
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ

Είς μνήμην Γεώργιον Σωτηρίου

Χριστιανικάς έπιγραψάς εκ τοϋ Νομοΰ Λακωνίας εΐχον δημοσιεύσει συστηματικώς 
είς παλαιοτέρους χρόνους ό Κωνσταντίνος Ζηςιου 1 καί ό Gabriel Millet1 2. Έδώ 
δημοσιεύονται κατά χρονολογικήν σειράν άρκεταί έπιγραφαί, γραπταί αί περισσότεροι, 
τάς οποίας έδόθη ή ευκαιρία ν’ αντιγράψω περιοδεύων άνά τον Νομόν, όταν υπηρε
τούν εκεί ως επιμελητής βυζαντινών αρχαιοτήτων Μυστρά. Έκτος ολίγων αί πλεΐσται 
χρονολογούνται από τής εποχής μετά τήν "Αλωσιν. Κατά τήν μεταγραφήν διετηρήθησαν 
αί άνορθογραφίαι τοϋ κειμένου καί ώς επί τό πολύ ό τονισμός όπως καί όπου υπήρχε 3.

*
* *

1 (1285/6)

κροκεαι (Λεβέτσοβα), συνοικία Κουβαρακιάνικα, ναός αγίου Δημητρίου. Εντός 
τής εκκλησίας, υπέρ τήν μοναδικήν, δυτικήν θύραν, γραπτή, πεντάστιχος επιγραφή 1 
διαστ. 0.99 μ. X 0.325 μ. επί βαθυκυάνου βάθους μέ λευκά γράμματα (πίν. 16α).

1 ή- Ήκοδομηθι κ(αί) ήστορήνθη' ό πάνσεπτος κ(αί) θήος ναός’ τοϋ αγίου κ(αΐ)
πανενδόξου κ(αΐ) θα[ν]μ[ατ]ονρ

2 γον Διμητρήου [■ δηα σηνεργήας κ(αί) εξοδον κ(αί) πόθον πολον Γερασί
μου μονάχου τ[οΰ]----------------------- [κ(αί) των]

3 αύταδέλφον αυτόν ■ κηροϋ Κοσμά . κ(αΐ) Νικολάου ' κ(αί) Δημπρήον L
κ{αί) ε-------------------------------------------

1 Κ· ΖΗΣΙΟΥ, Έπιγραφαί Λακωνικής, ’ Αθήνα 3, 
1891, σ. 419-434, καί Μυστρά έπιγραφαί, αυτόθι 
σ. 434-487, ό αυτός, Έπιγραφαί χριστιανικών 
χρόνων τής Ελλάδος, Α' Λακεδαίμονος, Βυζαντίς 1, 
σ. 114 - 145, 422 - 460, 541 - 556.

2 G- Millet, Inscriptions byzantines de Mi- 
stra, BCH 1899, σ. 97- 156.

3 Παρατονισμοί σημειοΰνται είς τό υπόμνημα, οσά
κις τοΰτο κρίνεται χρήσιμον. Βλ. καί μεθεπομένην 
ύποσημείωσιν. Τό κείμενον τής επιγραφής δηλοϋται 
είς τά υπομνήματα διά τοΰ συμβόλου ΕΠ.

Δευτέραν μεταγραφήν μέ διωρθωμένα τά λάθη 
έθεώρησα περιττήν.

Έν τή περιπτώσει καθ’ ήν δεν είχον τεθή ουδό
λως τόνοι καί πνεύματα έτέθησαν ταϋτα κατά τήν 
μεταγραφήν κανονικώς.

4 Τήν επιγραφήν έδημοσίευσέ τις προσφάτως υπό 
τό ψευδώνυμον ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΟΚΕΑΤΗΣ είς τήν τοπι
κήν εφημερίδα «Αί Κροκεαί», άρ. φύλλ. 9, ’Ιανουά
ριος 1967, σ. 3, Παλα[ι]κές εκκλησίες των Κροκεών. 
Έν τω αρθρω ή χρονολογία άναγινώσκεται ώς 6764.
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138 Νικολάου Β. Δρανδάκη ΛΕ 19C7

4 τοϋ Μαγγαφα κ(αί) Ίω(άννον) τοϋ Κονρολη 1 4 άμα σημβήο κ(αι) τον τέκνο\ν\
α[ύτοΰ(;)] [Έ]τεΛ[ειόθ]ί [δέ]

