκ Μονεμβα

σίας απαγωγή τοΰ άξιαγάστου αυτής παλλαδίου δέν δυνάμεθα να ορίσω μεν 

ακριβώς. Πάντως χο γεγονός τοΰτο πρέπει να τεθή εΐς την πρώτην βασι-

λείαν τοΰ Ί σ α α κ ί ο υ 'Αγγέλου (11<S5-1195), πιθανώτατα περί τα τέλη αι>-

τής. r ( ) δε ναός τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ ό εν Ά ν ά π λ ω , εΐς δν μετεκομίσθη 

υπό τοΰ άρπαγος αύτοκράτορος ό Έλκόμενος τής Μονεμβασίας, πρέπει να 

ταυτισθΓ), και κατ 1 άλλας μαρτυρίας και κατά τα κείμενα εν τή μεταγενε-

νεστέρα και απλουστέρα διασκευή τοΰ Νικήτα Χωνιάτου ' ) , προς τήν άλ

λως λεγομένην XavQav, ήτοι τό μοναστήριον, τοΰ αγίου Μιχαήλ εν τω Σ ω -

σθενίω (κατά τα σημερινά Σΰένια, επί τής Ευρωπαϊκής δχθης τοΰ Βοσπό

ρου, προς βορράν τής Κωνσταντινουπόλεως και τοΰ περίφημου εκ των προ

οιμίων τής 'Αλώσεως Ρου μελή-Χισσάρ 2) ). 

') Τοΰ 1Δ -ΙΕ' αιώνος. Πρβλ. Krumbacher, Geschichte der byzant. Lit.2, σελ. 
285 (έλλην. μετάφρασις /'· Σωτηριάδον, τόμ. Λ', σελ. 577). 

'-') Πρβλ. προ παντός τήν μελέτην τοΰ J. Pargoli e, Anaple et Sosthène εν Ιζ · 
VeStija τοΰ Τωσσικοΰ 'Αρχαιολογικού "Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. Γ' (1898) 
σελ. 60-9Υ, ιδία σ. 85 κ.έ. Δράττομαι τής ευκαιρίας να προςφέρω μικρός συμβολάς εις τήν 
μελέτην τοΰ Pargoire. Περί τής φοιτήσεως τοΰ άγιου Δανιήλ τοΰ Στυλίτου «κατά τον 
τοΰ αρχιστρατήγου ναόν τον κατά τον Άνάπλουν ίδέ και «Βίον και πολιτείαν τοΰ εν ά-
γιοις πατρός ημών Άνατολίου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως»,έκδεδομένον υπό Μ. 
I'FÒSÙÌV εν «'Εκκλησιαστική Ά?αιθεία>, τόμ. Γ', (1882,3) σελ. 185-190, Ιδίως σελ. 188 
κ. έ. — Έν τω ύπ' αριθ. 100 έλλην. κιΰδικι τοΰ Βατικανού περιεσώθη, ώς φαίνεται, 
λεή|>ανον χρυσοβούλλου υπέρ τής έν Άνάπλω μονής τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. (Πρβλ. 
Joh. Mercati-I*. Franchi de Cavalieri', Codices Vaticani Graeci. Τόμ. A'. 'Εν Ρώμη 
1923, σελ. XXIV, 113 κ.έ) — Περί τοΰ έν Άνάπλω ναοΰ τοΰ "Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν
διαφέρουσας ειδήσεις παρέχει και ή τοΰ Πεοδώοον Σκονταριώτον «Σύνοψις Χρονική>, 
έν Τ\ ό ναός ούτος φέρεται διάφορος τοΰ έν Σωσθενίω ναοΰ τοΰ αύτοΰ Άρχαγγέ?.ου. 
Τονίζει ό Θεόδωρος Σκουταριώτης, δτι ό αύτοκρ. 'Ιωάννης Βατατζής διέσωσε τόν έν 
«Άνάπλω τοΰ Ταξιάρχου των άνω δυνάμεων» ναόν κινδυνεύοντα να καταστροφή ύπό 
των έν Κωνσταντινουπόλει κρατούντων Λατίνων (Α'. ΣάΟας, ένθ' άνωτ., σελ. 48 ,;-Τ, 
373 «".>*, 509 ϋ-1). "Οτι ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος Άγγελος χάριν τοΰ έν Άνάπλω ναοΰ 
τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ έδήωσε πολλά εκκλησιαστικά τοΰ κράτους ιδρύματα ίδέ και 
Α. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, μέρος Β', Apostelkirche in Kon
stantinopel, έν Λειψία 1908, οελ. 84 (Πρβλ. και F. Cognesso έν « Bessarione», 
τόμ. ΛΑ', 1915, σελ. 43).—Περί τοΰ αρχιτεκτονικού τύπου τοΰ ναοΰ τοΰ αρχαγγέλου 
Μιχαήλ έν Άνάπλω πρβλ. και τήν σημείωσιν τοΰ Ο. Wullf, Die Koimesiskirche in 
Nicäa und ihre Mosaiken, έν Στρασβούργο) ly03, σελ. 97« κ. ε.—Κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας το Σωοθέν(ε)ιον άπαντφ και υπό τόν τύπον Κισωο0έν(ε)ιον ΐΕιςοω-
οΟένειον έν χρονογραφικφ σημειώματι τοΰ έτους lb23 έν τω υπ' αριθ. 167 κώδικι τής 
μονής 'Ιβήρων. Πρβλ. -'. //. Λάμπρον, Κατάλογος τών έν Άγίω "Ορει ελληνικών κω
δίκων, τόμ. Β', έν Κανταβριγία 1900, σελ. 45, -Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Ζ' (1910) 
σελ. 186, αριθ. 252) 
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J". Ό Έλπόμενος τής Μονεμβασίας έν xfj ξένβ. 

Όποια τις εν τέλει ύπηρξεν ή τύχη της περί ης δ λόγος άξιαγάατον 

εικόνος του Έλκομένου Χρίστου, αφ* ου αΰτη εκ Μονεμβασίας μετηνέχθη 

δι' άτοπων μέσων παρά τον Βόσπορον, εις τον εν Άνάπλω ναον του αρ

χαγγέλου Μιχαήλ, άγνοοΰμεν. Δυο επιγράμματα, κείμενα έν τω υπ' αριθ. 

524 έλληνικώ κώδικι της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης υπό την έπιγραφήν « Εί-

τον Χριοτον ελκόμενον ini τώ στανρω&ήναι », δέν αποκλείεται καθ' υλου 

ν' άναφέρωνται εις το ποτέ παλλάδιον της Μονεμβασίας. Έ κ των επιγραμ

μάτων τούτων το μεν (op. 105 β) είναι τρίστιχον, το δε (φ. 118 α) αποτε

λείται έκ δεκαπέντε στίχοιν, ών οι πρώτοι: 

"Εκλινεν ους, ηκονσεν, ήδνν&η πάλαι 

δ πρώτος 'Αδάμ, την &έωσιν ελπίσας· 

οι δε τελευταίοι : 

σιγά γαρ ώσπερ καΐ κρίνοντος Πιλάτου 

ώς οίον εμτζνονς εγγραφείς τω τεχνίτη Ι). 

Και ό μεν υπ'αριθ. 524 κώδιξ της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης κατά το μέγιστον 

αύτοΰ μέρος εγράφη — ώς δέχομαι — κατά το τελευταΤον τρίτον του ΙΓ 

αιώνος· τα δε δυο εν αΰτω περιεχόμενα επιγράμματα εκείνα, τα όποια 

αναφέρονται εις την εικόνα του 'Εσταυρωμένου, δύνανται ν' άναχθώσι και 

εις τα τελευταία δέκατα του IB ' αιώνος, ες ου προέρχονται και άλλα επι

γράμματα εν τω αύτώ κώδικι κείμενα. Πάντως εις την άξιάγαστον εικόνα 

του Έλκομένου της Μονεμβασίας, κοσμούσαν πλέον τον προμνημονευθέντα 

ναύν του 'Αρχαγγέλου, αναφέρεται τρίτον τι επίγραμμα, έργον του 'Ιωάν

νου Άποκαύκου, μητροπολίτου Ναυπάκτου. Είναι γνωστόν, ότι 6 πολύμοχ

θης και ευθαρσής κληρικός οΰτος, μάλιστα κατά την νεότητα αντοΰ, έθερά-

πευσεν εν τινι μέτρω και την ποίησιν 2), την οποίαν ούτε κατά το γήρας 

αΰτοΰ ήρνήθη παντελώς. Έ ν τω άλλοτε μεν έν τη μονή τοΰ Σινά, τανϋν δε 

εν τη Δημοσία Βιβλιοθήκη τοΰ Λένινγκραδ έναποκειμένο) κώδικι 'Ισαάκ τοΰ 

Μεσοποταμίτου 3), περιεσώθη σειρά έπιγραμμάτίον και άλλων έμμετρων έ'ρ-

») Σ. Π. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων> τόμ. Η' (1911 — 1916) σελ. 143, αριθ. 
205, σελ. 157, αριθ. 268. 

3) Πρβλ. Matth. Wellnhofer. Johannes Apokaukos, Metropolit von Naupa-
ktos in Aetolien (c. 1155-1233), (Διδακτορική διατριβή). Freising 1913, σελ. 10 κ. ε.. 
Παρθένων Κ. Πολάκην έν «Νέα Σιών», τόμ. IH' (1923) σελ. 514 κ. ε. 

s) Νοείται ένταΰθα ή άλλοτε λεγομένη Δημοσία Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη Πέτρου-
πόλεως. Μεταξύ τών ελληνικών χειρογράφων αυτής ό κώδιξ 'Ισαάκ τοΰ Μεσοποταμίτου 
έφερε τον αριθμόν 250. Περί τοΰ κιόδικος τούτου, έν ω τα έμμετρα τοΰ 'Ιωάννου Άπο
καύκου κατέχουσι τα φύλλα 78 ß-81 ß, θέλομεν διαλάβει άλλοτε διεξοδικώς (έπί τοΰ πα
ρόντος Ιδέ V. G. Vasilievskij έν τω Δ' παραρτήματι της Έπετηρίδος της Δημο
σίας Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης Πετρουπόλεως δια το έτος 1883. Έν Πετρουπόλε» 
1885). 
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γων του 'Ιωάννου Άποκαυκου '). Μεταξύ τούτων υπάρχει και το έξης : 

ΕΙς τον èv τώ Άνάπλω Χριστον τον 'Ελκόμενον, φοροϋντα ατέφανον 

άκάν&ινον καΐ συναγωγής 'Ιουδαίων Ισταμένων έγγύ&εν. 

"Αν αμπελώνα της Γραφής εκμαν&άνης, 

αλλ' èv καλώ κέρατι πίονος τόπου, 

μη σταφυλην ποιοΰντα, μη γλυκυν βότρυν, 

αλλ' ή μόνην ακαν&αν, ήν χέρσος τρέφει. 

5 'Οράς τον αμπελώνα, την βλάστην βλέπεις, 

εν η στέφανοι του γεωργού την κάραν. 

"Αφες, γεωργέ, την καλην εργασίαν' 

τον αμπελώνα τούτον ατμητον λίπε, 

καί μη σκαφήτω μυστική γεωργία, 

10 όπως γένηται πάσιν εν παντί χρόνφ 

ποδών καταπάτημα καί κοινή τρίβος 

καρπον γαρ ουκ ήνεγκεν, άλλα πικρίαν 2). 

"Οτι Γ) ύπο του επιγράμματος τούτου άναορερομένη εικών τοΰ Έλκο-

μένου Χρίστου εν Άνάπλω είναι ή κατά τ ' ανωτέρω (σελ. 44 κ. έ.) υπό τοΰ 

αΰτοκράτορος Ίσαακίου 'Αγγέλου εκ Μονεμβασίας ύποκλαπεΐσα, περί τούτου 

κατ' έμέ κριτήν ουδεμία χωρεί αμφιβολία. Πότε συνετάχθη υπό τοΰ 'Ιωάν

νου Άποκαυκου το ανωτέρω επίγραμμα; Άσοραλώς προ της προαγωγής αΰ-

τοΰ είς μητροπολίτην Ναυπάκτου 3), και δη κατά την εν Κωνσταντινουπό-

λει μακράν διατριβήν αΰτοΰ, οπότε θα εΐχε την εύκαιρίαν να έπισκεφθη τον 

εν Άνάπλω ναον τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ καί να θαυμάση την εκ Μονεμ

βασίας εις αυτόν μετενεχθεΐσαν εικόνα τοΰ Έλκομένου Χρίστου. Ό 'Ιωάν

νης Άπόκαυκος επί της πρώτης αρχής τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου, μεμαρτυρη-

μένως από τής 5 Μαΐου 1187, διετέλει εν τή υπηρεσία των γραορείων τοΰ 

ΟΊκουμενικοΰ πατριαρχείου *), εζη λοιπόν μονίμως εν Κωνσταντινουπόλει. 

"Ο ίδιος παρέχει ήμΐν τά δεδομένα, ώστε να δεχθώμεν, δτι ή υπηρεσία αύτοΰ 

έν τω Οΐκουμ. Πατριαρχεία) παρετάθη και πέραν τής πρώτης βασιλείας τοΰ 
βΙσαακίου Αγγέλου, καί επί Οΐκουμ. Πατριάρχου 'Ιωάννου τοΰ Καματη-

!) Έξεδόθησαν υπό Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Έπιγράμματα'Ιωάννου του Άπο
καυκου, έν «Άθην£», τόμ. ΙΕ' (1903) σελ. 463-478. 

2) Αυτόθι, αελ. 475-6, αριθ. 14.—Ό μακαρίτης Ά . Παπαδόπουλος Κεραμεύς ορθώς 
διέγνωσεν, ότι δια τό επίγραμμα τοΰτο ό "Ιωάννης Άπόκαυκος έλαβεν ύπ'όψιν τα χω
ρία τοϋ Ήσαΐου Ε' 1-4 καί 5-6, προς α πρβλ. τους στίχ. 1-4, 8-11 τοΰ επιγράμματος. 

3) Πρβλ. Ά. Παπαδόπονλον - Κεραμέα, ενθ' ανωτέρω, σελ. 463 χ. έ., Μ. Wellnho-
fer, ενθ' ανωτέρω, σελ. 10. Παρθένων Κ. Πολάκην, ενθ* ανωτέρω, τόμ. IH' (1923) σελ 
146 κ. έ., 514. 

*) Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην {ßees) έν «Berliner philologische Wochenschrift», 
τόμ. ΛΔ' (1914) σελ. 1591 καί έν «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher»? 
τόμ. Ζ* (1828/9) σελ. 129. 

4 



ρου (Αύγ. 1199—Φεβρ. 1206) '). Τούτου πατρίάρχόύντος, πιθανώτατά προ τής 

'Αλώσεως της Βασιλευοΰσης δπό των Λατίνων, προήχθη δ 'Ιωάννης Ά π ό -

καυκος εις μητροπολίτην Ναυπάκτου *) καΐ έγκατέλιίτεν οριστικώς τήν Κων-

σταντινούπολιν, την οποίαν λατινοκρατουμένην ουδέποτε πλέον προώριστο 

να πατήση. Κατά ταΰτα το ανωτέρω επίγραμμα του 'Ιωάννου Άποκαΰκου 

συνετάχθη το πολύ μεταξύ των ετών 1185 και 1204. Και το μεν κείμενον 

του επιγράμματος δια το θέμα ημών είναι κενόν, αντιθέτως ή επιγραφή αυ

τού είναι πολύτιμος. Έ π Ι τη βάσει αυτής καΐ μόνης εκ τών σχετικών φιλο

λογικών πηγών (σελ. 44 κ. ε.) δυνάμεθα εν τινι μέτρω ν ' αναπαραστήσω μεν 

εΐκονογραφικώς το άξιάγαστον καλλίστευμα του Έλκομένου Χριστού, το άρχή-

θεν εν Μονεμβασία και έπειτα εν Άνάπλφ έναπσκείμενον. Δεν φαίνεται πιθα

νόν, δτι οί άμεσοι διάδοχοι τού Ίσαακίου 'Αγγέλου άπέδωκαν είς την Μο-

νεμοασίαν το υπό τού αύτοκράτορος τούτου άπαχθέν παλλάδιον αυτής. Ούχ 

ήττον άπιθάνως θα έδέχετό τις τήν άπόδοσιν του παλλαδίου τούτου εις τήν 

οίκείαν πόλη· κατά τους μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 

Λατίνων χρόνους. Πολύ πιθανώτερον φαίνεται, δτι ή είκών τού Έλκομένου 

τής Μονεμβασίας, άφ' ου άπήχθη εκείθεν υπό τού αύτοκράτορος Ίσαακίου 

'Αγγέλου ε'ις τον ναον τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ τον εν Άνάπλω, παρέμει-

νεν έπί μακρόν αυτόθι. Τφ 1422 ό προειρημένος ναός τού 'Αρχαγγέλου ητο 

ήδη μεταβεβλημένος εις ερείπια, εξ <1>ν ό Μωάμεθ 6 Β' παρέλαβεν ύλικόν 

προς άνέγερσιν τού Ρουμελή-Χισσάρ 3). 'Οποία τις εν τέλει ύπήρξεν ή τύχη 

τής εν τφ Άρχαγγελικώ ναφ τού Άνάπλου εναποκειμένης εικόνος του Έ λ 

κομένου τής Μονεμβασίας — ως ήδη ετονίσθη αρχομένου τού κεφαλαίου τού

του — άγνοούμεν. 

Δ . Ή εικονογραφική παράστασις τον Έλκομένου κάί το σχε-

τικον παλλάδιον τής Μονεμβασίας. 

"Εχοντες υπ' όψει τας ανωτέρω παρατεθειμένας φιλολογικάς πηγας 

περί τής εικόνος τού Έλκομένου, τού παλαιού και σεβασμίου παλλαδίου 

τής Μονεμβασίας, το όποιον προώριστο ν ' άπαχθή εκείθεν, δεχόμεθα" 

δτι κατά τούτο ό Χριστός εΐλκετο επί τού σταυρού φορών έπι κεφαλής 

») Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην (Bees) έν «Έπειηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 
τόμ. Β' (1925) σελ. 132. 

2) Πρβλ. Μ. Wellnhofer, ενθ' ανωτέρω, σελ. 11 κ. έ., Νΐκον Α. Βέην (Bees) έν 
«Berliner philologische WochenschrifU, τόμ. ΛΔ' (1914) σελ. 1590. Παρθένων Κ. 
Πολάκην, ενθ' ανωτέρω, τόμ. IH', σελ. 147 κ. έ. 

») Δούκας, εκδ. Βόννης, σελ. 243.—Πρβλ. Fr. W. Unger, Quellen der byzan
tinischen Kunstgeschichte. I. Bd., nach dem Tode des Verfassers herausg. von 
Ed. Chmelarz, έν Βιέννη 1878, άριθ 88. J. P. Richter, Quellen der byzantini
schen Kunstgeschichte, έν Βιέννη 1897, σελ. 131.— Πρβλ. άφ' έτερου J. Pargoire, 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 96. 
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«κάνθινον στέφανον, εν ψ πλησίον του θεανθρώπου ΐστατο δμιλος'Ιουδαίων 

(«και συναγωγής ""Ιουδαίων ισταμένων έγγΰθεν») '). Συμφώνως δε προς 

την μαρτυρίαν μεταγενεστέρου διασκευαστοΰ του Νικήτα Χωνιάτου, την 

οποίαν ευρίσκει τις ανωτέρω (σελ. 4δ), κατά το περί ου ό λόγος καλ-

λίστευμα ό Κύριος και έλκόμενος επί του σταυρού ε^αυματούργει. Ώ ς 

γνωστόν, ή εικονογραφική παράστασις του Χρίστου ελκομένου επί τοΰ 

αταυροΰ ανάγεται κυρίως εις τα έξης χωρία των κανονικών ευαγγελίων : 

Ματθ. ΚΖ', 31-32. Μαρκ. Ι Ε ' , 20-21. Λουκ. ΚΓ', 26. Ί ω ά ν . ΙΘ', 17 *), 

εν οι ς δεν γίνεται λόγος περί θαύματος του 'Ελκομένου. "Ερευνα δε της 

ταπεινότητας μου, όπως εν τη άποκρΰφω ευαγγελική φιλολογία ή άλλαχοΰ 

•άνευρη χωρίον, κ α θ ' δ 6 επί του σταυροί) έλκόμενος Χριστός τελεί οιονδή

ποτε θαΰμα, είχεν αρνητικά άποτελε'σματα. Έ ά ν το ανωτέρω παρατεθεί-

μένον χωρίον του μεταγενεστέρου διασκευαστοΰ του Νικήτα Χωνιάτου 

ήθελεν αληθεύει ώς προς την είκονογραφικήν παράστασιν του Έλκομέ-

νου &αυματουργοϋντος, τότε θα έπρεπε να θεωρήσωμεν τον τΰπον τής 

είκονογραφικής εκείνης παραστάσεως, ήτις άρχήθεν εναπέκειτο εν Μο

νεμβασία, μετηνέχθη δε εις ""Ανάπλουν, δλως ιδιάζοντα. 'Αλλ' επειδή 

•ούτε εν τοις μνημείοις τής βυζαντινής τέχνης άπαντα ούτε εν ταΐς φι-

λολογικαΐς πηγαΐς τής Ανατολής μνημονεύεται παράστασις τοΰ Έλκο-

μένον ΰαυματουργονντος, δια τοΰτο δέχομαι, δτι το περί ου ό λόγος χω

ρίον τοΰ μεταγενεστέρου διασκευαστοΰ τοΰ Νικήτα Χωνιάτου ώς προς 

τ/κ εικονογραφικά καθ* έκαστα τοΰ περίφημου παλλαδίου τής Μονεμβα

σίας δεν είναι καθ ' δλου άξιόπιστον (πρβλ. και τα κατωτέρω, σελ- 52, 

λεγόμενα). 

Ή επί τη βάσει αρχαιοτέρων πηγών συντεταγμένη υπό τοΰ Διονυ

σίου τοΰ εκ Φουρνά των 'Αγράφων «'Ερμηνεία τής ζωγραφικής τε'χνης* 

.περιέχει περί τοΰ τρόπου, κ α θ ' δν δέον ν« εικονίζεται υ «Χριστός έλ-

κύμενος επί σταυροΰ» τήν εξής ύπόδειξιν; «βουνά και στρατιώται πεζοί 

•και καβαλλαροί σΰρνοντες τον Χριστόν, και εις εξ αυτών βαστών φλάμ-

πουρον και ό Χριστός λιποΟυμισμένος και πίπτων εις τήν γήν, άκουμ-

πίζων με τό έ'να χέρι' και επάνωθέν του Σίμων ο Κυρηναΐος, στρογγυ-

λογέννης, μιξαιπόλιος, φορών κοντά ροΰχα, παίρνει τον σταυρόν από τόν 

ώμόν του1 και όπισθεν αΰτοΰ ή Παναγία και ό 'Ιωάννης ύ Θεολόγος 

•> Πρβ. ανωτέρω σελ. 49, τήν έπιγραφήν του επιγράμματος. 
·) 'Ενίοτε ή παράστασις τοϋ ' Ε λ κ ο μ έ ν ο υ επί τοΰ σ τ α υ ρ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ , 

λαμβάνεται εν ευρύτερα έννοια, συμφυρομένη μά?ν*στα μετά τής παραστάσεως τής ε ϊ ς 
τόν σ τ α υ ρ ό ν α ν α β ά σ ε ω ς τ ο ϋ Χ ρ ί σ τ ο υ (Ματθ.ΚΖ,33-34. Μαρκ. ΙΕ', 22-23. 
Λουκ. ΚΓ', 3G. Ίωάν. ΙΘ', 17-30). Πρβλ. π. χ. τάς σχετικός παραστάσεις εν Πβριβλέ-
πτω και έν 'Αγία Σοφία του Μυστρδ (G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, 
Album, έν Παρισίοις 1910, πίν»! 123, 3 και 134,5) τήν κατωτέρω, σελ. 53 κ. ί:, 
βιβλιογραφίαν και τα σημειούμενα έν σελ. 55 κ.έ. 
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και αλλαι γυναίκες θρηνοΰσαι και είς στρατκότης με μίαν ράβδον εμ

ποδίζει αΰτους». Ταΰτα ή «Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης» ') σχετι

κώς προς το θέμα του Έλκομένου. Το αυτό θέμα δεν είναι ξένον και 

εν τοις βυζαντινοί; μνστηρίοις, ώς διδασκόμεθα εκ σκηνοθετικής διατά

ξεως των παθών τοΰ Χρίστου, ή όποια παρεδόθη εν τφ υπ ' αριθ. 3G7 

Παλατινω κώδικι τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, γεγραμμένω κατά τον ΙΔ' 

αΙώνα 2). Έπίδρασιν τών βυζαντινών μνστηοίων επί τα έργα τής βυζαντι

νής τέχνης οφείλομεν να δεχθώμεν. Έ ν τούτοις ουδεμία βυζαντιακή σκηνο

θετική διάταξις έχει παραδοθή, καθ 1 ήν ό Έλκόμενος επί τοΰ σταυροί 

θαυματουργεί, ώς θέλει ό μεταγενέστερος διασκευαστής τοΰ Νικήτα Χω-

νιάτου, προκειμένου περί τοΰ παλλαδίου τής Μονεμβασίας. Ή ανωτέρω 

παρατεθειμένη διάταξις τής «'Ερμηνείας τής ζωγραφικής τέχνης» εν σχέ-

σει προς τον ελκόμενον επί τοΰ σταυροΰ Χριστον ανταποκρίνεται προς 

τήν μεταγενεστέραν εκείνην είκονογραφικήν σΰνθεσιν τής προς τον Γολ-

γοθαν ανόδου, κ α θ ' ήν ό Σίμων ό Κυρηναΐος αίρει τον σταυρόν (ενίοτε 

παρίσταται μόνον ούτος, ελλείπει δε παντελώς ό Χριστός). Είναι δε ή 

περί ής ό λόγος διάταξις τής «'Ερμηνείας τής ζο)γραφικής τέχνης»-του-

λάχιστον επί μέρους-μεμαρτυρημένως σύμφωνος προς απόκρυφους διη

γήσεις. Προς τάς τελευταίας λέξεις τής διατάξεως τής «'Ερμηνείας τής 

ζωγραφικής τέχνης : «ή Παναγία και ό 'Ιωάννης ό Θεολόγος και άλ-

λαι γυναίκες θρηνοΰσαι και εις στρατιώτης μέ μίαν ράβδον εμποδίζει 

αυτούς» 8) πρβλ. τα κείμενα περί τής προς τον Γολγοθάν ανόδου εν 

τω Ι ' κεφαλαίω τοΰ κατά Νικόδημον απόκρυφου ευαγγελίου, μέρος Α ' , 

Β. (άλλως Acta Filat i Β): «ούτως ουν ιδόντες αυτήν [τήν Παναγίαν] οι 

'Ιουδαίοι θρηνοΰσαν και κράζουσαν, ήλθον και έδιωξαν αυτήν [κατ' αλ-

λην γραφήν: έδίωκον αυτήν]» 4 ). 

') "Εκδοσις Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως (έν Πετρουπόλει 1909), σελ. 107 (αυτόθι, 
σελ. 81 [πρβλ. και σελ. 276J ορίζεται, δτι το χωρίον τοΰ Ιερεμίου ΙΑ', 19: «'Εγώ ώς 
αρνίον άκακον άγόμενον τοΰ θύεσθαι» πρέπει να προςγράφεται είς τήν παράστασιν 
τοΰ Έλκομένου). 

2) Ί δ έ ύπομνηματισμένον το κείμενον τής περί ής δ λόγος σκηνοθετικής διατά
ξεως έν Σ. Π. Λάμπρου, «Νέφ *Ελληνομνήμονι>, τόμ. ΙΓ" (1916) σελ. 381 κ έ., ΐδύρ 
σελ. 395. Πρβλ. και τάς σχετικός μελέτα; τής κ. Vénétia Cottas, L e t h é â t r e à By-
zance (έν Ιίαρισίοις 1931) και L' influence d u d r a m e « C h r i s t o s P a s c h o n » s u r 
l ' a r t chré t ien d 'Or ien t (αυτόθι, συγχρόνως) ώς και τάς έν «Byz. Ng.-Jb.», τόμ. θ ' 
(1930-32) σελ. 403 κ.έ. μνημονευόμενος κρίσεις περί τών έργων τούτων. 'Επίσης πρβλ. 
και τάς^περί τοΰ βυζαντινοΰ θεάτρου πραγματείας τοΰ Α. Vogt έν « B y z a n t i o n · , τόμ· 
Τ ' (1931) σελ. 1-74, 622-640 και εν « R e v u e d e s Q u e s t i o n s H i s t o r i q u e s », τόμ. 
Ν θ ' (1931) σελ. 257-296. 

3) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 51 κ. έ· 
4 ) E v a n g e l i a a p o c r y p h a e d . C. Tischendorf, έν Λειψία 1853, σελ, 283 5 - e . 
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Δεν πρέπει ενταύθα να μείνη αμνημόνεντον το γεγονός, δτι άλλοτε 

ποτέ ήτο καθιερωμένη εν Ίεροσολΰμοις δια την πρωΐαν της Μεγάλης 

Πέμπτης ή τελετή, καθ'ην ό Πατριάρχης της μητρός των εκκλησιών, δε-

δεμενος τάς χείρας δια σχοινιού και φέρων τον σταυρόν επί του ώμου, 

εσΰρετο υπό τοΰ διακόνου του έξωθεν του ναοϋ* πάντα ταΰτα ετελοΰντο 

κατά μίμησιν των συμβάντων εις αυτόν τούτον τον Σωτήρα κατά τα άγια 

πάθη αύτοΰ. Δεν πρέπει δε να δεχθώμεν, δτι ανάλογος τελετή έτελεΐτο 

ποτέ και εν Μονεμβασία, ελκομένου του άρχιερέως τής πόλεως* διότι ή 

•εν Ίεροσολΰμοις τελετή ελέγχεται καθαρώς τοπική, άγνωστος εις τας 

λοιπός εκκλησίας, ως εξάγεται εκ τής μελέτης τών τυπικών αυτών. Το κα

τά κανόνα τοΰ Θ'-Γ αιώνος συντεταγμένον Ίεροσολυμιτικόν τυπικόν τής 

μεγάλης εβδομάδος1) αναφέρει τήν τελετήν, ης έμνήσθημεν, άλλ' αΰτη 

βαθμηδόν και εν αυτοΐς τοις Ίεροσολΰμοις εξέλιπε, μή μνημονευομένη 

υπό τών μεταγενεστέρων τυπικών αυτών 2). 

