
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΤΩΚΟΣΤΑ,
LA ΒΕΑΤΑ VEROINE DELLE ORAZIE

Έν τώ ένετικώ ναώ τοΰ San Samuele ύπεράνω τοΰ Altare τοϋ ευρισκομέ
νου δεξιά τοΰ ‘Ιεροΰ Βήματος, εντός ΰαλίνης προθήκης, εΰρηται βυζαντινή εί
κών τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης (διαστάσεις 0.80x0.56) ή Ή είκών αυτή είναι 
έπενδεδυμένη εξ ολοκλήρου δΓ άργυράς επίχρυσου «έσθήτος», ήτις μόνα τα πρό
σωπα τής Θεομήτορος και τοΰ Βρέφους καταλείπει ακάλυπτα. ΤΙ ιστόρησις εις 
τά γυμνά ταΰτα μέρη τής είκόνος, ώς έκ τοΰ χρόνου, έχει τελείως άπαλειφθή (πίν. I).

Ή περίφημος αυτή είκών, έν έκ των παλλαδίων τής Ένετίας, φερομένη καί 
αυτή ώς έργον τοΰ Εΰαγγελιστοΰ Λουκά1 2, καί ώς 'θαυματουργός τιμωμένη, ανή
κει είκονογραφικώς εις τον τύπον τής Όδηγητρίας3, άποκαλεΐται δε υπό τών 'Ενε
τών, ήδη από τοΰ 17ου αίώνος, La Beata Vergine delle Grazie4. Καί είναι μέν 
δυνατόν νά άμφισβητηθώσιν, ώς άνήκοντα εις την ομαδικήν ψυχολογίαν, τά απο
διδόμενα εις τήν εικόνα ταύτην θαύματα, τά αναγραφόμενα καί εις έντυπα ήδη 
από τοΰ έτους 16645, άναμφισβήτητον έν τοΰτοις παραμένει τό γεγονός τής εύ- 
λαβείας τών Ενετών προς τήν εικόνα ταύτην, θά ήρκει δέ νά άναγνώση τις τάς 
έν έπισήμοις έγγράφοις περιγραφάς τών μεγαλοπρεπών τελετών, αϊτινες έλαβον χώραν 
κατά τήν μεταφοράν τής είκόνος έν έτει 1597 β διά νά πεισθή περί τούτου (πίν. VI). 
Ώς είναι φυσικόν τήν αυτήν εύλάβειαν προς τήν εικόνα έτρεφε καί ή ελληνική 
παροικία Ένετίας, ήτις, κατ’ έτος, έως τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος, προσέφερε χρη
ματικόν ποσόν διά τό έλαιον τής κανδήλας τής είκόνος7.

Περιγραφή της είκόνος: Ή είκών περιβάλλεται γύρωθεν υπό μεταλλικής

1 Ε. a. cicogna, Saggio di bibliografia venezi- 
ana, Venezia 1847, σ. 40, 799. r,. perosa, Dell’antica 
immagine da Maria Vergine della Ortocosta, Venezia 
1882. Πληροφορίας περί τής είκόνος δίδει επίσης ό άρτι 
έκδοθείς οδηγός τοΰ g. lorenzetti, Venezia e il suo 
Estuario, Roma 1956, σ. 491. ’Οφείλω νά ευχαριστήσω 
θερμώς καί από τής θέσεως ταΰτης τό σεβαστόν Πα- 
τριαρχεΐον Ένετίας ώς καί τόν εφημέριον τοΰ ναοΰ 
τοΰ San Samuele, αιδεσιμότατον Don Aldo Maran- 
goni, οΐτινες μετά προθυμίας μοΰ έπέτρεψαν τήν με
λέτην τής είκόνος. Ευχαριστώ ωσαύτως καί τόν ιστοριο
δίφην κ. Κ. Μέρτζιον διά τήν βοήθειαν ήν μοι παρέσχε.

2 Βλ. Ε. perosa, αυτόθι, σ. 23. Περί τών εικό
νων τών άποδιδομένων είς τόν Ευαγγελιστήν Λου-
κάν βλ.: Γ. σωτήριου, Περί τής Μονής τοϋ Μεγάλου
Σπηλαίου καί τών έν αυτή κειμηλίων,’Αρχαιολογικόν

Δελτίον 4, 1918, Παράρτημα σ. 47-48.
3 A. kondakof, Εικονογραφία τής Θεοτόκου, Πε- 

τροΰπολις Β', 1915, κεφ. VI, σ. 250-294 (ρωσσιστί) καί 
Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή χριστιανική καί βυζαντινή εικονο
γραφία. Β'. Ή είκών τής Θεοτόκου, Θεολογία ΚΖ', 
1956, τεΰχ. Α', άνάτυπον σ. 7 ένθα καί πλούσια βιβλιο
γραφία.

4 ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Venezia favorita da Maria. Rela- 
zione delle immagini miracolose di Maria conser- 
vate in Venezia, Padova 1758, σ. 35-45.

5 Έν τή Μαρκιανή διατηρούνται τέσσαρα τοιαΰτα 
έντυπα υπό τά στοιχεία : Misc. Ven. 2853CC, άτινα 
καί άνεΰρον χάρις είς τήν βοήθειαν τής βιβλιοθηκά
ριου Δίδος Eia Sbriziolo, τήν όποιαν καί ευχαριστώ.

6 Βλ. κατωτέρω σ. 236.
7 Βλ. προχείρως: L. perosa, αυτόθι, σ. 31.
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ΓΙΐΝΑΞ I

Είκών τής Παναγίας Άρτωκοστάς. Μεταλλική έπένδυσις τοΰ έτους 1424/5. (Φωτ. Ο. Bohm - Βενετία).
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ΠίΝΑΞ III

Προσωπογραφία τοϋ δεσπότου Ίωάννου Καντακουζηνοΰ (1380 - 1383). 

Λεπτομέρεια τοϋ πίν. I. (Φωτ. Ο. Bohm - Βενετία).
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Παναγία ή Άρτωκβατα, La Beata Vergine delle Grazie 233

«περιφερείας» νεωτέρας τέχνης1, τής όποιας αί τρεις πλευρά! — ή άνω και αί δύο 

πλάγιαι — διαιρούνται εις τεσσαράκοντα τέσσαρα μικρά ανάγλυφα πλαίσια. Ταΰτα 
φέρουσι περιοδικώς στηθάρια ’Αποστόλων κα! σκηνάς εκ τού Δωδεκαόρτου, αί 
παραστάσεις δ’ αΰται χωρίζονται απ’ άλλήλων διά πλαισίου μετ’ άνθικού κο
σμήματος.

Οί ’Απόστολοι παρίστανται κατά την έξης σειράν, αρχής γινόμενης από τής 
κάτω άριστεράς γωνίας :

Θωμάς, Σίμων, ’Ιάκωβος, ’Ιωάννης, Πέτρος, Παύλος, Λουκάς, Ματθαίος, 
Άνδρέας, Μάρκος, Φίλιππος, Βαριθολομαΐος.

Αί δε Εύαγγελικαι σκηναί:
Ευαγγελισμός, Γέννησις, Άποκαθήλωσις, Εις "Αδου κάθοδος, Μεταμόρφω- 

σις, Γέννησις, Βαϊοφόρος, Σταύρωσις, Έγερσις Λαζάρου, Βάπτισις, Βαϊοφόρος2.
Τό κάτω μέρος τής «περιφερείας» είναι έργον ιταλικής τέχνης τού 17ου αί- 

ώνος, ώς έκ τής μεταλλοτεχνίας και των ενδυμασιών των είκονιζομένων προσώ
πων δΰναται εύχερώς νά συναχθή. Παριστά δε εν μέσο) δύο άγγέλων την Θεοτό
κον δεομένην προ τού Χριστού.

Ή έσθής τής είκόνος άποτελεΐται έκ πλακών αργύρου, επί τών οποίων σχη
ματίζονται, εις ελαφρώς έ'κτυπον άνάγλυφον, ταινίαι κοσμούμενοι δι’ έσχηματο- 
ποιημένων έλισσομένων βλαστών και άλλων έλικοειδών πλεγμάτων2. Αί ταινίαι 
αύται άκολουθούσι πιστώς τάς πτυχώσεις τών ενδυμάτων ώς και τάς κινήσεις τού 
είκονιζο.μένου συμπλέγματος. Οί φωτοστέφανοι είναι ολομερείς, εις έ'ξεργον άνά
γλυφον, κοσμούμενοι ομοίως δι’ έλικοειδών πλεγμάτων.

Ή μετάλλινη αυτή έπένδυσις διακόπτεται υπό τριών εικονιδίων —- και τού
των έξ έπιχρύσου αργύρου — εξ ών τά δύο, εις τάς άνω γωνίας, παριστώσι τά 
δύο πρόσωπα τού Ευαγγελισμού. ’Αριστερά, τον ’Αρχάγγελον Γαβριήλ (ο ΑΡΧΩΝ 
ΓΑΒΡΙΗΛ), παρά τον όποιον είναι προσγεγραμμένος ό χαιρετισμός: ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙ- 
ΤΩΜΕΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ (πίν. II,ι), δεξιά δέ την Θεοτόκον (ΜΗΡ. ΘΥ) και 
παρ’ αυτήν ή έπιγραφή : ΙΔΟΥ I ΔΟΥΛΗ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΝΟΙΤΟ ΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ 
ΣΟΥ (πίν. 11,2).

Παρά τούς πόδας έκάστης μορφής τού Ευαγγελισμού δύο κομβία φέρουσι 
την επιγραφήν:

ΜΗΡ. ΘΫ Η ΑΡΤΩ/ΚΟΣΤΑ

Τό τρίτον είκονίδιον (διαστ. 0.17x0.07) κάτωθεν τού Άρχαγγέ?.ου παριστά 
εντός τρίλοβου τόξου άνδρα όρθιον τείνοντα δεητικώς τάς χεΐρας προς την Θεο
τόκον (πίν. III). Μεγαλογράμματος έπιγραφή γεγραμμένη άνωθεν τού τόξου δι’

1 Ή περιφέρεια αϋτη έξετελέσΐΐη μετά τήν μεταφο
ράν τής είκόνος είς Ένετίαν: Πρβλ. L. perosa, Im- 
magine, ο. 16. Επίσης νεώτερον φαίνεται τό τμήμα 
τής έπενδΰσεως τό άνωθ-εν τής κεφαλής τής Θεοτόκου.

2 Ή Γέννησις καί ή Βαϊοφόρος παρίστανται δίς.

3 Πρβλ. τήν έπένδυσιν τής είκόνος τοΰ Μεγάλου 
Σπηλαίου : Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. σ. 30 - 44 καί Παράρ
τημα σ. 46-80 καί Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ή Είκών τής 
Θεοτόκου έν τή Μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ΑΕ 
1933, σ. 101-109.

30
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ωραίων καλλιγραφικών στοιχείων, ώς αί έπιγραφαί των εικονιδίων τοΰ Ευαγγελι
σμού, δίδει τδ δνομα τοΰ είκονιζομένου:

ΙΩ (ANNOY) KATAKO[Y]ZHNOY ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ

Έτέρα επιγραφή δι’ ακανόνιστων καί ήμελημένων στοιχείων υπάρχει εις τδ 
κάτω άκρον τής είκόνος (πίν. IV), εις δύο σειράς, εξ ών ή πρώτη περιέχει τέσ- 
σαρας ιαμβικούς στίχους:

α) Μ(ήτε)ρ Θ(εο)ΰ Παντάνακτος φρουρεί' και σκέπε 
άνακτας, δέσποτας τε Παλαιολόγονς 
έμμελώς1 2 όρίσαντα[ς] μεταγενέαϋαι 
Σής είκόνος3 κόσμησιν της Παναχράντου 

β) Μνήσΰ'ητι καί τού δούλου Σου ιεράρχου Θεοδούλου άρχιμαν- 
δρίτου τοΰ συνεργήσαντος [δι’ εξ]όδου4 τής άγιας Σου 
μονής. Βοήίλει και πάντας τούς συνεργήσαντας5 *.

Έκ τής έπικλήσεως ταύτης πρδς την Θεοτόκον διδασκόμενα: α) δτι «άνα- 
κτες καί δεσπόται» έκ των Παλαιολόγων άνεκαίνισαν την κόσμησιν τής είκόνος 
καί β) δτι εις τδ έργον τούτο συνήργησαν καί άλλοι τινές καί ό ιεράρχης Θεό- 
δουλος δι’ εξόδων τής μονής εις ήν άνήκεν ή εϊκών (=τής μονής σου). Πρέπει 
άρα να ύποθέσωμεν δτι ό Θεόδουλος ούτος ό δυνάμενος νά διαθέτη έκ των πό
ρων τής μονής ήτο καί ό ηγούμενος αυτής.

Πριν ή έξετάσωμεν ποιοι ήσαν οί Παλαιολόγοι ούτοι οί «όρίσαντες μεταγε- 
νέσθαι την τής είκόνος κόσμησιν» καί ποίαν σχέσιν έ'χει ή έν λόγφ έπιγραφή με 
την προσωπογραφίαν τού δεσπότου Ίωάννου, ’ίδωμεν τί διατηρεί ή παράδοσις 
περί τής είκόνος τού San Samuele.