5 μηνη Μαϊω εις τάς δέκα εν ετει ^Ψ\Δ ιν(δικτιώνος) ΙΑ

Θαναςης Κροκεατης : 1 ΙΣΤΟΡΗΘΙ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΕΝΔΟΞΟΥ. 2 παραλείπει: Τ[ΟΥ]· 3 ΑΥΤΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕ . Ε . V- 4 ΜΑΓΓΑΤΡΑ . ΑΜΑ ΤΗ· Παραλείπει : ΣΗΜΒΗΟ- Παραλείπει: 

[Έ]ΤΕΛ[ΕΙΟΘ]Ι [ΔΕ]· 5 παραλείπει: ΕΝ ”ΕΤΕΙ ,ΦΦΗΔ-

1-2 ναός' τοϋ αγίου .. . Διμητρήον. Διά τον σταυρεπίστεγον ναόν και τας τοιχο
γραφίας του, δπως καί δι’ άλλας όμοιου τύπου Λακωνικός βυζαντινός εκκλησίας, ετοι
μάζω ειδικήν μελέτην.

4 Μαγγαφα. Διά τό έπώνυμον βλ. Φ. Κουκουλε, Βυζαντινών βίος καί πολι
τισμός, Τόμ. «τ', έν ’Αθήναις 1955, σ. 461 - 462. Εις τον Λακωνικόν τέως δήμον 
Οΐνοΰντος άπαντά ή λέξις σημαίνουσα τον ηλίθιον (αυτόθι σ. 462). Εις πωλητήριον 
έγγραφον τοΰ 1207 άναψέρεται ό Βασίλειος Μαγκαφάς (Miklostch - MtJLLER, Acta 
et Diplomata 6, 151). ’Ακόμη είναι γνωστός ό Θεόδωρος Μαγκαφάς, ό επιλεγόμενος 
«Μωροθεόδωρος», όστις έξήγειρεν έπανάστασιν εις Μικρόν ’Ασίαν κατά τοϋ Ίσαακίου 
’Αγγέλου λ

5 Ιό από κτίσεως κοσμου έτος 6794 
1285/86, ότε ή ίνδικτιών όντως ήτο 14’ΐ.

2 (:

οιτυλον, ναός αγίου Γεωργίου3 των

1 Ό τόνος προφανώς εξ απροσεξίας έχει τεθή υπέρ 
τό Κ αντί ύπεράνω της διφθόγγου. Παρεμφερή αβλε
πτήματα παρατηρούμενα καί εις αλλας έπιγραφάς 
δεν σημειοΰνται κατά τήν μεταγραφήν, έκτος αν συν- 
τρέχη ειδικός λόγος.

2 Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, 'Ιστορία τοΰ βυζαντινού Κρά
τους, Β', Athenes 1947, σ. 402 καί Λ. Ζακυθηνος, 
Βυζάντιον, Άθήναι 1951, σ. 125.

3 Ό μονοκάμαρος μέ δύο σφενδόνια ναός (πίν. 16β) 
έχει διαστ. 0.13 μ. X 3.37 μ. Ή μεταξύ των σφεν- 
δονίων άπόστασις είναι διπλάσιά τής άποστάσεως 
έκατέρου τούτων άντιστοίχως από τοΰ Α. καί τοΰ Δ. 
τοίχου. 'Υπέρ τήν Ν. Ούραν έξωτερικώς βαθύ ανα
κουφιστικόν τόξον καί επί τοΰ τυμπάνου του μεταγε
νέστερα τοιχογραφία εφίππου αγίου Γεωργίου. 
’Επάνω εις τό πλατύ έκ μονολίθου άνώφλιον είκο- 
νίζεται έξαπτέρυγον. Έσωτερικώς ώς άνώφλιον έχει 
χρησιμοποιηθή μέγα, παλαιόν αρχιτεκτονικόν μέλος. 
Ή εκκλησία υψώνεται επί κατωφερούς βράχου καί 
δι’ αύτό ή Δ. θύρα ανοίγεται έσωθεν εις ύψος 
2.19 μ. από τοΰ δαπέδου, όμοιάζουσα μέ παράθυρον. 
Φαίνεται ότι άπ’ αυτής έξήρχετο κανείς εις τό ύπαι
θρον άνερχόμενος επί κατεστραμμένου τώρα ξυλίνου

ισοδύναμε! προς το άπο γεννησεως Χρίστου 

334/5)

Στεφανοπουλιάνων. Εις τήν θύραν τής Προ-

δαπέδου διά κτιστής εσωτερικής κλίμακος 6 βαθμι
δών, εφαπτομένης εις τόν Δ. τοίχον τοΰ ναού.