Περί τής εξελίξως τής εικονογραφικής παραστάσεως τοΰ 'Ελκομέ

νου εν τή χριστιανική τέχνη τής Ελληνικής 'Ανατολής δέν θέλω να 

πραγματευθώ ενταύθα εν ολοσχερείς· διότι τα κατά τήν εξέλιξιν τής ει

κονογραφικής αυτής παραστάσεως, τήν οποίαν επί τή βάσει σωζόμενων 

βυζαντιακών μνημείων Ιδία από τοΰ Ι Α ' αιώνος δυνάμεθα να παρακο

λουθήσουμε ν, έπραγματεΰθη ήδη μετά θαυμαστής πολυμάθειας ό καθη

γητής G. Millet, Recherches sur l 'iconographie de l 'Évangi le aux XIV e , 
XV e et X V I e siècles (εν Παρισίοις 1016) σελ. 362 κ. ε., 708 κ. ε. Πρβλ. 

και τάς εις το θέμα τοΰτο σπουδαίας συμβολάς τοΰ φίλου συναδέλφου κ. 

Γεο>ργ. Ά. Σωτηρίου, Ή "Ομορφη 'Εκκλησιά Αιγίνης, εν τή «Έπετηρίδι 

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Β ' (εν Αθήναις 1925) σελ. 266 

κ.ε. (πρβλ. και Κ. "Έλευ&ερονδάκη, Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τόμ. Ε ' , 

σελ. 246, άρθρον: Έλκόμενος Χριστός). Πρβλ. προςέτι: Η. Roti, Kleina

siatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappodokien und Ly-
kien (=S tud i en über christliche Denkmäler herausg. von / · Fickcr, 
Heft 5-6, εν Λειψία 1908) σποράδην. G. dé Jcrphanion, Une nouvelle 
province de l 'art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce. Κεί-

μενον, τόμ. A ' , μέρος Β' (εν Παρισίοις 1932) σελ. 311, 345,379, 389, 

445, 464, 527, 538,545 κ. ε., πίναξ 105, αριθ. 5, πίναξ 121, αριθ. 2, πί-

ναξ 130 αριθ. 1, πίναξ 142, αριθ. 3. Α. Grabar, L'église de Boïana 
( = Monuments de l 'art en Bulgarie, εν Σόφια 1924) σελ. 50-51, πί

ναξ XIV b· V- Cottas, L'influence du drame «Christos Paschon» sur 

') 'Α. Παπαδοπούλον-Κεραμεω;, Ανάλεκτα "Ιεροσολομυτικής σταχυολογίας, τόμ. 
β', έν Πετρουπόλει 1894, σελ. 146. 

2) Πρβλ. και τήν κατωτέρω έν τοις Πρακτικοί; τής Χριστιανικής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας άνακοίνωσιν τής κ. Βενετίας Κώττα περί τοΰ Ε σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο υ . 
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l'art chrétien d'Orient· ( Έ ν Παρισίοις) σελ. 36 κ. ε., πίνας" VI, VII-

— Περί δε της παραστάσεως του Έλκομενον εν τη τέχνη της Δυτικής 

και Βορείου Ευρώπης Ιδέ εκ της άρχαιοτε'ρας σχετικής βιβλιογραφίας : 

Χ. Barbier de Moniaiilt, Iconographie du Chemin de la Croix εν 

«Annales archéologiques par Didron aine», τόμ. Κ' (I860) σε?.. 181 

κ.έ\, 315 κ.ε., τόμ. Κ Α ' (1861) σελ. 18 κ.ε., 277 κ.ε.. τόμ. KB' (1862) σελ. 

251 κ. ε., τόμ. Κ Γ ' (1863) σελ. 19 κ.ε., 105 κ.ε., 255 κ.ε., τόμ. ΚΑ' (1864) 

σελ. 27 κ.έ., τόμ. Κ Ε ' (1865) σελ. 103 κ·ε·, 159 κ.ε., 208 κ.ε.· εκ δε τής 

νεωτέρας σχετικής βιβλιογραφίας Ιδέ : Ε. Mâle, L 'art religieux du X I I I e 

siècle en France. É tude sur l ' iconographie du Moyen Age et sur 
ses sources d'inspiration (νέα εκδ., έν Παρισίοις 1902)· του αντοΰ, L'art 

religieux de la fin du Moyen Age. É tude sur l ' iconographie du Moyen 
Age en France et sur ses sources d'inspiration (εν Παρισίοις 1908). 

fi. Detzel, Christliche Ikonographie. Ein Handbuch zum Verständnis 
der christlichen Kunst. Τόμ. A ' (Freiburg i- Β. 1894). Oswald Siren, 

Toskanische Maler im X I I L J a h r h u n d e r t (εν Βερολίνω 1922). Πρβλ. 

και G. Millet, ε ν θ ' ανωτέρω, σελ. 384 κ. ε. και την αύτόΑι άναγραφο-

μένην βιβλιογραφίαν. 

"Εχοντες υπ' όψει τα σωζόμενα βυζαντιακά μνημεία παρατηροΰμεν, 

οτι το εικονογραφικόν θέμα του Έλκομενον άπαντφ άλλοτε μεν άπλοΰ-

στερον, άλλοτε δε συνθετώτερον. Αι συνθετώτεραι παραστάσεις είναι προ

φανώς άρχαιύτεραι (πρβλ. π. χ. την εκ του Ι Α ' αιώνος προερχομένην λει-

ψανοθήκην του Gran [εν Ουγγαρία] '), το εκ του I B ' αιώνος προερχό-

μενον σχετικόν μωσαϊκόν του Monreale 2) και την εκ του Ι Γ ' τελευτών-

τος αιώνος προερ/ομένην τοιχογραφίαν τής εν Αιγίνη "Ομορφης εκκλη

σιάς) 8). Κατά τάς συνθετωτέρας ταύτας παραστάσεις ό σταυρός είναι 

έτοιμος, οδηγείται δε είς αυτόν ό Ίησοΰς ΰπο δυο στρατιωτών, εξ ών 

6 μεν ώθεΐ τον Κΰριον, ό δε υψών την χείρα διατάσσει αυτόν ν ' avaßfj 
εις τον σταυρόν ενίοτε —δπως εν τη τοιχογραφία τής "Ομορφης εκκλησιάς 

Αϊγίνης — επι του σταυρού στηρίζεται ή κλΐμαξ, την οποίαν διατάσσεται 

ν'άναβή ό Ίησοΰς, πλην δε τών δυο στρατιωτών παρίστανται και άλλοι 

») É. Molinier, Histoire générale des arts appliqués à l'industrie. Tom. IV 
(1er partie). Orfèvrerie religieuse et civile du Ve à la fin du XVe siècle. Έν Πα
ρισίοις 1901, σελ. δ0, πίναξ Ι (πρβλ. και (?, Millet, Recherches sur l'iconographie 
de l'Évangile, σελ. 381, υποσημ. 6). 

2) D. Domenico Benedetto Gravina, Il duomo di Monreale illustrato et 
riportato in tavole cromo-litografiche. Έ ν Παλέρμφ 1859, πίναξ 20 A.-Tk. KuU 
schmann, Meisterwerke sarazenisch-normannischer Kunst in Sicilien und 
Unteritalien. Έν'ΒερΌλΐνω 1900. ' 

3) Πρβλ. ϊήν ανωτέρω (σελ. 53) άναγεγραμμένην πραγματείαν του κ. Γ. Ά. Σω~ 
»,••_><'"ι·, οελ. 2 6 6 κ. έ". " 
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*ίρυδαΐοι κατά την σχετικήν σκηνήν. 'Από του ΙΔ' μάλιστα αιώνος το εικονο

γραφικό ν φέμα του Έλκομένου γίνεται εν τη βυζαντινή καΐ μεταβυζαντινή 

τέχνη κατά, πολύ συνθετώτερον, περιλαμβάνον την προς τον Γολγοθαν ανο-

δον, του Σίμωνος αΐροντος τον σταυρόν, τήν προετοιμασίαν καΐ την στήρι-

ξιν τούτου, την τοποφέτησιν της επιγραφής και τήν ανάβασιν του Ίησοΰ 

επι τής κλίμακος ')· Κατά τα προειρημένα ή ανωτέρω (σελ. 51 κ. ε.) παρα-

τεΟειμένη διάταξις τής «Ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης» ανταποκρίνε

ται προς έργα μεταγενεστέρων χρόνων. Έ ν τούτοις δεν ελλείπουσι και κατά 

τους μεταγενεστέρους αιώνας μνημεία τής βυζαντινής τέχνης, κα-θ* α το 

εΐκονογραφικόν Όέμα του Έλκομέγον παρά τήν συνθετικήν αύτοΰ διάτα-

ξιν δείκνυες απλότητα, οποία χαρακτηρίζει τα παράλληλα έργα του ΙΑ'-

Ι Γ ' αιώνος 2), ων ανωτέρω εμνήσθημεν. ' Ε ν σχέσει προς το ήμέτερον 

ζήτημα ιδιαιτέρας προσοχής ά'ξιαι είναι τοιχογραφίαι του εν Γερακίω 

σταυρεπιστέγου ναϋδρίου τής Ζωοδόχου Πηγής και τής μονοκλίτου μετά 

καμάρας βασιλικής του 'Αγίου 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Άμφότεραι 

ut εκκλησίαι αύται διασώζουσι τοιχογραφίας πάντως του πρώτου ημίσεως 

του Ι Ε ' αιώνος. Κατ* εξίτηλον επί μέρους επιγραφήν υπέρ τάς εικόνας 

τών κτητόρων τής Ζωοδόχου Πηγής άπέθανεν ό έτερος τούτων ή άπε-

περατώ^ησαναί.το^ογραφία,ι τής εκκλησίας τφ ,ζ"<?ΛΘ' (=1430/1). 'Επι

γραφή δε του 'Αγίου 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρά τήν παράστασιν 

Χριστόφορου ιερέως και χαρτοφΰλακος του Κοντολέον λέγει, δτι ούτος έκοι-

μή^η εν Κυρίφ τή Ε' (;) 'Ιανουαρίου του ,Ç"<Ç>NH' (=1450) 8)* ουδέ φαί

νονται κατά πολύ άρχαιότεραι του έτους τούτου αί τοιχογραφίαι τής προ-

') Ή παρά G. Millet, Ivo* ανωτέρω, σελ. 374, είχών 402, παράστασις εκ τοΰ 
φύλλου 253 του ΰπ*άριθΛ. Quart. 66 ελληνικού κωδικός τής έν Βερολίνο) Κρατικής Βι
βλιοθήκης έδημοσιεύθη Ιπ'έσχάτων κατ' ακριβή άπόδοσιν τών χρωμάτων έν τφ βι-
βλίφ «Schöne Handschriften aus dem Besitze der Preus. Staaltsbibliothek» (εν 
Βερολίνφ 1931). Κατά ^ήν π,αράστασιν ταύτην ό Σίμων φέρει επί τοΰ ώμου τον σταυ
ρόν, εκείνου δε πλοηγείται 6 Ίηροος, δεοεμενος τας χείρας δια σχοινιού, δπερ κρα
τεί στρατιώτης προπορευόμενος' επί τής σκηνής δέ φαίνονται και τρεις άλλοι 'Ιου
δαίοι. Αν δ Ββρολιναΐος ελληνικός κώδι£ Quart 66 (=:De Boor αριθ. 363, Εύαγγε-
λιστάριον) προέρχεται— ώς αναγράφεται—εκ Πελοποννήσου και δή εκ Καλαβρύτων 
είναι λίαν άμφίβολον (βέβαιον είναι μόνον, δτι δ πωλητής τοΰ κωδικός κατήγετο 
εκείθεν). 'Επίσης αμφιβάλλω, αν ό αυτός ό κώδιξ προέρχεται — ώς λέγεται — εκ το ΰ 
ΙΑ'-Ι Β' αιώνος (πιστεύω μάλλον εκ τοΰ ΙΓ'). 

ί> Πρ|ίλ. G. Millet, ένα*· ανωτέρω, ςελ. 381 κ.έ·, Γ. Ά. Σωτηρίου, §νθ* ανωτέρω, 
σελ. 2,̂ 6 κ. ε. 

3) Ίδέ τα κείμενα τών επιγραφών παρά Κ. Γ. Ζησίον, Έπιγραφαί χριστιανικών 
χρόνων τής Ελλάδος, $ν «Βυζαντίδι», τόμ. Α' (1909) αελ. 137, άρι». 73, σελ. 144, άριθ-
96 (ΐδΑα.ιτέρου τ,εύχους σελ. 24, άριθ, 73, σελ. 3^, αοιθ- 9.6). Ή παράστασις Χριστό
φορου Ιερέως και χαρτοφύλακος τοΰ Κοντολέον και ή παρ' αυτήν επιγραφή σώζοντα1 

επί δευτέρου επιχρίσματος. 
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ειρημένης εκκλησίας '). Ό Έλκόμενος έν τη Ζωοδό^φ Πηγή και εν τφ 'Αγίφ 

'Ιωάννη τω Χρυσοστόμφ του Γερακίου παρίσταται μόνος, άνευ συνοδείας 

τινός, ενώπιον του σταυρού, εις τον όποιον στηρίζεται ή κλΐμαξ, ή προ-

ωρισμένη δια την άνάβασιν του μελλοθανάτου *). 'Ανάλογοι παραστάσεις 

άπαντώσι και εν τη τέχνη της Δύσεως 3)· AÎ τοιχογραφίαι των προ-

μνημονευί)εισών εκκλησιών—και γενικώς του Γερακίου—έθεωρήθησαν 

μεν υπό τίνων φραγκίζονσαι, αλλ' ή έπιστημονικωτέρα αυτών έξέτα-

σις άπέδει'ξεν, δτι αύται ουχί μόνον έ'χουσι βυζαντινόν χαρακτήρα, άλλα 

και διασοΥζουσι τύπους της βυζαντινής τέχνης αρχαίους, Ικπηγάσαντας 

— επί μέρους τουλάχιστον — έκ τών μοναστηριακών εργαστηρίων τής 

Ανατολής 4). "Ωστε τυχόν έπίδρασιν τής Δύσεως ως προς την παράστα-

σιν του Έλκομένον δεν δυνάμεθα να δεχθώμεν εν ταΐς τοιχογραφίαις 

του Γερακίου. Ή γνώμη,ò) κ α θ ' ήν ως πρότυπον τών εν Γερακίφ πα

ραστάσεων του Έλκομένου, αναμφιβόλως έχρησίμευσε το παλαιόν παλλά-

διον εκείνο τής Μονεμβασίας, το όποιον παριστά το αυτό είκονογραφι-

κόν θέμα, δεν δύναται ν ' άληθεύη. Κ α θ ' δσον — κατά τα προειρη-

μένα 6) — το παλαιόν παλλάδιον τής Μονεμβασίας παριστά τον Έλκό-

μενον ουχί μόνον, κατά μόνον, προ του σταυρού — ως βλέπομε ν εκείνον 

εν ταΐς τοιχογραφίαις τοϋ Γερακίου — αλλά μετά «.συναγωγής 'Ιουδαίων 

Ιοχαμένων εγγύ&εν». "Επειτα ή σήμερον εν τω όμωνύμφ ναω τής Μο

νεμβασίας έναποκειμένη λαμπρά εικών του Έλκομένου,—ης ομοίωμα επί 

τη βάσει φωτογραφίας7) βλέπεις εν τω παρενθέτο^ πίνακι Γ'.—δεικνύουσα 

αυτόν μεμονωμένον και άνευ σταυρού, είναι—ως πιστοποιείται εν περαι

τέρω κεφαλαίω *") —• κατά αιώνας μεταγενέστερος τών σχετικών τοιχο

γραφιών τοϋ Γερακίου. 'Ασφαλώς ό εικονογραφικός τύπος τών τοιχογρα

φιών του λαμπρού τούτου βυζαντινού κέντρου ως καί άλλων παραλλή

λων βυζαντιακών μνημείων, κ α θ ' α ό Έλκόμενος ϊσταται μόνος προ 

') Ή γνώμη, δη σί τοιχογραφίαι τοο 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Χροσοστόμου πρέπει 
ν* άναχθώσιν εις τον ΙΔ' άρχόμενον αιώνα, είναι παντελώς αβάσιμος. 

2) G. Millet, ενο' ανωτέρω, σελ. 382-383, ΐδέ προ παντός την εικόνα 409. 
8) Αυτόθι, σελ. 382. 
4) Πρβλ. Γ. Ά. Σωτηρίου έν τή <Έπετηρίδι 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 

τόμ. Α' (1924) σελ. 346 κ. έ. 
*) Ο. Millet, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 382. 
') Πρβλ. σελ. 49, 50 κ. ε. 
Τ) Έκ τής συλλογής του φίλου συναδέλφου κ. Γ. Σωτηρίου. Κατά την αυτήν φω· 

τογοαφίαν τής αυτής συλλογής άπεικονίσθη δ σημερινός Έλκόμενος τής Μονεμβασίας 
έν τφ Εγκυκλοπαιδική» Λεξικφ τοΰ Κ. "Ελευθερουδάκη, τόμ. Θ', εν παρενθέτω πίνακι 
μεταξύ τών σελ. 512 και 513. Ίδέ τον σημ^ρινόν Έλκόμενον τής Μονεμβασίας κατά 
μερικήν άντιγραφήν τοϋ μακαρίτου ζωγράφου Κωνστ. Στελλάκη έν «Παναθηναίοις», 
τόμ. Δ' (1902) σελ. 227. 

8) Κατωτέρω, σελ. 70 κ. ε. 
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του σταυρού, προήλθεν ες αρχαιοτέρων συνθετωτέρων παραστάσεων του 

περί οι> ό λόγος εικονογραφικού θέματος δι" άπαλείψεως των παραπληρω-

μάτων, ήτοι των στρατιωτών, 'Ιουδαίων, Σίμωνος, κλ. "Αν π. χ. εκ της 

παραστάσεως του Έλκομενου '), την οποίαν διέσωσεν ό εκ του I B ' αιώ

νος προερχόμενος κώδιξ υπ' αριθ. 5 της 'Αγιορείτικης μονής τών 'Ιβή

ρων a), άπαλείψωμεν τα διάφορα πρόσωπα πλην του Χρίστου, τότε εχο-

μεν mutat is mutandis τον Έλκόμενον της Ζθ)οδόχου Πηγής του Γερα-

κίου, τον ίστάμενον προ του σταυρού, εφ' ου στηρίζεται ή κλΐμαξ* αν πά

λιν εκ του Έλκομενου τούτου του Γερακίου άπαλείψωμεν τον σταυρόν 

μετά τής κλίμακος, τότε πάλιν εχομεν mutat i s mutandis τον εν τφ παρεν-

θέτο> πίνακι Γ' άπεικονιζόμενον, σ ή μ ε ρ ο ν εν τω ομώνυμο) ναφ τής Μο

νεμβασίας έναποκείμενον Έλκόμενον. Τούτου τά πρότυπα θ α ήδυνάμεθα 

κατ' άλήθειαν ν ' άναζητήσωμεν εν ταΐς τοιχογραφίαις του Γερακίου *), 

ουχί τούτων εν τω σημερινω Έλκομένο> του ομωνύμου ναοΰ τής Μο

νεμβασίας. 

Το παλαιόν παλλάδιον τής Μονεμβασίας, ό ήδη κατά το β' ήμισυ 

του I B ' αιώνος μνημονευόμενος Έλκόμενος αυτής, θα ήτο εικονογραφι

κούς παράλληλος εν τοις κυρίοις προς την εκ τοΰ αΰτοΰ αΙώνος προερχο-

μένην παράστασιν τοΰ θέματος έκείνην, την οποίαν παρέδωκεν προμνη-

μονευθείς κώδιξ τής 'Αγιορείτικης μονής τών 'Ιβήρων. Έ ν τφ ναφ τής 

Παναγίας τής Χρνσαφιτίσσης τής Χρΰσαφας, έργω τοΰ Ι Γ' τελευτώντος 

αιώνος*), άπαντφ ή παράστασις τοΰ Έλκόμενον, Ιν ή συναπεικονίζονται 

και οι στρατιώται και ή Παρθένος ό). Ή παρουσία τής μητρός τοΰ Κυ

ρίου εντφμνημείω τούτω αναγκάζει ημάς να πιστεΰωμεν, δτι εικονογραφι-

κώς δεν ανταποκρίνεται τοΰτο προς το παλαιόν παλλάδιον τής Μονεμβασίας, 

το οποίον κατά ρητήν μνείαν 6 ), μ ό ν ο ν όμιλο ν "Ιουδαίων εδείκνυε παρά 

τον Έλκόμενον. — "Οτι κατά πάσαν πιθανότητα το παλαιόν παλλάδιον 

τής Μονεμβασίας, ή εΐκών τοΰ Έλκομενου, άπαχθέν εκείθεν ύπό τοΰ 

αΰτοκράτορος Ίσαακίου 'Αγγέλου ουδέποτε επεστράφη εις την πόλιν, εν 

η άρχήθεν εναπέκειτο, εσημειώσαμεν ήδη ανωτέρω (σελ. 50). "Οτι βρα-

δΰτερον νεωτέρα εΐκών τοΰ Έλκομενου εκόσμει τον όμώνυμον καθεδρι-

') Ilayu G. Millet, ενθ' ανωτέρω, σελ. 383, αριθ. 410, και παρά Γ. Ταί/πι. και 
Π. Παπαχατ'ζηαάχι, Φωτογραφικον λεύκωμα τής Μονής Ιβήρων, φ. 34. 

2) S. P. Lambros, Catalogue of the Greec manuscripts on Mount Athos, 
τόμ. Β', έν Κανταβρινία 1900, σελ. 1 κ. έ., αριθ. 4125=5—Πρβλ. και Η. Brockhaus, 
Die Kunst in den Athosklöstern, εκδ Α', έν Λειψία 1891, πίναξ 22-24. 

s) Πρβλ. Γ. Ά. Σωτηρίου έν τφ Έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Κ. 'Ελευθερουδάκη, 
τόμ. Ε\ σελ. 246. 

*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 35. 
s) G. Millet, ενθ' ανωτέρω, σελ. 382, 383 κ. έ. 
β) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 49 κ. έ. 
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κον ναον της Μονεμβασίας, άντικαταστήσασα την εκείθεν άπαχΑεΐσαν 

εικόνα του αύτοΰ θέματος, δεν χωρεί αμφιβολία ')· "Αλλ' υποΐαι υπήρ

ξαν αϊ είκονογραφικαί λεπτομέρειαι του νέου τούτου Έλκομένου της Μο

νεμβασίας δεν δύναμαι να εΐπω επί τη βάσει ευκταίων μαρτυρίων. "Ισως. 

εν τω νέω τούτω Έλκομένφ υ Χριστός παρίστατο μεμονωμένος, ιστάμε

νος προ του σταυρού μετά κλίμακος, δπως δηλαδή εν ταΐς τοιχογραφίαις 

του γειτονικού προς τήν Μονεμβασίαν Γερακίου· ίσως και άνευ σταυρού 

και κλίμακος, εικονογραφικούς παράλληλος προς τον σημερινον εν τή φε-

ρωνΰμω μητροπόλει τής Μονεμβασίας εναποκείμενον Έλκόμενον, περί 

τής καταγωγής του οποίου πραγματευόμεθα κατωτέρω εν κεφαλαίο? Ç". 

Ε'. 'Εκ τής άρχαιοτέρας Ιστορίας τον έν Μονεμβασία ναον 

τον 'Ελκομένον. 

'Ελέχθη άνοκέρω (σελ. 33), δτι αμφότερα τα κατ' εξοχήν παλλά

δια τής Μονεμβασίας εναπόκεινται αυτόθι έν Ιδίοις ναοίς, d)v μακρά 

είναι ή ιστορία. Περί ταύτης δεν δύναται να γίνη ενταύθα λόγος εν 

όλοσχερεία. Έ ν σχέσει προς τον ναον τής Χρυσαφιτίσσης οι'δέν εις τα 

ανωτέρω (σελ. 33 κ. ε.) εΐρημένα θέλει προςτεθή. Μόνον περί του ναοΰ 

του Έλκομένου Χρίστου θα διαλάβωμεν κατωτέρω, καί τούτο εν άπο-

λύτφ συντομία. 

Εί'δομεν a), δτι επί τή βάσει Ιστορικών μαρτυρίων αναφέρεται έν 

Μονεμβασία περίφημος εΐκών του Έλκομένου κατά το β' ήμισυ του IB 

αιώνος, ή δποία θ* άπέκειτο αυτόθι εν όμωνύμω ναω. Τινές δέχονται, 

δτι ό ναός του Έλκομένου εν Μονεμβασία άρχήθεν θα εκείτο επί τής 

ακροπόλεως αυτής. Ή ταπεινότης μου πιστεύει, δτι δνέκαΰεν ό ναός ού

τος εκείτο εν τή κάτω τής Μονεμβασίας πόλει, ή οποία άλλοτε ελέγετο, 

άλλα καί τανΰν λέγεται προάστειον 8) καί βαρονσι *)} καί δη εκεί, δπου 

κείται ό σημερινός ναός του Έλκομένου, ό όποιος αντικατέστησε πα-

λαιότερον βυζαντινόν ναόν 5). 

Κατά τινας άσυστάτους θρύλλους, τα βασίλεια γένη των Κομνηνών 

καί τών Παλαιολόγων κατήγοντο εκ Μονεμβασίας β)· μέχρι δε τών μέ

σων του Ι Θ ' α'ιώνος εσώζετο έν τω χωρίφ 'Απιδιά τής επαρχίας Μο

νεμβασίας ή πάτρια Κομνηνού, ή οποία άνήγε το γένος αυτής είς τους 

') Περί τούτου Ιχομεν ενδείξεις τινός· πρβλ. κεφάλαιον <Γ\ 
») Σελ. 44 κ. έ. 
3) Πρβλ. Νϊχον Α. Βεην, Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμ

βασίας, σελ. 1 κ. έ., 125 κ. έ. 
*) Αυτόθι, σελ. 2, 39, 41, 102, 126. Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. 39, 
5) Πρβλ. Μ. Γ. Σωτηρίου, ενθ* ανωτέρω, σελ. 2δ. 
β) Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, ενθ* ανωτέρω, σελ. 1 κ. έ., 125 κ. έ. 
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ομώνυμους βυζαντινούς ηγεμόνας. eÇ> δε αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος ^ ' Κ ο 

μνηνός Ιϊαλαιολόγος, κατά τινας θρύλλους και τι πλαστόν χρυσόβουλον 

διέτριψεν εξόριστος εν Μονεμβασία, τυχών περιθάλψεως και παρηγοριάς 

παρά του αυτόθι οϊκου του 'Αλεξίου Σεβαστιανού. Ό αυτός αυτοκρά

τωρ—ώς ί)έλει ή παράδοσις—ανήγειρε και τον ναόν του Έλκομένου εν 

Μονεμβασία, εν φ «ή σύζυγος» αυτού δι' ιδίων δαπανών έκτισε τον ναόν 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν τώ προμνημονευι)έντι χωρία) 'Απιδιά ') 

της Μονεμβασίας 2). Άλλα και ό επί της ακροπόλεως της Μονεμβασίας 

ναός της 'Αγίας Σοφίας είναι — κατά τινας παραδόσεις — κτίσμα του 

αΰτοκράτορος 'Ανδρόνικου Β' Κομνηνού Παλαιολόγου. Έ ν τούτοις κυ-

κλοφοροΰσιν έν τη ΝΑ Πελοποννήσω και παραδόσεις, αΐ όποΐαι προς-

γράφουσι την κτίσιν και του Έλκομένου και της Αγίας Σοφίας, των 

δυο μεγάλων ναών της Μονεμβασίας, εις τον εΰφυέστατον και ρωμαν-

τικόν, αλλ' οΰχ ήττον άχρεΐον αυτοκράτορα Άνδρόνικον Α' Κομνηνόν 

(1183-1185) 8). Αι τελευταίοι αύται παραδόσεις θα ήδύναντο να θεωρη-

θώσι τυχόν έγκυρότεραι εκείνων, αϊ όποΐαι κτίστην τών δύο μεγά

λων ναών της Μονεμβασίας λέγουσι τον Άνδρόνικον Β'Κομνηνόν Πα-

λαιολόγον. 

Ό ήδη σωζόμενος εν Μονεμβασία ναός του Έλκομένου είναι κτί

σμα — κατά πάσαν πιθανότητα — του ΙΕ'-IÇ"' αιώνος. Έ κ τών μέχρι 

τούδε γνωστών επιγραφικών αυτού μνημείων το άρχαιότατον είναι γε-

γραμμένον επί λίθινης πλακός, ή οποία ήτο άλλοτε εντετειχισμένη επί τί

νος άντηρίδος του μεσημβρινού τοίχου του περί ου ό λόγος ναού. Κατά 

το κείμενον τού επιγραφικού τούτου μνημείου, το όποιον κατά μέγα μέ

ρος έχει συνταχθη έν δεκαπεντασυλλάβοις, ό δικαιοφύλαξ Μονεμβασίας 

Γεώργιος Κουγκύδας 4) κατά το έτος 1538 έπηξε, καταβαλών πολλούς 

κόπους, «στύλους», ήτοι άντηρίδας, δια τον ναόν τού Έλκομένου δ). Το 

') Είναι δ ναός οΰτος άνατολίζουσα βασιλική, ής ή μεν πρώτη ΐδρυσις πρέπει 
ν' άναχθή etc τον Ε'-Θ' αιώνα, ή δέ επισκευή αυτής από ξυλοστέγου είς θ(ολο-
σκεπή εις τον ΙΑ' αιώνα. Έκ τοο αύτοΰ αιώνος προέρχεται και τό πλουσιώτατον εις 
διάκοσμον μαρμάρινον τέμπλον του ναοΰ. Πρβλ. Ά. Όρλάνδον εν «Έπετηρίδι 'Εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Δ' (1927) σελ. 343 κ. έ. Πρβλ. και Μαρίαν Γ. 
Σωτηρίου έν τοις «Λακωνικοΐς», τόμ. Α' (1932) σελ. 29. 

») Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 2, 39, 41, 102, 126. 
•) Αυτόθι, σελ. 104, 160. 
*) Ούτω άναγινώσκω εγώ τό δνομα, ο μακαρίτης Κ. Γ. Ζησίου: Κονιγκνδ(ος). 
*) Πρβλ. Ά,'Παπαοόπον?.ον-Κεραμέα, Διορθωτικά εϊς χριστιανικάς έπιγοαφάς, έν 

χ Γ) Έφημέρίδι του Φωσσικοϋ 'Υπουργείου της Παιδείας, τόμ. ΤΜΓ', τμήμα κλασσικής. 
φιλολογίας, τεϋχ. Σεπτ. 1902, σελ. 432 χ. ε. Πρώτη εκδοσις της επιγραφής υπό Κ. Γ. 
Ζηοίον, Σύμμικτα [απόσπασμα εκ τής «Αθηνάς», τόμ. Γ"( 1,891 )J. Έν 'Αθήναις 1892, 
σελ. 4 κ. έ. Ό αυτός έξέδωκε μετά νέας φροντίδας τήν αυτήν έπιγραφήν έν «Βυζαν· 
τίδι», τόμ. A (1909Ϊ σελ. 116 κ.έ.—Πρβλ. και Νΐκον Α. Βέην, ενθ' ανωτέρω, 'σελ. 1,11,. 
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έργον τούτο—κατά ταύτα—συνετελέσθη βραχύ προ της καταλήψεως της 

Μονεμβασίας υπό των Τούρκων, τούθ" δπερ συνέβη τφ 1540. Προς το 

έτος τούτο, 1540, συμπίπτει ή αρχή νέας περιόδου της ιστορίας τής 

Ιεράς πόλεως. 