To χρονικόν τής είκόνος. Παλαιόν ένετικόν χρονικόν (Relazione) (πίν. V,i) έκ- 
τυπωθέν ήδη άπδ τού έτους 16646 αναφέρει δτι ύπήρξεν έν Μυζηύρα ναός μεγα- 
?\,οπρεπής (tempio sontnoso) τιμώμενος έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου τής έπονομαζο- 
μένης Ortocosta. ’Εν τω ναφ τούτω άπέκειτο καί ή θαυματουργός εϊκών, ήτις 
δμως, δτε οί άπιστοι7 κατέλαβον τδν Μωρέα, έξηφανίσθη έκ τού ναού. Πολύ άρ- 
γότερον ευλαβής τις ποιμενίς ποιμένουσα εις τόπον όνομαζόμενον Zachoma είδε 
μακρόθεν φωτεινόν τι σημεΐον καί πλησιάσασα εύρε πηγήν καί παρ’ αύτήν τήν 
έξαφανισθεϊσαν εικόνα περιβεβλημένην διά φωτεινού φωτοστεφάνου. Εις τδν τό
πον τής εύρέσεως άνηγέρθη ναός αφιερωθείς καί ούτος εις τήν Παναγίαν Ortocosta.

1 Εϊκών: φρονρη.
2 Εϊκών : εμελως.

3 Εϊκών : ηκονος.
4 Ό ΒΕΛΟΥΔΟΣ άναγινο'ισκει: καί καϋόλον. Ή κα- 

τάληξις ...οδού άναγινώσκεται έν τοΰτοις εύχερώς.
5 Παραδείγματα επιγραφών, αϊτινες έν μέρει μό

νον είναι έμμετροι, έχομεν καί άλλα. Βλ. προχείρως
κτητορικήν επιγραφήν άγιου Στεφάνου Καστοριάς :

Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Βυζαντινά Μνημεία Καστοριάς, Άρχεΐον 
Βυζ. Μν. Ελλάδος, τόμ. Δ', τεϋχ. 2, σ. 113.

6 Τό φυλλάδιον τοΰ έτους 1664, τύποις pinrli.i, έν 
Misc. Ven. 2853CC. Πρβλ. και cicogna, Bibliogra- 
fia veneziana, σ. 40, Ne 464.

7 Οί άπιστοι ουτοι είναι κατά τόν PEROSA οί Σα- 
ρακηνοί: L. PEROSA, Immagine, σ. 9.
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Μετά την πάροδον πολ?ιών ετών έπέδραμον ο[ Τούρκοι κατά τού Μωρέως, 
δν έκυβέρνα «un nobil uomo col titolo di despoto». ΓΙρΙν ή δηώσωσι την χώ
ραν δ στρατηγός τού έν λόγω δεσπότου (capitano del detto despoto) όνόματι 
Protocastora παρέλαβε την σεβασμίαν εικόνα καί την μετέψερεν εις Ναύπλιον, εις 
την εκκλησίαν τών αγίων Θεοδώρων, ένθα εις τό εξής έτιμάτο την 15ην Αύγου
στου ή εορτή της μετά μεγάλης λαμπρότητος. Άλλ’ ώς εκ θαύματος, ώς λέγει 
τό χρονικόν, ή είκών μετεπήδησεν άφ’ έαυτής εϊς τύν ναόν τών αγίων ’Αποστό
λων \ ένθα καί παρέμεινε μέχρι τού έτους 1541 δτε, διά συνθήκης, παρέδωσαν 
οί Ενετοί τό Ναύπλιον εις τούς Τούρκους. Προνοητής τού Ναυπλίου ήτο κατά 
τό έτος τούτο ό Francesco Barbaro, δστις, φυγών εις Ένετίαν μετά πολλών Ελ
λήνων 1 2, παρέλαβε μεθ’ εαυτού καί την εικόνα.

Καί ταύτα μέν οσα άφηγεΐται τό χρονικόν. Τά περί εύρέσεως τής είκόνος 
υπό ποιμενίδος ώς καί τό τοπωνύμιον Zachoma άνακαλούσιν είς την μνήμην την 
γνωστήν παράδοσιν περί τής εύρέσεως υπό τής Εύψροσύνης, παρά την Ζαχλωρούν 
τών Καλαβρύτων, τής είκόνος τού Μεγάλου Σπηλαίου3 4. Επίσης εΰκολον είναι νά 
διίδη τις είς τό όνομα Πρωτοκάστορα τον βυζαντινόν τίτλον τού πρωτοστράτορος, 
δστις αντιστοιχεί πράγματι προς τον τού αρχηγού τών στρατευμάτων (capitano)b 
Έάν πράγματιύπάρχη σχέσις τις μεταξύ τών δύο εικόνων ή εάν πρόκειται απλώς περί 
συγχύσεως τών παραδόσεων δεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ούτε είς ποιαν έκ τών εικό
νων άνεφέρθη τό πρώτον ή παράδοσις αυτή °. Άρκούμεθα είς τά εξής συμπερά-

1 Τά παλαιά ναΰδρια τών αγίων Θεοδιόρων και 
άγιων ’Αποστόλων σώζονται μέχρι σήμερον, τό τελευ- 
ταϊον μάλιστα έδωκε καί τό όνομα εις τό έπιθαλάσ- 
σιον φρούριον κληθέν έκ τούτου «Καστέλλι» ή «Μπούρ
τζι» τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου.

2 Περί τών'Ελλήνων τών διαφυγόντων είς Ένετίαν 
μετά τήν κατά τήν 25ην Νοεμβρίου 1540 θριαμβευτι
κήν είσοδον είς Ναύπλιον τοΰ Κασήμ-Πασά βλ. Ve
nezia e lesue Lagune, Venezia 1847, τόμ. I, Appendice 
V : Cenni sulla Colonia Greca Orientale, σ. 81 κ. έ. 
Τό ιταλικόν τούτο κείμενον τοΰ I. ΒΕΛΟΥΔΟΥ έξεδόθη 
άργότερον καί ελληνιστί ύπό τόν τίτλον: Ελλήνων 
’Ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, Βενετία 1872. Βλ. επί
σης Μ. λαμπρυνιδου, Ή Ναυπλία από τών αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς, έν’Αθήναις 1950ή 
σ. 83 κ. έ.

3ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Κτητορικόν μονής 
Μεγάλου Σπηλαίου, Άθήνησιν 1840, σ. 45-50, καί 
κυρίως Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, έ'.ά. σ. 46-47.

4 Ό τίτλος ούτος τοΰ πρωτοστράτορος ήτο ό πλέον 
περιζήτητος υπό τών άξιωματούχων τοΰ Δεσποτάτου, 
βλ. d. A. zakythinos, Le Despotat Grec de Mo- 
ree, τόμ. II, Athenes 1953, σ. 97 καί κυρίως τήν με
λέτην τοΰ κ. guicland, Etudes de titulature et de 
prosopographie byzantine: Le Protostrator, REB 
VII, 1950, σ. 156 κ.έ. καί είδικώς σ. 164-175: Ee Pro
tostrator sous les Paleologues. Βλ. καί τήν άπεικό- 
νισιν τοΰ πρωτοστράτορος Θεοδώρου Τσιμισκή κτίτο- 
ρος τής έν Ήπείρφ Παναγίας Βελλάς μετά τής συζύ

γου του πρωτοστρατόρισσας Μαρίας: Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, 

Μνημεία τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, Ηπειρωτικά 
Χρονικά 2, 1927, σ. 153- 169. Τόν τίτλον τοΰ πρω
τοστράτορος έφερεν έκ τών τελευταίων ό ύπερασπί- 
σας τήν Πόλιν κατά τήν Άλωσιν Giustiniani, πρβλ. 
f. babinger, Mahomet II le Conquerant, Paris 
1954, σ. 102. Προς τό αξίωμα τοΰ πρωτοστράτορος αν
τιστοιχεί καί ή τουρκική τιμητική προσωνυμία βε- 
γλέρβεης ή βεηλέρβεης.

5 Φαίνεται πιθανώτερον ότι “Ελληνες καί Ενετοί 
καταφυγόντες έκ Ναυπλίου είς Ένετίαν απέδωσαν τήν 
γνωστήν παράδοσιν περί τής είκόνος τοΰ Μεγάλου 
Σπηλαίου είς τήν εικόνα τής Άρτωκοστάς, 'ίνα έξάρωσιν 
έτι περισσότερον τό πάτριον κειμήλιον. Σχετικώς δέ μέ 
τόν «μεγαλοπρεπή ναόν τοΰ Μυζήθρα», έ'νθα τό ένε- 
τικόν χρονικόν εντοπίζει τό πρώτον τήν εικόνα, οΰδε- 
μία άλλη μαρτυρία ένισχύει τήν παράδοσιν ταύτην.'Η 
ύπόθεσις οτι ή είκών θά άνήκεν άρχικώςείς μίαν τών 
πλουσίων μονών τοΰ Μυστρά, τών τιμωμένων έπ’ όνό- 
ματι τής Θεοτόκου - Όδηγητρίαςή Παντανάσσης - φαί
νεται δλως απίθανος: άψ’ ενός διότι έκάστη μονή ή 
ναός είχε τήν έαυτοΰ θαυματουργόν εικόνα (Έλκόμε- 
νος, Χρυσαφίτισσα, Παναγία Μεγάλου Σπηλαίου κλπ.), 
ής ή άπομάκρυνσις άπετέλει έπικίνδυνον επιχείρημα 
καί δι’ αυτούς τούτους τούς αΰτοκράτορας, ώς μαρ
τυρεί ή διά δόλου άφαίρεσις τοΰ Έλκομένου τής Μο- 
νεμβασίας υπό τοΰ Ίσαακίου ’Αγγέλου Ν. ΒΕΗΣ, Πρακτ. 
Χρ. Άρχ. Έτ. Περιοδ. Γ τόμ Α', 1932 (B.N.J. 1933) 

σ. 44, σημ. 4. Άφ’ετέρου διότι ό παλαιότερος ναός τής
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σματα, άτινα εξάγονται έκ τοϋ χρονικού: Κατά την αλωσιν τοΰ Μωρέως υπό τών 
Τούρκων (1460), καταστραφέντος τοΰ ναού ή θαυματουργός είκών μετεφέρθη εις Ναύ- 
πλιον1, ένθα και περέμεινε μέχρι τοΰ ένετοτουρκικοϋ πολέμου τοΰ 1537. Κατά την 
δυσμενή διά τούςΈνετούςσυνθήκην(1540)!ί,ήτιςέτερμάτισε τον πόλεμον τοΰτον, παρε- 
χώρησαν ούτοι εις τούς Τούρκους τήνΜονεμβασίαν κα'ι τό Ναύπλιον.Έγκαταλείπων την 
πόλιν ό Ενετός προνοητής τοΰ Ναυπλίου Francesco Barbara 3άπεκόμισε καί την εικόνα.

Την μετέπειτα ιστορίαν τής είκόνος δυνάμεθα ν’ άποκαταστήσωμεν έκ τών 
αρχείων τοΰ Πατριαρχείου Βενετίας καί τοΰ ναοΰ τοΰ San Steiano. Ό Francesco 
Barbaro ούτος ειχεν έν Ένετία αδελφήν, την Cassandra, μοναχήν εν τή Αύ- 
γουστινιανή μονή τών SS. Rocco e Margherita4. Εις αυτήν άπέστειλε διά τοΰ φί
λου του Marc’Antonio Angusciola, τήν θαυματουργόν εικόνα, ήτις καί έτοποθε- 
τήθη επί ξυλίνου εικονοστασίου εις τό κέντρον τοΰ ναοΰ τής μονής καί παρέ- 
μεινεν εκεί μέχρι τοΰ έτους 1597.

Κατά τό έτος τούτο μία έκ τών μοναχών, ή αδελφή Serafica Buontempo 
άσθενήσασα βαρέως καί ίαθεΐσα ώς έκ θαύματος άνήγειρε διά τήν εικόνα και
νουργές παρεκκλήσιον, τό όποιον καί έκόσμησε διά πολυτελέστατου μαρμάρινου εικο
νοστασίου σωζομένου μέχρι σήμερον5 (πίν. V,2.3 καί VI,3). Έπί τοΰ εικονοστασίου 
τούτου έτοποθετήθη ή είκών τής Άρτωκοστάς έν έπισήμω τελετή τήν 11ην Ιου
λίου τοΰ 1597 «παρουσία τοΰ καρδιναλίου Lorenzo Priuli, τεσσάρων έπισκόπων, 
τοΰ κ?ιήρου, τών εύγενών καί πλήθους λαού».

Έως τό έτος 1808 παρέμεινεν ή είκών έν τώ παρεκκλησίω τών SS. Rocco 
e Margherita, οπότε, μετά τό διάταγμα περί τής καταργήσεως τών μονών, ή τε
λευταία ήγουμένη τής μονής αδελφή Maria Bccelsa Indrich, διά πράξεως χρονο- 
λογουμένης από 18ης Μαΐου 1810 καί έπικυρωθείσης υπό τοΰ Πατριαρχείου Βε
νετίας τήν 4ην Αύγούστου τοΰ αύτοΰ έτουςG, «παρέδωκεν κατ’ άπόλυτον κυριό-

μονής Άρτωκοστάς, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, χρονο
λογείται εις τόν 12ον αιώνα, ένφ τά βυζαντινά κτί- 
σματα τοϋ Μυστρά δέν δόνανται νά είναι παλαιότερα 
τοΰ 1262.