Ή άψίς είναι ήμικυκλική καί τό ιερόν κατά δύο 
βαθμίδας ύψηλότερον τοΰ δαπέδου τής εκκλησίας. 
Τό κτιστόν τέμπλον είναι κατάκοσμον από μεταγενε- 
στέρας τοιχογραφίας, όλόσωμον έ'νθρονον Βρεφο- 
κρατοΰσαν, Μέγαν ’Αρχιερέα καί δεξιά 
μικροτέρων διαστάσεων τήν Βάπτισιν τοΰ 
Χριστού καί τόν 'Άγιον Σάββαν. 'Υπέρ τάς 
Δεσποτικάς εικόνας ή Μεγάλη Δέησις καί με
ταξύ αυτής καί εκείνων μονόστιχος κεφαλαιογράμ
ματος επιγραφή :

όρων τό βνμα τής τραπέζης Κυρίου στύθι τ[ρί]μον 
ανθρωπαι καί κατανενον Χριστός γάρ ένδον θήεται κάθε- 
κάστιν ό Κύριος έβασίλευσεν έυπρέβπε]] ιαν.

Ώς πούς τής αγίας τραπέζης χρησιμεύει τεμάχιον 
ραβδωτοΰ κίονος καί έφθαρμένον κιονόκρανον, μάλ
λον ιωνικόν. Άλλο κιονόκρανον παρόμοιον, ύψους 
0.245 μ., μέ φά επί τοΰ έχίνου, κοσμούμενον εις τά 
πλάγια μέ ταινίαν, ή όποια έχει δεθή εις άμμα, άπό- 
κειται εντός τοΰ ίεροΰ, συμφυές μέ τμήμα ραβδωτοΰ 
κίονος, διαμ. 0.335 μ. Εις τό τύμπανον τοΰ Α. τοίχου
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θέσεως τοϋ κτίστου τέμπλου έπι τής Α. πλευράς είναι έντειχισμένον ώς άνώφλιον τμήμα 
κοσμήτου \ μήκους 0.695 μ. καί ΰψους περίπου 0.17 μ. Έπί τής άνω στενής, οριζόν
τιας, λοξοτμήτου ταινίας 2 εγχάρακτος ή χρονολογία (πίν. 17α) :

+ "Ετη A CO Μ Γ

Το έτος 6843 ισοδύναμε! προς το 1334/35.
+ "Ετη. Κατά τον ίδιον τρόπον αναγράφεται ή χρονολογία εις την αρχήν άλλης 

τετραστίχου, εγχαράκτου επιγραφής 3 τοϋ αύτοΰ ναοΰ (πίν. 16β), ήτις έχει τοποθετηθή 
ανεστραμμένη4 ώς ποδιά τοϋ ανακουφιστικού τόξου τής Ν. ίίύρας (πίν. 17 β, γ). Με την 
επιγραφήν αυτήν ήσχολήθη τελευταίως εις τον 86 τόμον (1962) τοϋ BCH σ. 1 κέξ. 
ή καθηγήτρια κ. Hexene Ahrweiler Glykatzi, Une inscription meconnne snr 
les Melingues du Taygete, έχουσα ώς μοναδικήν πηγήν 5 τό άντίγραφον τό παρεχό- 
μενον υπό Le Bas - Waddington 6. Ή επιγραφή (6870 = 1331/32) είναι κατά 
τρία έτη παλαιοτέρα τής δημοσιευομένης εδώ.

3 (1395)

φραγκουλια Μάνης, υπό τό μικρόν χωρίον καί εις ικανήν άπόστασιν απ’ αύτοϋ, 
παρά τήν αμαξιτήν οδόν, μετά τον Πύργον Διροϋ, ναός τής Φανερωμένης (Παναγίας).