"Ηδη άπό του 1464 (αν μή από του 1463) ι) κατεΐχον τήν Μονεμ-

βασίαν οί Βενετοί, μάταιοι δε υπήρξαν επανειλημμένοι αγώνες των 

Τούρκων και άλλων δυνάμεων, δπως άποσπάσωσιν αυτήν από τής Γαλη

νότατης Δημοκρατίας. Κατά τα ετη 1537-1539 το Ναΰπλιον και ή Μο

νεμβασία, αί μόναι τότε υπολειπόμενοι Βενετικά! κτήσεις εν Πελοπόν

νησο), άντέστησαν έρρωμένως και νικηφόρως εις τας επιθέσεις των 

Τουρκικών στιφών, ων ήγείτο δ Κασίμ Πααάς. Άπετελεΐτο ή φρουρά ') 

αμφοτέρων τών προειρημένων πόλεων κατά μέγα μέρος εξ Ελλήνων* 

ούχ ήττον και οί λοιποί μάχιμοι εκ τών "Ελλήνων Ναυπλιεων καΐ Μο-

νεμβασιωτών, οί μή κατατεταγμένοι εϊς τας φρουράς, συνηγωνίσθησαν 

άπεγνωσμένως ύπό τήν σημαίαν του βΑγίου Μάρκου, δπως τα πάτρια 

αυτών Ιδάφη μή περιέλθωσιν εις χείρας τών απίστων. Έ ν τούτοις περί 

τας αρχάς του 1540 ή Βενετία ήναγκάσθη να συνάψη ουχί έ'ντιμον 

προς τους Τούρκους είρήνην, κ α θ ' ην εμελλον να εκχωρηθώσιν είς εκεί

νους τό τε Ναΰπλιον και ή Μονεμβασία. Δια τους κατοίκους τών πό

λεων τούτων, οί όποιοι κατά τήν αμέσως προηγηθεΐσαν περίοδον ειχον 

y.aì ύλικ« αγαθά και ψυχάς θυσιάσει υπέρ τής Γαληνότατης Δημοκρα

τίας, ή επονείδιστος ειρήνη αυτής μετά τής 'Υψηλής Πύλης άπετέλει 

πλήγμα θανάσιμον. Προέκειτο πλέον εις τους Ναυπλιεϊς και τους Μο-

νεμβασιώτας το δίλημμα ή να ζήσωσιν υπό τους μισητούς Τούρκους, 

κ α θ ' ών τε'ως επί μακρόν εΐχον άγωνισθή, ή να εγκαταλίπωσι τα φίλα 

πάτρια Ιδάφη. Κατ' εντολή ν τής Βενετικής Αυθεντίας ό Θωμάς Μο-

τζενίγος, ό τότε κατά θάλασσαν γενικός καπετάνος, άνεκοίνωσεν έπιτη-

δείως είς τους Ναυπλιεΐς και τους Μονεμβασιώτας τους δρους τής μεταξύ 

τών "Οθωμανών και τής Βενετίας συναφθείσης ειρήνης* συγχρόνως δέ, 

διαλαλών τό ubi bene, ibi patr ia 3 ), διεδήλωσεν είς τους τόσον αίσχρώς 

προδοθέντας Ναυπλιεϊς και Μονεμβασιοότας τήν διάθεσιν τής Γαλη

νότατης Δημοκρατίας, υπως έγκαταστήση αυτούς είς άλλας Βενετο-

*•) Περί τής χρονολογίας ίδέ προ παντός W. Miller, The Latins in the Le
vant, σελ. 466 (ελληνική διασκευή Σ, Π. Λάμπρου, τόμ. Β', σελ 193).—Βραχύ Χρο-
νικον (παρά Σ. II. Λάμπρο)-Κ.Άμάντω, ενθ' ανωτέρω, σελ. 19»0-91) λέγει: «[«T^Joß 
(1463/4). "Ελαβον οί Βενετικοί τήν Μονοβασίαν απέ τήν κεφαλήν, τήν δπερ έβάστα 
κύρ Μανουήλ ό Παλαιολόγος». 

2) Και πολλοί 'Αλβανοί, κατά μέγα μέρος έξηλληνισμένοι, ανήκον τότε είς τας 
φρουράς Ναυπλίου καί Μονεμβασίας. 

8) Πρβλ. Ρ Partita, Historie Venetians. Τόμ. Α', Έν Βενετία 1073, σελ. 
451-453. 
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κρατουμένας χώρας, δπου θ α ήδύναντο να ζήσωσιν ασφαλέστεροι απα

τών Τουρκικών επιθέσεων. Έ ν Ναυπλίω, δτε εγνώσθησαν οΐ δροι της 

Τουρκοβενετικής συνθήκης, ήρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τών επιχω-

ρίων μερίς, ή οποία απέβλεπε να τάξη την πόλιν υπό το σκήπτρον τον 

αύτοκράτορος Καρόλου Ε' της Γερμανίας· τοΰτο προς τοις άλλοις ήνάγ-

κασε την Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν να επίσπευση κατά το δυνατόν τήν 

εκπλήρωσιν τών προς τήν Ύψηλήν Πΰλην δυνάμει της συνθήκης ανει

λημμένων υποχρεώσεων αυτής. Ά ρ χ ή θ ε ν έπεδίωκεν ή Βενετία να μετοί

κιση τους Μονεμβασιώτας εις τα Κύθηρα. Άλλα κατά τής τοιαύτης με

τοικήσεως αντέδρασαν μάλιστα ό μητροπολίτης Μονεμβασίας Μητροφά

νης και ό Γεώργιος κόμης ό Κορίνθιος '), ό όποιος παρά το επώνυμο.ν 

αύτοΰ ήτο και αυτός τέκνον τής αυτής πόλεως. Του προμνημονευθέντος 

μητροπολίτου περιεσώθη «παρακίνησις προς τον λαόν», συνταχθείσα βρα

χύ μετά τήν γνωστοποίησιν τής αποφάσεως τής Βενετικής Κυβερνήσεως, 

όπως εκχώρηση τήν Μονεμβασίαν εις τους Τούρκους και μετοίκιση τον 

επιχώριον πληθυσμόν εκείνης εις Κύθηρα. Δυστυχώς ή όντως πα&ητική2) 

«παρακίνησις προς τον λαόν» αύτη, ή οποία συνοδεύεται και δι" ύπο-

γράμματος του Γεωργίου κόμητος του Κορινθίου, παρεδόθη εις. ημάς με

τά χασμάτοον και άλλως ουχί εν καλή καταστάσει. Παραθέτω ενταύθα 

το συγκινητικόν κείμενον, σιωπηλώς ένιαχοΰ διορθών — έ ν τω μέτρω 

του επιτετραμμένου—τήν άνώμαλον φράσιν αυτού: 

«Μητροφάνους άρχιερέως Μονεμβασίας, παρακίνησις προς τον λαόν. 

Οΐμαι μεν υμάς, ώ φιλόχριστοι και φιλόθεοι Χριστιανοί και λίαν 

πιστότατοι τής πολυμνήτου ημών αυθεντίας, ή τής γεγενημένης ειρήνης 

αγγελία ως και ημάς αυτούς κατέλαβε και διέθηκε τάς ψυχάς* ως οί 

δύο γαρ τζαούσιοι ενταύθα παραγενόμενοι εξεΐπον, ότι παρά τού άσε

βους Τούρκου απεσταλμένοι είσίν τού άποδιώξαι ένεκα εκ παντός τόπου 

τής εκλαμπροτάτης ημών αυθεντίας όσους civ πειρατάς εύρωσιν επί τού

των και άποπέμψωσιν αυτούς έν τή Αφρική, τής ειρήνης τέως δή γενβ~ 

μένης, ώς μή ώφελεν επί γαρ ήμέτερον κακόν γέγονε....Καί μή θέλουσα 

ή γαληνότατη και φιλεύσπλαχνος μήτηρ ημών, φημί δε τήν θεοφύλακτον 

αύθεντίαν, ελεεινή τή ψυχή παρεχώρησε μεν τού λαβείν εκείνον τον 

αθεον τάς πόλεις αύτάς [=Μονεμβασίαν και Ναύπλιον] ούτω κενάς, ημάς 

δε απαντάς εις τα Κύθηρα έπανάξειν τε και μετοικήσειν. Ταύτα μεν ά-

κούσαντες παρά τε άθεων τούτων τζαουσίων και παρ3 άλλων πολλών 

') Περί τού ανδρός πρβλ. Μ. Vogel- V. Gardthausen, Die griechischen 
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. Έν Λειψία 1909, σελ. 78 και τήν 
αυτόθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν (πρόςθες και Ά. Μσνστοξνδην, «Έλληνομνήμων», 
τόμ. Α', 1843-53, σελ. 336 κ.έ. Κ. Ν. Σάθαν, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 139 κ.έ.)· 

2) Φράσις τοΰ Ά. Μονοτοξύδον, «Έλληνομνήμων» τόμ. Α'( 1843—53) σελ. 336. 
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των άξιας ώδε άφικόμένων, επι την κεφαλήν κόνιν ρραμεν και σπαρατ-

τόμενοί τε τάς παρειάς και τας τρίχας τηλοΰντες εστένομεν ύποβρύχεια. 

Οΐμοι τίς δώσει ύδωρ τη κεφαλή μου και τοις βλεφάροις μου πηγήν 

δακρύων και κλαΰσομεν τήν πάγκοινον συμφοράν ; Οϊμοι των συμβάντων 

ένεκα' εν απώλεια γαρ τα ημέτερα. Κα! γάρ ην παρελαβομεν ήδη παρά 

twr πρόγονων ημών φίλην πατρίδα, αμαρτάσί, φευ, ημετέραις, άπωλέσα-

μεν. Ουκ ετι δή πόλις ημών, συκ ετι, ήν βασιλείς ίδρύσαντο και πα-

τρίάρχαι συνεστ^σαντο και συνοδοί αγίων πατέρων έκλεισαν. 'Απόλιδες 

δήτα ήμέΐς και απάτριδες· και τίς ταύθ ' ύπομέΐναι δυνήσεται, ποθεινής 

γενέσθαι πατρίδος Ιξόριστον; τίς ύποδέξάσθαι δυνηθείή εν τη αΰτοΰ 

οικία μιαιφόνους και ασεβείς Τούρκους; Ουδείς ούτως ουδείς, άλλα κρεΐσ-

σον συν τη* πατρίδι {ίανεΐν. Τίς λιθϊνην έχων καρδίαν εξελΟεΐν βουλή-

σεται ; ΤΑρ* οΰκ ακούσει της φωνής έλκομένον Χριστού, βοώσης μέγα, 

λαός μου που πορεύεσθε ; που δ' άπελθεΐν γε τολμάτε, τον εμόν περι-

καλλή και θεόδμητον αφέντες ναόν, τον γέμοντα δόγματα ευσέβειας διδα

σκάλων, σπήλαιον ανόμων ληστών; Ταΰια μεν ολοφυρόμενος, στενάζων 

και μεταξύ δδυρόμενος παντι δήμω τα λύπης γέμοντα γράμματα εξέπεμ

ψα, ου παρά ψυχής χάριν. Τίς γαρ αν λόγος εύρεθείη τοσαΰτης συμφο

ράς ιατρός ; 'Αλλ' ίνα πάσαν ό'κνον αφέντες άναλάβητε τους κόπους, οΰς 

υπέρ τής πατρίδος ανελάβετε, και μη άνασχήσθε άποσβεσθήναι κα! τήν 

πίστιν, ην έχετε υπέρ της θεοδοξάστου ημών αυθεντίας και μή περιίδητε 

τήν πόλιν ημών. Τί ουν ποιήσαντες περισώσεσθε ταυτην, ού δέεσθε πάν

τως μα&εϊν, αλλ' αυτό το Πνεύμα το "Αγιον ΰμίν ύποθήσεται. Πλην 

τοΰτο άναμιμνησκομεν, δτι τάχους χρεία εστίν του άποστεΐλαι άνδρας 

Ικανούς εν τη υψηλοτάτη ημών αυθεντία, λήψομένους χάριν του άπελ

θεΐν ημάς γούν εν άλλω τινι τόπφ, α μή γένοιτο Κύριε, και μή ες 

τα Κύθηρα, επε! ανιαρός ό τόπος κα! λιμώδης τε και πετρώδης κα! 

διψώδης τα μάλιστα, κα! το χείρον, ού βέβαιος* κα! μετά των άλλων 

κα! τοΰτο δή μείζον πάντων κακόν το εις παροικίαν πεσεΐν. ΕΙ 

γαρ κα! μή κατ' αρχάς οί π ά ν τ ' ελεύθεροι γε ημείς, αλλ' ονν οι παί

δες ήμων έπ! τόν τε έπειτα αναμφιβόλως πεσοΰνται, μέλλοντες τοις εκεί 

παροίκοις γάμω νομίμω διαζευχθήναι. Τίνα δε τόπον ζητήσομεν, εΐποιτε 

κατά τήν τών πολλών αρίστων ανδρών γνώμην συμβουλεύομεν κα! ημείς 

τήν τών Κορφών. Επιτήδειος γαρ πάσιν ήμΐν ό τόπος εκείνος, 6 πολ-

λάς οδούς έχων προς το ζήσαι ήμας άνευ καμάτων πολλών. 'Εκλέξατε 

ούν δσον τάχος προ της έξελεύσεως ημών ους αν άξιους άνδρας δοκεΐ... 

σύν τούτοις δέ έστω κα! ό πάντα άριστος κύριος Γεώργιος ό Κορίνθιος, 

ικανός ων έργο.) κα! λογφ τα μέγιστα ημάς ώφελήσαι.. . Σπεύσατε δή 

κατά τάχος' ού γάρ υπέρ χρημάτων, ούχ υπέρ δόξης, ούχ υπέρ άλλου 

τινός πολεμούμεθα, αλλ' υπέρ του προπατορικού κτήματος, της προςφι-

λεστάτης πατρίδος' άλλα τήδε το αίμα υμών εκχύσατε ταύτης ένεκα. 



2 τ ή τ ε φιλοπάτριδες, αδελφοί, καΐ τα εικότα ποιήσατε θελήματι του με

γαλοπρεπούς ημών ήγεμόνος *)• άντιστάΦητε τοις πόλέμιοις και μη ώς 

κατάδικοι γε υποχωρήσετε ' μείνατε εν τη πατρίδι οι καλοί του ΈΧκο-

μένου Χρίστου άγωνισταί, μη άκηδιάσητε . . . 

Συναινοΰντος και εμού Γεωργίου κόμητος του Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ , ό ημέτε

ρος δεσπότης τα α ν ω ϋ ε ν είρημένα γέγραφε» 2 ) . 

Το ανωτέρω κείμενον μεταφέρει ημάς εις δντώς Αλιβέράς ημέρας της 

μεγάλης Μονεμβασίας· έχει τούτο συνταχΟή, δτε μεταξύ των επιχώρίθ)ν 

κατοίκων αυτής, εν κρισίμωτάταις στιγμαΐς, ουδεμία ενιαία άπόφασις περί 

τ ω ν πρακτέων επεκράτει. Ώ ς βλέπει ό αναγνώστης, δ άρχιερεύς Μο

νεμβασίας Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς και ό Γεώργιος κόμης ο Κορίνθιος, άνδρες 

γενναίοι και φιλοπάτριδες, προτείνουσιν προ παντός και ενοπλον κατά τ ω ν 

απίστων άντίστασιν υπέρ της πόλεως, ή οποία επί αιώνας υπήρξε προ-

πΰργιον τής Χριστιανοσύνης και του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ 8 ) . Έ ξ α ι ρ έ τ ω ς συγκι

νεί ημάς ή π ρ ο τ ρ ο π ή προς τους Μονεμβασιώτας, δπως ώς καλοί του 

'Ελκομενου άγωνισταί άντιστώσι κατά των ε χ θ ρ ώ ν και μή ά π ο χ ω ρ ή -

σωσι δίκην κ α τ α δ ί κ ω ν εκ τής πατρίδος. ' Ιδιαιτέρως άξια προσοχής ε ίναι 

τα εν τη ημετέρα «παρακινήσει προς τον λαον» τής Μονεμβασίας μετά 

τίνος ΰπερηφανίαζ λεγόμενα περί του αΰτόίΗ περικαλλονς και υεοδμήτον 

ναον του 'Ελκομενου *). 

Έ ν τούτοις ή έξέλιξις τής καταστάσεως άπέδειξεν, δτι άστοχος θ α 

ήτο τυχόν ένοπλος άντίστασις τ ώ ν Μονεμβασιωτών εναντίον τών επερ

χομένων προς κατάληψιν τής ιδίας αυτών πόλεως Τούρκων. 

Μ ε τ ' ανέκφραστους δισταγμούς, πιεζόμενοι υπό τών π ρ α γ μ ά τ ω ν , 

βαρΰι)υμοι, απεφάσισαν οι περισσότεροι τών Ναυπλιε'ων και τών Μονεμ-

') Toö Ελκομενου Χρίστου, τοΰ πάτρωνος της πόλεως. 
2 ) Deliciae eruditorum seu veterum anecdotum opusculorum collectanea 

Io. Lamius collegit, illustravit, edidit. Τόμ. I E ' [—Çabrielis Seberi et allio-
Graecorum recentiorum epistolae). Έν Φλωρεντία 1744, σελ. 200-205—77. Χιώτον, 
Σειράς Ιστορικών απομνημονευμάτων, τόμ. Γ'. Έν Κέρκυρα 1863, σελ. 107 κ. ε.— 
"Επί μέρους εξεδόθη το ανωτέρω κείμενον και υπό Κ. Ν. ΣάΟαν, Τουρκοκρατούμενη 
'Ελλάς. Έν 'Αθήναις 1869, σελ. 126 κ. έ.—Πρβλ. και Ά. Μουοτοξύδην, ενθ'ανωτέρω, 
σελ. 336. Ά. Μηλιαράκην, ΟΙκογένεια Μαμωνα, σελ. 51. Α. Σ. Βροκίνην, Ή περί τα μέσα 
του I T ' αιώνος έν Κέρκυρα άποίκησις τών Ναυπλιέων κα'ι τών Μονεμβασιέων. Ιστο
ρική πραγματεία. Έν Κέρκυρα 1905, σελ. 9. W. Miller, ενθ' ανωτέρω, σελ. 510 (έλλην, 
διασκευή Σ. Π. Λάμπρου, Τόμ. Β', σελ. 254). Άθηναγόραν Παραμυθίας και Φιλιατών, 
Ινθ' ανωτέρω, σελ. 19.—Ή ανωτέρω ύφ* ημών άνατύπωσις τοΰ κειμένου εγένετο κυ
ρίως έπι τη βάσει τής εκδόσεως τοΰ 1744, ληφθείσης ύπ* όψιν και τής ύπό 77. Χιώ· 
του, ενθ' ανωτέρω, δημοσιευθείσης παραλλαγής. 

3) Πρβλ. και Ά, Μηλιαράκην, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 51. 

*) 'Ανωτέρω, σελ. 62, στίχ. 14—15. 
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βασιωτών να εγκαταλίπωσι τάς ιδίας αυτών εστίας και να μετοικήσωσιν 

εις βενετικας κτήσεις. "Οθεν τη 20 'Ιουνίου 1540 ύπέβαλον εις τον Θω-

μαν Μοτζενΐγον κοινήν άναφοράν, περιλαμβάνουσαν μεταξύ των άλλων 

επτά άρθρα, ατινα άπέβλεπον είς τους δρους του εποικισμού αυτών είς 

ά'λλας κτήσεις της Βενετίας. Η μ ά ς ενδιαφέρει Ιδιαιτέρως ό δρος εκείνος, 

κ α θ ' δν χάριν μείζονος ασφαλείας δι' Ιδιαιτέρου πλοίου, υπό την συνο-

δείαν τών οικείων κληρικών #α μετεκομίζοντο τα Ιερά σκεύη καί αϊ Ιεραϊ 

εΙκονες των "Ελλήνων εκ Ναυπλίου καί Μονεμβασίας είς τους τόπους εκεί

νους, δπου ούτοι εμελλον να εϋρωσιν νέας εστίας *). OÎ Μονεμβασιώται 

κατώρθωσαν ν'άποφύγωσι την είς Κύθηρα μετοικεσίαν2), την οποίαν—ως 

ελέχθη—επεδίωκεν μεν ή Βενετία, απέκρουσαν δε ουχί άνευ λόγου σΟενα-

ρώς ό μητροπολίτης Μητροφάνης καί ό Γεώργιος κόμης ό Κορίνθιος s). 

Όπώςδήποτε τον Νοέμβριον του 1540 κατέπλευσαν Βενετικά πλοία τόσον 

εις το Ναΰπλιον δσον καί εις την Μονεμβασίαν, δπως παραλάβωσι τας 

φρουράς, τα πολεμικά σκεΰη καί τα πυρομαχικά των είς τους Τούρκους 

παραδοτέων κάστρων τούτων. 4) Πρβλ. δσα σχετικώς λέγει σημείωμα περιε-

χόμενον εν τω υπ ' αριθ. 220 χειρογράφω της 'Αγιορείτικης μονής του 

Κουτλουμουσίου, το όποιον στενώτατα συνδέεται προς την Μονεμβασίαν-5): 

«,αφμ', νοεμβρίω μηνί ά'γοντι κα', ημέρα Κυριακή, τη εορτή τών είςο-

δίων τής ύπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, παρέδωκαν οί Βε

νετικοί την πόλιν του Ναυπλίου είς χείρας του αύθεντος του Κασίμ-

πασια. Ού το πολύ έν μέσω, εν τω αύτφ ετει, είς τ ά ς κ δ ' τ ο ύ άνω εΐρη-

μενου μτγνος Νοεμβρίου, παρέδωκαν καί την πόλιν Μονεμβασίαν, ημέρα 

Δ', ώρα α' τής ημέρας 6) τοϋ αύθεντος Τιανίσ μπει σοΰμπαση* καί ύπετά-

γησαν αύται αί δύο πόλεις αί άνω είρημέναι τω μεγάλο) βασιλεί, τω αύ-

1) Πρβλ. Λανρέντιον Σ. Βροκίνην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 10. 
2) Μόνον ολίγοι Μονεμβασιώται μετφκησαν τότε οικεία βουλήσει είς Κύθηρα, εξ 

ών οϊ πλείστοι προσωρινώς. 

*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 61 κ. ε. 

*) Πρβλ. Κ. Hopf, ενθ' ανωτέρω, τόμ. Β', σελ. 170. W. Miller, ενθ' ανωτέρω, 
σελ. 509 κ. έ. (ελληνική διασκευή ύπό Σ. Π. Λάμπρου, τόμ. Β', σελ. 254). 

") Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 40, 45 κ. έ. 
β) Προς την χρονολογίαν τοϋ σημειώματος τούτου περί τής καταλήψεως τής Μο· 

νεμβασίας^ύπό τών Τούρκων συμφωνοϋσι καίάλλαι πηγαί, ιδίως Βραχέα Χρονικά* πρβλ. 
τήν εκδοσιν τούτων υπό Σπ. Π. Λάμπρου - Κ. 'Λμάντου, σελ. 536, H44-45, 2396, 266*, 
43*-5, 6713, 721 4 1-1 4 3, («... έλαβεν ό τζαούσιος τή Μονεμβασία από τάς χείρας τοϋ αύ-
τοϋ αύθεντος τοΰ [Άλισάνδρου] Κονταρή, τοΰ βίτζε γενεράλε* ήν δε ποδεστάς Γκαρ-
τζόνης...») 7538-76*2, 84*0-41. Τινά Βραχέα Χρονικά παρά Σ. Π. Λάμπρω · Κ.Άμάντφ 
(ενθ* ανωτέρω, σελ. 3436-37, 394 9-δ 0, 86δ8-63, 91") παρέχουσιν έσφαλμένας χρονολογίας 
περί τής π ρ ώ τ η ς καταλήψεως τής Μονεμβασίας ύπό τών Τούρκων, ήτοι εκείνης 
περί ής πρόκειται ενταύθα. 
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τω καιρώ, σουλτάνω Σολαϊμάνη, καΐ ή κ τ α ι «πας ό Μωρέας εις [υπό] μι£ 

χειρί και εμονάρχησεν άμα» *). 

Μετά της Βενετικής φρουράς κατέλιπον την Μονεμβασίαν τότε, 

κατά Νοέμβριον του 1540, και πολλοί επιχώριοι αυτής εκ των επιθυ

μούντων να ζήσωσι και περαιτέρω υπό τους Βένετους2). Μεσοΰντος δε 

του 1541 βενετικά πλοία, επίτηδες εΐς Μονεμβασίαν και Ναΰπλιον άπο-

σταλέντα, παρέλαβον εκ των δυο τούτων πόλεων και αλλάς μάζας ανδρών, 

γυναικών και παιδιών, ίνα μεταφέρωσιν αύτας είς διαφόρους βενετοκρα

τούμενους τόπους8). "Οπως δε κατά τάς ημέρας ημών οι εκ Θράκης και 

Μικρός Ασίας "Ελληνες και λοιποί Χριστιανοί κατ' άκολουΟίαν της 

μεγάλης Καταστροφής τοΰ 1922 κατέλιπον τάς πατροπαράδοτους αυτών 

εστίας συναποκομίζοντες κατά το δυνατόν και τα ίερα αυτών κειμήλια, 

το αυτό έπραξαν κατά την από Νοεμβρίου 1540 μέχρι Αυγούστου 1541 

περίοδον και οί εκ Ναυπλίου και Μονεμβασίας πρόσφυγες. Είχον άλλως 

τε οΰτοι ήδη προηγουμένως είδικάς συμφωνίας μετά τών Βενετικών αρχών 

συνάψει έν σχέσει προς τα Ιερά αυτών κειμήλια (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 64). 

Άλλα και οί Βενετοί έγκαταλιπόντες την Μονεμβασίαν και το Ναΰ

πλιον—συμφώνως προς τήν συνθήκην, ην είχον συνάψει μετά τών Τούρ

κων — συναπεκόμισαν ουχί μόνον πολεμικόν ΰλικόν, άλλα καί παντοία 

άλλα σκεύη και δη και τους κώδωνας τών εκκλησιών *). "Αξιον προσοχής 

είναι, δτι ουδέν τών νυν σωζόμενων έν τω ναώ τοΰ Έλκομένου τής Μο

νεμβασίας κειμηλίων είναι μεμαρτυρημένως άρχαιότερον τοΰ 1540/1541. Φαί

νεται, δτι πάν άξιόλογον φορητόν τοΰ μητροπολιτικοΰ τούτου ναοΰ συναπε-

κομίσθη τότε εΐς τήν ξένην υπό τών Μονεμβασιωτών φυγάδων, οϊτινες άπε-

τέλουν προφανώς τήν απόλυτον πλειονοψηφίαν, παραβαλλόμενοι προς τους 

οίκοι παραμείναντας. Είναι δε γνωστόν, δτι καταλυθείσης τής πρώτης εν 

Μονεμβασία μακράς Βενετοκρατίας, κατά τα προειρημένα τω 1540, οί εξ 

εκείνης φυγάδες έζήτησαν και εΰρον δσυλον κατ9 εξοχήν εις Κρήτην, Κΰ-

προν, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν και Κέρκυραν. Έ ν ταΐς νήσοις ταΰταις, ιδία 

δε εν Κέρκυρα, διεκρίθησαν πολλαχώς οί Μονεμβασιώται έν τή υπηρεσία 

>) Μ. Γεδεών εν «Εκκλησιαστικό Άληθεία», τόμ. Γ' (1883/4) σελ. 203. Το αυτό 

σημείωμα μετά τινον παραλλαγών και παρά Σπ. //. Λάμπρω-Κ. 'Άμάνκο, Ινθ' ανω

τέρω, σελ. 28 1 3 - 1 9 , πρβλ. και σελ. ις (ή έκδοσις Μ. Γεόεών είναι εν τισι σημείοις ορ

θότερα). 
2) Πρβλ. και δ,τι σχβτικώς λέγουσι Βραχέα Χρονικά, έκδ. Σπ. Π. Λάμπρου · Κ. 

Άμάντον, σελ. l l 4 S - 4 e («και όσοι ήθελαν Ναυπλιώται και Μονεμβασιώται άπήλθον μετά 

τών Βενετικών ot άλλοι δε έμειναν έν τχ\ ιδία πατρίδι αυτών»), σελ. 721*3-144 ( « κ α ϊ έκ 

ιοΰ λαοΰ oi μεν έξέβησαν, oi δέ έμειναν»), 753S-76-M, 866ΐ-«3 (« 0ί μεν τών κατοίκων 

συναπήλΟον τοις Βενετοΐς, . . . oi δέ εμενον έν τ^ πατρίδι αύτών>). 
3) Πρβλ. Λ. Σ. Βροχίνην, έ'νθ' ανωτέρω, σελ. 10. 

«) Πρβλ. Βραχέα Χρονικά, έκδ. Σ. II. Λάμχρον-Κ.'Αμάντον, σελ. 1146-4^72138-140, 

76*0-43̂  86«ι-«2, 

5 
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της Βενετικής αυθεντίας, και μάλιστα ως στρατιώτα*, ήτοι ψιλοί ιππείς, 

άλλοτε μαχητά! κατά των εχθρών, άλλοτε φρουροί των κτήσεων αυτής. 

'Αλλ' έκτων είς βενετοκρατουμένας χώρας διασπαρέντων μετά το 1540 Μο

νεμβασιωτών πολλοί επέστρεψαν βραδΰτερον *) πάλιν οϊκαδε, ούτω δε και 

άλλως ηύξήθη καΐ πάλιν ό ελληνοχριστιανικός της πόλεως πληθυσμός, ό 

οποίος μετά την διασποράν του προειρημένου έτους ως και την του 1541 

είχε καταστή μηδαμινός 2). Κατά την πρώτην Τουρκοκρατίαν εν Μονεμβασία 

(1540—1690) το αυτόθι έλληνοχριστιανικόν στοιχεϊον ήτο γενικώς Ισχνότε-

ρον ή κατά την ύπερεβδομηκονταπενταετή περίοδον έκείνην, καθ' ην το 

πρώτον κατείχετο ή πόλις υπό τών Βενετών (1464—1540). 