1 Φαίνεται δτι, έρημωθείσης τής Τσακωνιάς έκτων 
επανειλημμένων Τουρκικών επιδρομών, πολλοί έκ τών 
Τσακώνων κατέφυγον εις Ναΰπλιον. Μαρτυρειται δτι 
«εις τήν προκυμαίαν τοϋ Ναυπλίου ΰψηλόσωμοι Τσα- 
κώνισσαι έφόρτωναν καί άπεφόρτωναν τά εμπορεύ
ματα» : Μ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΟΥ, Ναυπλία, σ. 97

2 Ή συνθήκη αϋτη φέρεται συνήθως υπογραφεΐσα 
έν έ'τει 1541 : βλ. προχείρως Μεγ. Έλλην. Εγκυκλο
παίδειαν έν λ.'Ελλάς, σ. 562, μάλλον δμως ή συνθήκη 
υπεγράφη έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1540. Ό ’Αλέξαν
δρος Κονταρής, φρούραρχος τοϋ Ναυπλίου, παρέδωκεν 
έξ ονόματος τής Ένετικής Πολιτείας τάς κλείδας τών 
φρουρίων τοΰ Ναυπλίου εις τόν Κασήμ-Πασάν, δστις 
τή 25η Νοεμβρίου 1540 είσήλθε καί κατέλαβε τό Ναΰ- 
πλιον, ένφ πολλοί τών προυχόντων Ελλήνων κατοί
κων άνεχώρησαν έν πάση ασφαλεία εις Ένετίαν καί 
εις τάς υπό τών Ενετών διατελουσας Ίονίους Νήσους 
καί Κρήτην. Βλ. Μ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΟΥ, Ναυπλία..., σ. 83.

3 c. hopf, Chroniques Greco-Romanes inedites 
ou peu connues, Berlin 1873, σ. 384 καί Μ. ΛΑΜΠΡΥ- 

νιδου, Ναυπλία, σ. 85, ύποσ. 1.
^ Ή μονή αΰτη είναι γνωστή σήμερον ώς Istituto 

Ciliota, έκ τοϋ ονόματος τοΰ έν έ’τει 1868 άνακαινι- 
στοΰ Pietro Ciliota.

5 Τό είκονοστάσιον έντετειχισμένον έν τφ μέσω τοΰ 
δεξιοΰ τοίχου φέρει κάτωθεν τήν έπιγραφήν: Maria 
Mater Grazie, Mater Misericordiae. Μικρόν κακότε- 
χνον άγαλματίδιον τοϋ Χριστοΰ αντικαθιστά σήμερον 
τήν εικόνα τής Παναγίας Άρτωκοστάς.

6 Παρά τήν έπίπονον έρευναν έν τφ Πατριαρχικό) 
Άρχείω Ένετίας δέν κατώρθωσα νά άνευρω τό πρω
τότυπον τής πράξεως ταΰτης. Μεταφέρω ένταΰθα τό 
’ίσον άπαράλλακτον έκ τοΰ PEROSA :

A di 18 Maggio 1810, Venezia

Attesto io sottoscritta ex Abbadesea di S. Rocco e

S. Margherita Monastero situato nella Parrocchia di S. Sa
muel, come avendo io, e tutte le mie Religiose ricevuti 
sommi beneficii e somma assistenza fin dall’anno 1797, 
dal Sig. D. Giovanni Rossi Sacerdote di S. Samuele,
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τη τα» την εικόνα εις τόν ιερέα Giovanni Rossi πρώην εξομολογητήν τών Αύ- 
γουστινιανών. Ουτος γενόμενος διάκονος τοΰ ναοΰ τού San Samuele έδώρησε 
και έτοποθέτησεν ίδίοις έξόδοις εις τόν ναόν τούτον την εικόνα εις ήν θέσιν εΰ- 
ρηται μέχρι σήμερον1.

Ή προσωπογραφία τον δεσπότου. Πρώτος ό Ιωάννης Βελοΰδος2 έταύτισε 
τόν είκονιζόμενον Ίωάννην με τόν πρωτότοκον υιόν τοΰ δεσπότου τοΰ Μυστρά, Ματ
θαίου Ιναντακουζηνοΰ. Περί τούτου ούδέν έ'τερον γνωρίζομεν εί μή μόνον ότι, μετά 
την εκ τοΰ θρόνου παραίτησιν τοΰ πατρός του, ελαβεν ουτος τόν τίτλον τοΰ δεσπότου3.

Μετά τόν Βελοΰδον καί ό G. Gerola4, εις ειδικήν περί τής προσωπογραφίας 
ταΰτης μελέτην, παρεδέχθη τόν Ίωάννην τοΰτον τής είκόνος ως τόν υιόν Ματ
θαίου τοΰ Καντακουζηνοΰ, προσεπάθησε δέ νά απόδειξη ότι ουτος ύπήρξεν ό τε
λευταίος δεσπότης τοΰ Μυστρά έκ τής τών Καντακουζηνών οικογένειας.

Συνδυάζων ό Gerola τήν προσωπογραφίαν τοΰ Ίωάννου προς τήν έμμετρον 
επιγραφήν, ήτις αναφέρει τούς ΙΙαλαιολόγους, υποθέτει ότι ο Ιωάννης ούτος 
Καντακονζηνός είναι εις έκ τών «άνάκτων, δεσποτών τε Παλαιολόγων» τής επι
γραφής ταύτης0.

Τήν γνώμην τοΰ Gerola θεωροΰμεν άπαράδεκτον διά τούς εξής λόγους: 
α) Τεχνικούς. Ή λεπτολόγος και έπιμεμελη μένη εργασία τών εικονιδίων, ή 

τελειότης ώς προς τήν έκτέλεσιν τών λεπτομερειών, ή νατουραλιστική άπόδοσις 
τών χαρακτηριστικών τοΰ δεσπότου δηλοΰσι τεχνίτην δεξιώτερον εκείνου δστις 
έξετέλεσε τούς έλικοειδεΐς βλαστούς τής λοιπής έσθήτος6. ’Αλλά και αυτός ό 
χαρακτήρ τών γραμμάτων τών επιγραφών, άτινα εις μεν τά εικονίδια είναι ρυ-

ed avendo egli sempre rifiutato ogni compe nso non solo, 

ma ogni testimonio anche lieve di nostra gratitudine, 
di concerto con le mie Religiose sono passata alia ri- 
soluzione di donare a lui espressamente la nostra an- 
tica immagine della Beata Vergine delle Grazie, rimet- 
tendola totalmente alle sue disposizioni, e trasmetten- 

done un assoluto diritto, sicura ch'egli la conservera 
con quella stessa pieta, con cui egli veniva a venerarla 
nella nostra Chiesa: tanto a sua cauzione, e perche 
egli abbia di noi memoria ne’ suoi saiiti sacrifizii.
Dal Monastero di S. Girolamo

MARIA ECCELSA 1NDRICH 

fu Abbadessa

Certifico io sottoscritto Pievano nella Chiesa Parroc- 

chiale e Collegiata di S. Vitale di aver permesso al 

R. do D. Giovanni Rossi Diacono titolato in S. Samuel, 
Chiesa soccorsale a me soggetta, di poter esporre sopra 
Valtare delli Santi Matteo e Samuele la Imynagine Mi- 
racolosa di Maria Vergine delle Grazie ad esso R. Rossi 
regalata dalle Monache delli SS. Rocco e Margherita, 

ora unite con le Monache nel Convento di S. Girolamo, 
colla condizione pero che ogni e qualunque spesa fosse 
necessaria sia sempre a peso del R. Rossi suddetto.

In fede di che...
Di Chiesa li 28 Luglio 1810

Io D. GIUSEPPE TRANI Parroco 
of. m. p. e col sig. Io di Chiesa

Praesens exemplum sximptum hac die 26 Julii 1820 
ex alio simili original! existen. in Actis hujus Patcha- 
lis Cancell, diligentes collationatum de verbo ad verbum 

cum eodem concordat.
Ita est

FORTUN. MRA ROSATA Cancell. Patchlis Caplaris.

1 Τω 1882 λόγω επισκευών γενομένων έν τω ναφ 
τοΰ San Samuele μετεφέρθη ή εικών. Τότε τήν ειδον 
και τήν περιέγραψαν ό L. Perosa καί ό I. Βελοΰδος: 
Βλ. perosa, Immagine, σ. 13.

2 g. vEnuDO, Lettera al .prof. Ab. Leonard Pe
rosa έν l. perosa, αυτόθι, σ. 18-22.

3 I. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, Ιστοριών βιβλίον IV, έκδ. 
Βόννης, τόμ. Ill, κεφ. 49.

4 g. geroea, L’effige del despota Giovanni Can- 
tacuzeno, Byzantion 6, 1931, σ. 379-387.

5 G. gerola, αυτόθι, σ. 380.

6 "Ομοιοι βλαστοί περιβάλλουσι καίτάς μορφάς τών 
δυο εικονιδίων τοΰ Εΰαγγελισμοΰ οΰτοι όμως είναι 
προσθήκη νεωτέρα.
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θμικά καί καλαίσθητα μέ αντιθέσεις παχειών και λεπτών γραμμών (πίν. II, III), εις 
δέ τούς ιαμβικούς στίχους λεπτά κα'ι συμπεπιεσμένα μέ πολλάς συντμήσεις και τα
χυγραφίας (πίν. IV), δηλοΐ διάφορον μεταλλοτεχνίτην. Διατί δμως ό είκονιζόμενος 
δωρητής θά παρήγγελλε τά τεμάχια τής δωρεάς του εις διάφορα εργαστήρια;

β) 'Ιστορικούς. Εις τδ επιχείρημα τού Gerola δτι οί Καντακουζηνοι άπεκάλουν 
εαυτούς κα'ι Παλαιολόγους έπι τή βάσει τής έκ θηλυγονίας συγγένειας των μετά 
τών τελευταίων1, δυνάμεθα νά προσθέσωμεν και τούτο: "Οτι οί σφετερισταί τού 
θρόνου Καντακουζηνο! έπενόησαν καί πνευματικήν τινα συγγένειαν μεταξύ αυ
τών καί τών Παλαιολόγων καί τούτο ινα νομιμοποιήσωσ.ι την θέσιν των έναντι 
τής νομίμου δυναστείας2: Οΰτω ό μεν αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Τ'δ Καντακουζηνός 
άπεκάλει εν τοΐς χρυσοβούλλοις τον προκάτοχόν του, ’Ανδρόνικον ΙΙαλαιολόγον, 
«πάππον τής βασιλείας του», οί δέ υιοί του, δεσπόται, φέρονται έν ταΐς έπιγρα- 
φαΐς τού Μυστρά ώς Καντακουζηνοι - Παλαιο?ιόγοι3. Ή χρήσις όμως μόνον τού 
επιθέτου Παλαιολόγος διά τά μέλη τής οικογένειας τών Καντακουζηνών δέν είναι 
γνωστή εξ άλλων παραδειγμάτων4 καί έν πάση περιπτώσει φαίνεται δλως απίθα
νος εις εποχήν καθ’ ήν ό ’Ιωάννης ούτος — εάν πράγματι περί τούτου πρόκει
ται — τεσσαρακοντούτης ών, ώς είκονίζεται έν τή προσωπογραφία, έμάχετο έναν- 
τίον τής κεντρικής εξουσίας καί τού Θεοδώρου Παλαιολογου5.

Μάλλον λοιπόν πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ή έμμετρος έπιγραφή ή άναφε- 
ρομένη εις τούς «άνακτας, δέσποτας τε Παλαιολόγους» είναι άσχετος προς τήν 
προσωπογραφίαν τού Ίωάννου. Τούτο άλλως τε — χωρίς δμως νά προβάλη ού- 
δέν έπιχείρημα — ειχεν υποθέσει καί δ Βελούδος, δστις μάλιστα, λαβών ύπ’ ότ[πν δτι 
δ πληθυντικός δηλοΐ π?ιείονας τού ενός αύτοκράτορας καί δέσποτας, συνεπέρανεν 
δτι ή έπιγραφή άναφέρεται είτε εις τήν συμβασιλείαν ’Ανδρονίκου τού Β' καί 
Μιχαήλ τού Θ’ (1295-1320) είτε εις τήν συμβασιλείαν τού ίδιου ’Ανδρονίκου 
μετά τού έγγονού του ’Ανδρονίκου τού Γ' (1325 - 1328). Κατά τήν περίοδον ταύ- 
την τών 33 έτών (1295 - 1328) δέον νά τοποθετηθή, κατά τον Βελούδον, ή κό- 
σμησις τής είκόνος έπί τής όποιας, άργότερον — έν έτει 1356 — δ ’Ιωάννης Καν
τακουζηνός, υιός τού Ματθαίου, προσέθεσε χάριν εύλαβείας τά δύο εικονίδια τού 
Ευαγγελισμού καί τήν προσωπογραφίαν του6. Θά ίδωμεν κατωτέρω κατά πόσον 
ή ύπόθεσις αΰτη τού Βελούδου εύσταθεΐ.

”Ας έλθωμεν τώρα εις τό συμπέρασμα, εις δ καταλήγει δ Gerola, δηλαδή

1 g. gerola, L’effige, σ. 380.
2 f. doelger, Johannes VI Kantakuzenos als 

dynastischer Legitimist, Annales de l’lnst. Kon- 
dakof, 10, 1938, σ. 19 καί 25-30.

3 g. millet, Inscriptions byzantines de Mistra, 
BCH XXIII, 1894, a. 146.

4 Τουναντίον έχομεν χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
τήν επιγραφήν τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έν Λογ-
κανίκω τοϋ έτους 1375/6: Άνηγέρΰη............. επί τής
βασιλείας τών ευσεβέστατων βασιλέων καί φιλοχρίατων

Ιωάννου καί Ελένης των Παλαιολόγων καί τών ευ

σεβών δεσποτών ημών Μανουήλ καί Μαρίας τών Κα- 

τακονζηνώ ν: Βλ. Σ. ΚΟΥΓΕΑ, Βυζαντινή έπιγραφή 
Λογκανίκου,Ελληνικά 5,1932, σ. 251, καί Α. ΟΡΛΑΝΑΟΥ, 

Βυζαντινά Μνημεία τών κλιτύων τοϋ Ταΰγετου, Α'. 
Λογκάνικος, ΕΕΒΣ 14, 1939, σ. 480.