τοιχογραφία τοΰ αγίου Μανδηλίου μέ τόν Χρι
στόν έν προτομή. Τό ύφασμα κρατεί άγγελος περι- 
στοιχούμενος υπό δύο άλλων αγγέλων. Εις τό τεταρ- 
τοσφαίριον τής άψΐδος τύπος Β λ α χ ε ρ ν ι τ ί σ σ η ς 
καί κατωτέρω ή Κοινωνία των ’Αποστόλων 
καί ή Θεία Λειτουργία, λαϊκόν έργον μέ βρα
χύσωμους μορφάς. Τήν γωνίαν τής Προθέσεως κοσμεί 
ή Άκρα Ταπείνωσις, φέρουσα τήν επιγραφήν 
Ή άποκαθύλοσις, καί τά έσωράχια τής πύλης τοϋ ίεροϋ 
οί "Αγιοι ’Ιωακείμ καί ’Άννα. Εις τόν 
κυρίως ναόν αλλαι τοιχογραφίαι : κατά τό μέσον τής 
καμάρας δ ΓΙαντοκράτωρ, έπί τοϋ Β. τοίχου, 
απέναντι τής {λύρας πελώριος δ Μ ι χ α ή λ ’Αρχάγ
γελος καί πλησίον τοΰ ίεροϋ ή Ζωοδόχος 
Πηγή, δ Προφήτης ’ Η λ ί α ς , ό "Αγιος 
Νικόλαος, ή Δρακοντοφονία. "Ολος ό ναός 
δέν είχε τοιχογραφηθή έξ αρχής, άλλα μόνον τμή
ματά του. Εις τόν Ν. τοίχον άπ’ ’Ανατολών ό Π ρ ό- 
δρομος,ό Μέγας Βασίλειος, άλλος Ιεράρ
χης καί δ "Αγιος Κωνσταντίνος, τοΰ δποίου 
τήν παράστοσιν άπέκοψαν άπό τής όσφύος καί ανω, 
όταν βραδύτερον ήνοιξαν τό Ν. παράθυρον, ή ’Αγία 
Ελένη καί δ "Α γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς. Παρά τήν 
Αγίαν, αριστερά τής κεφαλής της, λευκά γράμματα 
εις 8 σειράς : διά δαπάνης \ τον δούλου τοϋ Θεόν \ Νι
κολάου μου μ . τζά \ τής σνζήγον κ(α'ι) των τέκνων 
Βοήθιαν \ αυτών κ(α'ι) εις ψυ \ χηκ'ιν σωτιρίαν \ 1866 
Απρίλιον 16.

1 Ό γλυπτός του διάκοσμος, καλυπτόμενος άπό 
στρώμα ασβέστου, συνίσταται έκ τοξυλλίων, φοινι-

κοειδών καί ίσως μικρών, έξέργων κομβίων.
2 "Υψους 0.02 μ. Τά γράμματα έχουν ύψος 0.01 μ.
3 Τό μάρμαρον έχει μήκος 1.035 μ., μεγαλύτερον 

ΰψος 0.092 μ. καί ή επιγραφή μήκος 0.907 μ. Τό 
ύψος των γραμμάτων είναι 0.015 μ.

4 Ή ανάστροφος τοποθέτησίς της μαρτυρεί δευτέ- 
ραν χρήσιν. Πρόβλημα επομένως είναι αν ή σημε
ρινή μορφή τής εκκλησίας είναι ή αρχική. Πιθανώ- 
τερον φαίνεται ότι δ υπάρχων ναός προέρχεται έκ 
νεωτέρας έπισκευής άλλου παλαιοτέρου.

5 Ή αυτή έ. ά. σ. 2.
6 Ή κ. Ahrweiler - Glykatzi σημειώνει: Une 

nouvelle edition de cette inscription d’Oitylon, 
qui concerne les Melingues, apparait necessaire... 
Le texte montre qu’elle etait gravee (on peinte) 
dans une eglise dediee a Saint - Georges ; une 
enquete sur place permettrait peut - etre plus de 
precision (σ. 2). L’eglise doit - etre cherchee aux 
environs d’Oitylon, et pas necessairement dans 
la ville meme. Parmi les eglises de Laconie et 
plus particulierement du Magne, etudiees par 
R. Traquair. . . . par Megaw. . . . Orlandos. . . , 
des eglises dediees a Saint - Georges se trouvent 
a Kitta et a Dryalos (αυτόθι ύποσ. 3). Ό ναΐσκος 
εύρίσκεται έντός τοΰ Οίτύλου. Είχε δίκαιον ή κ. Γλύ- 
κατξη ότι τής νέας δημοσιεύσεως θά ήτο χρήσιμον 
νά προηγηθή έρευνα έπί τόπου.

Ή επιγραφή στερείται τοΰ πλαισίου, έντός τοΰ 

δποίου τήν τοποθετούν οί Le Bas καί Kirchhoff-
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Εις την αυλήν τής εκκλησίας, απέναντι τής Ν. θύρας, κοσμήτης τέμπλου (πίν. 18α) εις 
δύο τεμάχια, συνολικού μήκους 3.06 μ. καί ύψους 0.25 μ. Έπί τής κατακορύφου άνω 
ταινίας μονόστιχος επιγραφή 1 (βλ. σκαρίφημα είκ. 1 καί πίν. 18β).