"Όπωςδήποτε μετά τών εκ Μονεμβασίας φυγάδων διεσπάρησαν τφ 

1540/1541 πολλαχοϋ και διάφορα κειμήλια τών αυτόθι Ιερών και δή του 

ναοΰ του Έλκομένου. "Αν τινά τών κειμηλίων τούτων επέστρεψαν καί πά

λιν είς την Μονεμβασίαν, περιπελομένων τών ένιαυτών, δέν δΰναμαι να βε

βαιώσω. 'Ανωτέρω, σελ. 57 κ. έ., παρεδέχθημεν εν τω μητροπολιτικό) ναφ τής 

Μονεμβασίας την ΰπαρξιν νεωτέρας εικόνος του Έλκομένου, άντικαταστη-

σάσης την υπό του αΰτοκρ. Ίσαακίου 'Αγγέλου άπαχθεΐσαν περίφημον εΐ-

κόνα του αύτου θέματος. Τί άπέγεινεν ό νεώτερος ούτος Έλκόμενος μετά 

την διασποράν τών Μονεμβασιωτών κατά τα ετη 1540—1541 ; Παρελήφθη 

υπό τών φυγάδων ή εκρατήθη υπό τών ολίγων εκείνων Μονεμβασιωτών, 

οι όποιοι δεν εστερξαν να καταλίπωσι τάς εστίας αυτών, μεταβληθείσας εις 

σουλτανικός κτήσεις; "Αν ό νεώτερος Έλκόμενος κατά την διασποράν τών 

Μονεμβασιωτών τω 1540/1541 άπεσπάσθη εκ του ομωνύμου αυτοί) ναοΰ, 

τίνες υπήρξαν αί τΰχαι αυτοΰ εν τη ξένη; Είς τα ερωτήματα ταΰτα ασφα

λείς απαντήσεις δεν διαθέτω. Κλίνω προς την εκδοχήν, δτι οι Μονεμβα-

σιώται φυγάδες τών ετών 1540/1541 συναπεκόμισαν καί το κατ' εξοχήν 

παλλάδιον τής ιδίας αυτών πατρίδος, την νεωτέραν εικόνα τοϋ Έλκομένου* 

αυτή δε—θέλω να πιστεύω—μετηνέχθη εις Κέρκυραν, όθεν ουδέποτε θα επε

στράφη εις Μονεμβασίαν 3). 

Οι Τούρκοι, γενόμενοι ύφ9 ας περιστάσεις προεξεθέσαμεν κύριοι της Μο

νεμβασίας, τον μεν επί τής ακροπόλεως αυτής μεγαλοπρεπή ναόν τής 'Αγίας 

Σοφίας μετέτρεψαν ε'ις τζαμί *), άλλα τον εν τη κάτω πόλει ναόν του Έ λ -

») "Ηδη τινές προ τοΪ3 Νοεμβρ. 1544. Πρβλ. εγγραφον παρά Κ. Ν. ΣάΟα, Docu
ments inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age. Τόμ. H'. Έν Πα-
ρισίοις 1888, σελ. 395-7. 

2) Πρβλ. 77. Χιώτην, ενΟ' ανωτέρω, τόμ. Γ', σελ. 100 κ. έ., 106 κ, ε. Λ. Σ. Βρο-
χίνην, Ivd' ανωτέρω, σελ. 5 κ. ε. W. Miller, ενθ' ανωτέρω, σελ. 482 κ. έ·, 509 κ. έ., 
568 κ. Ι. (ελληνική διασκευή Σ. 77. Λάμπρου, τόμ. Β', σελ. 218 κ. έ., 254 κ.έ. 331) καί 
τήν αυτόθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν. 

3) Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 82. 
*) Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμ-
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κομένου δεν απέσπασαν από της χριστιανικής λατρείας. Έχομεν δε πλείστα, 

χρονολογικώς μεταγενέστερα του έτους 1540 γραπτά μνημεία, εν οΐς γίνεται 

λόγος περί τού" ναοΰ του Έλκομένου ως εν ενεργεία μητροπολιτικού ναοΰ 

της Μονεμβασίας. Έ κ δε των γραπτών τούτων μνημείων μνημονεΰομεν και 

πάλιν τα εν τω υπ' αριθ. 220 κώδικι της 'Αγιορείτικης μονής του Κουτλου-

μουσίου σημειώματα, ων το υπό χρονολογίαν 18 Νοεμβρίου 1626, λέγει: 

«έχειροτονήθη ιεροδιάκονος καγώ 'Ιωάννης ό Λικίνιος ο υίός 'Ανδρέα του 

Λικινίου του και έξάρχου υπό χειρός του παναγιωτάτου μητροπολίτου Μο

νεμβασίας κυρ Νεοορύτου πριυτη του λειτουργία καΐ χειροτονία εν τω ναω 

της μητροπόλεως ημών είς τον Έλκόμενον» ')· "Ετερον σημείωμα του αυ

τού κωδικός αναφέρεται εις τον επί Οικουμενικού Πατριάρχου Τιμοθέου Β ' 

( 1612—1021) μητροπολίτην Μονεμβασίας Ίερεμίαν 2). «Αυτός δ μητροπο-

χίτης — λέγει το σημείωμα — είχεν ένα άδελφόν επίσκοπον Λονταρίου3), και 

αυτός ό μητροπολίτης ήτονε πάντα εις την Καλαμάτα και έγραφότανε Μο

νεμβασίας και Κορώνης, και ή Κορώνη και ή Καλαμάτα του έδιδαν με

γάλη ζήτια4) από όλα* και οι Μονεμβασιώται επαραπονεΰτησαν νάρθη 

να στέκη μέσα στην μητρόπολιν, και σαν ήρθεν εγυρεψε να του δίδουν ζή

τια, και τότες να στέκη, δτι ετζη δεν ημπορεί να στέκη. "Ετζη με πολλά φα-

βόρε 5 ), όπου είχε Νταρμαριάνους 6) και Χρυσίδες 7) έκάμασι νάν του δί

δουν έναν άσπρο ζήτια το σπήτι να σίέκη- και από τότες ενομεΰτη ή ζή

τια "). * Ακόμη είς τον καιρόν του αυιον μητροπολίτου, αυτός με τον κα-

βασίας. σελ 159 κ. έ. και τήν αυτόθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν (πρόςθες και Μαρίαν 
Γ. Σωτηρίου, ενθ' ανωτέρω, σελ. 2δ, και είκ. 5). 

') Μ. Γεδεών έν TQ «Εκκλησιαστική Άληθεία», τόμ, Γ' (1883 4) σελ. 202. Σ. 
Π. Αάμχρον, 'Ιστορικά μελετήματα. Έν Αθήναις 1884, σελ. 121 (όπου αντί: Έλκό
μενον κείται : ε λ κ·όμ ον). 

') Πρβλ. 'Ιεζεκιήλ Βελανώιώτην έν τφ «Ίερφ Συνδέσμω», έτος ΙΑ', περίοδος, 
Β', αριθ. 70 (Ι 'Απριλίου 1903) σελ. 14. ΆΟηναγόραν Παραμυθίας καί Φιλιατών, Ή 
μητρόπολις Μονεμβασίας. Έν 'Αθήναις 1930, σελ. 21 κ. έ. 

3) — Λεονταρίου (του τέως δήμου Φαλαισίας της Αρκαδίας). Πάντως ό περί 
ου ό λόγος επίσκοπος επισήμως δεν έκαλεϊτο : Λονχ α ρ ί ου. 

*) = ζητεία —η ενιαυσία άπόδοσις έ*άστης οικογενείας προς τον ίεράρχην. 
>) ίταλιστί : favóre (γαλλιστί : faveur)=euvoia, εύμένεια, άλλα καί προστασία 

στήριγμα, βοήθεια, επικουρία (προς τάς τελευταίας αύτας εννοίας συμπίπτει ανωτέρω 
ή χοήσις τΐ& λέξεως), 

β) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 41, καί κατωτέρω, σελ. 68: ό Ν τ άρμα ρ ο (ς). Είναι ol 
Ντ α ρ u α ο ιανο ι έπίσημον γένος της Μονεμβασίας, εξ ου καί ό περιβόητος λόγιος 
καί βιβλιογράφος 'Ανδρέας Δαρμάριος (οΰτω καθ' έλληνισμόν αντί Νταρμάρος), 
περί οΰ ίδέ Μ. Vogel-V. Gardthausen, ενθ' ανωτέρω, αελ. 16 καί την αυτόθι σημει
ουμένην βιβλιογραφίαν (πρόςθες είς αυτήν καί Νϊκον Ά. Βεην, ενθ' ανωτέρω, οελ. 89). 

7) Έπίσημον γένος της Μονεμβαβίας, άλλως καί Χρνοοί. 
8) Έν τφ ύπ' αριθ. 220 κώδικι της 'Αγιορείτικης μονής του Κουτλβυμουβίου κεί

ται καί γράμμα του Οίκουμ. Πατριάρχου Τιμοθέου Β', άπολυθέν uiv κατά μήνα Αΰγου· 
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λόγερον τόν Νταρμάρο ') άνοίξασι τα κηβούρια των βασιλέων όποντασιν 

όμορφα με τϊς κολώνες, λογιάζοντας ναυροναι τις κορόνες των αυτών βα

σιλέων *). Ή τελευταία περίοδος εκ των ενταύθα παρατεθειμένων αποσπα

σμάτων του σημειώματος αναφέρεται εις επιχειρήσεις του μητροπολίτου Μο

νεμβασίας 'Ιερεμίου, αί όποΐαι ασφαλώς δεν είναι άσχετοι προς τον αυτόθι 

ναον του Έλκομένου. "Οτι εν αΰτω ή περί αυτόν ύπήρχον και τάφοι βα

σιλέων, λέγει μέχρι σήμερον ή παράδοσις. Φαίνεται δε ή τοιαύτη παράδοσις 

ιστορικώς βάσιμος* πάντως προκειμένου ουχί περί βασιλέων εν τη κυριολε

ξία, άλλα περί δεσποτών ή άλλων μελών του βασιλείου οίκου, τα όποια 

κατά τους τελευταίους αιώνας τοϋ Βυζαντινού κράτους και αυτά έκαλοΰντο 

ουχί σπανίως βασιλείς3). Πράγματι περιεσώθη μέχρ' ημών χρυσόβουλλος λό

γος του αύτοκράτορος Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, απολυθείς κατά Σεπτέμβρ. 

του 1405, μαρτύρων δέ, δτι ετάφησαν εν Μονεμβασία πρόσωπα εκ του οί

κου του αυτοκράτορος τούτου. Λέγει δέ ό προμνημονευθεις χρυσόβουλλος 

λόγος: «Ή βασιλεία μου αποδεχόμενη καΐ έχουσα θέλημα, ϊνα ή αγιωτάτη. 

μητρόπολις Μονεμβασίας κατέχη την χώραν τοΰ Έλικοβουνοΰ4) όλοτελώς 

και όλοκλήρως είς το ποιεΐν τους κατά καιρόν ταύτης άρχιερατικώς προστα

τεύοντας λειτουργίας δυο καθ' εκάστη ν εβδομάδα, εν ταΐς της τετράδος καΐ 

τοΰ σαββάτου ήμέραις, νπερ των ψυχών τών εκεϊσε ταφέντων παίδων της 

βασιλείας μου, ως και ό νυν . . . μητροπολίτης Μονεμβασίας, ύπέρτιμος και 

εξαρχος πάσης Πελοποννήσου, κύριος Άκάκιος s), έταξε κατά την περίληψιν 

τοΰ επί τοΰτω προβάντος άργυροβοΰλλου τοΰ περιποθήτου αύταδέλφου της 

βασιλείας μου, πανευτυχεστάτου δεσπότου τοΰ πορφυρογέννητου κΰρ θεοδο')-

ρου τοΰ Παλαιολόγου· β) επιχορηγεί αΰτη επί τοΰτω και επιβραβεύει τον πά

σχον τοΰ 1619, άπευθυνόμενον δέ προς «νώνυμον μητροπολίτη ν Μονεμβασίας, όπως μ ή 

άπαιττ) παρά τών κληρικών αύτοΰ καν ον ι καν (ζητείαν), διότι επεκράτησεν ή συνή

θεια οί κληρικοί της περί ης ό λόγος μητροπόλεως να είναι άπηλλαγμένοι καταβολής 

κανονικού προς τον αρχιερέα αυτών. (Πρβλ. .1/. Γεδεών, ενθ' ανωτέρω, σελ. 202). Πι

θανώς ό ανώνυμος μητροπολίτης Μονεμβασίας, προς όν απευθύνεται το προμνημο-

νβυοέν πατριαρχικόν γράμμα, να είναι ό ανωτέρω μνημονευθείς "Ιερεμίας. Τοΰτον 

διεδέχβη ό Μητροφάνης Γ' (πρβλ. Μ. Γεδεών, ενθ' ανωτέρω, σελ. 202. 'Ιεζεκιήλ Βε-

λανιδιώτην, ε ν θ ' ανωτέρω, σελ. 14. ' Αθηναγόραν ΠαραμνΟίας Φιλιατών, ενθ* ανωτέρω, 

σελ. 22· Νϊκον Α. Βέην, ε ν θ ' α ν ω τ έ ρ ω , σελ. 122). 
J ) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 67, ύποσημ. 6. 

2) .1/. Γεδεών, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 202. 
3) Πρβλ. προχείρως Σ. Π. Αάμπρον, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Α' (1904) σελ. 

37 κ. έ. 

«) Πρόκειται περί τοϋ χωρίου Λυκοβουνοΰ της κοινότητος Δαςρνίου της Λακε

δαίμονος. Πρβλ. Νϊκον Α. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 114. 
6 ) Περί αύτοΰ ίδέ προχείρως 'Αθηναγόραν ΠαραμιΟίας και Φιλιατών, ενθ' ανω

τέρω, σελ. 18 κ. έ. Νϊκον Α. Βέην, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 82 κ. ε., ύποσημ. 2. 

· ) Πρόκειται περί τοϋ κατά σειράν Α' μεταξύ τών ομωνύμων δεσποτών της Πε

λοποννήσου (1383-1407)· 
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ρόντα χρυσόβουλλον λόγον αυτής, . . . όφειλόντων των κατά καιρούς αρχιερατι

κούς προϊστάμενων τη; τοιαύτης μητροπόλεως [=τής Μονεμβασίας] έκτελεΐν 

καΛι ποιεΐν καθ' εκάστην εβδομάδα δι' όλου του ένιαυτού εν ταΐς της τετρά

δος και του σαβΟάτουήμέραις λειτουργίας δυο διηνεκώς καΐ ανελλιπώς νπερ 

τών ψυχών τών εκεϊσε ταφέντων παίδων τής βααιλείας μουί καθώς καΐνΰν 

ό ίερώτατος μητροπολίτης της αυτής εκκλησίας, υπέρτιμος και εξαρχος πάσης 

Πελοποννήσου, κύριος Άκάκιος, έταξε τούτο άπαύστως ποιεΐν» '). "Ισως τα 

κιβούρια, τους τάφους, των δυο τούτων Παλαιολόγων, περί ών λέγει το χρυ

σόβουλλον του αύτοκρ. Μανουήλ Β', κείμενους εν τω ναώ του Έλκομένου 

ή περί αυτόν, ήνοιξεν ό μητροπολίτης Μονεμβασίας 'Ιερεμίας* δ σκοπός αυ

τού, ως λέγει το σχετικον σημείωμα, ήτο βέβηλος, ν ' άνευρη δήλον δτι εντός 

των τάφων πολύτιμα αντικείμενα, τΙς κορώνες τών βασιλέων2), αλλ* ώς 

φαίνεται, διεψεύσθη ο μητροπολίτης περί τάς ελπίδας του. 

Και μετά την διασποράν τών κατοίκων της Μονεμβασίας κατά τα ετη 

1540/1541 το Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον έχειροτόνει μητροπολίτας αυτής. Έ ν 

τούτοις διδασκόμεθα και εκ του ανωτέρω, σελ. 67 κ. ε., κατ' αποσπάσματα 

παρατεθειμένου σημειώματος και εξ άλλων πηγών, δτι συνήθως οί μητροπο-

λΐται Μονεμβασίας δεν εζων αυτόθι, αλλ' εν άλλοις κέντροις του εκκλησια

στικού αυτών κράτους και δη εν Καλαμάτα 3 ), διότι ή πόλις, ης ήσαν φε-

ρώνυμοι, είχε πλέον εκπέσει πολλαχώς εκ της παλαιάς αυτής ακμής. Κατά 

τι ηΰξήι>η ο πληθυσμός και έβελτιώθη οικονομικώς ή κατάστασις τής 

Μονεμβασίας, ύπερμεσοΰντος τοϋ 17/ αιώνος. Διαρκοΰντος του Κρητικού 

πολέμου μεταξύ Τούρκων και Βενετών τα πλοία τούτων επανειλημμένως 

επλησίασαν την Μονεμβασίαν, κατά δε τον Ίούνιον του 1655 και έπο-

λιύρκησαν αυτήν. Χρονογραφικον σημείωμα, άναγινωσκόμενον έν τω 

υπ"1 άοιιΚ 31 κώδικι τής έν Θεράπναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, 

διαιωνίζει τύ γεγονός τούτο : Έν ετει, αχνεω'' μηνι Ιουνίου κγ°>'. άπεκλει-

α(αν) οι Φράγγοι την Μονεμβασί(αν) *). Φράγκοι ενταύθα είναι οί Βενε-

') Miklosich-Müller, Acta et Diplomata, τόμ. Δ', σελ. 168-170. Σ. II. Λάμ· 
προν, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά. Τόμ. Γ'. Έν Αθήναις 1926, σελ. 122—123 
(ενταύθα εκδίδεται tò χρυσόβουλλον μετά νεαν άντιβολήν). Πρβλ. και Νΐκον Ά. Βέην, 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 114. 

9) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 68. 
3) "Ηδη αρχομένου τοϋ ΙΖ' αιώνος δ Μονεμβασίας είχε προςλάβει και την προς-

ωνυμίαν τοϋ Καλαμάτας- Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, "Εκφρασις κωδικός τής μητροπόλεως 
Μονεμβασίας και Καλαμάτας ('Απόσπασμα εκ τοϋ Δελτίου της 'Ιστορικής και Εθνο
λογικής Εταιρείας τής «Ελλάδος, τόμ. Τ', 1901-1906, σελ. 189-208), έν 'Αθήνας 1903, 
τον αντοϋ, Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, σελ. 122. Άθη-
»»αχορα»' Παραμυθίας και Φιλιατών, ενθ' ανωτέρω, σελ. 22 κ. ε. 

*) Το σημείωμα τοΰτο έχει γραφή επί τοϋ τελευταίου παραφύλλου, τοϋ συνεσταχω-
μένου τα πινακίδι τοϋ κωδικό;- και είναι μέν τανΰν άμυδρόν, αλλ* Ιχει δις μεταγραφή 



- 70 -

τοί. Ναυτική μοίρα τούτων υπό τον Φραγκΐσκον Μοροζίνην, α φ ' ου 

προηγουμένως κατεναυμάχησε τον τουρκικον στόλον προ του Ναυπλίου 

καΐ Ιπεχείρησε και αλλάς τινας επιχειρήσεις εν τφ Αίγαίω, ενεφανίσθη 

προ της Μονεμβασίας και κατέστρεψε τήν γέφυραν, τήν συνδέουσαν τήν 

νησίδα αυτής μετά της απέναντι ξηράς, Μεθ* ο ό Φραγκίσκος Μορο-

ζίνης εκάλεσε τους "Ελληνας τής Μονεμβασίας εις παράδοσιν. Κατά τήν 

έμμετρον άφήγησιν του Μαρίνου Τζάνε του Μπουνιαλή οί γέροντες τής 

Μονεμβασίας εις τήν περί παραδόσεως πρότασιν του Φραγκίσκου Μορο-

ζίνη απήντησαν αρνητικώς, μή θέλοντες να φανώσιν επίβουλοι προς τους 

Τούρκους, «ν τούτοις προεκάλεσαν αυτόν ίταμώς να προβή, αν θέλη, 

εις τήν δια των δπλων κατάληψιν του φρουρίου. Τούρκο« δεν ήσαν τότε 

έν τη πόλει τής Μονεμβασίας, μόνον Έλληνες «πατριώταις», οί όποιοι 

έπι τεσσαράκοντα δλας ημέρας γενναίως άντέστησαν εις τάς από ξηράς 

και θαλάσσης εφόδους των Βενετών. Έ π ί τέλους άποβαλόντες οί Βενε

τοί τήν ελπίδα να κυριεύσωσι και δια τών δπλων τήν Μονεμβασίαν, 

άπεμακρΰνθησαν αυτής. Οί δε Μονεμβασιώται απέστειλαν γράμματα 

προς τον πασαν τής Πελοποννήσου άγγέλλοντες τάς νικηφόρους επιχει

ρήσεις αυτών κατά τών Βενετών. Ό δε πασάς έσπευσε να ελΟη εις 

Μονεμβασίαν χαίρων 

πώς οι Ρωμαίοι ι) εκάμανε την νίκην μοναχοί τως. 

Ξεφάντωσες, πολλές χάρες, όλοι τως ') τότες κάνουν, 

καϊ τα μουράγια σ' óed*y«à για να φτιάσου βάνουν. 

Κ* ευχαριστίες αμέτρητες Ιιότες τώνε κάνει, 

πώς εφανήκαν 3) πιατικοί, κ* εις άλλους òkv εηοάνη 

να κάμουν τόσον πόλεμον δγιά τον βασιλιά Α) τως. 

Kai τότες τσοί αυμμάζωξε καϊ γράφει τ' δνομά τως, 

καϊ α,τέλλει τα του βααιλιοϋ va δη τη πιστοαννη, 

που κάμανε οί Χρΐ9τιανοί μέσα στη χώρα *) κείνη "). 

Δια τήν πίστιν, τήν οποίαν οί Μονεμβασιώται τότε, τω 1655, επέ

δειξαν προς τον σουλτάνον, ήξιώθησαν παρ' αυτοΰ προνομίων τινών* 

οΰτω 5ε εξηγείται και το γεγονός, δτι ή Μονεμβασία ύπερμεσοΰντος του 

υπό διαφόρων χειρών έπί του αύτοΰ παραφύλλου. Νίκον Α. Βέη, Κατάλογος τών χειρο
γράφων κωδίκων της Ιν Θεράπναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, σελ. 29 (εντεύθεν 
και παρά Σ. Π. Λάμπρω, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Ζ' (1910) σελ. 194, αριθ. 279). 

ι) = οί "Ελληνες. 
·) = "Ελληνες και Τοΰρκοι. 
*) — οί "Έλληνες τής Μονεμβασίας· 
•*) Κρητικός τύπος = βασιλέα των (ενταύθα = ιόν σουλτάνον)· 
') = Μονεμβασία. 
β) Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Κρητικός πόλεμος. Τκδ. Άγ. Ξηρουχάκη, έν Τερ

γέστη 1908, σελ. 71 (πρβλ. και Α'. Ν. Σάθαν, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σελ. 266 κ. έ.). 
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Ι Ζ ' αιώνος — κατά τα προειρημένα — εδοκίμασε μετρίαν τινά αΰξησιν 

πληθυσμού και βελτίωσιν οίκονομικήν. 

"Ο Γάλλος Guillet, ο όποιος έ π ' ονόματι του αδελφού αΰτοΰ de la 

Guilletière» περιηγηθέντος τω 1660 τμήματα της Ελλάδος, εδημοσίευσε 

μετά επτά ετη είδικόν έργον περί της Λακεδαίμονος, λέγει ότι οί "Ελληνες 

της Μονεμβασίας cy sont riches, et sont grand trafic», αναφέρει δ9 

ως επισημότερους εξ αυτών τον Ιεώργιον Βολάνην (Volanis) και τον 

Ίωάννην Σαργόν (Sargos) ')· "Οτι δε ό Γάλλος ούτος τον μητροπολιτι-

κον ναόν της Μονεμβασίας αναφέρει ουχί έπ' ονόματι του Έλκομένου, 

αλλά του 'Αγίου Γεωργίου, εΐναι μία των πολυαρίθμων ανακριβειών 2 ), 

αϊ όποίαι παρατηρούνται èv τοις εργοις αύτοΰ 3). Άντλοΰντες δε έκ του 

επ* ονόματι του de la Guilletière £ργου άναφέρουσι τον μητροπολιτι-

κον ναόν της Μονεμβασίας καθιερωμένον δη-θεν είς τον "Αγιον Γεώρ-

γιον και άλλοι και ό Pouqueville 3)· Ή δε εν άγγλικοΐς μάλιστα εργοις 

επαναλαμβανόμενη εσφαλμένη εΐδησις, ότι ό Έλκόμενος της Μονεμβα

σίας τιμάται έπ* ονόματι του 'Αγίου Πέτρου, οφείλεται είς την παρα-

γνώρισιν λατινικής επιγραφής 4), αναφερομένης ουχί είς αυτόν τούτον 

τον ναόν του Έλκομένου, αλλ' εις Πέτρον τινά, ταφέντα εν τφ βορείω 

τμήματι τής αυλής του ναοΰ τούτου 5). 

Ç'. Η τελευταία Βενετοκρατία έν Μονεμβασία 

καΐ ό «καινούργιος» Έλκόμενος αυτόθι. 

Μετά πολιορκίαν, διαρκέσασαν δεκατέσσαρας περίπου μήνας, οί Βε

νετοί κατέλαβον τη 12 Αύγουστου 1600 β) και πάλιν τΐ|ν Μονεμβα-

σίαν, άναγκασθέντων τών έν αύτη Τούρκων δι9 έ'λλειψιν τροφών να 

παραδώσωσι το κρατερον φροΰριον και να μεταβώσιν εις Κρήτην, κα-

') De la Guilletière, Lacédémoine ancienne et nouvelle. Μέρος Β'. Έν Πα-
ρισίοις 1676, σελ. 185, 187. 

8) Περί τής καθ' όλου αξιοπιστίας τοϋ Guillet υπάρχει μακρά βιβλιογραφία. 
Πρβλ. Fr. C. Η. Krtise, Hellas. Τόμ. Α'. Έν Λειψία 1825, σβλ. 90 κέ. Δ. Γρ. Καμ-
πονρογλονν, Ίοτορία τών'Αθηναίων. Τουρκοκρατία. Τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1889, σελ. 
356 κ. έ. 

s) Voyage dans la Grèce. "Εκδ. Β', τόμ. Ε'. Έν Παρισίοις 1827, σελ. 578 — 
Πρβλ. Νΐκον Α. Βεηνί Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, 
σελ. 158. 

*) Έδημοσιεύθη υπ' έμοΰ έν τη «'Αθηνά*, τόμ. IT' (1904) σελ. 241, αριθ. XIV. 
5) Πρβλ. W. Miller, Essays on the Latin Orient, σελ. 233 (—«Journal of 

Hellenic Studies», τόμ. KZ', 1907, σελ. 231 κ. I.). 
β) Περί τής χρονολογίας πρβλ. Κ. Ν. Σάθαν, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, σελ. 389. 

Ή αύτη χρονολογία και έν σημείωμα« του Γεωργίον-Κνριάκον Κοομάκη (πρβλ. κατω
τέρω, σελ. 73 κ. έ.). 
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ταλιπόντες εις τους νικητάς πυροβολικόν, πο?.εμοφόδια, χριστιανούς 

δούλους ώς και τους τυχόν άρνησιΟρήσκους. Περίπου εις 200 ψυχάς 

ανήρχοντο οι Τούρκοι, οι όποιοι άπεμακρύνθησαν εκ της Μονεμβασίας. 

ΟΊ Βενετοί είςήλθον θριαμβευτικώς εις την πόλιν, έπευφημοΰμενοι υπό 

των ημετέρων ώς ελευθερωταί. Και εν μεν τω ναω τοϋ Έλκομένου 

έτελέσθη αμέσως δοξολογία επί τη έπανόδφ της πόλεως εις χριστιανι-

κήν κυριαρχίαν '), ό δε ναός της 'Αγίας Σοφίας μετ' ού πολύ καθιερώθη 

από τζαμιού και πάλιν εις έκκλησίαν 9 ). Ταχέως άνέλαβεν υπό πασαν 

έποψιν ή Μονεμβασία και ή περιοικίς αυτής υπό τους Βένετους, οι όποιοι 

αυτόθι και οί ίδιοι εξετέλεσαν διάφορα εκπολιτιστικά έργα, αλλά και τους 

ημετέρους προώθησαν και υπεστήριζαν εν σχέσει προς ανάλογα έργα, Ιδία 

δε άνακαινισμούς εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών ιδρυμάτων. Οΰτω 

κατά την πρώτην περίοδον μετά τήν άνακατάληψιν τής Μονεμβασίας 

υπό τών Βενετών εξετελέσθησαν ανακαινιστικά έργα εν τω ναω του 

Έλκομένου. 'Ακόμη σήμερον βλέπει τις υπέρ τήν Οΰραν τής κυρίας είςό-

δου του ναού έντετειχισμένην πλάκα έχουσαν έγγεγλυμμένην — εκατέρω

θεν σταυρού μετ' άνθεμίων s) — επιγραφήν, ης το κείμενον λέγει: 

1. 6. 9. 7. 

Μ(η)Ν(ί) Μ(α)ΡΤ(ίφ) 6ΤΕΛΙΟΘΙΙ 

'Αναφέρεται ή επιγραφή αύτη εις τήν άποπεράτωσιν τού νάρΒηκος, 

εφ' ου είναι εντετειχισμένη ή σχετική πλάξ, ή εις άνακαινισμόν τού κα

θ* δλου ναού τού Έλκομένου; Μάλλον το δεύτερον θεωρώ πιθανώτερον4). 

Ουδέ περιωρίσθη—ώς φαίνεται—κατά τήν περίοδον 1690—1700 ό άνα-

καινισμός τού ναού τού Έλκομένου μόνον εις οικοδομικά καθ' έκαστα, 

αλλ' ύπήρξεν ευρύτερος, διαρρυθμισθέντος τού δρυφάκτου (τέμπλου), 

καθωραΐσθέντων τών τοίχων δι' αγιογραφιών και γενικώς πλουτισθέν-

τος τού ιερού ιδρύματος δια φορητών ε'ικόνων, σκευών και άλλων αντι

κειμένων χρησίμων είς τήν λειτουργίαν, κλ. κλ. Εις δε τον τοιούτον εύρύ-

τερον άνακαινισμόν τού ναού τού Έλκομένου μεγάλως συνέβαλον οί 

απανταχού διεσπαρμένοι Μονεμβασιώται" έξ αυτών πολλοί μεν επέστρε

ψαν είς τήν και πάλιν χριστιανοκρατουμένην πατρίδα, συναποκομίζοντες 

ι) Πρβλ. Arrighius, De vita et rebus gestis Fr. Mauroceni Peloponnesiaci, 
σελ. 38ìì. Κ, Ν. Σάθαν, év·' ανωτέρω, σβλ. 389. 

') Πρβλ. Νΐχον Ά. Βεην, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 160. 
*) Κατά τόν J. Α. Buchon (La Grèce continentale et la Morée. Έν Παρισίοις 

1843, σελ. 412) ό μετ' άνθεμίων σταυρός σίτος είναι : la croix ancrée de Cham
pagne. 