5 g. gerola, αυτόθι, σ. 385 καί κυρίως R. LOE- 

nertz, Pour l’histoire du Peloponese au xiv” 
siecle (1382 - 1404), REB I, 1943, σ. 162. Βλ.: καί 

d. zakythinos, Despotat..., II, σ. 80.
6 l. perosa, Immagine, σ. 21.
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ότι ό Ιωάννης οΰτος ύπήρξεν ό τελευταίος δεσπότης τοΰ Μυστρά εκ τής οικογέ
νειας των Καντακουζηνών ι.

Ώς παρετήρησαν ήδη και αύτδς οΰτος ό GEROLA καί ό Δ. Ζακυθηνος, ό δε
σπότης Ιωάννης δεν φέρει εν τή προσωπογραφία την επίσημον στολήν τοΰ αξιώ
ματος του1 2. Διά να πεισθώμεν αρκεί να παραβάλωμεν την προσωπογραφίαν τοΰ 
San Saniuele προς την τοΰ Θεοδώρου Α' τοΰ Παλαιολόγου έν τή γνωστή τοιχο
γραφία τής 'Οδηγητρίας έν Μυστρά (πίν. VII,ι)3. Οΰδέν εκ των διασήμων τοΰ 
δεσπότου φέρει ό ’Ιωάννης: ουδέ τό «όλομάργαρον σκιάδων έξ ον κρέμονται εκα
τέρωθεν τά έκ μαργάρων σεΐα», ουδέ «το κόκκινον ταμπάριον μετά μαργελλίων» 
ουδέ «τά διβολέα υποδήματα τά φέροντα άετονς μαργαριταρεΐνους» 4. Ό Ιωάννης 
είκονίζεται ασκεπής φέρων μακράν λελυμένην ουλήν κόμην. Φορεΐ ποδήρες χει
ριδωτόν ένδυμα, είδος τι «σφικτουρίου» 5 έζωσμένου διά ζώνης, επί τής οποίας 
περιτυλίσσεται μικρόν μανδήλιον (;). Ό βαρύς χρυσόπαστος χιτών του διακοσμεί
ται επί τοΰ στήθους διά δύο μεγάλων δικεφάλων αετών, συμβόλων τής ύι^ηλής 
καταγωγής τοΰ είκονιζομένου, σχηματίζει δέ κάτωθεν τής όσφΰος πτυχάς, έφ’ ών 
διακρίνονται ένυφασμένα τά γνωστά καί έκ των κειμένων κοσμήματα: πέρδικες6 
καί κισσόφυλλα 7.

Παρατηρών ό Gerola8 ότι ό Ιωάννης δέν φέρει τήν έπίσημον αύτοΰ στο
λήν διερωτάται έάν τοΰτο άποτελή έκ μέρους τοΰ δεσπότου πράξιν ταπεινοφρο
σύνης ή έάν ή άμφίεσις αυτή είχεν έπιβληθή είς τον δεσπότην συνεπεία τής πα- 
ραιτήσεως τοΰ πατρός του έκ τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου. ’Αλλά αί υποθέσεις 
αΰται άντίκεινται είς τά ιστορικά δεδομένα. Τον τίτλον τοΰ δεσπότου ειχεν άπο- 
νείμει προς τον Ίωάννην ό αύτοκράτωρ Παλαιολόγος μετά τήν τοΰ Ματθαίου 
Καντακουζηνοΰ παραίτησιν καί υποταγήν. Καθ’ ά γράφει ό ιστοριογράφος πάππος 
του: ...Και Ίωάννην και Δημητρών τους υιούς Ματθαίου, τοΰ τής γνναικδς αδελ
φόν, τιμών (ρ Τωάννης Ε’ ό ΠαλαιοΑ,όγος), ήξίωκε τήν έπιφανεστάτην παρά Ρω- 
μαίοις, δεσπότην μέν τον Ίωάννην άποδείξας, τον δε Δημητρών σεβαστοκρά- 
τορα, καί κοινωνήσας αύτοΐς τραπέζης9. Τον τίτλον έφερεν άρα ό ’Ιωάννης νομίμως.

Έξ άλλου ή αρετή τής ταπεινοφροσύνης δέν χαρακτηρίζει τήν οικογένειαν

1 g. gerola, L’efffige, σ. 387.
2 g. gerola, αυτόθι, σ. 381. d. zakythinos, De- 

spotat, II, σ. 92, ύπ. 1.
3 g. millet, Monuments byzantins de Mistra, 

Paris 1910, πίν. 96,5. Τρΰ αύτοΰ, Portraits by
zantins, Revue de l’Art chretien XLI, 1911, άνά- 
τυπον σ. 5. Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Μυστρας, Άθηναι 1956’, 
σ. 64. Τήν φωτογραφίαν οφείλω είς τήν εύγενή φρον
τίδα τοΰ έπιμελητοΰ βυζαντινών αρχαιοτήτων τοΰ Μυ- 
στρά, π. Ν. Δρανδάκη, τον όποιον καί άπό τήςθέσεως 
ταύτης ευχαριστώ.

4 [ψευδο]κωδινου, Περί τών όφφικιαλίων τοΰ Πα
λατιού Κωνσταντινουπόλεως καί τών όφφικίων τής 
Μεγάλης Εκκλησίας, εκδ. Βόννης, 1839, σ. 13,13.

5 Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Συμβολή είς τό περί βυζαντινών

φορεμάτων κεφάλαιον, ΕΕΒΣ 24, 1954, σ. 20-21.
6 Πρβλ. : ΣΥΝΕΧ1ΣΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, εκδ. Βόν

νης σ. 207,3: εσ&ήτά τινα παγκάλην μεν καί χρνοαϊς 
πέρδιξι πεποικιλμένην.

7 ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Όμιλία είς Ματθαίον, XLIX, 
MIGNE, Ρ. G., τόμ. 58, σ. 502 : Ό γάρ νημάτων αρε
τήν καί χρωμάτων άνύίος καί τους κιοσονς τους από 

τών το ιόντων υφασμάτων περιεργαζό μένος, πότε 

είς τον ουρανόν δυνήαεται ίδεϊν; καί ΚΩΝ. ΠΟΡΦΥΡΟ

ΓΕΝΝ ΗΤΟΥ,’Έκθεσις, εκδ. Reiske 440,17: χλαμύδα διά- 
λενκον περιορνευμένην έκ διαχρναούλέτων καί ταβ/.ίων δύο 
χρυσοπάοτων καί κιοαοφύλλων μικρών.

8 g. gerola, αυτόθι, σ. 381, ύποσ. 5.

9 ΙΩ. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ,Ιστοριών, βιβλ. III, εκδ. Βόν
νης, τόμ. II, κεφ. 49, σ. 358.
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των Καντακουζηνών: Εύγλωττος είναι ή περίπτωσις τοϋ Ματθαίου, δστις υπο
χρεωθείς να παραιτηθώ τοϋ θρόνου έξηκολούθει και μετά την υποταγήν του προς 
τον νόμιμον αύτοκράτορα, «με -ψυχικήν αδυναμίαν χαρακτηριστικήν» ως λέγει ό 
Δ. Ζακυθηνος, να φέρη τα εξωτερικά διάσημα τής παλαιάς αύτοϋ αίγλης σφρα
γίζουν τάς έπιστολάς του διά βούλλας χρυσής ‘.

"Ολως ξένη άλλωστε προς τήν νοοτροπίαν των βυζαντινών είναι ή τοιαΰτη 
άντίληψις τής ταπεινοφροσύνης, ήτις επιβάλλει εις τον κτήτορα ή δωρητήν ή ανα
καινιστήν νά είκονισθή με άλλο τι ένδυμα εκείνου όπερ αρμόζει εις τό αξίωμά 
του. Ενώπιον των βασιλέων τοϋ ουρανού ό κτήτωρ εμφανίζεται πάντοτε ένδεδυ- 
μένος τήν επίσημον στολήν του1 2 καί τήν άλλάσσει μόνον με τό κουκούλων καί 
τον μανδύαν τού μοναχού οσάκις, γονυπετής προ των αγίων, επιθυμεί νά δείΗη 
τήν ταπεινοφροσύνην του 3.

Θά ήτο δέ αναχρονισμός νά παραδεχθώμεν ότι ό Ιωάννης παρητήθη τής 
επισήμου στολής του εις εποχήν καθ’ ήν, εις τάς τοιχογραφίας τών Βαλκανίων, 
καί αυτοί ούτοι οί άγιοι έξομοιωθέντες προς αύλικούς τοϋ ουρανίου βασιλέως εμ
φανίζονται μέ αύλικάς στολάς4. Είναι δέ γνωστόν ότι αί μικρότεραι Αύλαί αί 
δημιουργηθεΐσαι μετά τήν άλωσιν τοϋ 1204 ως καί ή μετέπειτα αποκεντρωτική 
πολιτική τών Παλαιολόγων ούχΐ μόνον συνέβαλ?ιον εις τήν διάδοσιν τών ενδυμα
σιών τής βυζαντινής Αυλής έκτος τοϋ κέντρου τής παλαιάς αυτοκρατορίας, αλλά 
καί προύξένησαν ανταγωνισμούς διά τά εξωτερικά διάσημα μεταξύ τών νεωστί 
έμφανισθέντων τούτων άξιωματούχων 5 6. Πάντες δέ οί ανώτατοι τιτλούχοι τών 
βαλκανικών χωρών, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, άποδίδουσι κατά τήν εποχήν 
ταύτην εις τήν στολήν ιδιαιτέραν σημασίαν c.

Προς τήν άμφίεσίν τινων εκ τών άξιωματούχων τούτων δυνάμεθα νά παρα- 
βάλωμεν καί τήν τοϋ Ίωάννου. Τον ποδήρη χιτώνα (καββάδιον;)7, στενόν είτε 
μέ πτυχάς, κεκοσμημένον δέ δι’ «έξεμπλίων» επί τοϋ στήθους καί περιβαλλόμε- 
νον κατά τήν μέσην υπό ζώνης έφ’ ής τυλίσσεται μανδήλιον, φέρει σειρά επαρχια
κών διοικητών τής εποχής ταύτης τιμωμένων διά τών τίτλων τοϋ δεσπότου, σεβαστο- 
κράτορος ή jupan8 (πίν. VIII, IX). Χαρακτηριστικήν ομοιότητα παρουσιάζει ή στολή 
τοϋ δεσπότου Oliver εν τή γνωστή τοιχογραφία τοϋ Lesnovo τής Σερβίας (πίν. VIII,ι). 
’Αλλά καί εν Μυστρα ή άμφίεσις τοϋ Μανουήλ Παλαιολόγου εν τώ ναώ τών 
'Αγίων Θεοδώρων (πίν. VII,2) 9 ώς καί ή τοϋ άρχοντος Κανιώτη εν τή Όδηγητρία 10

^40 Μαρίας S. ©εβχάρη

1 d. zakythinos, Despotat..., I σ. 116.
2 a. grabar, I/empereur dans l’art byzantin, 

Paris 1936.
3 g. millet, Portraits byzantins, Revue de l’Art 

chretien XLI, 1911, σ. 447449.
4 A. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τά βυζαντινά μνημεία της Καστο

ριάς, Άρχεΐον Βυζ. Μνημ. τής Ελλάδος, τόμ. Δ', 1938, 
σ. 147 - 148.

5 a. grabar, I,a peinture religieuse en Bulga- 
rie, Paris 1928, σ. 160.

6 a. grabar, αυτόθι, σ. 160, 162, 163 καί κυρίως

jovan kovacevic, Ή μεσαιωνική ενδυμασία τών 
Σλαΰων τών Βαλκανίων, εκδ. Σέρβικης ’Ακαδημίας 
Επιστημών, Βελιγράδιον 1953 (σερβιστί), σ. 322 - 326.

7 a. grabar, αυτόθι, σ. 163.
8 j. kovacevic, ’Ενδυμασία, πίν. XVIII, XXIII, 

XXXVII, XXXVIII.
9 g. millet, Mistra, πίν. 91,3. μ. χατζηδακη, 

Μυστράς, σ. 54.
10 g. millet, αυτόθι, πίν. 102,2 καί Μ. ΧΑΤΖΗ

ΔΑΚΗ, αυτόθι, σ. 66.
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όμοιάζουσι προς την άμφίεσιν τοΰ Ίωάννου ’. Χαρακτηριστικόν είναι τό μανδή- 
λιον — ή πουγγίον 1 2 — φερόμενον εις την δεξιάν πλευράν, δπερ αποτελεί εξάρ
τημα τής ζώνης είναι δε δηλωτικόν μάλλον αξιώματος τίνος ή συρμοΰ 3.

Κατά ταϋτα δυνάμεθα νά εΐπωμεν a priori οιι ό’Ιωάννης, ώς ό Oliver 4 καί 
οί άλλοι εΐκονιζόμενοι χωροδεσπόται των Βαλκανίων, θά είχε, τουλάχιστον κατά 
την εποχήν καθ’ ήν έγένετο ή προσωπογραφία, διοίκησίν τινα έν Πελοποννήσφ, 
κλήρον γης καί φρούρια, οΰχί όμως, ώς ύπεστήριξεν ό Gerola, την δλην διοί- 
κησιν τοΰ δεσποτάτου. 'Ως γνωστόν οί δικαιούχοι τοιοΰτων κλήρων εφερον συ
νήθως τον τίτλον τοΰ δεσπότου5. Καί ναι μεν ό ’Ιωάννης φέρει πεπασμένους 
επί τοΰ στήθους άντ’ άλλων «χρυσοπάστων ταβλίων» τούς δικεφάλους αετούς, 
τοΰτο δμως δύναται νά έρμηνευθή εύχερώς εκ τής καταγωγής του. ’Άλλως τε καί 
ό Oliver, άνεξαρτήτως πάσης αύτοκρατορικής συγγένειας, γενόμενος διοικητής 
επαρχίας ανεξάρτητος, έκοψε νομίσματα αργυρά φέροντα τον δικέφαλον 6. Ώς πα
ρατηρεί εύστόχως ό A. Grabar: «Ευθύς ώς έννοήσωσιν εαυτούς ισχυρούς, οί μι
κροί ούτοι άρχοντες άποβλέπουσιν εις τήν βασιλικήν πορφύραν» 7.