6 ^q- CtH 4- Η 4 Τ' Η * μ ttc pq

ΓΗ ^ C-9-t Ο ToKo ^ Αλ Hrs/ Η ^Η-γγΤ e 0> Ρ Ho u £ -/γρ

π Η ΧΗΡΗ re oprHO^TOO^cJ CTO

Ρ σ ς

Είκ. 1. ’Επιγραφή έπί μαρμάρινου κοσμήτου τής Φανερωμένης εις Μέσα Μάνης.

Έτεληόθησα τά στηθήα τής Ήπ(ε)ραγήας Θεοτόκον μηνή Σηπτεβρήον βϊ%Δ 

”Ε(τον)ς1 2 ^ (Τ)ή χηρή Γεοργήον τον μάστορος.

τά στηθήα. Παλαιότερον στήθεα έλέγοντο τά θωράκια τού τέμπλου 3, στηθεϊα 
εις τον Συνεχιστήν τού Θεοφάνους 4. Είναι φανερόν δτι εδώ ή λέξις έχει γενικωτέραν 
έννοιαν, σημαίνουσα τό (μαρμάρινον) τέμπλον.

Ό ενεπίγραφος κοσμήτης συνίσταται έκ λευκού μαρμάρου. Ή λοξότμητος 
πλευρά του, διηρημένη εις δύο ζώνας, φέρει επάνω έπιπεδόγλυφα κοσμήματα καί κάτω, 
εις τήν πλατυτέραν ζώνην, έκτύπους, πρισματικής τομής γλυφάς, δύο σταυρούς μέ 
μακροτέρας τάς όριζοντίας κεραίας καί περαιτέρω κομβία, τοξύλλια μέ φοινικοειδή, 
ανθέμια όρθια καί ανεστραμμένα.

Έκτος τού κοσμήτου εις τήν αυλήν τού ναού άπόκεινται καί τεμάχια κιονίσκων 
τού τέμπλου έκ λευκού ωσαύτως μαρμάρου. Τήν προσθίαν πλευράν των κοσμούν ανά
γλυφοι συρικοί τροχοί, έγκλείοντες έξακτίνους αστέρας, πυροστροβίλους, αστέρα δωδε- 
κάκτινον, ρόδακα, σταυρόν. Πρέπει νά διακριβωθή άν είναι τής αυτής εποχής έπιπε- 
δόγλυφον θωράκιον (πίν. 18γ) έκ χονδρής πλακός (πάχους περίπου 0.15 μ.), άποκείμε- 
νον έξω τής Δ. θύρας τού νάρθηκος. Κοσμείται υπό πλέγματος, τό όποιον έγκλείει εις 
τό μέσον ζώον καί εις τά διάκενα τρίφυλλα, σταυρούς, πτηνά, έξάκτινον αστέρα καί 
εκατέρωθεν είδος ανθεμίου ή ανεστραμμένου δενδρυλλίου μέ άνακαμπτόμενον φύλλωμα.
Επί τού δενδρυλλίου ΐσταται σχηματικόν πτηνόν μέ πλατείαν ούράν καί άνορθου- 

μένας πτέρυγας.
τής Ήπ(ε)ραγήας Θεοτόκον. Χωρίς άλλο πρόκειται διά τον παρακείμενον ναόν, 

τον πανηγυρίζοντα κατά τάς 23 Αύγούστου, άπόδοσιν τής εορτής τής Κοιμήσεως, στε-

1 Τό μεγαλότερον μέρος τής επιγραφής βλ. παρά 
Ν. Β· ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μέσα 
Μάνης, έν Άθήναις 1964, σ. 75 ύποσ. 3.

2 Προ τοΰ γράμματος Ε τής λ. ”Ε(του)ς, ανω αρι
στερά υπάρχει λοξή κεραία ώς οξεία.

3 Α· ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική 
βασιλική τής Μεσογειακής λεκάνης, ΆΟήναι 1954, 
τ. Β', σ. 512.

4 ”Εκδ. Βόννης 432, ι·
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νόμακρον μέ χονδρούς τοίχους, μονοκάμαρον οικοδόμημα, διαστάσεων έσωθεν 18.07 μ. 
(συνυπολογιζομένης τής ήμικυκλικής άψΐδος) X 3.85 μ. Προς την Δ. πλευράν του 
συνέχεται διοιροφος νάρθηξ, καμαροσκέπαστος εϊς το ισόγειον. Έπ'ι τής προσόψεως τοΰ 
νάρθηκος ύψοΰται δίλοβον κωδωνοστάσιον (πίν. 19α). Τόσον ή Δ. όσον καί ή Ν. πλευρά 
τοΰ προνάου κοσμείται υπό οδοντωτής ταινίας διαγραφούσης τόξον. Τό ανακουφι
στικόν τόξον τής Ν. θΰρας τοΰ ναού περιβάλλει πάλιν οδοντωτή ταινία — οί όδόντες 
δεν εξέχουν — καί τό άνιόψλιον κοσμοΰν ανάγλυφοι τρεις σταυροί καί δύο ρόδακες, 
μάλλον λαϊκής τέχνης. Εκατέρωθεν τής θύρας, υψηλά, μικρόν τυφλόν διακοσμητικόν 
τόξον μέ πλίνθινον άψίδωμα.