•) Πρβλ Κ. Γ. Ζηοίον, Σύμμικτα, σελ. 3 κ. ε. Νΐχον Ά. Βεην, ενθ' ανωτέρω· 
σελ. 101. 
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διάφορα αφιερώματα δια τυς εκκλησίας αυτής' πολλοί δε και εκ της ξέ

νης—συνήθως κατ' ενχήν—έ'σπευδον εϊτε δια χρημάτων είτε δι' αντικει

μένων να συντελε'σωσιν εις τον άνακαινισμον και έξωραϊσμόν των εκκλη

σιών της πατρίδος. Πολύτιμους ειδήσεις περί τον άναδημιουργικοΰ έργου, 

το όποιον κατά την περίοδον 1690—1710 συνετελέσθη σχετικώς προς 

τάς εκκλησίας τής Μονεμβασίας, όφείλομεν εις φιλιστορικόν τέκνον 

αυτής, τυν Γεο'ίργιον - Κνριάκον Κοσμάκην (1770—1803), ό όποιος προ 

μεν τής Επαναστάσεως υπήρξε ρεφερενδάριος τοϋ ναοΰ τοΰ Έλκομέ-

νου, κατ' αυτήν δε και μετ' αυτήν φιλοτίμως υπηρέτησε και τήν μικράν 

και τήν μεγάλην αύτοΰ Πατρίδα '). 

Κατά το 1903, ότε χάριν επιστημονικών ερευνών έπεσκέφθην το 

πρώτον τήν Μονεμβασίαν, ηύτΰχησα να εξετάσω κατά παραχώρησιν σε

βαστοί γέροντος, τοΰ ήδη μακαρίτου Μιχαήλ Κοσμάκη, υιοΰ τοΰ προ-

μνημονευθέντος Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη, δυο ογκώδη—κατά μέγα 

μέρος ιδιόγραφα—κατάστιχα αύτοΰ. 'Αμφότερα περιέχουσι κυρίως άνα-

γραφάς, σχετικώς προς τό Υδιον έμπορικόν κατάστημα και τήν και)' όλου 

οικονομική ν ζωήν τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη. Και το μεν άρ-

χαιότερον κατάστιχον άρχεται από τοΰ έτους 1798 και φθάνει μέχρι τοΰ 

1818, τό δε νεώτερον είναι εν μέρει άντίγραφον τοΰ παλαιοτέρου κατάστι

χου, γενόμενον κατά τό έτος 1821, βραχύ προ τής εκρήξεως τής 'Επανα

στάσεως. Και τό μεν νεώτερον κατάστιχον περιέχει και άλλα καί άναγρα-

φήν τών σώων ή κατεστραμμένων εκκλησιών τής Μονεμβασίας, κατάρτι-

σθεΐσαν υπ' αύτοΰ τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη *), εν δε τω άρχαιο-

τέρω καταστίχω συγκατέλεξεν ούτος μετ' εμπορικών λογαριασμών καί 

δοσοληψιών καί πολλά σημειώματα, σχετιζόμενα τοπικώς ουχί μόνον 

προς τήν ίδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα, άλλα καί τήν κ α θ ' όλου Άνατο-

λήν, άναγράφοντα δε ποικίλα άξια μνήμης γεγονότα, θανάτους επισή

μων προσώπων, θεομηνίας, λιμούς, πολεμικάς πράξεις κλ., κλ., κλ. Ουδέ 

αναγράφει ό Γεώργιος-Κυριάκος Κοσμάκης εν τφ αρχαιότερο) αύτοΰ 

κατάστιχα) μόνον γεγονότα, ων υπήρξε σύγχρονος, αλλ" εκ παντοίων χει

ρογράφων και εντύπων πηγών άντλών αποταμιεύει εν αύτω και γεγο

νότα, ων κατά αιώνας υπήρξε νεώτερος. Κατά ταΰτα δυνάμεθα να θεω-

ρήσωμεν τον Γεώργιον-Κυριάκον Κοσμάκην συνεχιστήν τών συμπολιτών 

αύτοΰ Λικινίων, ών τα τόσον σπουδαία δια τήν Μονεμβασίαν και τήν 

κ α θ ' δλου Ελλάδα εν τω υπ' αριθ. 220 κώδικι τής 'Αγιορείτικης μονής 

τοΰ Κουτλουμουσίου σημειώματα κατ' επανάληψιν εμνημονεύσαμεν 3)· 

άλλως τε εκείνος, επί μέρους τουλάχιστον, εΐχεν εμμέσως υπ ' όψει τα 

σημειώματα τούτων. 

') Πρβλ. Νΐκον Ά. Βεην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 101 κ. έ., 150 ύποσημ. 1. 
») Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, tivfr' ανωτέρω, σελ. 101 κ. έ. 
3) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 39 κ. έ., 45 κ. ε., 64 κ. έ., 67 •/.. έ., κατωτέρω, σελ. 75. 
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Έ κ των σημειωμάτων του Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη σπουδαιό

τατο ν δια τα προκείμενα ήμΐν ενταύθα ζητήματα είναι το εξής : 

1 7 0 0 : σ ε π τ . IG: ή ρ ϋ ε ε ϊ ς τ ή ν μ η τ ρ ό π ο λ η ό κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ς 

έ λ κ ό μ έ ν ο ς α π ό τ ο υ ς Κ ό ρ φ ο υ ς ; α φ ι έ ρ ω μ α τ ο υ ν τ ε τ ό ρ ο υ 

Ά δ ρ έ α Λ ι τ σ ί ν ι ο υ * [ή π ρ ό) τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 1 7 : σ ε π τ . | χ ω [ ρ ο -

σ τ α τ ο ΰ ν τ ω ν ] 1 ) τ ο ΰ π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ η μ ώ ν δ ε σ π ό τ ο υ | Γ ρ η -

γ ο ρ ί ο υ κ α ι Ν ι κ ό δ η μ ο υ ' Έ λ ο υ ς . 

Ουδεμία αμφιβολία χωρεί, ότι πρόκειται περί τής φορητής εκείνης 

εικόνος τοΰ Έλκομένου, ή οποία και σήμερον αποτελεί το κυριώτατον 

κάλλιστε υμα του ομωνύμου ναοΰ τής Μονεμβασίας. Έ ν τω ανωτέρω 

έξαιρέτως διαφωτιστικά) σημειώματι ή εικών αΰτη καλείται καινούριος 

[=καινουργης, νέος] Έλκό μένος προς άντιδιαστολήν άπό τής παλαιο

τέρας εκείνης εικόνος τοΰ αυτοΰ θέματος, ή οποία εΐχεν αντικαταστή

σει εν τφ ναω τοΰ Έλκομένου τής Μονεμβασίας το ΰπό τοΰ αΰτοκρ. 

Ίσαακίου 'Αγγέλου εκείθεν άπαχθέν περίφημον παλλάδιον αυτής (πρβλ. 

ανωτέρω, σελ. 66). Ή είκών εφθασεν είς Μονεμβασίαν—κατά το ση

μείωμα — τή 16 Σεπτ. 1700, τή δ' επομένη εγένετο ή επίσημος καθιε-

ρωσις αυτής έν τώ ναω τοΰ Έλκομένου δια λειτουργικών πράξεων, 

καθ' ας έχοροστάτησεν ό παναγιώτατος 9) μητροπολίτης Μονεμβασίας 

Γρηγόριος3) καί ό επίσκοπος "Ελους Νικόδημος* οΰτος Βαβατενης ή 

Βαβατινός το έπιόνυμον, έκ Λεβαδείας καταγόμενος, πρίόην τυπογρα

φικός διορθωτής έν Βενετία, διδάσκαλος έν 'Αθήναις και Πάτραις, μετά 

πολλάς περιπέτειας, μόλις προ ολίγων ημερών, τή 1 Σεπτ. 1700, είχε 

ψηφισθή έν τω ναώ τοΰ Έλκομένου επίσκοπος "Ελους υπό τοΰ Γρηγο-

ρίου Μονεμβασίας καί των περί αυτόν αρχιερέων4). Γνωστή προσωπικό-

της είναι, ό 'Ανδρέας Αικίνιος (Λιτσίνιος δια τον επικρατούντα έν Μο

νεμβασία τσιτακισμύν δ), άλλα καί την ΐταλικήν προφοράν τοΰ όνόμα-

1 ) Τα έν [ ) έλλείπουσι λόγω χάσματος τοΰ χάρτου. 
2) Περί τοΰ τίτλου τοΰ π α ν α γ ι ό τ α τ ο υ , δν έφερεν ό Μονεμβασίας (ίδέ κα» 

σελ. 67), πρβλ. Χΐκον Ά. Βέην, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 121 κ.έ. καί την αυτόθι σημειουμέ-

νην βιβλιογραφίαν (πρόςθες είς αυτήν καί Fr. C vmont έν «Mélanges d'archéologie 
et d'histoire», τόμ, IE' , 1895, σελ 290, αριθ. 130). 

3) Περί αύτοΰ πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, "Εκφρασις κωδικός τής μητροπόλεως Μο

νεμβασίας καί Καλαμάτας, σελ. 189 κ. έ., Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτην έν « Ί ε ρ φ Συ\οέ-

σμω», έτος ΙΑ', περίοδος Β', α ρ ι θ . |70, σελ. Η , α ρ ι θ . 71, σελ. 15, 77. Γ. Ζερλέντην, 

Ή έν Πελοποννήσψ έλλην. εκκλησία επί Ενετών, έν Έρμουπόλει Ι ύ ρ ο υ 1921, σελ. 

29. Άθηναγόραν Παραμυθίας και Φιλιατών, ενθ' άνυ)τέρω, σελ. 23. 

*) Πρβλ. έπι τοδ παρόντος Νΐκον Ά. Βέην, ενθ ' άνοκέρω, σελ. 187 κ. έ. 77. Γ. 

Ζερλέντην, ενθ* ανωτέρω, σελ. 30. — Π ε ρ ί τοΰ Νικόδημου "Ελους θέλω διαλάβει άλλα· 

χοϋ διεξοδικώς. 
8 ) Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, Γερασίμου Π α γ ώ ν η , Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμ» 

βασίας, σελ. 149 κ. έ. 
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τος), ό κατυ το σημείωμα άφιερωτής τον καινούριου Έλκομένου είς τον 

όμώνυμον ναον της Μονεμβασίας. Άνήκεν ούτος είς άρχαιον, έπίση-

μον, φιλοπάτριδα και φιλίστορα της πόλεως ταύτης οίκον, προς τον 

όποιον συνδέεται ασφαλώς μεν ό πολύτιμος κώδιξ υπ ' αριθ. 220 της. 

'Αγιορείτικης μονής τοΰ Κουτλουμουσίου,1) πιθανώτατα δε—ως πιστεύω— 

και ή συμπίλησις του λεγομένου Χρονικού «Περί της κτίσεως της Μο

νεμβασίας» και ή σΰνταξις του «Βραχέος Χρονικού», τοΰ συνεκδεδομενου 

τη ιστορία τοΰ Δούκα εν τη Βυζαντίδι της Βόννης ') . Και το μεν πραγμα-

τικον όνομα τοΰ Μονεμβασιωτικοΰ οίκου τούτου ήτο Λιχίνας'), αλλ' οί 

λόγιοι φορείς αΰτοΰ μετέτρεψαν τοΰτο κατ5 άρχαϊσμον είς Λικίνιος, ϊνα 

οΰτω καταστώσιν ομώνυμοι τοΰ περίφημου Ρωμαϊκού γένους. Έ κ της 

Μονεμβασίας διεσπάρησαν τινές τών Λικινίων, μετά την κατάληψιν της 

πατρίδος αυτών υπό τών Τούρκων τφ 1540, και άλλαχοΰ καί εις Κρή-

την 4 ) και Κέρκυραν εν τή τελευταία ταύτη νήσο) εγεννή·θη, ως φαίνε

ται, καί ο άφιεροηής τοΰ κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ Έλκομένου, ό 'Ανδρέας Λι-

κίνιοςδ). Τουλάχιστον ό Γεώργιος Ζαβίρας °) και άλλοι τινές 7) λέγουσιν 

') Πρβλ. ανωτέρω, σβλ. 73. 
») Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, Το «Περί της κτίσεως της Μονεμβασίας» Χρονιχόν, αί 

πηγαί καί ή ιστορική αΰτοΰ σημαντικοτης, σελ. 102 καί εν τφ περιοδικά» «Ακρίτα», 
τόμ. Α' (1904) σελ. 61. 

*) Έν τοις σημειώμασι τοβ ύπ* αριθ. 220 κο')δικος της 'Αγιορείτικης μονής τοΰ 
Κουτλουμουοίου άπαντα παρά τον τύπον: Λ ι κί ν ι ο ς καί ό δημώδης, ό πραγματικός 
τύπο; τοΰ επωνύμου Λ ι χ ί ν α ς κατά τάς αναγνώσεις τοΰ Σ. II. Λάμπρον, 'Ιστορικά 
μελετήματα, σελ. 120 κ. έ. (πρβλ. καί τήν αμέσως κατωτέρω ύποσημείωσιν).—Λιχί-
ν α ς=Λειχήνας, ό άλλως λ ε ι χ η ν ι ά ρ η ς , ό πάσχων εκ λειχήν<ον, της γνωστής δερ-
ματικής έκθύαβως. 

*) Έν τοίς σημειώμασι τοΰ ύπ* αριθ. 220 κωδικός της 'Αγιορείτικης μονής τον 
Κουτλουμουοίου μνημονεύεται ό Νικόλαος Ιερεύς δ Λ ι χ { ν α ς, ό οικονόμος Χανίων, 
αποθανών τφ 1571. Πρβλ. Σ. 77. Λάμπρον, ενθ' ανωτέρω, σελ. 121. ΕΙς τον ύπ' αριθ. 
8 κώδικα τής βιβλιοθήκης τοΰ έν 'Ρώμχι Έλλην. Γυμνασίου έχει προςαρτηθή φύλλον 
μικρού σχήματος, εφ' ου εχουσι γραφή δύο επιγράμματα τοΰ «Νικολάου Ιερέως τοΰ 
Λικινίου τοΰ εκ Μονεμβασίας>. Έκ τούτων το μέν αναφέρεται «εΙς τον «σοφώτατον 
διδάσκαλον κΰρ Ίωάννην τον Σαΐτην», «το κΰδος τής Κυδωνιάς καί πάσης νήσου [Κρή
της]», το δε είς τον «κήρυκα [Κυβωνίας] Μιχαήλ Βοτανειάτην» (πρβλ. 2". 77. Λάμπρον, 
«Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Γ, 1913, σελ. 16 κ. έ). Είναι προφανές, ότι ό Νικόλαος 
Ιερεύς καί οίκονόμος Χανίων, περί οΰ λέγει ό ύπ' αριθ. 220 Κουτλουμουσιανός κώδιξ, 
καί ό ομώνυμος ιερεύς καί συντάκτης τών προμνημονευθέντων επιγραμμάτων είναι εν 
καί το αυτό πρόσωπον. 

5) Περί αΰτοΰ καί τών λοιπών Λικινίιον [ίδέ ειδήσεις καί σχετικήν βιβλιογρα-
φίαν πσρά Σ. II. Λάμπρη», ενθ* ανωτέρω, σελ. 120 κ. έ., Κ. Γ. Ζησι'ον, Σύμμικτα, σελ. 
7 κ. έ , Νίχ«> Ά. Bérj, Tò «Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικόν», σελ. 99· 
κ. έ., καί Γερασίμου Παγώνη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, σελ. 127,149. Τοΰ 
ΐατροΰ 'Ανδρέου Λικινίου έπιστολαί καί άλλα κατάλοιπα άπαντώσιν έν διοφόροις κώ-
διξι, σχετικά δε προς αυτόν καί έν κώδικι τής βιβλιοθήκης τής Μονής Σινά (πρβλ. 
καί κατωτέρω, σε?.. 76 κ. έ.). 

β) Νέα Ελλάς ή Έλλην. Θέατρον. εκδ. Γ. 77. Κρεμον, έν 'Αθήναις 1872, σελ. 414. 
7) Πρβλ. Κ. Ν. ΣάΟαν, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 443, πρβλ. άφ* ετέρου σελ. 
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αυτόν Κερκυραΐον, αποβλέποντες εις την γέννησιν και ούχι εις την κ α -

τ ά γ ω γ ή ν του ανδρός, ή οποία αναντιρρήτως ήτο εκ Μονεμβασίας. " Ο π ω ς -

δήποτε ό Α ν δ ρ έ α ς Λικίνιος έσποΰδασεν εν Ι τ α λ ί α , άνηγορεΰθη δε υπό 

του Πανεπιστημίου του Π α τ α β ί ο υ διδάκτωρ της ιατρικής, τήν οποίαν 

μετά μεγάλης επιτυχίας ήσκησε μάλιστα εν τη αυλή των ηγεμόνων τ ή ς 

Μολδαβίας Καντεμίρ ') και εν Κ(ονσταντινουπόλει, οπού διέτριβεν ειςέτι 

κ α τ ά μήνα Ί ο ΰ λ ι ο ν τοϋ 1691 ' ) . Δια των Ιατρικών αΰτοΰ πρύς τοις άλ

λοις έθεράπευσεν ό 'Ανδρέας Λικίνιος και τον σουλτάνον ' Α χ μ έ τ Γ ' 8 ) , 

π ρ ο ς β λ η ϋ έ ν τ α δεινώς εξ ευλογίας εν τ ω άνακτόρο3 του Κ α ρ α γ ά τ ζ , προς 

το μέρος τοϋ Χάσκιοϊ, και κινδυνεΰσαντα ν ' άποΟάνη παρά τάς θ ε ρ α π ε ί α ς 

•άλλων Ιατρών. Ό προμνημονευθεις σουλτάνος άντήμειψε μεγαλοπρεπώς 

τον Ά ν δ ρ έ α ν Λικίνιον και άπε'λυσεν υπέρ αύτοΰ χατισερίφιον, κ α θ ' δ 

οΰδεις εν ταΐς χώραις τοΰ σουλτάνου επετρέπετο να βλάψη πως τον σω

τήρα τούτου ιατρόν 4 ) . Οί'<τω έγένετο ό 'Ανδρέας Λικίνιος ως Ιατρός 

419. όπου ό Ανδρέας Λικίνιος επί τη βάσει τών φοιτητικών μητρώων του Πανεπι
στημίου τοΰ Παταβίου αναγράφεται ώς Μονεμβασίτης. Οί δύο χρονογράφοι τοΰ Πανε
πιστημίου τοϋ Παταβίου, Nicolaus Comnenus Papadopulus (Historia Gymnasij 
Patavini, έν Βενετία 1726) και Jac. Facciolati (Fasti Gymnasii Patavini, έν Πα· 
ταβίω 1757) ούδεμίαν εϊδησιν παρέχουσι περί τοΰ "Ανδρέου Λικινίου. Προφανώς ό Κ· 
Σάθας μνημονεύων τον Άνδρέαν Λικίνιον ώς Κερκυραΐον έχει ύπ* όψει του τον Γεώρ-
γιον Ζαβίραν, ενθ' ανωτέρω. Και ό Σ. Π. Λάμπρος, ενθ* ανωτέρω, σελ. 122, ύποσημ. 
1, και ό Κ. Γ. Ζηοίον, ενί)' ανωτέρω, σελ. 7, ύποσημ. 5, δεν άποκλείουσι τήν περί
πτωσιν, δτι ό 'Ανδρέας Λικίνιος έγεννήϋη έν Κέρκυρα. 

') Έν τη Ιστορία τοΰ Τούρκικου Κράτους, τήν οποίαν ό Δ. Καντεμίρ συνέγραψε, 
τάσσει ούτος τον Άνδρέαν Λικίνιον εις τους συγχρόνους του λογίους Έλληνας (ίδέ τήν 
γερμανικήν εκδ. τής προμνημονευθείσης "Ιστορίας, σελ. 144, τής γαλλικής έκδ. υπό De 
Joncquieres, τόμ. Β', σελ. 40). Επίσης τον Άνδρέαν Λικίνιον αναφέρει μεταξύ τών 
λογίων 'Ελλήνων και ό Άθ. Κομνηνός 'Υψηλάντης- πρβλ. Α. Papadopulos-Kerameus, 
Texte grecesti privitoare la istoria româneasca \—Eud. Hurmuzakì, Documente 
prìvitoare la Istoria Romànilor, τόμ. Il·"], έν Βουκουρεστίω 1909, σελ. θ ). Πρβλ. 
και κατωτέρω, σελ. 77, ύποσημ. 3. 

2) Τότε απελύθη το υπέρ τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχο
λής συνοδικόγ σιγίλλιον τοΰ οίκουμεν. πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Άκαρνάνος, το 
όποιον συνυπέγραψε και <"> « Λ ι κ ι ν ι ο ς ά κ έ σ τ ω ρ » . Ά. Κομνηνού ' Υψηλάντον, 
Τα μετά τήν Άλωσιν, Ικδ. Γερμανού Άφθονίδον, έν Κων/πόλει 1870, σελ. 208. Περί 
δέ τής διαμονής τοΰ Ανδρέου Λικινίου έν Ίασίω τής Μολδαβίας πρβλ. κατωτέρω, 
σελ. 77 κ. ε. 

s) Τινές δέχονται, ότι πρόκειται περί τοΰ σουλτάνου Αχμέτ Β' (1691 —1695), αλλ 
ασφαλώς πρόκειται, ώς έσημβιώσαμεν ανωτέρω, περί τοΰ Αχμέτ Γ' (1703—1730), πι-
Οανώτατα πρό τής ανόδου αύτοΰ εις τον θρόνον. 

4) Ν. Jorga, Cronica Expeditiei Turcilor in Morea 1715 atribuitâ lui Con
stantin Diichiti. — Chronique de l'expédition des Turcs en Morée 1715 at t r i ' 
buée à Constantin Dioikétès. Έ ν Βουκουρεστίω 1913, παραγρ. 129. — Πρβλ. και 
Σ. Π. Λάμπρον, ενθ' ανωτέρω, τόμ. ΙΑ'(1914[-1914]) σελ. 208. 



— 77 — 

περίφημος εν τη 'Ανατολή και παρά τοίς ήμετέροις καΐ παρά τοις Ό 9 ω -

μανοΐς, ώς τονίζει και ό Γεώργιος Ζαβίρας '). Εντεύθεν εν τω άνοοτε'ρω 

σημειώματι περί του κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ Έλκομένου δ'Ανδρέας Λικίνιος κα

λείται ντετόρος 2), όπως ό αυτός άλλαχοΰ αΰτοτιτλοφορεΐται κ α ί ΰ π * άλ

λων καλείται ουχί μόνον Ιατροφιλόσοφος, άλλα και άκέστωρ και δόκτωρ 

ακεστορίας"). Πλην της επιστήμης και των ασθενών εθεράπευεν ό 'Αν

δρέας Λικίνιος και την στιχοπλοκίαν, άλλα λίαν εύτελώς εφ' δσον κρί-

νομεν εκ των γνωστών εις ημάς προϊόντων της ποιητικής αυτοΰ τέχνης., 

Ώ ς ελέγχεται εξ 'ιδίων αύτοΰ επιστολών *), κατά τα ετη 1696/97 διέτρι-

') Νέα 'Ελλάς η Έλληνικον Θέατρον, έ'κδ. Γ. 77. Κρέμον, σελ. 415. 

*) Ούτω και ν τ ο ι ό ρ ο ς (ίταλιστί: dottore)—ό ιατρός (ιδία ό εν Ευρώπη σπου-

δάσας) κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, άλλα και μετ' αυτούς και σήμερον ακόμη. 
3) Πρβλ. άνιοτέρω, σελ. 76* και τους κατοοτέρω, σελ. 78, στίχους" προς τούτοις και 

Κ. Γ. Ζηαίον, Σύμμικτα, σε?.. 8 (και εν διαφόροις έπιστολαΐς τοϋ Ανδρέου Λικινίου 

προςαγορεύεται η και υπογράφεται ούτος ά κ έ σ τ ω ρ · ίδέ π. χ. «Έκκλησιαστικήν 

Άλήθειαν», τόμ. Γ', 1883/4, σελ 42ο, όπου εν άμοιβαίαις έπιστολαΐς 'Ιωάννου Κάρυο-

φύλλου και 'Ανδρέου Λικινίου ούτος υπ' εκείνου προςαγορεύεται <σοφολογιώτατος εν 

φιλοσόφοις και ά κ έ σ τ ο ρ σ ι » ) . 

*_) Πρβλ. Κ. Γ. Ζηαίον, ενθ' ανωτέρω, σελ. 8 (Πρόςθες, όχι εν τφ υπ' άριθ· 418 

κώδικι τοϋ εν Κων πόλει Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου κείται 'Ανδρέου Λικινίου 

Ιατρού, «εις τήν πανένδοξον και εύδαιμονεστάτην έκλογήν παμψηφεί και μετάθεσιν τοϋ 

πρώην . . . Καισαρείας, νυν δε . . . πατριάρχου . . . 'Ιερουσαλήμ . . . Χρύσανθου 

ε λ ό γ ε ι ο ν [=έλεγεϊον]». Άρχ. : Χίνέσατε γηθοσύνως, μελίπνοοι και μελίφρονοι 

Μοΰσαι . . . Πρβλ. "Ά. Παπαδόπουλοι·-Κεραμέα, Ίεροσολυμιτίκή Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', 

Έν Πετρουπόλει 1899, σελ. 400 κ. έ.). 
5) Πρβλ. tòv σήμερον Οπό τοϋ κ. Ιωάννου Δ. Ράλλη κατεχόμενον κίόδικα αυτο

γράφων επιστολών λογίων 'Ελλήνων τοϋ ΙΖ' και IH' αίώνος κατά συλλογήν τοϋ μεγά

λου έκκλησιάρχου Νικολάου Κριτίου. Έ ν τφ κσ>δικι τούτω περιεσώθησαν τρεις αυτό

γραφοι έπιστολαί xoö 'Ανδρέου Λικινίου* άριθ. 106: «'Ανδρέου Λικινίου ίατροϋ δηλω

τική τοϋ εις Γιάσιον της Μολδοβλαχίας κατευοδίου αύτοΰ, και φιλική ιδιόχειρος» (εκ 

Γιασίου 1696, 'Ιουλίου 2). Ά ρ ι θ . 107 : «τοϋ αύτοϋ υποκριτική ιδιόχειρος» (έκ Γιασίου 

1697, μαρτίου 12). 'Απευθύνονται άμφότεραι αί έπιστολαί αύται προς tòv μέγαν χαρτο

φύλακα Ράλλην Καρυοφύλλην. 'Αριθ. 155: «'Ανδρέου Λικινίου ίατροϋ απολογητική, 

ιδιόχειρος» (έκ Γιασίου 1696, Οκτωβρίου 27). 'Απευθύνεται ή επιστολή αυτή προς τόν 

Κυζίκου Κύριλλον, τον και πατριάρχην Κων/πόλεως χρηματίσαντα. Ή υπ' άριθ. 107 

επιστολή φέρει και τήν δια βουλλοκηρίου έκτετυπωμένου σφραγίδα τοΰ 'Ανδρέου Λικι

νίου. Πρβλ. Σ.77. Λάμπρον, « Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. Δ ' (1907) σελ. 213,216.223. 

Έν τ*ψ υπ' άριθ. 65 κώδικι της Βουλής των "Ελλήνων περιεσώθησαν έπιστολαί Νικο

λάου Μαυροκορδάτου, βοεβόδα Μολδαβίας (υίοϋ τοϋ 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοϋ 

εξ απορρήτων), έν αΐς και ai έξης' κ θ ' ( φ . 67 α ): «'Ανδρέα τφ Λικινίω,χαίρειν» ("Αρχ.: 

'Ασμένως και ήδέως εκομισάμην σου τήν επιστολή ν . . .)· λζ' (φ. 50« το β') «'Ανδρέα 

τφ Λικινίω, χαίρειν» ("Αρχ. : Γυμνή φασιν ή α γ ά π η . . . ) . Αί έπιστολαί αύται είναι άχρό-

νιστοι Πρβλ. Σ. 77. Λάμπρον, ενθ' ανωτέρω, τόμ. Γ' (1906) σελ. 450. Δέν έχουσιν 

είςέτι έγγύτερον προςδιορισθή at έν τφ ύπ' άριθ. 23 κώδικι των Μηλεών προς Ά ν δ ρ . 

Λικινιον έπιστολαί τοΰ Άλεξ. Μαυροκορδάτου ώς και εν τφ ύπ' άριθ. 315 κοόδικι της 

'Αγιορείτικης μονής τοΰ Έσφιγμένου έπιστολαί τοΰ 'Ανδρέου Λικινίου (πρβλ. κατάλο-

γον των 'Αγιορείτικων χειρογράφων υπό Σ. 77. Λάμπρον, τόμ. Α', σελ. 199). 
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βεν ô 'Ανδρέας Λικίνιος εν Ίασίψ, τω δε 1700 θά εύρίσκετο, φαίνεται, 

εν Κέρκυρα, οπόθεν άπέστειλεν είς την άπελευθερωθεΐσαν πατρίδα τον 

κ α ι ν ο ΰ ρ ι ο ν Έλκόμενον άλλα και ό ίδιος εγκατεστάθη εν Μονεμβα

σία '), ένθα έκτισε μεγαλοπρεπή οικίαν *) καΐ τον ήΊϊη είς δημοτικον σχο-

λεΐον μεταβεβλημένον ναον του Άγιου Νικολάου ·). 'Υπέρ την εϊςοδον 

του ναοΰ τούτου, ό όποιος είναι τρουλλωτος βυζαντινού ρυΑμοΰ, κείται 

Ιντετειχισμένη πλάξ, έχουσα γεγλυμμένον δικέφαλον άετον και κάτωθι 

τούτου καταλογάδην την εξής εμμετρον έπιγραφήν : 

f 'Ανδρέας Λικίνιος, Μονεμβασίας 

πατρίκιος δόκτωρ τε ακεστορίας, 

vaòv άξιάγαστον όλον Ικ βά&ρων 

είς μνήμην άείδιον των συμπολιτών 

Γ) ιδία εκτησε δαπάνη γη&οσννως 

και Θεώ προςεψερε νυν χαρμοαύνως 

επ' ονόματι Νικολάου του &είου 

εκ προπατορικού Ιδίου κειμηλίου. 

Χιλίφ γοϋν επτακοσιοσζώ τρίτφ, 

10 από Χρίστου ετει, πας ουιως νοείιω, 

γεγονέναι τα δ' εγκαίνια ύεία νεύσει, 

ίίπασι δε τοις εύσεβοΐς συν χτήτωρ 

δ παντοκράτωρ Θεός άντιβραβεύσει *). 

Έ κ τής Μούσης αυτοΰ τούτου του δόκτορος 'Ανδρέου Λικινίου 

προέρχονται — κατά πάσαν πιθανότητα — οι ανωτέρω στίχοι 5 ), εν οίς 

ούτος λέγεται π α τ ρ ί κ ι ο ς μάλλον λόγω καταγωγής έξ επιφανούς οίκου 

τής Μονεμβασίας ή κατ' άκολουΟίαν τίτλου ευγενείας, άπονεμηθέντος 

•αΰτω υπό τής Βενετικής Δημοκρατίας β ) . Συμφώνως προς την ανωτέρω 

') Κατά τον Γεώργιον Ζαβίραν, ενθ' ανωτέρω, σελ. 456, 6 ανεψιός τοΰ 'Ανδρέου 
Λικινίου Μιχαήλ Πρεδικάρης ή Περδικάρης ως ιατρός τοΰ εν Πελοποννήσω Βένετου 
στρατηγού Σάλα «μετφκησε την μητέρα και τόν θείον αυτοΰ ('Ανδρέαν] Λικίνιον .... 
.είς την Μονεμβασίαν». 