Διά τον υιόν τοΰ Ματθαίου, τον αντίπαλον τοΰ Θεοδώρου, μαρτυρεΐται καί 
άλλοθεν δτι κατείχε φρούρια ύπδ τοΰ πατρός αυτόν δεδόμενα8. 'Ώστε πρέπει νά 
κλίνωμεν προς τό συμπέρασμα δτι ό κατέχων τά φρούρια ήτο δ πρωτότοκος 
υιός τοΰ Ματθαίου, ό είκονιζόμενος δηλαδή ’Ιωάννης — μάλλον ή ό Δημήτριος 
— καί δτι ούτος, άντιθέτως από δ,τι ύπεστήριξεν ό Gerola, κατά τήν εποχήν 
καθ’ ήν αφιέρωσε τήν προσωπογραφίαν του δεν ήρχε τοΰ δεσποτάτου 9.

’Ήδη δυνάμεθα νά καθορίσωμεν έτι άκριβέστερον τό έτος τής δωρεάς. Ό 
Ματθαίος έλαβε τήν αρχήν τοΰ δεσποτάτου μετά τον θάνατον τοΰ αδελφού του 
Μανουήλ, τήν 7ην ’Απριλίου 138010. Τότε ακριβώς συνέστησε έπ’ώφελεία τοΰ 
υιού του σημαντικόν κλήρον γής καί φρούρια. Ό ϋ·ρασύς ούτος παΐς λαβών τά

1 Πρβλ. καί τήν προσωπογραφίαν τοΰ μεγάλου στρα
τοπεδάρχου Θεοδώρου Δούκα Συναδηνοΰ: Byzantine 
Illumination, Bodleian Picture books, N° 2, Oxford 
άν. χρ., είκ. 22.

2 Τά «έκ σηρικών σημάτων» πουγγία ή μαρσίπια 
ήσαν ανέκαθεν έν χρήσει παρά Βυζαντινοΐς (βαλςα- 

ΜΩΝ ad Synod. VI, Canon 61) από τοΰ 13ου αίώνος 
δέ ή συνήθεια μετεδόθη εις τήν Δύσιν, τά υπό τό όνομα: 
aumonieres sarrasinoises (j. labarte, Histoire des 
arts industriels, τόμ. II, Paris 1873, σ. 429) πουγγία 
έφέροντο άνηρτημένα επί τής ζώνης, αί κατασκευάζου- 
σαι δέ ταϋτα κεντήστραι άνήκον εις ιδίαν συντεχνίαν: 
«Les faiseuses d’aumonieres sarrasinoises*. Βλ. 
G. B. depping, Reglements sur les arts et metiers de 
Paris rediges au XIII" s., Paris 1837, σ. 382 κ έ.

3 Ή ζώνη ή ζωνάριον ή ζωστήρ, έκ δέρματος ή υφά
σματος, αποτελεί χαρακτηριστικόν εξάρτημα τής άμ-
φιέσεως κληρικών καί λαϊκών, συμβολίζει δέ τήν δννα-
μιν καί τήν αω φροοννην (ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

MIG Ε, I’.G., τόμ. 115, στήλ. 713) ώς καί τήν ευπρέ
πειαν (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, MIGNE, Ρ. G. τόμ. 98, στήλ. 293).
Πρβλ. καί τήν ευχήν ήν απαγγέλλει ό ίερεύς καθ’ ήν

στιγμήν περιζώννυται : Ευλογητός ό Θεός, 6 περιζων- 
ννων με δύναμιν. "Οτι αί ζώναι παρά βυζαντινοΐς 
έφέροντο πρός διάκρισιν τίτλου ή βαθμού μαρτυροϋσι 
καί αί διατάξεις τοΰ Κώδικός τοΰ Στεφάνου Δουσάν: 
βλ. j. KOVACEVIC, Ένδυμασίαι, σ. 174. Όμοίως έν τή 
Δύσει αί ζώναι άπετέλουν χαρακτηριστικόν διάσημον 
τίτλων τινών εύγενείας, διά τό άξίωμα δέ τοΰ ιππότου 
ό τελαμών ήτο μετά τοΰ ξίφους τό κύριον «κόσμημα», 
τό όποιον έλάμβανεν ούτος έν τή επίσημοι τελετή.

4 j radonic, Ueber den Despoten Jovan Oliver 
und seine Frau Anna Maria, Glas τής Βασιλικής ’Α
καδημίας τής Σερβίας,XCIV, 1914. Βλ. καί G. millet, 

L’ancien art serbe. Les eglises, Paris 1919, σ. 26-31.
5 d. zakythinos, Despotat, τόμ. II, σ. 75.
6 n. a. mouchmov, Particularites des monnaies 

bulgares, BZ XXX, 1929-1930, σ. 628.
7 a. grabar, Peinture en Bulgarie, σ. 160.
8 r. loenertz, Peloponese, σ. 162, έ'νθα καί αί 

σχετικαί πηγαί.

9 G. gerola, L’effige, σ. 884 καί 387.
10 G. GEROLA, αυτόθι, σ. 381. Ό Βελοϋδος υποστηρί

ζει δτι ό ’Ιωάννης ελαβε τον τίτλον τοΰ δεσπότου

3ΐ
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φρούρια έπεχείρησε νά σφετεριστή την δλην αρχήν τού δεσποτάτου — Τονρκοις 
και Λαχινοις έανζον μίξας και μαχομενος κατ αρχήν προς τον ίδιον αΰτοΰ 
πατέρα κατόπιν δε, απο τοϋ Ιο82, προς τον έπιδραμόντα εις Πελοπόννησον 
Θεόδωρον1. Ό ανυπότακτος οΰτος αντίπαλος τοϋ Θεοδώρου άπέϋανε τω 1383 2.
Ωστε μεταξύ των ετών 1380 - 1383 πρεπει νά τοποιίετηΐΐώσι καί τα τρία εικονί

δια τής Παναγίας Αρτωκοστάς. Κατά τήν εποχήν ταύτην ό Ιωάννης ήτο περί
που τεσσαράκοντα ετών, οίος δηλαδή είκονίζεται καί εις τήν προσωπογραφίαν.

Είκ. 2. Γενική άποψις τής μονής ’Αρτωκοστάς.

Η επωνυμία της εικόνος: Μήτηρ Θεοΰ ή Άρτωκοστά. Πόθεν ή επωνυ
μία αυτή τής Θεοτόκου3;

Τό έπίθετον τής Θεοτόκου Όρθοκωστάς ή ’Αρτωκοστάς φέρει έτι σήμερον 
μονή εν Κυνουρία4, ύψουμένη είς τάς υπώρειας τοϋ Πάρνωνος, ΝΔ. τοϋ Αγίου 
Άνδοέου έξ ου απέχει πλέον τών δύο ωρών πορείας, εν τή περιοχή τοϋ τέως Δή
μου Βρασιών. ’Ανήκει ή μονή είς τήν κοινότητα Πραστοϋ. Εκκλησιαστικώς ύπά-

έν έτει 1356 καί είς τό αυτό έτος τοποθετεί καί τήν 

δωρεάν τών εικονιδίων: τ. perosa, Immagine..., σ. 21- 
22. ϊήν γνώμην ταύτην άντικρούει όρθώς δ GEROI.A, 

L’effige..., σ. 382.
1 R. I.OENERXZ, Peloponese, σ. 163.
2 d. zakythinos, Despotat, I, σ. 117, II, σ. 79 

καί κ. 1.0ENERTZ, αυτόθι, σ. 164-165.
3 Διά τά επωνυμία τής Θεοτόκου βλ. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, 

ΕΕΒΣ Β', 1925 σ. 350, Ν. τωμαδακη, Λαογραφικά 
επίθετα τής Θεοτόκου, Ίόνιος ’Ανθολογία, 1931, σ. 27 
καί κυρίως Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή χριστιανική καί βυζαν
τινή εικονογραφία, Β', Ή είκών τής Θεοτόκου, Θεο

λογία, ΚΖ', τεύχος Α', 1956, άνάτυπον σ. 16.
4 I. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, Ή Μονή Όρθοκωστάς, Ιίυνου- 

ριακή Έπιθεώρησις, έτος Α', τεΰχ. 6, σ. 177 (άρθρον 
εκλαϊκευτικόν!. Τήν μονήν ώς καί τάς λοιπάς μονάς 
τής Κυνουρίας έπεσκέφθ'ην τόν παρελθόντα ’Ιούλιον 
κατόπιν άδειας τοϋ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κυ
νουρίας καί Μαντινείας κ. Γερμανού, τόν όποιον καί 
από τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς. ’Επίσης 
οφείλω νά εύχαυίστήσω καί τόν ηγούμενον τής μονής, 
ιερομόναχον Παύλον Άναστασόπουλον, διά τήν έξαί- 
ρετον φιλοξενίαν ώς καί διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής 
εθεσεν είς τήν διάθεσίν μου τά έγγραφα τής μονής.
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γεται σήμερον εις την Μητρόπολιν Μαντινείας και Κυνουρίας, κατά τον μεσαί- 
ωνα δμως άνήκεν εις την επισκοπήν Ρέοντος καί Πραστοϋ 1 (είκ. 1).

Ή μονή «σεμνυνομένη επ’ όνόματι τής ύπεραγίας Θεοτόκου», καί έπικεκλη- 
μένη τής «Όρθοκωστάς ή Όρθοκοτζάς» 2, ώς μαρτυροΰσι τα τέσσαρα σωξόμενα 
πατριαρχικά σιγίλλια, εύρίσκεται σήμερον εν διαλύσει αριθμούσα τρεις εν όλω μο
ναχούς. Τό πάλαι όμως υπήρξε πλουσιώτατον «μοναστών οίκητήριον» άνακαινι- 
σθέν εκ βάθρων κατά τό έτος 1617 ώς σταυροπήγιον πατριαρχικόν.

Είκ. 3. Τό καθολικόν τής μονής Άρτωκοστας.

Τό άρχεΐον τής Μονής, πτωχόν μεν, διατηρεί έν τούτοις έγγραφά τινα — 
πλήν των ελληνικών, ένετικά κα'ι τουρκικά — άτινα δύνανται άμυδρόν τι φώς νά 
ρίψωσιν εις τήν ιστορίαν τού μοναστηριού. ’Από τών αρχών δε τού παρελθόν
τος αίώνος ήνώθησαν μετά τής μονής δύο άλλα σεβάσμια τής περιοχής ησυχα
στήρια : αί μονά! 'Αγίου Δημητρίου Ρεοντινοΰ3 και 'Αγίου Ίωάννου τού Κλει-

1 Ή επισκοπή αυτή ύπήγετο κατ’άρχάς εις τήν μητρο- 
πολιν Μονεμβασίας: ν. a. bees, Beitrage zur kirch- 
lichen Geographie Griechenlands im Mittelaiter 
und in der neueren Zeit, Oriens Christianus IV, 1915, 
a. 274. Δ. ΔΟΥΚΑΚΗ,Ή Επισκοπή Ρέοντος καί Πρα- 
στοΰ, Θεολογία Α', 1923, σ. 109-112, ένθα όμως δέον 
νά γίνωσιν ώρισμέναι βασικαί διορθιόσεις "Εδρα τών 
αρχιερέων τής διοικήσεως ήτο ή άλλοτε άκμάζουσα κοι- 
νότης Πραστός, μετά τήν έπανάστασιν δμως τοΰ 1769 
ούτοι ήδρευον κυρίως έν Λεωνιδίφ. Τοΰ Ρέοντος σώ
ζονται τά ερείπια ώς καί τό «Κάστρο τοΰ Ριόντα».