Ό ναός έχει τρία σφενδόνια καί έκατέρα τών μακρών πλευρών του διακοσμείται 
έσωτερικώς μέ τρία τυφλά τόξα. Τό εσωτερικόν τής εκκλησίας άλλοτε ήτο κατάγραφον. 
Λί τοιχογραφίαι, άνήκουσαι εις δύο στρώματα, καλύπτονται κατά τό πλεϊστον υπό 
ασβέστου. Εις τον Β. τοίχον τό τύμπανον τοΰ παρά τό τέμπλον τυφλού τόξου διασώζει 
τοιχογραφίαν τής Κοιμήσεως τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί εντός τοΰ ίεροΰ 
ή Πρόθεσις παράστασιν μεταβυζαντινήν τής "Ακρας Ταπεινώσεως μέ τον 
Χριστόν περιστοιχούμενον υπό δύο αγγέλων. Τό πλάτος τοΰ ναοΰ εις τήν θέσιν τοΰ 
τέμπλου έλαττοΰται, καθώς σχηματίζεται καί εκεί σφενδονών.

μηνή Σηπτεβρήον ,Τ Φ Δ ”Ε(του)ς. Τό έτος 6904 ισοδύναμε! προς τό 1395. 
Τό μετά τήν λέξιν Έ(του)ς σημεΐον έξέλαβον ώς διακοσμητικόν ή ώς σημεΐον στί- 
ξεως (πίν. 18β).

(Τ)ή χηρή. Τό πρώτον γράμμα έθεώρησα ώς έσφαλμένως γραφέν ταΰ, όμοιάζον 
προς πει. Νά άποδώση άρά γε κανείς εις χαρακτικόν λάθος καί τάς άνω τών δύο πρώτων 
γραμμάτων όριζοντίας χαραγάς, τάς συνήθως συρομένας ύπεράνω αριθμών;

Προς τήν χρονολογίαν 1395 συμφωνεί ή αμελής καί χαλαρά έκτέλεσις τοΰ γλυ
πτού ύπενθυμίζουσα τον διάκοσμον επιθημάτων τοΰ Βροντοχίου Μυστρά1, τεμαχίου 
κοσμήτου τοΰ εκεί Μουσείου1 2 καί μάλιστα γλυπτών τής Ευαγγελίστριας Μυστρά3.

4 (1597)

βεριόια Λακεδαίμονος, ναός αγίου Νικολάου. Έπί τοΰ κτιστοΰ τέμπλου, υπέρ τήν 
πύλην τοΰ ίεροΰ, γραπτή έπτάστιχος επιγραφή 4 (πίν. 19β) :

1 + Άνϊστορήθη ό θείος κ(αί) πάνσεπτος ναός οντος τοΰ εν άγίοις

2 π{ατ)ρ(ός), ήμ(ών) Νικολάου αρχιεπισκόπου Μήρ(ων) της Λ ϊκήας,

3 τοΰ θαυματουργόν' θεόφϊλεστ(άτον) επισκόπου Βρεστ(έ)ν(ης)

κν(ρ)ου Νεοφήτου

1 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, 
Paris 1910, πίν. 55 M,7.

2 Αυτόθι πίν. 486.
3 Αυτόθι πίν. 57 3, 8.
4 Σχεδίασμα καί μεταγραφήν τής επιγραφής έχει

δημοσιεύσει ό κ. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ, Βασσα- 
ρας-Βέρροια, έν Άθήναις 1903, σ. 118-119. ’Ενώ 
όμως αντέγραψε τάς πλείστας λέξεις όρθώς, ηΰξησεν 
εις 9 τούς στίχους, κόπτων αυτούς αύθαιρέτως, καί 
διιόρθωσε κατά τήν μεταγραφήν τάς ανορθογραφίας.
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4

5

6
?