*) Πρβλ. Νΐκον Α. Βέην, Γερασίμου Παγώνη Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμ
βασίας, σελ. 149, και κατωτέρω, σελ. 79, ύποσημ. 1. 

*) Περί τούτου ΐδέ προ πάντων Κ. Γ. Ζηαίον, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 5 κ. έ., R. Tra-
qiiairiv «Annual of British School», τόμ. IB' (1905/6) σελ. 271 κ. έ· και τους σχε
τικούς πίνακας, Νΐκον Ά. Βέην, ενθ* ανωτέρω, σελ. 149. 

*) Οι στίχοι κείνται και παρά Κ. Γ. Ζηαίον, Ινθ'ανωτέρω, σελ. 6-7, μετά τίνων 
άμαρτάδων έν τα αντιγραφή τοϋ κειμένου καί τη μεταγραφή αύτοΰ. — Έν τοίς ανω
τέρω στίχοι; ένιαχοΰ παρατηρείται μίμησις ιταλικών στιχουργικών τρόπων. 

*) Τοΰτο φαίνεται έκ τής αντιπαραβολής των στίχων τούτων προς μεμαρτυρη-
μενα έμμετρα τοΰ 'Ανδρέου Λικινίου. 

') Έν τούτοις κατά τόν Γεώργιον Ζαβίραν, ενθ' ανωτέρω, σελ. 415 : «είς τήν Μο
νεμβασίαν Ιλαβε παρά τής 'Αριστοκρατίας τών 'Ενετών τήν άςίαν τοΰ κόμητος ». 
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«πιγραφήν τα εγκαίνια τοΰ ναοί» του'Αγίου Νικολάου έγένοντο τω 1703, 

αλλ' ή κ α θ ' όλου άνέγερσις αΰτοΰ ί)α ήρχισε κατά τινας μήνας προη

γουμένως, ίσως ουχί βραδΰτερον της καθιερώσεως του κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ 

Έλκομένου έν Μονεμβασία. Φαντάζομαι, δτι ό 'Ανδρέας Λικίνιος, έκ-

πληρών ε υ χ ή ν, συγχρόνως εθεσεν εϊς ένέργειαν τα όνο Οεάρεστα έργα, 

τοΰτο μεν την δια κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ e Ελκομένου διακόσμησιν τοΰ μητροπο

λιτικού ναοϋ της πατρίδος του, τούτο δε την αυτόθι εκ βάα^ρων άνέγερ-

σιν τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου «εκ προπατορικού Ιδίου κειμηλίου»1). 

Βασιζόμενοι εις την έπιγραφήν τοΰ προειρημένου ναοΰ (άνωτέρο), σελ. 78) 

δεν είναι άπαραίτητον vu δεχθώμετ, δτι κατά τα εγκαίνια τούτου, ήτοι 

τω 1703, εΤχεν ήδη ό ιατρός 'Ανδρέας Λικίνιος εγκατάσταση μονίμως ') 

έν Μονεμβασία* αλλ' αφ ' ετέρου δεν ανταποκρίνεται προς την άλήθειαν 

το παραδιδόμενον υπό τοΰ Γεωργίου Ζαβίρα 3 ) , δτι εκείνος το πρώτον τω 

1714 μετέβη εις την πατρίδα του* εν τη πραγματικότητι ό 'Ανδρέας Λι

κίνιος, ώς εξάγω εκ τών σημεΐίομάτων τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη, 

εΰρίσκετο ήδη έν Μονεμβασία κατ' Άπρίλιον τοΰ 1711. 

Ό Έλκόμενος, ήτοι η παριστώσα το θέμα τοΰτο είκοη·, ή οποία 

εκ προςψορας τοΰ ιατροΰ 'Ανδρέα Λικινίου καθιερώθη τη 17 Σεπτ. 

17(Χ) έν τω μητροπολιτικό) ναω της Μονεμβασίας, δεν υπήρξε τότε και

ν ο ύ ρ γ ι ο ς μόνον δια τον ναόν τοΰτον, άλλα και κ α θ ' εαυτόν εννοώ 

ολίγον προ της χρονιάς αυτής είχε φιλοτεχνηθή. Πράγματι ό μετ' επι

στήμης φυλοκρινών το και σήμερον έν τω αΰτφ ναω έναποκείμενον 

αφιέρωμα τοΰ 'Ανδρέου Λικινίου θέλει θέσει αυτό — έπι τη βάσει εικο

νογραφικών και τεχνικών κριτηρίων — εις τον ΙΖ ' τελευτώντα αιώνα. 

') Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 78, της έμμέτρ >υ επιγραφής στίχ. 8. Ένταΰθα ή λέξις 
κ ε ι μ ι'| λ ι ο ν δεν σημαίνει, ώς νομίζω, θ η σ α υ ρ ό ν, π ε ρ ι ο υ σ ί α ν, αλλά κεί
ται έν τη αρχαία ήδη έννοια = ά κ ί ν η τ ο ν κ τ ή μ α (πρβλ. π. χ. Ευσταθίου Θεσ-
σα?^ονίκης παρεκβολάς εις Όδυσ. Β 75 και Δ 600). "Ο στιχοπλόκος θέλει να δη-
λ(όση, δτι ό κτήτωρ τοΰ ναοϋ προςέφερεν αυτόν τφ θεφ κείμενον επί οίκοπέδου, τό 
όποιον πατρόθεν είχε. Πράγματι τό μέγαρον τοΰ ιατροΰ 'Ανδρέου Λικινίου έν Μονεμ
βασία εκείτο πλησίον (προς Δ.) τοϋ υπ' αύτοΰ Ίδρυθέντος ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου. 
Φαίνεται, ότι ή περί αυτόν γη έν μεγάλη, υπωςδήποτε, άκτινι άνήκεν εις τους Λικι-
νίους. "Οτι δια την άνέγερσιν τοΰ ναοΰ κατέβαλεν ό 'Ανδρέας Λικίνιος έξ ιδίων τήν δα-
πάνην λέγεται έν στίχ. 5 της επιγραφής* έν στίχ. 8 προςιίθειαι, ότι ό αυτός προςέ-
φερε και πατρογονικόν οίκόπεδον δια τον αυτόν ναόν. Κατά τον χώρον τοϋ σημερινοί 
ναοΰ τοΰ "Αγίου Νικολάου έν Μονεμβασία, τοΰ κτίσματος τοϋ 'Ανδρέου Λικινίου, 
εκείτο αρχαιότερος ναός τοΰ αύτοΰ αγίου, ανήκουν εις τους προγόνους εκείνου. Τοΰτο 
μαρτυροΰσι και τα σημεκόματα τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη, έν οΐς αναφέρονται 
δύο ναοί τοΰ 'Αγίου Νικολάου 1) «εις του Λιτζίνιου τό όσπήτιον», 2) «στα οσπίτια 
τοϋ Λικύνιου όπου είχε ό Τζελεπάγας». 

'} *Ως θέλει — φαίνεται — ό À'. Γ. Ζηαίον, ένθ' άνοιτέρω, σελ. 7, ύποσημ. 5. 
s) "Ένθ" άνωτέρο», σελ. 415 (πρβλ. και Κ. Γ. Ζηοίον, ενθ' ανωτέρω, σελ. 7, ύπο

σημ. 5). 
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Δια τοιαΰτην χρονολόγησιν λαλοΰσι και παλαιογραφικαι ενδείξεις, ήτοι οι 

χαρακτήρες της ε π ι γ ρ α φ ή ς του μνημείου : Ί (η σ ο ν) ς Χ (ρ ι σ τ ο) ς ό Έ λ -

κ ό μ έ ν ο ς (πρβλ. π α ρ έ ν θ ε τ ο ν π ί ν α κ α Γ ' ) 1 ) . Ε ί ν α ι δε ή ε π ι γ ρ α φ ή α ΰ τ η 

— π α ρ ά τα άλλως πως δ ι α τ υ π ω θ έ ν τ α — σύγχρονος τής κ α θ ' όλου εικό

νος, οΰτε μεταγενέστερα π ρ ο ς θ ή κ η οΰτε διασκευή άρχαιοτέρας ε π ι γ ρ α 

φής. Κ α τ ά τα προεκτεθε ιμένα θρΰλλος ε ίναι το λεγόμενον, δτι ή σήμε

ρον εν τω μητροπολιτικό) ν α ω τής Μονεμβασίας εναποκειμένη εικών τ ο ν 

Έ λ κ ο μ έ ν ο υ ε ίναι μνημείον β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν χρόνων. Τ ο μνημεΐον τοϋτο ούτε 

καν συνεχίζει κ α θ ' όλου τ η ν γνησίαν βυζαντινήν παράδοσιν, εκ προντης 

όψεως παρουσιάζει έκδηλα τ α γνωρίσματα τής Ε π τ α ν η σ ι α κ ή ς εικονο

γ ρ α φ ι κ ή ς σχολής εκείνης, 9 ) ή οποία συνδυάζει — πολλάκις θ α υ μ α σ ί ω ς — 

βυζαντινούς ρυθμούς μετά τ ω ν τής Ιταλικής (Ιδία βενετικής) τέχνης. Ε ί ν α ι 

δε γνωστόν, δτι το ιαύτη τέχνη ή ν θ η σ ε ν ήδη προηγουμένως εν Κ ρ ή τ η 3 ) 

και δτι κατά τον Ι Ζ ' και I H ' α ι ώ ν α και Κρήτες αγιογράφοι έυεράπευσαν 

εν Έ π τ α ν ή σ ω την β υ ζ α ν τ ι ν ο ϊ τ α λ ι κ ή ν τέχνη ν, συνεχίζοντες και εν τη ξένη 

καλλιτεχνικός παραδόσεις τής Ιδίας α υ τ ώ ν νήσου. Τ ή ς βυζαντινοϊταλικής 

αγιογραφίας περιεσώθησαν πλείστα μ ν η μ ε ί α εν Ζ α κ ύ ν θ ω και Κέρκυρα, 

ολιγότερα Ι ν Κεφαλληνία και ταΐς λοιπαΐς νήσοις του ' Ιον ίου *). " Α ρ ι 

στοι γνώσται των βυζαντ ινών π ρ α γ μ ά τ ω ν ηθέλησαν τα ξένα προς τ η ν 

γνησίαν βυζαντινήν παράδοσιν στοιχεία, α τ ι ν α παρατηρούνται εν τ ω ση

μερινό) Έ λ κ ο μ έ ν φ τής Μονεμβασίας, τ ω άφιερώματι του Ιατρού 'Ανδρέου 

») Ή επιγραφή έκδεδομένη πανομοιότυπους και υπό Κ. Γ. Ζηοίου έν τή «Βυζαν-

τίδι», τόμ. Α' (1909) σελ. 114, αριθ. 1. 
2) Ό J. Α. Buchon (La Grèce continentale et la Morée, οελ. 412 κ. έ.) δέ

χεται τήν είκόνα τοΰ Έλκομένου έργον βυζαντινού ρυθμοΰ, εκτελεσθέν ύπό Βένετου 
ζωγράφου. Ή ενδυμασία τοϋ Έλκομένου κατά τον Buchon είναι : «une sorte de 
pelisse vénitienne du quinzième siècle, ouverte sur la poitrine». Βενετικής τε
χνοτροπίας και καταγωγής θεωρεί τήν σημερινήν είκόνα τοΰ Έλκομένου ό W. Miller, 
The Latins in the Levant, σελ. 23, ύποσήμ. 1 (έλλην. διασκευή υπό Σ. Π. Λάμπρου, 
τόμ. Α', σελ. 40, ύποσημ. 1). 

8) Περί τής Κρητικής εικονογραφικής σχολής, τής βυζαντινοϊταλικής, Ιδέ προ 
πάντων G. Ceroid, Monumenti veneti nelF isola di Creta, τόμ. Β', έν Βενετία 
1908, και G. Millet, Recherches sur l ' iconographie de l 'Évangile, σελ. 655 κ. έ. 

4) Περί των έν Έπτανήσω βυζαντινοϊταλιχών αγιογραφικών μνημείων υπάρχει 
διεξοδική βιβλιογραφία, έξ ής μνημονευτέα ενταύθα: Γερ. Μαυρογιάννη, Βυζαντινή 
τέχνη και βυζαντινοί καλλιτέχναι, [άνωτ. σελ. 45 ύποσ.) (πρβλ. τοΰ αντον δημοσιεύματα 
έν τφ Άττικφ Ήμερολογίω τοΰ 1866, σελ. 107 κ. έ., και Ιν τφ Ήμερολογίω Σκόκου 
τοΰ 1894, οελ. 50 κ. έ.). Κ. Γ. Ζηοίου, «Κεφαλληνίας Χριστιανικοί αρχαιότητες» έν 
τφ περιοδικφ «Αρμονία», τόμ. Α' (1900) σελ. 222-247. Ή . Τοιτοέλη, Κεφαλληνιακά 
σύμμεικτα, έν Αθήναις 1904, σποράδην. Σπ. Δε-Βιάζη, Λ. Ζώη, Δ. Πελεκάοη διάφορα 
άρθρα έν τή σειρφ τοΰ 'Αθηναϊκού περιοδικού «Πινακοθήκη». Ν. Α. Καλογεροπούλου, 
< Έ κ τοΰ καταλόγου βυζαντινών ζωγράφων», έν τφ πανηγυρικφ τόμψ έπί τη έβδομη-
κονταπενταετηρίδι τής 'Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, έν'Αθήναις 1920, σελ. 251-
271, τοΰ αντον, Μεταβυζαντινή και νεοελληνική τέχνη, έν'Αθήναις 1927. 
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Ή εν τφ Μητροπολιτικφ ναφ της Μονεμβασίας 
έναποκειμένη εΐκών τοΰ Έλκομένου. 
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Ή έν τφ Μητροπολιτική) ναφ της Μονεμβασίας 
έναποκειμένη εΐκών της Παναγίας. 



— 81 — 

Λικινίου, — ηθέλησαν τα στοιχεία ταύτα να έρμηνενσωσιν ώς οφειλό

μενα είς μεταγενεστέραν επεξεργασίαν της εικόνος *)' προέβησαν δέ τί

νες μέχρι τοΰ σημείου να πιστεΰσοοσιν, δτι υπό την σημερινήν εικόνα 

κρύπτεται άλλη πολύ παλαιοτέρα* τόσον μέγα υπήρξε το κράτος του 

θρΰλλου, δτι ή σημερινή εΐκών τοΰ Έλκομένου τής Μονεμβασίας ανάγε

ται — οΰτως ή ά'λλως — εις βυζαντινούς χρόνους. "Αλλοι εν τη είκόνι 

ταΰτη διέκριναν μόνον άμυδράς αναμνήσεις βυζαντινής τεχνοτροπίας, 

δπερ λίαν ύπερβολικόν. "Οπωςδήποτε ό Έλκόμενος τής Μονεμβασίας, 

το αφιέρωμα του ιατροΰ 'Ανδρέου Λικινίου, είναι εκ τών αρίστων βι»-

ζαντινοϊταλικών αγιογραφικών πινάκων, τους οποίους έχει να έπιδείςη 

σήμερον ή κυρίως Ελλάς. Κατά τοϋτο — ιδέ παρένθετον πίνακα Γ ' — 

ό Χριστός παρίσταται άνευ συνοδείας τινός, άνευ σταυρού και κλίμακος, 

απολύτως μεμονωμένος 2)- φορεί την πορφΰραν τοΰ βασιλέως, αλλ' αντί 

σκήπτρου κρατεί κάλαμον και έχει τάς χείρας δεδεμένας ώς κατάδικος, 

εν ω υπό τον στέφανον τοΰ μαρτυρίου κλίνει τήν κεφαλήν ό Θεάνθρω

πος. Το έργον ώς προς τήν εκτέλεσιν δεικνύει προφανείς αντιθέσεις- το 

διάγραμμα είναι εντεχνον, αι τοΰ σώματος άναλογίαι (πλην τών χειρών 

και μάλιστα τών δάκτυλων) καλαί, άλλα το σώμα μονονουχί αφανίζεται 

υπό τα ενδύματα. Είναι άλλως τε αι τοιαΰται αντιθέσεις εν τη αγιογρα

φία τών μετά τήν "Αλοοσιν χρόνων συνηθέστατον φαινόμενον. 'Αληθώς 

θαυμαστής τέχνης είναι τοΰ Έλκομένου το πρόσωπον 3), εν ω ό τεχνίτης 

κατώρθωσε ν' άποτυπυ'ίση το θείον μεγαλεΐον και συγχρόνως το άνθρώ-

πινον πάθος* κατοόρθωσε τοΰτο δια λαμπρών αποχρώσεων και λεπτό

τατων συνδυασμών ώς προς τάς φωτοσκιάσεις, αϊτινες εν τινι μέτρω 

ύπενθυμίζουσιν άριστα ιταλικά άγιογραφήματα τοΰ Ιξ' και 17/ αιώνος. 

'Αλλ' εν ω ό χρωματισμός τοΰ προσώπου τοΰ Έλκομένου είναι έξοχος, 

τα χρώματα τής λοιπής εικόνος είναι άτονα και ψυχρά* τοΰτο δέ, δπως 

δια τεχνητής άτεχνίας τονισθή έ'τι μάλλον το πρόσωπον. 

Κατά τα προειρημένα ό σημερινός Έλκόμενος τής Μονεμβασίας, 

το αφιέρωμα τοΰ ιατροΰ 'Ανδρέου Λικινίου, είναι έργον τής βυζαντι-

νοϊταλικής σχολής τής Επτανήσου - κατά δέ το σχετικόν σημείωμα τοΰ 

Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη*) ήλθεν εις Μονεμβασίαν εκ Κ ο ρ φ ώ ν , 

ήτοι τής Κέρκυρας. "Οθεν δικαιοΰμεθα να δεχθώμεν, δτι εν τή νήσω 

ταΰτη, δπου είχον καταφύγει οί αμεσώτεροι πρόγονοι τοΰ ιατροΰ "Αν

δρέου Λικινίου και εΐχεν- ώς φαίνεται- γεννηθή και ό ϊδιος 5 ), έφιλο-

J) Πρβλ. Κ. 'Ελευθερουδάκη, Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τόμ. Ε', σελ. 246. 
3) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 56 κ. έ. 
s) Πρβλ. Κ. Γ. Ζηοίου εν τφ περιοδικφ «Αρμονία», τόμ. Α' (1900) σελ. 225 κ. έ 
·) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 74. 
8) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 75 κ. ε. 

6 



τεχνήΟη και το σήμερον εν τω μητροπολιτικό) ν α ώ της Μονεμβασίας 

φυλασσόμενον ά(ριέρωμα αυτοί). Κ α τ 1 εικασίαν έπετρέπετό τις να δεχΟή, 

υτι ή παλαιοτέρα εκείνη εικών τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ — ή τ ι ς ε ίχεν α ν τ ι κ α τ α σ τ ή 

σει εν τω όμωνΰμο) ν α ώ της Μονεμβασίας την εκε ίθεν υπό τοΰ αΰτοκρ. 

"Ίσαακίου 'Αγγέλου ά π α χ θ ε ΐ σ α ν παλαιοτέραν εικόνα τοΰ αυτού θ έ μ α 

τ ο ς — μετά την υπό των Τούρκων κατάληψιν της πόλεως εκείνης (τω 

1540) μετηνέχθη εις Κ έ ρ κ υ ρ α ν ' ) . Τ ο ύ τ ω ν π ά ν τ ω ν άληί)ευόντων, τ ίθεται 

το ζ ή τ η μ α : ποία τις ε ίναι ή ε ικονογραφική σχέσις μεταξύ τ ω ν δυο π ι ν ά 

κων τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ , ήτοι τοΰ εκ Μονεμβασίας εις Κέρκυραν μετενεχθέν 

τος και τοΰ εκ Κέρκυρας εις τον μητροπολιτικύν ναόν της Μονεμβασίας 

υπό τοΰ ι α τ ρ ο ΰ ' Α ν δ ρ έ ο υ Λικινίου άφιερωθε'ντος ; ΕΊκονογραφικώς συγγε

νεύει ούτος μετ ' εκείνου καΐ κατά πόσον ; 

Σ υ μ φ ώ ν ω ς προς τα προειρημένα (σελ. 12 κ. ε ) , κατά τα π ρ ώ τ α έτη 

μετά την υπό των Βενετών τω 1 ΟίΚ) άνακατάληψιν της Μονεμβασίας ύ 

μητροπολιτικός αυτής ναός άνεκαινίσΟη και διεσκευάσθη και κατ^ άλλα 

και ώς προς το δρΰφακτον (τέμπλον), το όποιον και σήμερον σώζεται 

κατά χώραν. Ε ί ν α ι τό δρΰφακτον τούτο άξιόλογον τόρευμα, πάρισον εν 

πολλοίς προς άλλα ομογενή δ ρ ΰ φ α κ τ α Ε π τ α ν η σ ι α κ ώ ν ναών, αναγόμενα 

εις τον Ι Ζ ' τελευτώντα ή I H ' άρχόμενον αιώνα*) , ήτοι σύγχρονα περί

που προς εκείνο τοΰ Μονεμβασιωτικοΰ ναού τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ · Ή σημε

ρ ι ν ή διάταξις τών εΙκόνων, αϊτ ινες έ'χουσι τ ο π ο θ ε τ η ί ί ή επί τοΰ δρυ-

φ ά κ τ ο υ τοΰ ναοΰ τούτου, εν τοις κυρίοις αυτής σημείοις παρέμενε προ

φ α ν ώ ς ή αύτη από τών αρχών τού Π Γ α ι ώ ν ο ς ' δεξιά τοΰ τέμπλου έχει 

τ ο π ο ί ) ε τ η θ ή ή εικών τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ , εκατέρωθεν δε αυτής εικόνες τής 

Ι Ι α ν α γ ί α ς και τοΰ ΙΙροδρόμου, σχηματιζόμενου ο ΰ τ ω — α ν και κ α τ ' ά π ό -

στασιν — είδους ϊ ε ρ ο ΰ τ ρ ι μ ο ρ φ ί ο υ . Και έ θ ε ω ρ ή θ η σ α ν μεν και αί 

δυο εκατέρωθεν τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ τοποθετημέναι εικόνες α ι α α ι β υ ζ α ν τ ι ν ά 

έ ρ γ α 3 ) , αλλ' εν τη πραγματικότητι ανάγονται εις τάς αρχάς τοΰ I H ' 

αιώνος. Ή εικών τού Προδρόμου, ή οποία δεν είναι παντελώς ά π η λ -

λαγμένη Ιταλικών επιδράσεων, ε ίναι κατά την έ π ' αυτής άναγινωσκομέ-

νην έ π ι γ ρ α φ ή ν έ ρ γ ο ν : Ν α τ α λ ί ο υ ' Α ρ γ ε ί ο υ, γνωστού και ακριβώς 

*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 66. 
3) Πρβλ. Κ Γ. Ζηοίον, ενθ' ανωτέρω, σελ. 224 
3) ΙΙρβλ π. χ. Κ. Παπαμιγαλόπονλον. ενθ' ανωτέρω, σελ. 58. Και ό μακαρίτης Γ. 

Λαιι.-τάκης ίθεώρει τάς εκατέρωθεν τοΰ Έλκομένου τοποθετημένα; εικόνας τής Πα
ναγίας κα'ι τοΰ Προδρόμου έργα καθαρώς βυζαντινά* αντιθέτως δ J. Α. Buckon, 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 412 κ. ε., χαρακτηρίζει τάς εΙκόνας αύτας βυζαντινοΰ ρυομοϋ, 
αλλ' εκτελέσεις Βένετου ζωγράφου- ό δε W. Mille?' (The Latins in the Levant 
σελ. 23, ύποσημ., έλλην. διασκευή υπό Σ. Π. Λάα.-τρον, τόμ. Α', σελ. 40, ύποσημ.) 
μετά βεβαιότητος εκφράζεται περί της βενετικής καταγωγής καΐ τεχνοτροπίας τών 
περί ών ό λόγος εικόνων. 
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-κεχρονισμένου αγιογράφου. Έ ν αΰτώ τούτος τώ ναώ του Έ λ κ ο μ έ ν ο υ της 

Μονεμβασίας εναπόκειται και ετέρα του αύτοΰ αγιογράφου εικών, ε φ ' ης 

αναγινοόσκομεν : Χ ε ι ρ Ν α τ α λ ί ο υ Α Ψ Η = 1708 ') . Τ Η τ ο δε κληρι

κός ο αγιογράφος Ν α τ ά λ ι ο ς , καταγόμενος εϊτε εξ αυτής της πόλεως 

"Αργούς εϊτε εκ της περιοικίδος αυτοΰ 2 ) . " Ο θ ε ν και ή έπιφυλα'ξις 3 ) , αν 

έν τη επιγραφή της προμνημονευί)είσης εικόνος του Προδρόμου την μετά 

το ύνυμα τοΰ Ναταλίου κειμένην δυσξΰμβλητον λε'ξιν όντως πρέπει 

ν ' άναγνώσωμεν : " " Α ρ γ ε ί ο υ, είναι όλως αδικαιολόγητος. Το βαπτι-

στικον Ν α τ ά λ ι ο ς (και Ά ν α τ ά λ ι ο ς) ητ° άλλοτε λίαν διαδεδομένον 

έν Ά ρ γ ο λ ί δ ι και Ναυπλία, δπου και σήμερον σποράδην ά π α ν τ α . Ή δε 

αυτόθι διάδοσις τοΰ βαπτιστικού τούτου ερμηνεύεται εκ της υπάρξεως 

ναοϋ παρά το χο^ρίον Κατζίγκρη (της Ναυπλίας), τ ιμωμένου έ π ' ονό

ματι των αγίων 'Αδριανού και Ν α τ α λ ί α ς 4 ) , κ α θ ' ην έ π λ ά σ θ η έν 'Αργο

λίδι και Ναυπλία και άρσενικόν Ν α τ ά λ ι ο ς ( Ά ν α τ ά λ ι ο ς κατά το 

Ά ν α τ ά λ ι « 5). 

Δια την εικόνα της Π α ν α γ ί α ς , την τοποθετημένην παρά τον Έ λ κ ό -

μενον επί τοΰ δρυφάκτου έν τω ομώνυμο,,) ναώ της Μονεμβασίας, πρβλ. 

τ ο ν παρένΟετον π ίνακα Δ'.") Και ή εικών αΓ'τη είναι προφανώς έργον 

της Ε π τ α ν η σ ι α κ ή ς βυζαντινοϊταλικής σχολής, κατώτερον μεν τής εικό

νος τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ , έντεχνότερον δε τής τοΰ Προδρόμου, ής χρονικώς 

δεν απέχει πολύ (ϊσως είναι κατά τι νεωτέρα). Ή Π α ρ θ έ ν ο ς παρίσταται 

έν στάσει δεησεοος, κλίνουσα την κεφαλήν έκ θλίψεως επί τώ π ά θ ε ι 

') Πρβλ Κ. Γ. Ζηοίον, έν «Βυζαντίδι», τόμ. Α' (19 θ) σελ. 115, αριθ. 3, 4. 
2) Κατά ταϋτα έκ τμήματος τής Πελοποννήσου, τυ ύποΐον κατά τον ΙΤ'-ΙΗ, 

αιώνα πολλούς και αξιόλογους ζωγράφους ανέδειξε (π. χ. τους έκ Ναυπλίου αδελ
φούς Δημήτριον και Γεώργιον Μόσχους, άρχηγέτας ιδίου Πελοποννησιακού εργαστη
ρίου, τους έξ "Αργούς αδελφούς Μάρκου, τον εξ Άδαμίου Ίερεμίαν [πρβλ. κατωτέρω 
σελ. 83, ύποσημ· 4] και άλλους). 

3) Τοϋ μακαρίτου Κ. Γ. Ζησίου, ένθ' ανωτέρω, σελ. 115, αριθ. 3. 
4) "Εχει ό ναός ούτος και αγιογραφίας τοΰ έτους 1743, έργα 'Ιερεμίου Ιερομό

ναχου, τοϋ εξ Άδαμίου (τοΰ τέως δήμου Ασκληπιείου)· Πρβλ. Ί. Κο</ ινιώτην εν 
«'Αθηνά , τόμ. Β' (1890) σελ. 696. Α". Γ. Ζηοίον, Σύμμικτα, σελ. 86. G. Lampakis, 
Memoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce. Έν 'Αθήναις 1902, σελ. 78 

5) Κατά τα ανωτέρω ελέγχεται ανακριβής ή παρατήρησις τοϋ μακαρίτου ΑΓ. Γ· 
Ζηοίον (Γυναικών ονόματα κύρια έν Κυνουρία [απόσπασμα έκ τής »Έπετηρίδος τοϋ 
Παρνασσού»], έν 'Αθήναις 1902, σελ. 20, ύποσημ. 3), ότι το 'Α ν α τ ά λ ι α, όπερ και 
έν Κυνουρία και άλλαχού άπαντα, δεν προέρχεται κατ' ούδένα λόγον έκ τοϋ Ν α τ α 
λ ί α , «διότι το όνομα τοϋτο ήτο πι0ανα>τατα άγνοιστον». Παρά Ά. Μ.-ιούτονρα (Τα 
νεοελληνικά κύρια ονόματα Ιστορικώς και γλωσσικώς έρμηνευόμενα, έν 'Αθήναις, 
1912, σελ. 78) τό όνομα Ν α τ ά λ ε ς σχετίζεται προς το Ν α θ α ν α ή λ ) . 

") Κατά φωτογραφίαν έκ τής συλλογής τοϋ φίλου συναδέλφου κ. Γ. Σωτηρίου. 
Άπεικύνισις τής αυτής εικόνος και έν Κ. 'Ελευθερουδάκη, Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, 
•τόμ. Θ', παρένθετος πίναξ μεταξύ των σελ. 512 και 513. 
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τοΰ υίοΰ και οίονει α ν α φ ω ν ο ύ σ α : Τ Ε Κ Ν Ο Ν Ε Μ Ο Ν ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ Ν 

Η Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ν Τ Ε Κ Ν Ο Ν , τοΰθ* δπερ έχει γ ρ α φ ή δι ' ωραίων γ ρ α μ 

μάτων αριστερά της Π α ρ θ έ ν ο υ ' ) . Γενικώς ή εΐκών αΰτη της Π α ν α γ ί α ς 

υπενθυμίζει ώς προς την κλίσιν της κεφαλής ' Ι τ α λ ι κ ά τ ίνα έ'ργα, ιδίως 

Τοσκανικά, α ν α γ ό μ ε ν α και ε'ις αυτόν τύν Ι Γ " α ι ώ ν α 2 ) . 