2 Ή παλαιοτέρα επιγραφή τοϋ έξωνάρθηκος δίδει,
* Αρτο κ οστά καί ή είκών 5 Αοτω κ οστά. Τό παλαιό- 
τερον σωζόμενον σιγίλλιον τοϋ 1617 αναφέρει «τοπο
θεσία καλουμένη Όρθοκοτζά», έκτοτε δέ έπεκράτησε 
τό λόγιον Όρθοκωστά (σιγίλλια καί ένετικά έγγραφα),

το οποίον άναφερεται ήδη εις τήν ενετικήν Relazione 
τοΰ 1664. Επίσης Εύαγγέλιον τοΰ έτους 1588 (ύπ’ άριθ. 
97) φέρει τήν ένθύμησιν αχξγ (=1663) Τό παρόν άγιον 
Εΰαγγέλιον . . . τφ άφιέρωοαν εις την σεβάσμιον μονήν 

τής ύπεραγίας Θεοτόκου Άρτωκοστας. Σφραγίς τής 
μονής τοΰ 1625 δίδει Άρτοκοστά. Κώδιξ τής μονής 
τοΰ έτους 1828 λέγει : Τοϋ μοναστηριού τής ύπεραγίας 
Δεαποίνης . . . τοΰ επιλεγόμενου τής Έορτακουατής 

τά νϋν δέ Όρΰοκωοτάς. Νά ύποθέσωμεν σχέσιν τινά με
ταξύ τοΰ τοπωνυμίου τούτου καί τοΰ εις τό χρονικόν 
τοΰ Μωρέως άναφερομένου πολλάκις Escorta ή Seorta, 
καθ’ α άφήνουσι νά ύπονοηθή ένετικά έγγραφα ;

3 ’Εν τέλει τοΰ κωδικός (1743) τής μονής Ρεοντι- 
νοΰ άναγινόίσκομεν : 1853'· εν μηνϊ Μαΐφ κη’ ημέρα 
Πέμπτη έν ή και ή εορτή τής Άναλήψεως, περί τον ορ- 

&ρον έν τοϊς Καλνβίοις Άγιου Άνδρέου, έκοιμήίλη μετά
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σουρίου, ών έγγραφά τινα καί κειμήλια διατηρούνται έν τή μονή Όρθοκωστάς.
Το γραφικόν καθολικόν τής μονής (είκ. 2) εις σχήμα τετρακιονίου σταυ

ροειδούς ναοΰ μετά τρούλλου, φέρει άνωθεν τής κυρίας προσόψεως, ώραϊον διώ
ροφον κωδωνοστάσιον (είκ. 3) υπό μορφήν διλόβων τόξων μετ’ αετωμάτων. Έσω- 
τερικώς ό τροΰλλος αναπαύεται επί κτιστών πεσσών αντί κιόνων. Ταΰτα, ώς καί 
ή άπλή άσβεστόχριστος πρόσοψις, άποτελοϋσι χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής αρ
χιτεκτονικής επί τουρκοκρατίας καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους ι. Τώ δντι με
γάλη μαρμάρινη πλάξ έντετοιχισμένη εις την δυτικήν τοΰ ναοΰ πρόσοψιν, αρι
στερά τής θΰρας ήτις οδηγεί έκ τοΰ έξωνάρθηκος εις τον ναόν καί εις ύψος 
δύο περίπου μέτρων άπό τοΰ εδάφους, φέρει τήν ακόλουθον επιγραφήν:

Ό περικαλλής τανϋν οντος ιερός ναός τής σεβάσμιας 
ίεράς μονής Όρθοκωστάς τιμώμενος επ’ όνόματι τής 
Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 
πυρπολήσεις κατά τήν έν Πελοποννήσω εχθρικήν 
επιδρομήν τοΰ Αιγυπτίου Ίμβραήμ Πασά τώ αωκς ετει 
και καταπεσών οϋτος άνηγέρθη έκ βάθρων γής τώ 
αωξδ' σωτηρίω ετει δι όλων εξόδων τής ιδίας μονής 
έγκρίσει τής Κυβερνήσεως και διά τοΰ άκαμάτον και 
ένθερμου ζήλον τοΰ τότε ήγου μενεΰοντος ίερομονά 
χου κνροϋ Γρηγ ορίου τουπίκλην Μπουλούκου έκ χώρας 
Πραστου άρχιερατεύοντος τοΰ σεβασμιωτάτον άρχιεπισ 
κόπου Μαντινείας και Κυνουρίας κυροϋ Θεοφάνονς 
Σιατιστέως και βασιλεύοντος έν 'Ελλάδι τού θεοσε 
βεστάτου Γεωργίου του Α γόνου οντος Χριστια 
νον βασιλέως τής Δανίας.

Δεξιά τής αυτής θύρας καί εις τό αυτό ύψος με τήν άνωθεν επιγραφήν 
έτέρα πλάξ δι’ ωραίας μεγαλογραμμάτου γραφής λέγει τά εξής:

’Ανεκαινίσθη ή σεβασμία και θεί 
α και ιερά μονή εις όνομα τιμώμενη 
τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θ(εοτό)κου και έπικεκλημένης Άρτοκοστάς 
επί τής βασιλείας τοΰ εύσεβεστάτον 
βασιλέως ημών Ίωάννου τοΰ Παλαιολό 
γου 2 διά συνδρομής τοΰ τιμιωτάτου κυρ Άν 
τωνίου Σαραντάρι ήγου μενεΰοντος Θε

πενθήμερον ασθένειαν ό ηγούμενος τής μονής χαύνης τοΰ 1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί Βυζαντινή Άρ- 
Ρεοντινοϋ, ΓΙαρθένιος Γιαννάς ιερομόναχος .... επι- χαιολογία, τόμ. Α', ΆΌήναι 1942, σ. 497-498. 
ζώντων δ’ εν τή μονή ταντη κατ’ εκείνον τον χρόνον δύο 2 Βλ. τόν ίδιον τόπον επιγραφής : Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, 

μόνον μοναχών .... έπροτάθη ή μετά τής ίεράς μονής Τοιχογραφίαι καί έπιγραφαί τής Παλιοπαναγιας, Μα- 
Όρθοκωστάς ένωσις τούτων καί τής μονής μεθ’ όλων λεβός III (Άπρ. 1923), σ. 80 καί Α. ΟΡΛαΝΔΟΥ, Βυ- 
τών κινητών καί ακινήτων πραγμάτων. Tij 16 ’Ιουνίου ζαντινά μνημεία των κλιτόων τοΰ Ταΰγετου, Α'. Λογ- 
1853. "Επονται αί ύπογραφαί. κανίκος, ΕΕΒ2 14, 1938, σ. 480.
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οδονλον ίερομονάχου Αρχιμανδρίτου έν ετει:
<;%λγ'—’Έτος άπδ Χ(ριοτ)οϋ = αψιά έξανακ(αι)ν
ίσϋη ή άνωϋεν μονή έκ βάθρων διά πλέον
στερέωοιν της γης επί της Αριστοκρατίας τώ
ν Ενετών διά συνεργεία(ς) του αίδεσιμωτ
άτου ’Ησαΐου ιερό μονάχου τοϋ και ηγουμένου
τής αυτής μονής και διά εξόδου τών τιμίων άρ
χόντων Κυρ ’Ιωάννη Τρουχάνη και Κωνσταντή καί
Γεώργη τών τριών άδελφών. Μνήσϋητι Κ(ύρι)ε
τάς ψυχάς αυτών καί τών κοπιααάντων π(ατέ)ρων συν αυτών.
Οι δε ανωϋ'εν όνομασϋέντες έκ χώρας Πραστοϋ.

Τό άπό κτήσεως κόσμου έτος,ς'Τίλγ’ (=6933) αντιστοιχεί προς το σωτήριον 1424/5.
Κατά ταΰτα έ'χομεν:
α) Μίαν ανακαίνισιν τοΰ ναοϋ έν ετει 1424/5 επί τής βασιλείας Ίωάννου Ιία- 

λαιολόγου, διά συνδρομής Αντωνίου Σαραντάρη ήγουμενεύοντος Θεοδούλου ιε
ρομόναχου αρχιμανδρίτου.

β) Δευτέραν ανακαίνισιν έν έ'τει ,αψια’ = 1711 επί τής αριστοκρατίας τών 
Ενετών, δι’ εξόδων τών τιμίων αρχόντων τριών αδελφών «Κυρ Ιωάννη Τρου
χάνη καί Κωνσταντή καί Γεώργη» 1 συνεργείς τοϋ ηγουμένου Ήσαΐου 2.

Παρατηροΰμεν έν πρώτοις ότι τό όνομα τοΰ ίερομονάχου αρχιμανδρίτου Θεο
δούλου τοΰ καί ηγουμένου τής μονής Άρτωκοστάς κατά την πρώτην ανακαίνισιν 
αυτής είναι ήδη εις ημάς γνωστόν έκ τής επιγραφής τής είκόνος τοΰ San Samuele 3. 
Νΰν δε έκ τής έπιγραφής τοΰ έξωνάρθηκος τής μονής δύο νέα στοιχεία προστί
θενται εις τά υπό τής είκόνος παρεχόμενα: ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος καί τό έ'τος 
1424/5. ’Ίδωμεν έν τίνι μέτρω άντιστοιχοΰσι ταΰτα προς τά ιστορικά γεγονότα.

Τό έτος 1424/5 αντιστοιχεί πράγματι προς την βασιλείαν Ίωάννου ΤΓ τοΰ 
Παλαιολόγου. Οΰτος, ως γνωστόν, κατά Ιανουάριον τοΰ 1421, έστέφθη υπό τοΰ 
πατρός του συναυτοκράτωρ, συνεβασίλευσε δε μετά τοΰ γηραιοΰ Μανουήλ—όστις 
μόνον ψιλό) όνόματι έκυβέρνα— μέχρι τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 14254. Κατά ταΰτα 
έν ετει 1424/5, ότε έπερατώθη ή άνακαίνισις τής μονής Άρτωκοστάς, δύο τώ 
όντι άνακτες Παλαιολόγοι έβασίλευον έν Κωνσταντινουπόλει, τάς τύχας δέ τοΰ 
Μωρέως διηύθυνον οι δύο αδελφοί δεσπόται — έκ τών Παλαιολόγων καί ούτοι—: 
Θεόδωρος Β'καί Θωμάς6. "Ωστε τό έτος 1424/5 τής ηγουμενίας τοΰ Θεοδούλου 
έξηγεΐ καί τον πληθυντικόν «άνακτας, δέσποτας» τής είκόνος τοΰ San Samuele.

Τό ότι μετά πάροδον μόλις τεσσαράκοντα έτών έχρειάσθη νά άνανεωθή ή

1 Τά μέλη τής έκ Πραστοϋ οικογένειας Τρουχάνη 

είναι γνωστοί εύεργέται τών μονών τής περιοχής: Βλ. 
Κώδικα μονής Ρεοντινοΰ έ'τους 1743, σ. 5, 7, 11 κλπ.

2 Τό πρώτον μέρος τής έπιγραφής τό άναφερόμενον
εις τήν ανακαίνισιν τών Παλαιολόγων αποτελεί τό
κείμενον παλαιοτέρας έπιγραφής, τό όποιον κατά τήν

ανακαίνισιν τοϋ 1711 άντεγράφη επί τής νέας.
3 Βλ. άνωτ. σ. 234.
4 f. doelger, Die Kronung Johannes VIII zum 

Mitkaiser, BZ XXXVI, 1936, σ. 318 κ. έ.
5 d. zakythinos, Despotat, I, σ. 118, 184.
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έπένδυσις τής είκόνος — καταστραψεϊσα εκ βιαίας μάλλον αιτίας, έψ’ δσον κατε- 
στράφη και αυτή ή μονή — δεν προξενεί έντΰπωσιν. Εις τά χρονικά των ελληνι
κών μονών οί τυχαίοι εμπρησμοί είναι συχνότατοι και εξ άλλον, διά τήν Πελο
πόννησον, μαρτυρεΐται έκ τών πηγών, σεισμός έπισυμβάς τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα 
τοΰ έ'τους 1422 Πιθανόν εις μίαν τοιαΰτην θεομηνίαν νά Οφείλεται ή κατα
στροφή τής μονής. Ή θέσις δμως τοΰ μοναστηριού, τό όποιον εύχερώς δΰναται 
νά χρησιμοποιηθή ώς πολεμικόν καταφυγών, οδηγεί καί εις άλλην ύπόθεσιν. Τ2ς 
γνωστόν, τήν άνοιξιν τοΰ 1423, καί άφοΰ προηγουμένως έπολιόρκησαν άνεπιτυχώς 
τήν Κωνσταντινοΰπολιν1 2, οί Τοΰρκοι μέ αρχηγόν τον Τουραχάν έξεστράτευσαν 
κατά τοΰ Μωρέως. Είκοσι πέντε χιλιάδες Τοΰρκοι στρατιώται είσήλασαν είς τήν 
Πελοπόννησον ήν έδήωσαν αίχμαλωτίσαντες περισσοτέρους τών δυο χιλιάδων πεν- 
τακοσίων Ελλήνων3. Ουδόλως άπίθανον λοιπόν κατά τήν λεηλασίαν ταΰτην νά 
κατεστράφη καί ή οχυρά μονή τής Άρτωκοστάς. Τό γεγονός δτι οί Παλαιολόγοι 
ένδιεφέρθησαν, μετά τήν άγνωστον είς ημάς καταστροφήν, διά τήν άνέγερσιν τής 
μονής καί κόσμησιν τής είκόνος θά ήδύνατο νά ενίσχυση τήν ύπόθεσιν ταύτην 
εάν δεν έγνωρίζομεν άλλοθεν τήν μέριμναν ήν έπέδειξαν ούτοι, καθ’ δλην τήν 
περίοδον καθ’ ήν διώκησαν τήν Πελοπόννησον, γενικώς διά τήν εκκλησίαν, 
ιδιαιτέρως δέ διά τάς μονάς έκείνας, αϊτινες, ώς τό Μέγα Σπήλαιον, ύψοΰντο είς 
σημεία στρατηγικά4.

Τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Η' — είναι εξ άλλου γνωστή ή φροντίς διά 
τά πράγματα τοΰ Μωρέως. Συνδεσπότης κατ’ αρχήν μετά τοΰ Θωμά είς τήν διοί- 
κησιν τοΰ δεσποτάτου παρέμεινεν επί διετίαν (1416- 1418) έν Μυστρά λαβών ενερ
γόν μέρος είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις τοΰ άδελφοΰ του. Αύτοκράτωρ δε γε- 
νόμενος έπανήλθεν είς Πελοπόννησον ΐνα βοηθήση τον Θωμάν είς τον πόλεμον 
εναντίον τοΰ Tocco (1426 - 1428)5.

Ό αύτοκράτωρ ’Ιωάννης παρά τάς δυσχερείας τάς οποίας αντιμετώπιζε τό
σον είς τό εσωτερικόν τοΰ Κράτους δσον καί είς τό εξωτερικόν 6 καί παρά τήν 
στενότητα τών δημοσίων εσόδων7, έδείχθη ενεργός προστάτης τής τέχνης, έκ τών 
έργων του δέ γνωστή είναι είς ή μάς ή άνέγερσις έν τή νήσω Χάλκη μονής έπ’ όνό- 
ματι τοΰ πάτρωνος αύτοΰ Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, είς ήν ή έκ τρίτου γάμου 
σύζυγός του Μαρία προσέθεσε τό παρεκκλήσιον τής Παναγίας Καμαριωτίσσης, 
τό μόνον σωζόμενον σήμερον8. ’Επίσης γνωσταί είναι αί δωρεαί αύτοΰ έργων 
τέχνης προς ξένους άρχοντας9 καί μητροπολίτας, ώς ό εξαίρετος σάκκος τοΰ μη
τροπολίτου Μόσχας Φωτίου ό φέρων καί τήν προσωπογραφίαν τοΰ αύτοκράτο-

Παναγία ή Άρτωκβστά, La Beata Vergine delle Grazie

1 R. loenertz, Peloponese, σ. 456.
2 g. ostrogorsky, Histoire, σ. 581.
3 d. zakythinos, Despotat, I, σ. 196-197.
4 d. zakythinos, αυτόθι, II, σ. 195 καί 295-309. 

Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, σ. 47.
5 d. zakythinos, αυτόθι, I. σ. 174 κ.έ., 188 κ.έ., 

200 κ.έ.
6 g. ostrogorsky, αυτόθι, σ. 582-589.

7 d. zakythinos, Crise monetaire et crise econo- 
mique a Byzance du XIII au XV siecle, Athenes 
1948, σποράδην.

8 g. schlumberger, Les lies des Princes, Pa
ris 1925, a. 110-114 καί ch. diehl, Figures byzan- 
tines, 2'"" Serie, Paris 1948 σ. 283-284.

9 j. ebErsolt, Orient et Occident, Paris et Bru
xelles 1929, σ. 58, 71.
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ρος λ "Ωστε λίαν πιθανή φαίνεται ή άπόδοσις τής άνακαινίσεως τής είκόνος εις 
τον Παλαιολόγον τοΰτον και τούς αδελφούς αυτού Θεόδωρον καί Θωμάν.

Μαρίας Σ. ©εοχάρη

Ή μονή ήν άνεκαίνισαν οί Παλαιολόγοι δεν είναι ή νΰν λειτουργούσα άλλα 
ή «Κάτω Παναγιά», ήτις άναφέρεται ήδη εις κώδικα τής μονής τού έτους 1729: 
«έχομε καί στήν Κάτω Παναγιά τό Μοναστήρι οπού είναι άρχινότερον άπδ το 
επάνω οπού καθόμαστε».

Τού παλαιού τούτου μοναστηριού σώζονται ετι τα ερείπια εις άπόστασιν ήμι- 
σείας ώρας άπδ τής σημερινής μονής παρά τήν θέσιν «Βρύση», ένθα υπάρχει 
κρήνη τουρκική. Το καθολικόν, ώς προς τήν κάτοψιν καί τήν τοιχοδομίαν, δύ- 
ναται νά παραβληθή προς τδ τής Λουκούς, τδ όποιον ό Α. Ορλανδος έχρο- 
νολόγησεν εις τδν 12ον αιώνα2. Έκτος τού ναού, κατά τήν ΝΔ. γωνίαν εύρην- 
ται καί τά ερείπια των κελλίων τής μονής.

Ή παλαιά αύτη μονή κατεστράφη, άγνωστον πότε, πάντως πρδ τού 1540, 
— πιθανώς τώ 1460 εάν όρθώς έρμηνεύωμεν τό ένετικδν χρονικόν — - καί διελύθη 
δεδομένου δτι κατά τδ έτος τούτο ή είκών μετεφέρθη είς Ναύπλιον.

Πολύ άργότερον, τφ 1617, ώς μάς πληροφορεί τό παλαιότερον σωζόμενον 
σιγίλλιον τής μονής έκδοθεν υπό τού πατριάρχου Τιμοθέου τού Β', ό άπδ της 
άγιωτάτης επαρχίας Ναυπλίου και ’Άργους χρησιμώτατος έν αρχουοι κύριος Νικό
λαος Μπελόκας... 8 ευρών τόπον εύάρεστον και άρμόδιον εν τη τοποιλεσία τη 
καλούμενη Όρχλοκοτζά.. ., άνεγείρει εκεί έξ ιδίων άναλωμάτων ναόν εκ βά- 
χλρων... και γράφει προς (τον Πατριάρχην) και άξιοι του τυχεΐν γράμματος πατριαρ
χικού .. . τού είναι καί όνομάζεσιλαι το μοναοτήριον πατριαρχικόν σταυροπήγιον. Ό 
ευάρεστος καί άρμόδιος τόπος, δν εύρεν ό αρχών Μπελόκας, δεν είναι άλλος άπδ 
εκείνον επί τού όποιου ύψούται ή νύν μονή.

Εντός ένενήκοντα ετών, άγνωστον έκ ποιας αιτίας, κατεστράφη τδ κτίσμα 
τού Μπελόκα. Διεσώθησαν μόνον έξ αυτού ή είκών τής Θεοτόκου Βρεφοκρα- 
τούσης4 (πίν. Χ,ΐ), ήτις καί σήμερον εκτίθεται είς προσκύνησιν, αί εικόνες τού 
τέμπλου (= 1698), αΐτινες έπεσκευάσθησαν τφ 1872 «υπό τού Ά. Ήλιού, ζωγρά
φου έξ ’Άργους», καί μέρος τού πλακοστρώτου δαπέδου φέρον έν τφ μέσω ομφά
λιον τετράγωνον μετά δικεφάλου άετού καί γύρωθεν τήν έπιγραφήν:

αχκζ' Έοτρώϋη ό ναός 
ούτος διά χειρός Μαστροϊωάννου

1 Διά τόν σάκκον τοΰτον, όστις προέρχεται πιθανόν 
έξ εργαστηρίων τοΰ Μωρέως καί εκτίθεται σήμερον 
έν τή τοΰ Κρεμλίνου Αιθούση των Πανοπλιών βλ. : 
Μ. Sobolev, Μελέται έπί τής ιστορίας τής διακοσμή- 
σεως των υφασμάτων, έκδ. Academia, Moseou - Le
ningrad 1934 (ρωσσιστί), σ. 81. Τοΰ αύτοΰ, Ή Αί
θουσα των Πανοπλιών τοΰ Κρεμλίνου, Μόσχα 1958 
(ρωσσιστί), είκών 257. Τήν ύπόδειξιν τών δύο ανωτέρω 
βιβλίων ώς καί τήν μετάφρασιν τών σχετικών πρός 
τόν σάκκον χωρίων οφείλω είς τόν κ. Ν. de Witt

τής έν Παρισίοις Βυζαντινής Βιβλιοθήκης, τόν όποιον 
καί ευχαριστώ.

2 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή μονή Λουκοΰς, Ήμερολόγιον 
τής Μεγάλης Ελλάδος, 1924, σ. 419433.

3 ’Ακιδογραφήματα διά λατινικών χαρακτήρων έν 
τοις βυζαντινοϊς ναοΐς Ναυπλίου δίδουσι τό όνομα 
Belochio: βλ. Μ. ΛΑΜΠΡυνιδου, Ναυπλία, σ. 22.

4 "Αν καί ό ναός τιμάται έπ’ όνόματι τής Κοιμή
σεως, ή είκών φέρει, ώς καί ή τοΰ San Samuele, τόν 
τύπον τής 'Οδηγητρίας.
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διά εξόδου τον τιμιωτάτου κυρ Σταμ
ατίον Μπελώκα 1 και ήγου μενεΰοντος Διονυσίου
ίερομονάχον.

Έξανακαινίσϋ'η ή μονή, ώς διδάσκει ή τοΰ έξωνάρθηκος επιγραφή, τώ 1711, 
επί αριστοκρατίας των 'Ενετών, οΐτινες και ιδιαιτέραν μέριμναν έπέδειξαν διά 
την μονήν — κατά τά σωζόμενα έ'γγραφα — ύπολογίζοντες ίσως, ώς και οί Πα- 
λαιολόγοι, είς την στρατηγικήν θέσιν τής Άρτωκοστάς. Ό κατά τήν άνακαίνισιν 
ταΰτην ήγουμενεύων δραστήριος ιερομόναχος Ήσαΐας2 φέρεται κατά τάς έντε- 
τειχισμένας άνορθογράφους έπιγραφάς ώς ό ανακαινιστής τών μοναστηριακών 
κτισμάτων και τών μετοχίων τής μονής.

Έκτοτε και μέχρι τοΰ απελευθερωτικού άγώνος ή μονή έξειλίχθη είς πλού
σιον μοναστικόν κέντρον, ώς μαρτυροϋσι τά τέσσαρα σωζόμενα σιγίλλια, ή εν ταΐς 
έκάστοτε άπογραφαΐς υπολογιζόμενη μεγάλη κτηματική περιουσία τής μονής, ό 
αριθμός τών μοναχών, τά εγκατεσπαρμένα είς όλην τήν περιοχήν μετόχια καί 
πύργοι3, τά πολυτελή άμφια (πίν. XI), τά ιερά σκεύη, ώς καί αί πλούσιαι δω- 
ρεαί. 'Η ακμή τής μονής καί δή ή πνευματική έπιβεβαιοΰται ώσαύτως καί έκ 
τών πενιχρών καταλοίπων τής βιβλιοθήκης καί έκ τών εικόνων τοΰ ναού, ών πολ- 
λαί έφιλοτεχνήθησαν υπό μοναχών - ζωγράφων (πίν. Χ,2).

Κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας τοΰ ’Έθνους αγώνα ή μονή «διατηρούσε καί 
ζωοτροφοΰσε περί τούς 50 άνδρας» 4, τινές δε έκ τών μοναχών καί αυτός ό ηγού
μενος Ίωάσαφ Κανέστρας έλαβον ένεργόν μέρος είς τάς μάχας καί δή είς τήν 
έ'φοδον τής Τριπόλεως καί τήν πολιορκίαν τού Ναυπλίου. Τρεις δε έξ αυτών φέ
ρονται φονευθέντες «επί τοΰ εμφυλίου πολέμου».

Έκ τής επιγραφής τοΰ έξωνάρθηκος εΐδομεν ότι ή μονή έπυρπολήθη υπό 
τοΰ Ίμπραήμ ΙΊασά έν έ'τει 1826. Μετά τήν άπελευθέρωσιν άνετέθη, κατόπιν 
πλειστηριασμοΰ, διά τής ύπ’ άριθ. 11337 άποφάσεως άπό 30 Ίανουαρίου 1864 
τοΰ Υπουργείου Εκκλησιαστικών, είς τον εργολάβον Γεώργιον Άνδρέου ή άνέ- 
γερσις τοΰ ναού τής Όρθοκωστάς αντί δρχ. 8.800°. Τήν 9ην 'Οκτωβρίου 1865 
«τό έ'ργον τής οικοδομής τοΰ ναού είχεν άποπερατωθή»6.

Έπανερχόμεθα νΰν είς τήν εικόνα 
Γνωρίζομεν έκ τών κειμένων ότι 

παρά Βυζαντινούς νά καλύπτωνται αί 
θων7. Ό Νικήτας Χωνιλτιις γράφει περί

1 Πλήν τοΰ κτίτορος τοΰ 1617 μαρτυροΰνται έν ταΐς 
έπιγραφαΐς καί όίλλοι δωρηταί μέ τό αυτό όνομα.

2 Σειρά επιγραφών άπό τοΰ 1701 έως τό 1727 ανα
φέρει τον ήγούμενον Ήσαΐαν ώς ανακαινιστήν τής τρα- 
πέζης καί τοΰ πύργου τής μονής ώς καί τοΰ ναοΰ καί 
τοΰ πύργου τοΰ παρά τόν "Αγιον Άνδρέαν Μετοχιού 
τοΰ Ευαγγελισμού.

3 Βλ. τούς δύο διασωθέντας Κιόδικας τών ετών 
1729 καί 1828.

τοΰ San Samuele.
ήδη άπό τοΰ 12ου αίώνος ύπήρχεν έθος 
εικόνες διά πολυτίμων μετάλλων καί λί- 
τοΰ Ίσαακίου ’Αγγέλου τά εξής: Προς δέ γε

4 Βλ. έν τφ Άρχείω τής μονής: «Κατάλογος τών 
έκ τής Μονής Όράοκωστάς άγωνισθέντων είς τόν 
υπέρ ανεξαρτησίας τοΰ "Εθνους αγώνα κλπ.».

5 Βλ. σχετικόν έγγραφον κοινοποιηθέν υπό τοΰ Έπαρ
χου Κυνουρίας είς τό Ήγουμενοσυμβούλιον τής μονής.

6 Βλ. σχετικόν έγγραφον ύπό ήμερ. 9 ’Οκτωβρίου 
1865, δι’ού ό εργολάβος ζητεί τό υπόλοιπον τής αμοιβής.

7 j. ebersoi,t, Les arts somptuaires de Byzance, 
Paris 1923, a. 111.
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τήν Θεομήτορα τοσαύτην έτρεφε πίστιν ώς καί την ψυχήν έκκεχνσϋ'αι ταϊς είκόσιν αυτής 
και διά τοϋτο πλείστας χρυσίω περιστείλας και λίάοις τι μαλφέσι περιανίλίσας 
άνέΰ'ηκε ναοΐς εις προσκύνησιν, καϋ’ οϋς γίνονται πολλάκις των ευσεβών σννδρομαί \ 
ΙΤερι ίο έτος 1200 ό Ρώσσος προσκυνητής Αντώνιος, αρχιεπίσκοπος ιοΰ Novgo
rod, περιγράφει ώς έξης εικόνα ιοΰ άγιου Νικολάου ήν είδε παρά την Χρυσήν 
Πύλην: Πέραν των Χρυσών Πυλών εϋρηται δ "Αγιος Νικόλαος με το σχιστόν μέ- 
τωπον και ή δλη είκών κοσμείται δι άργυρον επιχρυσωμένου. "Οτε ό αυτοκράτωρ 
έρχεται άφαιροϋσι την κόσμησιν. 'Ο αυτοκράτωρ άσπάζεται την κεφαλήν εξ ής έρρενσε 
τό αΐμα καί καλύπτονσιν αυτήν εκ νέου1 2.