έν έτει άπο στασ(εως) κόσμον' ζω ■ ρω ■ εω ■ άπο δε της ένσάρκ(ου) 

οικονομίας) τον κν(ρίου)' αω φω \ω ζω

--------------ή--ϊ Χ(ριστ)ον (;)

1 Επ. πάνσεπτος. 3 Επ. Νεοφήτον. 4 Σγουρ. κτίσεως κόσμου 7085.

1-2 ναός οντος τον έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς, ήμ(ών) Νϊκολάον. Ό ναΐσκος (διαστ. 
5.40 μ. X 2.24 μ.) είναι μονοκάμαρος με εν σφενδονών, στηριζόμενον εις παραστάδας. 
Διασώζει τοιχογραφίας δυο στρωμάτων, ως ήδη παρετήρησεν δ Σγουριτςας. Ή επι
γραφή άναφέρεται εις τον χρόνον κατασκευής των νεωτέρων. Έκ των παλαιών, αναγό
μενων εις την βυζαντινήν εποχήν, αξιοπρόσεκτοι : ή Φιλοξενία τοΰ "Αβραάμ 
επί τοΰ τυμπάνου τοΰ Α. τοίχου μέ τον μεσαίον άγγελον πλαισιούμενον υπό τής Σάρας 
καί τοΰ Πατριάρχου όπισθεν τής παραλληλογράμμου τραπέζης, ή Ά ν ά λ η ψ ι ς επί 
τής καμάρας τοΰ ίεροϋ με κυκλικήν την δόξαν τοΰ εύλογοϋντος καί διά των δυο χειρών 
Σωτήρος καί με τον συνήθη άγγελον εις έκάτερον των ημιχορίων, δ ’Ενταφια
σμός (;) τοΰ Χρίστου εις σπηλαιώδη τάφον. Προς Δυσμάς τοΰ σφενδονίου ή Γ έ ν- 
νησις, δ Λίθος (Β. σκέλος τής καμάρας), ή 'Υπαπαντή μέ τον Τησοΰν 
προσβλέποντα καί τείνοντα προς τον Συμεών τάς χείρας, ή εις "Α δ ο υ Κάθοδος 
(Ν. σκέλος). Τά είκονογραφικά θέματα, ώς έφάνη ήδη, διατάσσονται χωρίς πολλήν τάξιν.

Τοιχογραφίαι τοΰ νεωτέρου στρώματος, αί δποΐαι εις πολλά σημεία έχουν ήδη 
καταπέσει, στολίζουν τήν αψίδα, τό τέμπλον καί χαμηλά τον υπόλοιπον ναόν.

3 Θεόφϊλεστ(άτον) επίσκοπον Βρεστ(έ)ν(ης). Είναι πολύ πιθανόν δτι δ ζωγράφος
εΐχεν ύπ’ όψει του νά γράψη : άρχιερατενοντος τον θεοφιλεστάτον.......... f] έν ήμέραις
τον θεοφιλεστάτον ... , άλλ’ εξ απροσεξίας παρέλετψε τήν λέξιν ή τάς λέξεις.

ΤΙ επισκοπή Βρεσθένης ή ύπαγομένη εις τήν μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας, άναφέ- 
ρεται από τοΰ 15ου αϊ. Εις τήν δικαιοδοσίαν της είχε περίπου 6 τέως Δήμους τής 
Λακωνίας : τον δήμον Οίνοϋντος, Σελλασίας, Θεραπνών, Γερονθρών, έκ τοΰ δήμου 
Τρινάσου τά προς Α. τοΰ ποταμοΰ χωρία καί έκ τής επαρχίας Επίδαυρου τον δήμον 
Έλους. Έδρα τής έπισκοπής ήσαν τά Βρέστενα, έπ’δλίγον τά Χρύσαφα (18ος- 19ος αί.) 
καί τέλος ή Βαμβακοΰ. Ό επίσκοπος έλέγετο κατά καιρούς καί Εύρυσθένης, Εύρυσθέ- 
νης καί Χρυσάφου καί άπο 1833 - 1842 Σελλασίας. Τελευταίος επίσκοπος έχρημά- 
ασεν δ όνομαστός Θεοδώρητος (ό Β0?). 'Ως καθεδρικός ναός τής έπισκοπής πιθανώτατα 
έχρησίμευε κατά τον 15ον αί. Παναγία ή Βρεσθενίτισσα 2, έξω τοΰ χωρίου Βρέστενα.

6 Ίσως τά ήμιεξίτηλα γράμματα πρέπει συμπληροΰμενα ν’ άναγνωσθοΰν : 
[ημών Ίησοΰ].