Κ α τ ά τα προεκτεθειμένα αι εκατέρωθεν τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ τ ο π ο θ ε -

τημε'ναι ε πι του δρυφάκτου εικόνες της Π α ν α γ ί α ς και τοΰ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ 

είναι περίπου σύγχρονα έργα εκείνου. 

Ζ'. Ή τελευταία èv Μονεμβασία Τουρκοκρατία 

καΐ ai τύχαι του "Ελκομένου κατ αυτήν. 

Τ ω 1715 κατε?ΰθη εν Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ω καΐ ή τελευταία Βενετοκρατία. 

' Ε ν τ ό ς βραχυτάτου σχετικώς χρόνου οί Τούρκοι εγένοντο κΐ'ριοι π ά ν τ ω ν 

των φρουρίων τής χώρας. Ή Μονεμβασία περιήλθεν εις τους ΤοχΊρκους 

— μονονουχι άνευ τινός αντιστάσεως, κ α τ ' άκολουθίαν παραδόξου όντως 

συνί>ήκης—τη 10 Σ ε π τ . 171 Γ> 3 ) . Ή τοπική μάλιστα παράδοσις προςγράφει 

την πτώσιν τοΰ όχυροΰ, τοΰ θ ε ο κ τ ί σ τ ο υ κάστρου εις Βενετικήν προδο-

σίαν. <-Παραδοθέντος τοΰ φρουρίου *)—γράφει ό Γεράσιμος Π α γ ώ ν η ς * ) — 

δι ' επιβουλής τοΰ τότε φρουράρχου Βένετου, άπαντες οι Χριστιανοί, οί 

μεν κατεσφάγησαν, οι δε ήχμαλωτίσθησαν, και οι ολίγοι τινές έμειναν ή 

ελευθεροθέντες από τής α ι χ μ α λ ω σ ί α ς 6 ) έπανήλϋον εις την πατρίδα τ ω ν » . 

·) Ή επιγραφή, ης tò κείμενον άπαντα mutatis mutandis και εν άποκρύφοις 

χαί εν λειτουργικοίς κείμενοι?, έχει δημοσιευθή και υπό Κ. Γ. Ζησίον εν τη Βυζαν 

τίδι», τόμ. Α' (1909) σελ. 115, αριθ. 2. 
2) Πρβλ. Oswald Sirén, ïoskanische Maler im XIII . Jahrhundert , πίναξ 

80, 82. 
3) Ή χρονολογία πιστοποιείται και εκ σημειωμάτων του Γεωργίον-Κνριάκον Κο· 

ομάχη. 'Αντιθέτως κατά τον Ά. Κομνηνον Ύγηλάντην, Τα μετά την "Αλωσιν (εκδ. 
Γερμανού ΆφΟονίδον), σελ. 299 ή Μονεμβασία «έάλω τη ε' 'Οκτωβρίου» 1715. Αι 
γνοισταί μοι Τουρκικοί πηγαί δέν συμφωνοΰσι προς τάς Βενετικός καί τάς Έλληνικάς 
εν σχέσει προς τήν κατάληψιν τής Μονεμβασίας ύπο των Τούρκων τ φ 1715. 

4) = τής Μονεμβασίας. 
8) Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, εκδ. Νίκον Ά. Βέη, σελ. 2,127 κ. έ. 
β) Δια τήν έξαγοράν αιχμαλώτων Πελοποννησίων κατά τα ετη 1715-1717 διετέ

θησαν υπό των ενοριών καί ρουφετίων τής Κων/πόλεως και άλλων πόλεων καί χρή
ματα, άρχήθεν προωρισμένα υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου. Διά τοϋτο ό Οικουμ. Πα
τριάρχης Ιερεμίας Γ' έξέδωκε τω 1717 έγκύκλιον, δι* ής ώρισε «όπως το προϊόν των 
κουτείων τοΰ 'Αγίου Τάφου παραδίδοται άκέραιον, μη διατιθεμένου μέρους αύτοΰ 
υπέρ των Πελοποννησίων». (Καλλινίκου Αελικάνη, Τα εν τοΐς κώδιξι τοΰ Πατριαρχικού 
Άρχειοφυλακείου σφζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα άφορώντα τάς σχέ
σεις τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου προς τσς εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 'Ιερο
σολύμων καί Κύπρου. Έ ν Κων/πόλει 1904, σελ. 485). 
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Οί εν Μονεμβασία εγκατεστημένοι Βενετοί άπήλθον εκε ίθεν μετά της 

φρουράς, βραχύ μετά την άνΰψωσιν της σημαίας του Π α τ ι σ ά χ επί τοΰ 

βραχώδους φρουρίου. Ά φ ' ετέρου κατά διαταγήν της Υ ψ η λ ή ς Πύλης 

έπανήλΟον εις την Μονεμβασίαν ως και την λοιπήν Πελοπόννησον 

πολλοί εκ των απογόνων εκείνων, οι όποιοι «προ τοΰ να υποτάξουν οι 

"Ενετοί τον Μωρέαν [1687-1G90] διήγον εκεί έχοντες και οίκους και 

αγρούς καί αμπέλους και τα τούτοις δμοια» ')· Οΰτο) το Τουρκικόν στοι-

χεΐον εν Μονεμβασία καί πάλιν ηΰξήθη, εν ω ε'; άλλου ό 'Ελληνοχρι

στιανικός πληθυσμός αυτής μεγάλως ήλαττώ&η. ΟΙκτρόν υπήρξε τότε, 

τω 1715, το τέλος καί άλλων Μονεμβασιοοτών και τοΰ πολυμαΟοΰς και 

φιλοκάλου πατρικίου 'Ανδρέου Λικινίου, ό όποιος «επιάσθη εις την 

Μονεμβασίαν από τους ' Ο θ ω μ α ν ο ύ ς , ως οτι εΐχεν ανταποκρίσεις διά 

γ ρ α μ μ ά τ ω ν μετά των Ε ν ε τ ώ ν , καί έκρεμάσθη δημοσίως είς την Κ ω ν -

σταντινούπουλιν» -'). r O Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Διοικητής εν τω Χρονικω αυτοΰ 

περί τής εν ετει 1715 εκστρατείας των Τούρκων είς Πελοπόννησον 3) 

λέγει, δτι ό «περιώνυμος Ιατρός ["Ανδρέας] Λικίνιος>, μετά την κατάλη-

ψιν της Μονεμβασία; υπό τ ω ν Τούρκων, άπεκομίσίίη, μετ ' άλλων πολ

λών Ε λ λ ή ν ω ν , επί τουρκικών σκαφών εκε ίθεν εις Κ ω ν σ τ α ν π ν ο ύ π ο λ ι ν * 

βοηθούμενος δε καί υπό τοΰ καπουδάν-πασά ηγωνίσθη εκρΐ ν ' απο

δείξω, οτι είναι ό ίδιος εκείνος ιατρός, ό όποιος άλλοτε ποτέ είχε σώσει 

τον εξ ευλογίας κινδυνεύσαντα σουλτάνον, 4 ) καί να σο')ση ούτω την ζοοήν 

του, αλλ' είς μ ά τ η ν σουλτανική διαταγή — λέγει δ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Διοι

κ η τ ή ς — ό ' Α ν δ ρ έ α ς Λικίνιος ά π η γ χ ο ν ί σ θ η , έχων προςδεδεμένον είς τον 

λαιμόν τύ αυτό χατισερίφιον, κ α θ ' υ τον οο3τηρα ίατρόν τοΰ σουλτάνου 

εν ταΐς χώραις αύτοΰ ουδείς έπετρέπετο οπουδήποτε νά βλάψη. ") ' Υ π ό 

τών ημετέρων έ θ ε ω ρ ή θ η ό 'Ανδρέας Λικίνιος λόγω τοΰ οΐκτροΰ θ α ν ά 

του του καί μάρτυς τοΰ Χρίστου καί τοΰ Γένους. Τής δε υπέρ τής ιδίας 

πατρίδος εξαίρετου μερίμνης τοΰ ανδρός σώζονται αυτόθι καί σήμερον 

') 'Α. Κομνηνού Ύι/'ηλάντον, Τα μετά την Άλωσιν, (έ'κδ. Γερμανού Α</doviòor), 
σελ. 299 κ. έ., πρβλ. καί Νίκου Ά. Βέη την εν σελ. 84 ύποσημ. 5 άναγραφομένην 
εκδοσιν. σελ. 127 κ. έ. 

•-') Γεώργιος Ζαβίυας. ενΟ' άνωτέρο), σελ. 415. Πρβλ. καί Κ. ΛΤ. ΣάΟαν, Νεοελλη
νική Φιλολογία, σελ. 443. Α'. Γ. Ζησίον, ενθ' ανωτέρω, σελ γ', 8. 

3) Πρβλ. ανωτέρω, οελ. 76, ύποσημ. 4. 

*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 7G. 
û) "ΕκΟ. Ν. Jorga (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 76, ύποσημ. 4.), παραγρ. 129. Πρβλ. 

καί ανωτέρω σελ. 76, επίσης Σ. Π. Λάμποον <Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. ΙΑ' (19ΐ4 
{-1915]) σβλ. 208, όπου παραδόξως ό υπό τοϋ Κωνσταντίνου Διοικητού μνημονευόμε
νο; Ιατρός Λικίνιος δέν ταυτίζεται προς τον πολλαπλώς γνωστόν ίατρόν Άνδρέαν 
Λικίνιον. 
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ουχί μόνον ό « κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ς Έ λ κ ό μ ε ν ο ς » , κτίσματα και στίχοι '),. 

άλλα και προφορικαί παραδόσεις ζωηρόταται. 

Οι Τοΰρκοι τότε, κατά Σεπτ. τοΰ 1715, τον μεν επί της ακροπό

λεως της Μονεμβασίας ναόν της 'Αγίας Σοφίας 2) έσπευσαν να κα-θιε-

ρώσωσι και πάλιν εις το 'Ισλάμ, τον δε ναόν τοΰ Έλκομένου, αφ 1 ου 

προηγοί'μένως εβεβήλωσαν και εστέρησαν πολυιίμων σκευών και άλλων 

αντικειμένων, εσφράγισαν, άπαγορεΰσαντες αυστηρώς εν αΰτώ πάσαν 

χριστιανικήν ιερονργίαν. Άπεδόοη δε και πάλιν ό ναός του Έλκομένου 

εις τους χριστιανούς δια τών ενεργειών τοΰ μΐ)τροπολίτου Μονεμβασίας 

και έπειτα Κρήτης Γερασίμου Λετίτζη, τοΰ Κρητός3). Τοΰ δραστήριου 

και εις το Γένος μεγάλας ι'πηρεσίας προςενεγκόντος κληρικοΰ τούτου 

εχομεν έ'μμετρον εγκώμιον4), συντεϋέν τώ 1730 υπό Παύλου, πρεσβυτέ

ρου και οικονόμου τοΰ Κρήτης. Και αναφέρεται μεν το εγκο')μιον κυρίως 

εις την εν Κρήτη δράσιν τοΰ μητροπολίτου Γερασίμιου Λετίτζη, ιδία δε 

εις την υπ ' αΰτοΰ επιτευχΟεΐσαν παράδοσιν εις Χριστιανικήν χρήσιν της 

εν Μεγάλα) Κάστρο) εκκλησίας τοΰ £Αγίου Μηνά και τών εξαρτήματος 

αυτής' άλλα και σχετικώς προς τήν εν Μονεμβασία δράσιν τοΰ αΰτοΰ 

μητροπολίτου περιέχει στίχους τινάς το εγκώμιον τούτου : 

Λέγω υ κυρ Γεράσιμος, δ άξιοτ ιμ η μένος, 

της ίζρήτης γόνος δ καλός καί πολλά προκομμένος. 

Στί/ν Κρήτην έγεννήιϊηκε, στι)ν Κρήτην άνε&ράφη, 

καί πάλε orò Πατριαρχείο πολνν καιρό εστά&η. 

"Εγινεν εφημέριο:, είτα αρχιμανδρίτης, 

έπειτα γίνη εξαρχος, στον κόσμον έκηρνκτη. 

Κ al μετά τ αν τ α άρχιερευς γίνη Μονεμβασίας 

κ αϊ κ τ ή τ ο ο α ς ε γ ίν ικε Χριστού της εκκλησίας. 

"Ανοιξε την μητρόπολη, δ π ο ν τ ο ν αφάλια μεν η, 

Έλκ ό μ εν ον τον κ ρ ά ζ ο ν α ι, στον κόσμον ξακ ονσ μέν η. 

Λοιπόν εκείνον τον καιρόν στην Πόλη είχεν λάγειί 

λέγω ό κυρ Γεράσιμος, που πάντα πλοέτη νάχη. 

Κ' είχεν αγώνα περισσό, που&ελεν νά μιαενοοη 

να πάη στην επαρχία τον και κεϊ νά ταξειδενση &). 

Άλλα πότε δια τών ενεργειών τοΰ Γερασίμου Λετίτζη ώς μητροπο-

') Πρβλ. άνωτέρο, σελ. 78 κ. έ. 
2) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 66. 
') Έ κ του χωρίου Βενεράτω(ν) της επαρχίας Τεμένους. 
4) 'Εξεδόθη υπό ΤιμοΟέον Βενίρη (τοΰ νΰν μητροπολίτου Κρήτης), μετ' είςαγω-

γής και ερμηνευτικού υπομνήματος, εν τφ περιοδικφ «Χριστιανική Κρήτ·)]», τόμ. Α\ 
τεύχ. Γ', (1912) σελ. 379-434. 

5) Αυτόθι, σελ. 396-397, στίχ. 138-114, και σελ. 627 κ. έ. 
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λίτου Μονεμβασίας άπεδόθη και πάλιν εις τους χριστιανούς ή «οτυν 

κόομον ξακουσμένη» εκκλησία τού Έλκομένου ; Δυστυχώς δια το ζή

τημα τούτο οΰτε ό κώδιξ της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας 

ούτε τα σημειώματα του Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη παρέχουσι σα

φείς ενδείξεις. Έ ν τω κώδικι έκείνφ κείται το σημείωμα: «Έπείπερ 

Θεοΰ παραχωρήσει τών πολλών πλημμελημάτων ένεκα έπειςήλθεν εις 

την πρώην μεν εύδαιμονεστάτην, νυν δε άθλίαν και δΰστινον Πελοπόν-

νησον ή βάρβαρος αυτή τών Τούρκων εξουσία και τώ τών χριστιανών 

επετέθη τραχείλω ό βαρύς εκείνος ζυγός και δυσφόρητος κατά το αψιδ' >) 

ε'τος, πρώτος κεχειρουτώνηται εις την άγιωτάτην Μονεμβασίας και Καλα

μάτας ταΰτην μητρόπολιν ό εν μακάρια τη λήξει κύρ Καλλίνικος και μετά 

τούτον οτε κύρ Γεράσιμος και κυρ Γρηγόριος μέχρι του αψκθ' έτους». 

'Υπογράφει δε το σημείωμα τούτο ό Μονεμβασίας και Καλαμάτας Νικη

φόρος, μετατεθείς εις την έπαρχίαν ταΰτην από Νέων Πατρών τη 25 

'Απριλίου 172ί) 2). cO Γεράσιμος Λετίτζης άπαντα—εφ' όσον γνωρίζω— 

μητροπολίτης Μονεμβασίας το πρώτον κατά μήνα Ίανουάριον τοΰ 1720, 

οπότε μέλος της πατριαρχικής συνόδου εν Κωνσταντινουπόλει ών συνυ

πέγραψε σιγίλλιον 3) υπέρ της μονής τής Φανερωμένης, τής έν τη πε

ριοχή τών αρχαίων Κλεωνών κειμένης 4). Έ κ τού αύτοΰ έτους γνωρίζο-

μεν και άλλας εκκλησιαστικός πράξεις, εν αϊ ς αναφέρεται ό περί ου ό 

λόγος Γεράσιμος Μονεμβασίας. Ούτω τή 13 Φεβρ. 1720 μετέσχεν ούτος 

τής πατριαρχικής συνόδου επ' εκλογή τού μητροπολίτου Νεοκαίσαρείας 

και Ίνέου Μεθοδίου5), κατά τον Άπρίλιον τού 1720 συνυπέγραψε σιγίλλιον 

υπέρ τού μονυδρίου τού ΕΑγ. 'Αθανασίου τής Πάρου") και κατά Μάϊον 

τού 1720 έτερον σιγίλλιον υπέρ της εν Γορτυνία μονής τών Όμιαλών 

(Αϊμυαλών)7). Πότε ακριβώς διεδέ/θη ό Γεράσιμος Λετίτζης έπι τού θρόνου 

') 'Εσφαλμένη ή χρονία αύτη, ή ορθή ε ί ν α ι : 1715 (πρβλ. άνιοτέρω, σελ. 84). 

'-') Νίκου Α. Βεη, Έ κ φ ρ α σ ι ς κωδικός τής μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλα

μάτας, σελ. -07 κ. ε. Πρβλ και 'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτην, ενθ ' ανωτέρω, περίοδος Β', 

έτος ΙΑ', α ρ ι θ . 71 ( = 1 5 'Απριλίου 1908) σελ. 15. 
3 ) J . ΖακνΟηνος έν τοις «Έλληνικοίς-, τόμ. Β' (1929) σελ. 415 κ. έ. 
4 ) Περί τής μονής πρβλ. προχείρως Α. Βαρδοννιώτην. Ή καταστροφή τοΰ Δρά

μαλη. Έ ν Τριπόλει 1913, σελ. 234 κ. έ. 
5) Ά. Παπαδοπούλου Κεραμεως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη- Τόμ. Α'. Έ ν Πετρου-

πόλει 1891, σελ. 205. 
8) Α. Ζακνθηνός, ενθ ' ανωτέρω, τόμ. Β' (1929) σελ. 422 κ. έ. 
7) Αυτόθι, σελ. 425 κ. έ., Περί τής μονής πρβλ. προ παντός Ν. Άλεξόπουλον 

έν τή έφημερίδι Τριπόλεως «Μορηας», ετ. Γ.' 1Ρ03, αριθ. 119, 121, 122. — *0 ΙΙαρα-

μνβίας και Φιλιατών 'ΑΟηναγόρας, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 23,27, αναγράφει μνείας τοΰ Γε

ρασίμου Μονεμβασίας μέχρι τοΰ 1727, έν τούτοις έκ τών ένταΰθα εκτεθειμένων προ

κύπτει ασφαλώς, δτι ή αρχή τοΰ ίεράρχου τούτου έν Μονεμβασία δεν υπήρξε τόσον 

μακρά. 
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της Μονεμβασίας τον αμεσον αυτού προκάτοχον Καλλίνικον «) δεν δυναμαι 

ακριβώς να ορίσω. Πάντως τω 1725 δ Γεράσιμος Λετίτζης από Μονεμβα

σίας μετετέθη, αξιώσει της εν Κωνσταντινουπόλει ιεραρχίας, εις την μητρό-

πολιν Κρήτης2), ης προέστη μέχρι του 17Γ)6, οπότε παρητήθη οίκεία βου-

λήσει8). Ώ ς εξάγεται εκ τών στίχων τοϋ Παύλου πρεσβυτέρου και οίκονό-

») Κώδιξ τοϋ ΙΖ' αιώνος, έναποκείμενος άλλοτε υπ' αριθ. 2 εν τη Βιβλιοθήκη 
τοϋ Ίίλλην. Φροντιστηρίου της Γραπεζοΰντος, έχει έν ταΐς φαις τής πρώτης σβλίδος 
τα σημειώματα : «"Ελκω χρυσών τεττάρων, πέφυκα δε κτήμα x ο ΰ μ η τ ρ ο π ο λ ί 
τ ο υ Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ . — νϋν δε Γ ε ρ α σ ί μ ο υ » . "Οτι ό 
τελευταίος οΰτος είναι ό άμεσος διάδοχος τοϋ Μονεμβασίας Καλλινίκου, δεν επιτρέ
πεται ουδεμία αμφιβολία. Ό προμνημονευθείς κώδιξ από τοϋ Γερασίμου Μονεμβα
σίας περιήλθεν εις τον Κυζίκου Άνανίαν και τώ 1731 εις τον άνεψιον τούτου Ζαχα-
ρίαν. Πρβλ Ά. Παπαοόπονλον - Κεραμέα έν c Yizintjiskij Vremennik», τόμ. ΙΘ' 
(1912 [—19151) σελ. 228 (πρβλ. και σελ. 263 και 266, όπου περί τοϋ Καλλινίκου Μο
νεμβασίας αντί: ΙΖ' εκατ., γρ.: IH' εκατ.). Ό Γεράσιμος Μονεμβασίας υπήρξε φιλό-
βιβλος, κατείχε δέ πλην τοϋ προμνημονευθέντος κωδικός και έτερον νομικόν κώδικα, 
τον όποιον κατά το θέρος τοϋ 1904 είδον έν χερσί τοϋ εκ Καλαμών πολιτευόμενου 
Χρύσανθου Πα^ώνη. Ό τελευταίος ούτος κώδιξ δεν πρέπει να ταυτισθή προς tòv 
υπό τοϋ Γερασίμου Παγώνη άλλοτε ποτέ κατεχόμενον Τραπεζουντιακόν κώδικα, περί 
ου πρβλ. /'. Ράλλην-Μ. Ποτλήν, Σύνταγμα θείων και ίερών κανόνων. Τόμ. Α'. Έ ν 
'Αθήνας 1852, σελ. ι' κ. έ., "Έ. Κνοιακίδην, Βιογραφίαι τών εκ Τραπεζοΰντος και 
τής περί αυτήν χώρας από τής Αλώσεως μέχρις ημών άκμασάντων λογίων, έν "Αθή
ναις 1897, σελ. 134. 

3) Τιμόθεος Βενέρης, ενθ. ανωτέρω, σελ. 398, 428. 
3) Πρβλ. Ν. Β. Τωμαοάκην έν τη «Έπετηρίδι 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 

τόμ. Γ (1933) σελ. 200 κ. έ. και την αυτόθι άναγραφομένην βιβλιογραφίαν, εις ην 
προςθετέα και τα έξης : Τοϋ Γερασίμου Λετίτζη ώς Κρήτης μητροπολίτου ποιούνται 
μνείαν προς τοις άλλοις και ό Μ. Le Quien (Oriens Christianus, τόμ. Β', έν Παρι-
σίοις 1740, σελ. 265) και ή ανώνυμος αναγραφή μητροπολιτών και επισκόπων τοϋ 
Οίκουμ. Πατριαρχείου Κων πόλεως, ή αναφερομένη είς την περίοδον περίπου 1725— 
1730 (Η. Omontiv «Revue d e l ' Orient Latin», τόμ. A', [1893] σελ. 316). «Υπο
γράφεται ό Γεράσιμος Λετίτζης και έν σιγιλλίοις τών ετών 1739, 1740, 1743, 1744, 
1749, 1750, 1752. Πρβλ· Καλλίνικον Αελεκάνην, Πατριαρχικών έγγραφων τόμ. Γ', έν 
Κων πόλει 1905, σελ. 450, 699. Ά. Παπαδόχονλον - Κεραμέα, ενθ* ανωτέρω, σελ. 259 
κ. έ., αριθ. 13-17, πρβλ. και σελ. 273 (όπου διακριτέος ό Γεράσιμος Λετίτζης ό Κρή
της άπό τοϋ Χίου Γερασίμου τής Κρήτης [1756-1769, και μετά ταΰτα Κυζίκου) και 
ταυτιστέος ό Γεράσιμος Κρήτης μετά τοϋ Γερασίμου Μονεμβασίας), Δ. ΖακνΟηνόν 
ενθ' ανωτέρω, τόμ. Γ' (1930) σελ. 141 (πρβλ. και τόμ. Δ', 1931, σελ. 382, όπου έν 
σιγιλλίω τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου Σαμουήλ Β', άπολυθέντι κατά τα μέσα 'Ιανουαρίου 
τού 1778 άναγινώσκομεν περί τοϋ Γερασίμου Λετίτζη : «έπί τών ημερών τοϋ μακα-
ρίτου μητροπολίτου τής Κρήτης Γερασίμου εκείνου τοϋ παλαιού, ανδρός νουνεχοΰς 
και φρονίμου, αξίου τε και δυνατού είς δεφένδευσιν και έπίσκεψιν [πάντων] τών έν 
*Û Κρήτη ίερών και σεβασμίων σταυροπηγιακών μοναστηριών, δοθείσης αύτφ 
[άπο]λύτου επιτροπικής εξουσίας και διοικήσεως . · . δια . . . άξιότητα αϋτοϋ»). 77. 
Γ. Ζερλέντην, Ίστορικαί ερευναι περί τής εκκλησίας τών νήσων. Τόμ. Α', τεΰχ. Β'. 
*Εν Έρμουπόλει [Σύρου] 1922, σελ. 265. 
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μου τοΰ Κρήτης, ό Γεράσιμος Λετίτζης εδέχθη να παραιτηθή της Μονεμ

βασίας και να λάβη την μητρόπολιν Κρήτης, κ α θ ' δσον ούτος «εΐχεν αγώνα 

περισσό να πάη στην επαρχία του» ήτοι εις την Μονεμβασίαν (πρβλ. σελ. 

80). Δεν θα ήτο τελείως αβάσιμος ή εικασία, οτι ή Τουρκική Κυβέρνησις 

εκώλυε τον Γεράσιμον Λετίτζην να κατέλθη εκ Κωνσταντινουπόλεως εις 

την άρχιερατικήν αύτοΰ επαρχίαν, τήν Μονεμβασίαν, δια λόγους ούχι άσχετους 

προς τήν αυτόθι δράσιν του και το άνοιγμα του Έλκομένου. Κατά τα προει-

ρημένα ό ναός ούτος άπεδόθη δια των ενεργειών του Γερασίμου Λετίτζη εις 

τήν χριστιανικήν λατρείαν πάντως προ του 1725, οπότε ούτος από Μονεμ

βασίας μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Κρήτης, ') ίσως δε προ τοΰ ' Ιανουαρ. 

1720, οπότε άπαντώμεν αυτόν εν Κωνσταντινοπόλει μέλος της πατριαρχικής 

συνόδου (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 87). Ή τελευταία αυτή χρονολογική εκδοχή 

είναι υπολογίσιμος, αν δεχθώμεν, ότι ό Γεράσιμος Λετίτζης λόγω εμποδίων, 

παρεμβαλλόμενων υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, παρέμεινε διαρκώς εν 

Κωνσταντινουπόλει από τοΰ Ί α ν ο υ α ρ . 1720 μέχρι τής εν έ'τει 1725 επισυμ-

βάσης μεταθέσεως αύτοΰ εϊς τον θρόνον τής Κρήτης. Φαίνεται, οτι μετά 

τήν 10 Σεπτ. 1715, οπότε κατελήφθη και πάλιν ή Μονεμβασία υπό τών 

Τούρκων, ό ναός τοΰ Έλκομένου παρέμεινε κλειστός. Ό δε Γεράσιμος 

Λετίτζης έθεωρήθη νέος κτήτοο 2) τοΰ περίφημου μητροπολιτικού ναού τής 

Μονεμβασίας, διότι μετ' αγώνας καθιέρωσεν αυτόν και πάλιν είς τήν χριστια

νικήν λατρείαν, αλλ' Ίσως καΐ διότι έπροίκισε τον αυτόν ναόν δια σκευών 

και άλλων αντικειμένων λειτουργικών εις άντικατάστασιν των υπό τών Τούρ

κων άρπαγέντων μετά τήν κατάληψιν τής Μονεμβασίας τη 1(> Σεπτ. 1715. 

Έ κ τών αντικειμένων, τα ό π ο ι α κατά τήν τελευταίαν Βενετοκρα-

τίαν εν Πελοποννήσω κ α θ ι ε ρ ώ θ η σ α ν εις τον μητροπολιτικόν ναόν τής 

Μονεμβασίας, περιεσ(όί>ησαν μέχρ 1 ημών ολίγα τινά : αι τρεις εΙκόνες 

βυζαντινοϊταλικής τέχνης, ήτοι τοΰ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ , τής Π α ν α γ ί α ς και τοΰ 

Προδρόμου s ) , κιόδων εκκλησιαστικός ορειχάλκινος και εϊ τι άλλο. "Ό 

παλαιός ούτος κώδιξ κατά τάς έ π ' αύτοΰ έπιγραφάς είναι έργον τοΰ 

Ι Ο Α Ν Ι Ι M A R I A CI Ο Τ Ι , κατασκευασθέν τω 1083 π ρ ο φ α ν ώ ς εν Βενε

τ ί α 4 ) . Ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν τών τριών προμνημονευΟεισών εικόνων, τοΰ εκκλησ. 

') Διάδοχο; τοΰ Γερασίμου Λετίτζη £πί τοΰ θρόνου τής Μονεμβασίας ύπήρξεν ό 
'Αθηναίος Γρηγόριος Σωτήρης (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 87), περί οΰ υπάρχει διεξο
δική βιβλιογραφία. "Οτι ούτος άπεκάλει εαυτόν και Σ ω τ ή ρ ι ο ν ΐδέ προχείρως 
Μ. Γεδεών, Ήμίγνωστοι σελίδες της Ιστορίας τών 'Αθηναίων (άνατύπωσις έκ τής 
«Θεολογίας», τόμ. Ε', τεϋχ. 2). Έν 'Αθήναις 1927, σελ. 11. Τα περί Γρηγορίου Σω
τήρη ως μητροπολίτου Μονεμβασίας παρ' ΆΟηναγόρα Παραμυθίας και Φιλιατών 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 23, κείιιενα είναι ελλιπή και ατάκτως έρριμμένα. 

*) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 86, τους στίχους τοο Παύλου πρεσβυτέρου και οικονόμου 
τοΰ Κρήτης. 

Β) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 82 κ. έ. 
ή Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην έν «Αθηνά» τόμ. IT' (1904) σελ. 240, άρι&. ΙΧ-Χ. 
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κώδωνος και τυχόν άλλου τινός αντικειμένου, τα σήμερον εν τ ω ν α φ του 

Έ λ κ ο μ έ ν ο υ Ιναποκείμένα ε ικονογραφικά έ'ργα, σκεΰη και ά μ φ ι α περιήλ-

ftov εις αυτόν μετά την εν ετει 1715 συμβάσαν άνακατάληψιν της Μ ο 

νεμβασίας υπό των Τούρκων. Έ κ των άμεσωτέρων διαδόχων τοϋ Γερασί

μου Λετίτζη επι τοϋ μητροπολιτικού θ ρ ό ν ο υ της Μονεμβασίας δ ιεκρίθη-

σαν δια τάς μέριμνας αυτών εν σχέσει προς τον ναόν του Έ λ κ ο μ έ ν ο υ 

μάλιστα ό Νικηφόρος (1729—1749) ») και ό " Α ν θ ι μ ο ς ό Λεσβίος ( 1 7 4 9 — 

1770) 9 ) . Καίτοι αμφότεροι οι ιεράρχαι ούτοι ώς μητροπολΐται Μονεμ

βασίας ήδρευον σ υ ν ή θ ω ς εν Κ α λ α μ ά τ α και δια τα κ α τ ' αυτήν επέδει

ξαν μείζονα μέριμναν 3) ή δια τα ευαγή ί δ ρ ΰ μ α τ α τής Μονεμβασίας. 