Άπό ιοΰ 14ου αίώνος ή συνήθεια αΰιη διαδίδεται ευρύτατα. Ώς λέγει 6 
Ebersolt, κατά την εποχήν ταύτην αί εικόνες άνήκουσι τόσον εις τήν χρυσο
χοΐαν όσον κα'ι εις τήν ζωγραφικήν3. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα έ'χομεν τήν 
θαυματουργόν εικόνα τής Όδηγητρίας εν Κωνσταντινουπόλει οΐαν τήν περιγρά
φει ό Καστιλλιανός πρεσβευτής Ruy Gonzales de Clavijo, όστις έπεσκέφθη τήν 
Κωνσταντινούπολιν μεταξύ των ετών 1403 - 1406: Η ζωγραφική (τής είκόνος)
καλύπτεται νυν, γράφει, δι άργνράς πλακός έν τή οποία περικλείονται πλεϊστοι σμά- 
ραγδοι, σάπφειροι, λαζουριται (turquoises) καί μεγάλοι μαργαρϊται ώς καί άλλοι πο
λύτιμοι λίϋοι 4.

Πολλά εκ των τυπικών τών μονών άναφέρουσι τοιαύτας εικόνας έπενδύτους, 
«χυμευτάς», «χρυσοχυμευτάς», «άργυράς διαχρύσους» κ. ά. Ή άπογραφή τού 13ου 
αίώνος τής έν Πάτμφ μονής Ίωάννου τοϋ Θεολόγου άναφέρει5: είκών άγια 
μεγάλη ό Θεολόγος μετά περιφερείας άργυροδιαχρύσου, καί στεφάνου καί Ευαγγελίου 
τών άμφοτέρων χρυσοχνμεντών άργνρών. 'Ετέρα είκών οι "Αγιοι ’Απόστολοι Πέτρος 
καί Παύλος δλοκόσμητος άργυρά κεχρυσωμένη. 'Ετέρα είκών δ Χρυσόστομος έχονσα 
στεφάνων, Εναγγέλιον, έπιμάνικα καί σταυρούς τρεις, τά άμφότερα άργυρά κεχρνσωμένα. 
'Ετέρα είκών ό "Αγιος Δημήτριος μετά περιφερείας καί στεφάνου, άργυρά κεχρυσω
μένη. 'Ετέρα είκών ή ' Υπέρ αγία Θεοτόκος έχονσα περιφέρειαν . . . 'Ετέρα είκών ή 
άγια Θεοτόκος μετά περιφερείας καί στεφάνου, έχονσα καί εν τώ μετώπιο μαργα
ρίτα ρίτζιν . . . 'Ετέρα είκών δλοκόσμητος ό "Αγιος Άάάνάσιος καί δ "Αγιος Κύριλ
λος. Είκών ετέρα σίγνον ή 'Αγία Θεοτόκος μετά περιφερείας έχον ε’ είκονίσματα 
καί στεφάνους, βρεφοκρατονσα καί έν τώ στεφανίω τον βρέφους λιέλάρια δύο
καί μαργαριτάριον έν..........'Ετέρα είκών δλοκόσμητος δ "Αγιος Γεώργιος καί δ
"Αγιος Δημήτριος έχονσα καί εντός τίμιον ξύλον . . . 'Ετέρα είκών ή Κοίμησις τής Θεο
τόκου κεκοσμημένη. 'Ετέρα δ "Αγιος Μερκούριος κεκοσμημένη. 'Ετέρα είκών ή 'Αγία 
Θεοτόκος γλυπτή, κεκοσμημένη 6. 'Ετέρα δ "Αγιος ΠαντείΙεήμων κοσμημένον (sic).

1 NIK. ΧΩΝΙΑΤΟΥ, Βασιλεία Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου, 
βιβλ. III, εκδ. Βόννης, σ. 584, στ. 22 καί 585, στ. 4.

2 β. ds khitrowo, Itiiierajres Russes en Orient, 
Geneve 1889, σ. 110.

3 j. ebersolt, Arts somptuaires, σ. 110.
4 ruy gonzales de clavijo, Embassy to Tamer

lane (1403-1406), translated from the Spanish by

Gui le Strange, London civ. χρ., σ. 84.
5 c. diehl, Ive Tresor de la Bibliotheque de 

Patinos au commencement du XIII siecle, BZ I, 
1892, σ. 511-512.

6 Τοιαιίτη είκών «γλυπτή κεκοσμημένη» διεσώΟ’η ή 
τής Μονής τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου. Βλ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥ- 

ΛΟΥ, ε. ά σ. 102.
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Ή άπογραφή τών ιερών σκευών τής έν Στρωμνίτση μονής τής Θεοτόκου 
τής Έλεούσης (1085 - 1106) απαριθμεί1: Είκών σαροντ 2 ή άγια Θεοτόκος κάθι
σμα μετά βρέφους έχουσα περιφέρια 3 4 στενά διάχρνσα. Είκών μονοπέταλος άργυρά διά- 
χρυσος έχουσα τρεις στρατηλάτης άγιους, γραμμωτούς, στασίδια μετά περιφερίων 
εχόντων λαιμούς άγιων διαφόρων. Είκών Θεοτόκος νλογραφία έχουσα φέγγος 
στενόν καί περιφέρια στενά αν ευ εικόνων άργυρά διάχρνσα. 'Ετέρα είκών λίθος 
αμίαντος Θεοτόκος κάθισμα μετά περιφερίων άργυρών στενών αν εν εικόνων. 
Είκών μεγάλη ατασίδιον ή ύπεραγία Θεοτόκος μετά βρέφους εγκάρδιον εύλαλάτον 
έχουσα φέγγη δύο χυμευτά άργυρά διάχρνσα. Είκών μεγάλη λαιμίον σίγνον, Θεο
τόκος μετά βρέφους, νλογραφία έχουσα φέγγη άργυρά δύο άχρύσωτα. Είκών Θεοτό
κος ατασίδιον πηχναΐον έχουσα φέγγη δύο άργυρά, μετά τού βρέφους. Καί ταντα μεν 
είσίν ά εϋρομεν είκονίσ ματα ιερά διαφόρων άγιων κεκοσ μη μένα. Είσί δε ά κ όσ μ, ή
τοι είκόναι (sic).

Επίσης έν τώ θησαυροφυλακίου τής Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας εύρέθη- 
σαν κατά την άπογραφήν τοϋ έ'τους 1396 4: Εικόνες δύο, ή μεν μία... Σωτη- 
ρος Χριστού, ή δε ετέρα τής ύπεραγίας Θεοτόκου, μετά έκτνπωμάτων άργνρο- 
διαχρύσων καί λιθαρίων ϋελάων .. . καί μαργάρων . . . Ή άποκαθήλωσις έγκεκο- 
σμημένη.

Έκ τών οδοιπορικών και βρεβίων μανθάνομεν λοιπόν ότι «αί τών ευσεβών 
σύνδρομα!» έκόσμουν τάς εικόνας δι’ επενδύσεων έκ χρυσού και αργύρου. Ή κό- 
σμησις αυτή συνίστατο είτε εις «περιφερείας» έχούσας «εικονίσματα» και «λαι
μούς αγίων διαφόρων», είτε εις φέγγη, Ευαγγέλια, έπιμάνικα και άλλα εξαρτή
ματα μεταλλικά. Τα «έκτυπώματα» ταϋτα ήσαν, είς τάς πλουσιωτέρας εικόνας, 
χρυσοχυμευτά κοσμούμενα ένίοτε διά μαργαριτών και άλλων πολυτίμων λίθων. 
Αί διασωθεΐσαι εικόνες έν "Αθω, Άχρίδι5, Ρωσσία καί αλλαχού συμφωνούσι 
πράγματι προς τάς ανωτέρω περιγραφάς. Ένιαι έξ αυτών, ως ό Ευαγγελισμός 
τής Άχρίδος6 κα! οί Ψυχοσώσται τοϋ ’Άθω7, έ'χουσι και τον «κάμπον» κε- 
κοσμημένον ούτως ώστε μόνον το ίστορημένον μέρος τής είκόνος παραμένει 
ελεύθερον.

Εκ τών έπενδύσεων τούτων πολλά! έ'φερον, καθ’ ά μάς πληροφοροΰσι τά 
αυτά βρέβια, την προσωπογραφίαν τού δωρητοΰ. Διεσώθησαν μέχρις ημών, έπ! 
τής έπενδύσεως τής Παναγίας τού Smolensk τοϋ τέλους τοϋ 13' αίώνος, αί προ- 
σωπογραφίαι Κωνσταντίνου τοϋ Άκροπολίτου κα! Μαρίας τής Κομνηνής8. Οί 
δωρητα! παρίστανται είς τάς κάτω γωνίας τής είκόνος μεταξύ τών άλλων παρα
στάσεων τής περιφερείας. Είς την θέσιν ταύτην είκονίζονται οί δωρητα! κα! είς

1 ι.. petit, Ive Typicon de Notre-Dame de Pitie 
en Macedoine, Izvjestija de l’lnstitut Arch. Russe 
de Con/ple, VI 1900, a. 118-119.

2 du CANGE, σαρούχ= χαλκός. Πρόκειται περί όρει- 
χαλκίνων εικόνων.

3 Είς τά κείμενα άπαντώσι καί οι δύο τόποι: ή πε
ριφέρεια καί τό περιφέριον.

4 fr. mictosich - j. MUELLER, Acta et^Diplomata

graeca medii aevi, Vienne 1860, τόμ. II, σ. 566, 568.
5 N. p. kondakop, Μνημεία χριστιανικής τέχνης έν 

”Αί>0), Πετρούπουλις 1902 (ρωσσιστί), κεφ. V, σ. 182-220. 
Τοϋ αύτοϋ, Μακεδονία, Πετρούπολις1909,πίν. V-XII.

6 Ν. p. kondakop', "Αθως, πίν. Ill, IV.
7 ν. ρ. kondakop, αυτόθι, πίν. V, VI.
8 Ν. ρ. kondakof, Εικονογραφία Θεοτόκου, σ. 202, 

εΐκ. 93.
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τάς ακόσμητους εικόνας1 ώς καί εις τα μεταλλικά τών Ευαγγελίων καλύμματα2. 
Ώς γνωστόν ό τύπος ούτος ανήκει εις την συνήθη αναθηματικήν εικονογραφίαν. 
Δεν αποτελεί όμως κανόνα: εις εν τών αναθηματικών μωσαϊκών τού ‘Αγίου Δη- 
μητρίου Θεσσαλονίκης οί δωρηταί είκονίζονται παρά τον αγκώνα καί τούς ώμους 
τοΰ ιαματικού αγίου 3.

Μαρίας Σ. ©εβχάρη

Διά την εικόνα τού San Samuele πρέπει νά καταλήξωμεν εις τά έξης:
Εις την παλαιάν καί θαυματουργόν εικόνα τής Παναγίας Άρτωκοστάς ό 

’Ιωάννης Καντακουζηνός άνέθηκε, ολίγον προ τοΰ θανάτου του, μεταξύ τών ετών 
1380- 1383, μεταλλικήν έπένδυσιν. Εις τί συνίστατο ή έπένδυσις αυτή δεν είναι 
δυνατόν νά καθορισθή. Πιθανόν νά ή το μεταλλική περιφέρεια φέρουσα σύν τοΐς 
άλλοις καί τά διασωθέντα τρία εικονίδια. Πιθανόν όμως ή δωρεά νά συνίστατο 
καί εις μόνα τά τρία εικονίδια.

Μετά πάροδον τεσσαράκοντα περίπου ετών, καταστραφείσης τής παλαιάς έπέν- 
δύσεως, διέταξαν οί Παλαιολόγοι τήν άνακαίνισιν τής έσθήτος (ιιεταγενέσϋαι σής 
είκόνος κόσμηαιν), ήτις έγένετο περί τό έτος 1425 επί ήγουμένου Θεοδούλου δι’ 
εξόδων τής μονής καί τών πιστών. Έπί τής νέας ταύτης έπενδύσεως μετεφέρθη- 
σαν, διά λόγους εύλαβείας, τά διασωθέντα τρία εικονίδια: Τά υπάρχοντα κάτω
θεν τών εικονιδίων τούτων κενά ένισχύουσι τήν ύπόθεσιν δτι τά εικονίδια είναι 
προγενέστερα τής έσθήτος1.

Ή είκών τής Άρτωκοστάς έπιζήσασα τόσων δηώσεων καί έτι σήμερον, μακράν 
τής Ελλάδος, μετά τόσης εύλαβείας προσκυνουμένη, μαρτυρεί περί τής ακμής 
ενός άγνωστου μέχρι σήμερον μοναστικού κέντρου τής μεσαιωνικής Πελοποννήσου.

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ

1 Βλ. προχείρως, ρ. lemeri.E, Snr la date d’une 
icone byzantine, Cahiers Archeologiques, τόμ. II, 
σ. 129-132 και n. p. kondakof, Ρωσσική είκών, Πράγα 
1929 (ρωσσιστί), τόμ. II σ 121.

2 Βλ. κάλυμμα μονής Διονυσίου έν ”Αθφ, ρουμανι

κής τέχνης : ν. ρ. kondakof, "Αθως, σ. 202, είκ. 80.

3 Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή βασιλική τοΰ 'Αγίου Δη- 
μητρίου Θεσσαλονίκης, ’Αθήναι 1952, είκ. 77 καί 
a. grabar, Martyrium, II, Iconographie, σ. 88-90, 
είκ. 141, πίν. XXXI, 1.

4 Καί οΰχί μεταγενέστερα ώς υποθέτει ό Βελοϋδος: 
ι.. perosa, Immagine, σ. 22.
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