Καί αυτός μεν ούτος ό μητροπολίτης Ν ι κ η φ ό ρ ο ς άφιέρο)σεν εις τήν ει

κόνα του Έ λ κ ο μ έ ν ο υ άργυράν πολΰμυξον κ α ν δ ή λ α ν αυτή φέρει τ ή ν 

έ π ι γ ρ α φ ή ν + M O N O B A G H A G Ν-ίΚΥΦωΡ« και σήμερον ακόμη καίει προ 

τής ιεράς εικόνος, εις τήν οποίαν άφιερίόθη. Κ α τ ά δε τήν π α ρ ά δ ο σ ι ν 4 ) 

αφιέρωμα τοϋ μητροπολίτου Νικηφόρου είναι και ο σήμερον εν τ ω 

vaco τοϋ 'Ελκομένου σωζόμενος κηραηος πίναξ, έχων πλείονας εικόνας 

μετ ' ε π ι γ ρ α φ ώ ν , παραδόξων κατά τήν γ ρ α φ ή ν 5 ) . Έ π ι δε τής μητροπολι 

τικής αρχής ' Α ν θ ί μ ο υ τοϋ Λεσβίου καί δή κατά τά έ'τη 1 7 5 8 — 1 7 0 0 ό 

ναός τοϋ Έ λ κ ο μ έ ν ο υ δ α π ά ν α ι ς του αύτοϋ ιεράρχου") επεσκευάσθη ως 

προς τά ξύλινα τμήματα, αλλά καί επλουτίσθη δι' ενεπίγραφων άφιεροηιά-

των, σωζόμενων και τ α ν ϋ ν αυτόθι . Οΰτω ό εξ ονομαστής οικογενείας τής 

Μονεμβασίας καταγόμενος ' Η λ ί α ς Γ ι α ν ν ο ϋ κ ο ς άφιέροοσε τ ω 175.S 

εις τήν μητρόπολιν τής πατρίδος του προσκυνητάριον, φιλοτέχνως κατε-

σκευασμένον και δια καστανοχρόων και λευκών δστεΐνων ψ η φ ί δ ω ν πεποι-

κιλμένον. 7 ) Μετά δέ τινας μήνας ό Τζώρτζης Γρέγης άφιέρωσεν εις τ ο ν 

») Δια τήν χρονολογίαν πρβλ. Χΐκον \4. Βέην, Γερασίμου Παγοινη, Περιγραφή 

της επαρχίας Μονεμβάσιας, σελ. 125. 
2) Περί τοϋ προσώπου πρβλ. Νΐκον'Α. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 124 κ. ε. ώς 

καί τήν κάτωθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν. 
') Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, Έκφρασις κωδικός τής μητροπόλεως Μονεμβασίας 

καί Καλαμάτας, σποράδην, καί εν νφ «Ήμερολογίω τών εν Κωνσταντινουπόλει 'Εθνι
κών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων δια το έτος 1906», σελ. 316 κ. ε. (κατά ταϋτα καί 
'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτην, ενθ* ανωτέρω, αριθ. 70, σελ· 14, αριθ. 71, σελ. 15. 

*) "Ηκουσα αυτήν τω 1903 εκ στόματος τοΰ Μιχαήλ Κοσμάκη (πρβλ. ανωτέρω, 

σελ. 73). 

*) Πρβλ. Α'. Γ. Ζηα,Όν εν τη «Βυζαντίδι>, τόμ. Α' (1901) σελ. 116. όριθ- 7. 
Η) Κατά σημειώματα τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη. Ό αυτός διέσωσε καί 

τήν εΐδησιν, δτι τφ 1765 έπεσκευάσθησαν πάλιν δαπάναις τοΰ 'Ανθίμου Μονεμβασίας 
καί τίνα κελλία παρά τον ναόν τοΰ Έλκομένου. 

7) Τήν άφιερωιικήν έπιγραφήν τοϋ προσκυνηταρίου τούτου έδημοσίευσεν έπί μέ
ρους ό Κ. Γ. Ζησίον, (ενθ' ανωτέρω, σελ. 115, αριθ. 6), παραλιπών τήν χρονολογίαν 
αυτής : «1758 IAN8AJPJI8 6». 
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ναόν του Έλκομένου άργυράν πολΰμυξον κανδήλαν, ης ή κεντρική στε

φάνη φέρει την εξής δια συμπλεκομένων γραμμάτων επιγραφήν : «f ΤΟ 

ΠΑΡΟΜ ΑΦΙΕΡωΝΕΤΕ ΠΑΡ ΕΜΗ ΤΖΟΡΤΖΗ ΓΡΕΓΙ», μείΓ δ εν ετέρο> 

στίχω : «17ΰϋ Μαρτίου* 11». 

Ό μητροπολίτης Μονεμβασίας "Ανθιμος ό Λεσβίος ύπήρξεν εκ τών 

κυριωτάτων εκείνων ιεραρχών, οι όποιοι μετέσχον ενεργώς της υπό τών 

Ρώσσων ύποκινηθείσης επαναστάσείυς τοΰ 1770 εν Πελοποννήσω. Δια 

τήν παρασκευήν τής επαναστάσεως αυτής εΐχεν έ'λθει ό "Ανθιμος Μο

νεμβασίας εις συνεννόησιν μετά πολιτικών πρακτόρων τής Αικατερίνης 

Β ' και είχε συνεργασΟή στενώς μετά τοΰ Παναγιώτου Μπενάκη, τοΰ 

περίφημοι' άρχοντος τής Καλαμάτας, ώς και μετ' επισήμων Μανιατών '-'). 

< ΚατηχηΟέντες [οι κάτοικοι τής επαρχίας Μονφβασίας]— λέγει ό Γερά

σιμος ΓΙαγώνης—παρά τοΰ Άρχιερέως των ΆνίΚμου έ'λαβον [τω 1770] 

τα δπλα εις τάς χείρας και απέκλεισαν τους 'Οθωμανούς εις το φροΰ-

ριον [τής Μονεμβασίας]. Άλλ ' αποτυχόντες τής ελπίδος των άλλοι μεν 

κατέφυγον εις τάς νήσους, άλλοι δε κατεσφάγησαν, άλλοι δε ήχμαλω-

τίσθησαν από τους Άλβανοί'ς και ολίγοι τινές έμειναν. Ό Άρχιερεΰς 

των ["Ανθιμος] κατέφυγεν εις τά Κύθηρα κακεΐθεν εις τα μέρη τής 

Ρωσσίας· οπού και ετελεΰτησε . . . . Τότε δη τότε οί '( )θοομανοί έξαγριω-

θέντες κατέκτησαν το όλον σχεδόν τής ιδιοκτησίας τών Χριστιανών 

και κατεδυνάστευον τους ολίγους εναπομείναντας, οί'τινες έδουλευον 

αυτούς ώς Ίσραηλϊται πάλαι ποτέ τους Αιγυπτίους». 3) Κατ' άκολουθίαν 

τής επαναστάσεως τοΰ 1770 και άλλα ιερά Ιδρύματα τής επαρχίας Μο

νεμβασίας επαθον και οΰχ ήττον ο μητροπολιτικός ναός αυτής τοΰ 

Έλκομένου. Πάλιν ούτος εβεβηλυ')θη ύπό τών απίστων, μεταξύ δε τών 

ετών 1770 και 1778 έμεινε κατά μακράς περιόδους αλειτούργητος4), ενίοτε 

λόγω ελλεύ^εως ιερέων εν τή πόλει τής Μονεμβασίας, πολλάκις δε 

κατ5 άπαγόρευσιν τών αυτόθι έξηγριωμε'νων Τούρκων. Έ κ τοΰ αρχείου 

τοΰ μητροπολιτικού ναοΰ—ώς λέγει ή φήμη—συναπεκόμισεν ό εις Κΰ-

Οηρα και έπειτα εις Ρωσσίαν καταφυγών μητροπολίτί)ς "Ανθιμος ό 

Λεσβίος πολλά επίσημα έγγραφα5). 

0 Αμφίβολος άνάγ^ωσις ίσως : Μ α ί ο υ . 
2) Νίκου Ά. Βέη, Γερασίμου Παγώχη, Περιγραφή τής επαρχίας Μονεμβασίας, 

σελ. 2, πρβλ. και σελ. 124 κ. έ., 128 κ. ε. και ιήν αυτόθι σημειουμενην βιβλιογραφίαν. 
3 ) Αυτόθι, σε?.. 3, πρβλ. και σελ. 135. 
4) Φρόσις τοΰ Γεωργίου·Κυριάκου Κοσμάκη, έκ τών σημειωμάτων τοΰ οποίο« 

άντλοΰμεν και τήν σχετικήν εϊδησιν. 
3 ) Πρβλ. II. Χιώτην, Σειράς Ιστορικών απομνημονευμάτων τόμ. Γ', σελ. 482. '/ε-

ζεκιίμ Βελανώιώτην εν ιώ « Ί ε ρ φ Σύνδεσμοι», περίοδος Β', τόμ. ΙΑ', αριθ. 71 (15 

'Απρ. 1908) σελ. 15 κ. έ.. αριθ . 72 (1 Μαΐου 1908) σελ. 12. Νΐκον Ά. Μην, ενθ' ανω

τέρω, σελ. 130. 
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Οί δε Τούρκοι κατέσχον πάντα σχεδόν τα έγγεια κτήματα της άγιω-

τάτης μητροπόλεως Μονεμβασίας· ες αυτών εντός μεν της πόλεως Μο

νεμβασίας ήσαν το ήμισυ των μητροπολιτικών οικημάτων, εργαστήρια 

κείμενα εν τω προαύλιο) του Έλκομένου, και διάφοροι εκκλησίαι, τάς 

οποίας οι Τούρκοι μετέτρεψαν εις βέβηλους τόπους '), εκτός δε της πό-

λεο^ς Μονεμβασίας ήσαν αγροί και έλαΐαι ««ς τα Λογκάρια [κάί] εις ταΐς 

Καλογερίναις» εν τη περιοχή του Γέρακα 2 ) , και «εί'ς την Φονκριάν» εν τη 

περιοχή τής Συκιάς 3), επί πάσι δε μέγα πολΰδενδρον και πολΰφυτον ύπο-

στατικύν, κείμενον εν τη περιοχή τοΰ Φοινικίου *) κατά την θέσιν Κρι-

σάν, όπου και ναός τής Θεοτόκου (αυτόθι προ τής έπαναστάσείυς τοΰ 

1770 «ύπηρέται καλόγεροι τής μητροπόλεως» Μονεμβασίας έδίδασκον 

και τα πρώτα γράμματα εις τα παιδία των περιχώρων. 5) 

Κατά τι έβελτιώθη ή κατάστασις εν τή πόλει Μονεμβασίας και τη 

περιοχή αυτής μετά τό έτος 1780. Ά λ λ α τα υπό τών Τούρκων προκα-

τασχεθέντα κτήματα τοΰ μητροπολιτικού ναοΰ τοΰ Έλκομένου ουδέποτε 

υπ' εκείνων απεδόθησαν είς τοϋτον. Πράξεις αρχιερατικών συνόδων 

συνταχθείσας εν τω ναώ τοΰ Έλκομένου δεν άπαντώμεν πλέον. Οί δε 

μητροπολϊται Μονεμβασίας, εδρεύοντες εν Καλαμάτα, σπανίως επισκέ

πτονται την εκπεσοΰσαν πόλιν, ης ήσαν φερώνυμοι. 

Έ π ί τής αγίας τραπέζης τοΰ ναοΰ τοΰ Έλκομένου εναπόκει

ται άντιμήνσιον, φέρον^ την εξής επιγραορήν : « f Θ υ σ ι α ς ή ρ ι ο ν 

θ ε ί ο ν κ (α ί) ι ε ρ ό ν y τ ε λ ε ΐ σ θ α ι έ ν α ύ τ ώ ά γ ί α ν θ ε ί α ν ι ε -

ρ 8 ρ γ ί α ν , ά γ ι α σ θ έ ν υ π ό τ ή ς θ ε ί α ς = χ ά ρ ι τ ο ς τ 8 π α ν α γ ί 8 

κ α ι ζ ο) α ρ χ ι κ 8 π ν ε ύ μ α τ ο ς . "Ε χ ε ι ν τ ε θ υ σ ί α ν τ » ί ε ρ 8 ρ -

γ ε Χ ν έ ν π α Λ- τ ί τ ό π to τ ή ς | δ ε σ π ο τ ε ί α ς Χ ρ ι σ τ ïï τ Η Θ ε 8 

η μ ώ ν . Κ α θ ι ε ρ ω θ έ ν δ ε , π α ρ α τ 8 μ α κ α ρ ι ω τ ά τ 8 θ ε ι ω -

τ ά τ 8 τ ε κ (α ί) σ ε = | β α σ μ ι ω τ ά τ 8 ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π 8 Κ ΰ -

π ρ 8 κ υ ρ ί 8 κ υ ρ ί 8 Χ ρ υ σ ά ν θ !S f τ

ω Α ω ». Πέριξ κείνται ταΰτα. 

Κάτωθεν δε δεξιά τω όρώντι εν μια γραμμή: «Χ£ \ρ 'ΗΝ ΖωΓΡΑ'Φ8 

Ί ω Α ' Ν Η K O Ρ Ν Α ' Ρ 8 K P H < L *<* Μ Ν Η ' Ο Θ Η Τ Ι Δ Ε Σ Π Ο Τ Α » . 

"Ωστε και επί τοΰ άντιμηνσίου, όπερ εναπόκειται έπί τής αγίας τρα

πέζης τοΰ ναοΰ τοΰ Έλκομένου, δεν άπαντα τό όνομα μητροπολίτου 

Μονεμβασίας. 

Ίδιαιτέραν στοργήν προς την Μονεμβασίαν έπέδειξεν ό εθνομάρτυς 

') Πρβ?*. την σχετικήν άναγραψήν too Γεωργίου·Κυριάκου Κοσμάκη, περί ης 
ανο.τέρω, σελ. 73. 

2) = χωρίον toö τέως δήμου Ζάρακος. 
ä) = χωρίον too τέως δήμου Άσωποϋ. 
4 ) = = χωρίον του τέως δήμου Άσωποΰ. 
5) Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, έ'νθ' ανωτέρω, σελ. i υποσημ. α, 5 ύποσημ. β, 26 

ύποσημ. α, 27, 28 υποσημ. α, 30. 158 κ. έ. 
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Χρύσανθος Παγώνης, ό τελευταίος μητροπολίτης Μονεμβασίας και Κα

λαμάτας'), ό όποιος απέθανε τω 1821 εν Τριπόλει κατόπιν πολυμήνον 

δδυνηράς καθείρξεοος ώς όμηρος των Τούρκων. Ούτος άνενέωσε την 

από τοΰ 1770 διακοπεΐσαν λόγω της κακίας των καιρών—συνήθειαν να 

διέρχεται ό μητροπολίτης Μονεμβασίας την ήμέραν τοΰ Πάσχα αυτόθι 2) 

(ουχί εν Καλαμάτα), ιερουργών εν τω ναω τοΰ Έλκομένου. "Επειτα 

δραστηρίως εργασθείς κατίύρίΚοσεν ό μητροπολίτης Χρύσανθος Παγ(ύ-

νης να εξαγόραση (πάντως μετά τύ 1810, πιι>ανο)τατα διαρκοΰντος τοΰ 

1818) τα υπό τών Τούρκων μετά το 1770 καταπατηθέντα οικήματα της 

ιδίας αΰτοΰ μητροπόλεως 3)* εις δε το ναόν τοΰ Έλκομένου αφιέρωσε και 

άμφια και άρτοφόριον *), σωζόμενον αυτόθι. 

Κατά τα τέλη τοΰ I H ' και τάς αρχάς τοΰ Ι Θ ' αιώνος επεσκέφθη

σαν την Μονεμβασίαν και άλλοι και ό Γάλλος Α. L. Castellan (τό 1797) 

και ό "Αγγλος W. Μ. Leake (το έ'αρ τοΰ 1805). Ό πρώτος εν τω περιη

γητικοί αύτοΰ έργο)5) ουδέν αναφέρει περί τοΰ ναοΰ τοΰ Έλκομένου. 

'Αντιθέτως ό W. Μ. Leake ήξίωσε να σημεκύση περί τοΰ μητροπολιτι-

κοΰ ναοΰ της Μονεμβασίας ολίγα τινά σημειώματα, ουχί καθ ' όλου ορθά. 

επαναλαμβάνει την παράδοσιν, ότι ό ναός οι'τος εκτίσθη κατά τον IB' 

αιώνα υπό τοΰ αΰτοκράτορος 'Ανδρόνικου Κομνηνού6), ό όποιος δήθεν 

εζησεν εξόριστος εν Μονεμβασία 7). *Ή δε και σήμερον κυκλουμένη πα-

ράδοσις, ότι εν τω ναω τοΰ Έλκομένου τής Μονεμβασίας ΰπήρχον ειδι

κοί θρόνοι καθιερωμένοι δια τον βυζαντ. αυτοκράτορα και την αΰτοκρά-

τειραν s), άπαντα επί μέρους και παρά W. Μ. Leake,J). Πάντως οΰτος 

εΐχεν εϊδει τον ναόν τοΰ Έλκομένου, εν ω είςέτι ήσαν προφανή τα ϊχνη 

τής βεβηλώσεως αΰτοΰ υπό τών Τούρκων μετά την επανάστασιν τοΰ 1770. 

Κατά τον Μάρτιον τοΰ 1821 κατέγραψεν ό Γεώργιος-Κυριάκος 

*) Περί τούτου πρβλ. Αΐκον Ά. Βΐην, έ'νϋ' ανωτέρω, σελ. δ' κ. ε... και την αυ
τόθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν. 

') Πρβλ. W. Μ. Leake, Travels in the Morea. Τόμ. Α'. Έν Λονδίνω 1830, 
σελ. 206. Νΐκον Ά. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 122. 

3 ) Πρβλ. Νΐκον Ά . Βέην, ΐ ν θ ' ανωτέρω, σελ. 4, 158 κ. έ. 
4) Κατά σημείωμα τοΰ Γεωργίου-Κυριάκου Κοσμάκη. 
5) Lettres sur la Morée et les îles de Cerigo, Hydra et Zante par A. L. 

Castellan. Τόμ. A'-B'. Έν Παρισίοις 1808. Περί άλλης εκδόσεως του έργου τφ 1820 
ίδέ Fr. C. Η. Kruse, Hellas. Τόμ. Α', σελ. 131. 

b) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 59. 
') W. Μ. Leake, ενθ' ανωτέρω, τόμ. Α', σελ. 205 κ. έ. 
8 ) Κ. Ν. Παπαμιχαλοπονλον, Πολιορκία και άλωσις τής Μονεμβασίας ύπο τών 

'Ελλήνων τ φ 1821, σελ. 17. 
9) "Ενθ* άνωτέρο), σελ. 205: My ciceroni say they were the thrones of a King 

and queen, whose names they cannot tell me. 



— 94 — 

Κοσμάκης εν τφ παραφΰλ?^ω του νεωτέρου αύτοΰ εμπορικού κατάστι

χου ') το εξής σημείωμα : *) 

€ή εκκλησία τ8 Έλκομέν8 Χ(ριστο)ΰ μέ την πήχι τ« κτίστη: 

ό μάκρος είναι τό κοΰφομα άπύ τύ μέσα, άπύ την μεγάλη πόρτα έ'ως 

την ώρέα πΰλη πΜΧ·'· «̂  /» 

το Ι ε ρ ό . πήχ. : 11. 

ό φάρδος τύ κ8'φομα πήχ. : 1 ί» 1/2 

το ΰψως—χωριστά ό κ8μπές . . πηχ. : 14.» 

Η'. Ό ναός τοϋ Έλκομένου κατά τήν 'Εηανάοτασιν 

καί τους μετ αυτήν χρόνους. 

Λήγοντος τοϋ Μαρτίου τοΰ 1821 ή Μονεμβασία επολιορκήθη κατά 

ξηράν υπό Μανιατών, Κυνουριέων καί τίνων δεκάδων μαχητών εκ τής 

επαρχίας 'Επιδαύρου Λιμηράς· αρχομένου δε τοΰ 'Απριλίου επολιορκήθη 

καί κατά θάλασσαν υπό μοίρας Σπετσιωτικής, εις ην προςετέθη βραδΰ-

τερον και πλοΐον τοΰ εκ Γυθείου Παναγ. Μ. Βουζουναρα. Μετά τετρά-

μηνον περίπου άντίστασιν οι πολιορκοΰμενοι ύπείκοντες κατ' εξοχήν εις 

τήν πεΐναν παρέδωκαν τύ φροΰριον εις τους "Ελληνας τη 23 Ιουλίου 

1821 3). Κατά τήν πολιορκίαν αΰτην τής Μονεμβασίας οι εν αυτή άπο-

κεκλεισμένοι Χριστιανοί πλέον ή άπας εζήτησαν καταφυγιον εις τον ναόν 

τοϋ Έλκομένου, φοβούμενοι σφαγάς τών έξηγριωμένων Τούρκων 4)· 

"Αμα κατέλαβον οι ημέτεροι τήν Μονεμβασίαν ετέλεσαν εν τω ναω 

τοΰ Έλκομένου τα ευχαριστήρια, κ α θ ' α — ως λέγεται — και αυτή ή εί-

κών τοΰ Έλκομένου ώφθη δακρυρροοΰσα ! 

'Αξιόλογους ειδήσεις περί τής καταστάσεως τοΰ ναοΰ τοΰ Έλκομέ

νου περιέχει αναφορά τών δημογερόντων και επιστατών τής επαρχίας 

Μονεμβασίας προς τον «Ύπουργόν τής Λατρείας» Ι ω σ ή φ έπίσκοπον 

^Ανδροΰσης, χρονολογουμένη από 12 Σεπτ. 1823. «Προ ολίγων ημερών— 

λέγεται εν τη αναφορά—δι' επιταγών τής Σεβαστής Διοικήσεως, άνεφάνη 

ενταΰθα ε'ις το φροΰριον [τής Μονεμβασίας] έπιτροπικώς ό Διάκονος τοΰ 

Τοποτηρητοΰ τής επαρχίας ταύτης αγίου Πρωτοσυγγέλλου κυρ Γερασί

μου [Παγώνη] 5) ϊνα περιέλθη τήν έπαρχίαν να συνάξί) 'Εκκλησιαστικά 

») Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 73. 
2) Πρβλ. Νΐκον'Α. Βέην, ενθ ' ανωτέρω, σε?.. 102. 

') Πρβλ. Νΐκον Ά. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 152 κ. έ. 
4) Κ. Γ. Ζηαίου εν τοις <ΠαναΟηναίοις», τόμ. Δ' (1902) σελ. 302. 
3 ) Περί τοϋ άνδρας πρβλ. Νΐκον yA. Βέην, ενθ* ανωτέρω, προλεγόμενα. ΕΙχεν ό 

Γεράσιμος Παγώνης διορισθώ τοποτηρητής της επαρχίας Μονεμβασίας και Καλαμά

τας, άφ* οΐ ό κανονικό; άρχιερεύς τής αυτής επαρχίας καί θεΐός του Χρύσανθος Π α -

^ ώ ν η ς απέθανε (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 93). 
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δικακόματα- Ή επαρχία όλη συναγμένη, δλη εν τώ φρουρίω [της Μονεμ

βασίας]. . . εσκέφθη. . . .να παρακάλεση δια να δοΟή μία διαταγή εις τον 

διατρίβοντα εδώ Χ) αρχιερέα σεβάσμιον και ένάρετον αγιον Άρδίίμερίων 

κύρ ' Ιγνάτιο ν ') να συνάξη τα εκκλησιαστικοί, ν α ε π ι σ τ α τ ή σ η κ α ι 

ν α δ ι ο ρ ») ιό σ η κ α 1 τ ή ν ' Ε κ κ λ η σ ί α ν κ α ι τ η ν Μ η τ ρ ό π ο λ ι ν, 

ή ό π υ ί α ε γ ι Λ· ε ν α χ ε ρ ώ ν α ς τ ω ν α λ ό γ ω ν , κ α ι χ ρ ε ί α τ ω ν ά ν-

θ ρ ώ π ω V πράγμα το οποίον ψυχή χριστιανική και εΰαίσί)ητος δεν πρέ

πει να Οποφέρη να βλε'πη εις τοιαΰτην κατάστασιν την έκκλησίαν. Και 

επειδή έγένετο αί'τη ή άπό(ρασις κοινώς, εϊπαμεν εις τον Ϊεροδιάκονον 

τοΰ άγ/ου Πυωτοσυγγέλου [Γερασίμου ΙΙαγώνη] . . . . να μη συνάξη τα 

Εκκλησιαστικά δικακόματα ώς άναγκαιοΰντα εις τ η ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν 

τ ή ς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς κ α ϊ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς. "II ίερολογιότης του 

απήλθε μετά δυσαρέσκειας μεγάλης, και στοχαζόμεθα ότι θέλει άναφερΟή 

και εναντίον μας, και θέλει επισίορευση άπειρα καθ 3 ημών, παραστένοντάς 

μας ώς παρηκόους των επιταγών της Σεβαστής Διοικήσεως, και άντάρ-

τας. Ήμεΐς σεβόμεθα και προςκυνοΰμεν τα; ιεράς διαταγάς, αλλά και 

ώς αύτύπται των άνοικονομιών και πατριώται φροντίζομεν και δια την 

έσιυτερικήν κατάστασιν της επαρχίας μας, καί, κατά χρέος, λαμβάνομεν 

το θάρρος νά παρακαλέσωμεν διά να λάβη αυτήν την πρόνοιαν, καί να 

είςακοι'ίση αυτήν μας την δέησιν. . . »3). Έ ν τη αναφορά ταΰτη έ κ κ λ η -

σ ί α μ έ ν = ή επ' ονόματι τοΰ Έλκομένου*=μ η τ ρ ό π ο λ ις δ έ = τ ό παρα-

κείμενον οίκημα τοΰ μητροπολίτου, το όποιον διαρκο\)σης της πολιορ-

κίας της Μονεμβασίας τω 1821 εΐχεν ύπό των Τούρκων λεηλατηΟή και 

μονονουχί εις ερειπιώνα μεταβληθή. 

Τη IS 'Ιουνίου 1S2CS επισκεφί)έντος τοΰ Κυβερνήτοί' Ί . Καποδίστρια 

την Μονεμβασίαν ετελέσθη πανηγυρική δοξολογία έν τω ναώ τοΰ Έ λ -

κομένου, παρισταμένου καί τοΰ τότε φρουράρχου της πόλεως Κωνστ. 

Κανάρη, άλλων πολλών επισήμων καί τοΰ Νικ. Αραγοΰμη 4). Οΰτος ανα

φέρει, ότι ή προμνημονευί)εϊσα δοξολογία έγένετο «εν τινι νεοδμήτω 

ναώ τοΰ άστεως»' πράγματι ό ναός τοΰ Έλκομένου τότε λόγο) προσφά

των εσωτερικών καί εξωτερικών επισκευών είχε λάβει την όψιν νεόδμη

του ναοΰ. Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας άνέίίεσεν εις τον πρωτοσΰγγε-

') = εν τβ πόλει της Μονεμβασίας. 
2) Του 'Ιγνατίου Άροαμερίων καί έπειτα Γόρτυνος ώραιον χαρακτιιρισμόν πα

ρέχει ό Φώτιος ΧονσανΟό.Ύονλος ι) Φωτυκος, Βίοι ΙΙελοποννησίων α ν δ ρ ώ ν . . . τ ω ν άγυ)-

νισαμένιυν τον αγώνα της Επαναστάσεως. Έ ν 'Αθήναις 1888, σελ. 299 κ. έ. 
3 ) «Λακωνικά», τόμ. Α' (1932) σελ. 336 κ. έ. 

*) Ίστορικαί αναμνήσεις. Έ κ δ . Γ' ύπό «Στοχαστή». Τόμ. Α'. Έ ν 'Αθήναις 1925, 

σελ. 128 κ. έ. — Πρβλ. καί '/. Ε. Νουχάκην, Ε λ λ η ν ι κ ή χωρογραφία. ( Έ κ δ . Γ ) . Έ ν 

'Αθήναις 1901, σελ. 748. 
5) Έ ν θ ' ανωτέρω, σελ. 129. 
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λον και τοποτηρητήν της μητροπόλεως Μονεμβασίας Γερασιμον Παγο>-
νην να ύποβάλη εις την Κυβέρνησιν υπόμνημα περί της τότε καταστά-
σειος της επαρχίας Μονεμβασίας, τοϋ·θ' δπερ εκείνος επεράτωσε κατά μήνα 
'Οκτ. 1828. Τας εν τω σχετικω ΰπομνήματι τοΰ Γερασίμου Παγώνη περί 
τοΰ ναοΰ του Έλκομένου περιεχόμενος ειδήσεις έχρησιμοποιήσαμεν ηδη 
ανωτέρω '). 

Παλαιαι τοιχογραφίαι, αν καΐ επί μέρους εφθαρμέναι, έσωζοντο Ιν 
τω ναω τοΰ Έλκομένου μέχρι των μέσων τοΰ ΙΘ' αιώνος *), βραδΰτε-
ρον αύται επεχρίσθησαν η παντελώς κατεστραφησαν κατά τας επανει
λημμένος έκτοτε επισκευας τοΰ ναοΰ 3). 

Z U S A M E N F A S S U N G . Einen vielgegliederten Kreis bilden die 

Volkssagen, welche die Hauptkle inodien Monembasias, d. h. die Iko

nen des Helkomenos-Christus und der Chrysafiotissa-Maria, betref

fen. Diese Ikonen sollen sich einst, wie man sagt, im lakonischen 

Dorfe Chrysafa befunden haben'; jetzt werden sie in den gleichnami

gen Kirchen Monembasias, deren Geschichte oben skizziert i s t auf

bewahrt. Zuverlässige Quellen melden, dass Kaiser Isaak II. An
gelos eine wunderbare Ikone des Helkomenos-Christus aus Monem-
basia in das Kloster zum hl. Erzengel Michael in Anaplos schleppte· 
Was aus dieser Ikone geworden ist, weiss man nicht. Die gegenwär
t ig in der gleichnamigen Kirche Monembasias aufbewahrte Ikone 
des Helkomenos-Christus ist ein byzantinisch-italienisches Werk ' 
welches der aus dieser Stadt s tammende Mediziner Andreas Lici-
nios im J a h r e Π0Ο der Kathedrale seiner Vaterstadt zum Ge

schenk m a c h t e ; sie ist ins ausgehende XVII. Jahrh. zu setzen-

') Σελ. 59, 95. 
2) J. A. Buckon, La Grèce continentale et la Morée, σελ. 412. 
*) 'Ανωτέρω, σελ. 70, ύποσημ. 6, αντί : σελ. 71 γρ. : σελ. 363 κ. έ. 