1 Δι’ αυτήν βλ. κυρίως τάς μελετάς τοΰ Φ. ΙίΟΥ- 
ΚΟΥΛΕ : α) 'Ιστορία τής Βαμβακοϋς, έν ΆΑήναις
1907, σ. 32 -38. β) Οϊνουντιακά, έν Χανίοις 1908, 
σ. 7, 18. γ) Διά τήν Οΐνουντιακήν Ιστορίαν, περιοδ. 
Μαλεβός 1922, άριδ. τεύχ. 20, σ. 21 -22 καί δ) At έν 
τώ πρώην Δήμφ Οίνοϋντος Μοναί, Μαλεβός 1924,

άριθ. τεΰχ. 43, σ. 315-316. Βλ. ακόμη D. Ζακυ- 

thinos, Le Despotat grec de Moree, tome second, 
Athenes 1953, σ. 283.

2 To κινδυνεΰον νά καταρρεϋσχι μνημεΐον έστε- 
ρέωσα κατά τό δυνατόν, όταν υπηρετούν εις Μυστράν. 
Διά τόν ναόν ετοιμάζω ιδιαιτέραν μελέτην.
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5 (1602)

παληοπαναγια Λακεδαίμονος, ούχ! μακράν τοΰ χωρίου, διαλελυμένη Μονή 
Κοΰμπαρη. Εις τό εσωτερικόν τοΰ καθολικού, υπέρ την Β. θύραν, ή έξάστιχος γραπτή 
κτιτορική επιγραφή ’, μήκους 0.93 μ. (πίν. 19γ).

+ Ανηγέρθει εκ βάθρων γΐς, κ(αΐ) ανιστορήθη ό θείος κ{αί) πάνσεπτος υα[ός ούτος]

τής Θεομήτορος, τής επ’ ονομαζόμενης ’Ελεούσα Κουμπάρο (;)-------------

τδ έργων εν γράμμασην ού λέγω, Θ(εό)ς γάρ εΐδεν ό ερευνάν καρ[δίας] 

εν έτεο άπο στασ(εως) κόσμου' Ζω Ρω Ιω. άπό δέ τής ένσάρκου οΙκο[νο]

5 μίας τοΰ Κυ(ρίου). Αω Χω Β°[ J rΙουλίου ΙΖ* τής νυν τρεχούσ 

ης (ί)ν(δικτιώ)νος Ιης Εης>_

Ό Δούκας : 1 παραλείπει την λ. γΐς και δεν σημειώνει οτι λείπει λέξις εις τό τέλος τοΰ στί
χου. 2 Θεοτόκου, Έλεούσης Κούμαρη. ’Αποσιωπά την άπόσβεσιν εις τό τέλος τοΰ στίχου πιθανώ- 
τατα τής λ. [τίνος]. 3 λέγων. 4 κτίσεως. 5 παραλείπει τάς λ. τοϋ Κυ(ρίου), 'Ιούλιον ΙΖ■ τής 
νϋν τρεχούσης.

1 ανιστορήθη ό θειος κ(αί) πάνσεπτος να[ός. Ή μονοκάμαρος εκκλησία τής Πα
ναγίας διασώζει άξιολόγους τοιχογραφίας : όλοσώμους αγίους χαμηλά, ζωφό- 
ρον με στ η θ άρια μαρτύρων, σκηνάς τοϋ δωδεκαόρτου, τον Παντο
κράτορα εις τό μέσον τής καμάρας και όλοσώμους Προφήτας εκατέρωθεν 
τής κλειδός 3.

Τα στ η θόρια των αγίων περιβάλλει κυματιστός, άνθοφόρος κλάδος, σχη
ματίζουν περί αυτά καί στεφάνην (πίν. 20α). Έχει δέ παρατηρηθή ότι οί άνθόπλεκτοι 
στέφανοι, όσοι περιβάλλουν προτομάς αγίων, ϊσως είναι εύρημα τών Μόσχων 4. Πρέ
πει λοιπόν και δι’ αυτό νά έξετασθοΰν τουλάχιστον τά παλαιότερα έργα τών Μόσχων 
συγκριτικώς μέ τάς τοιχογραφίας τής Μονής Κούμπαρη.

2 Ελεούσα Κουμπάρο (;). Δεν αποκλείεται τό τελευταΐον φωνήεν τής δευτέρας 
λέξεως νά. ήτο ήτα και όχι ίώτα.

Ό Π. Δούκας, έ.ά., ταυτίζει την Μονήν Παναγίας τής Έλεούσης Κούμπαρη, όπως 
την άποκαλεϊ, μέ τό Μοναστήριον τής Έλεούσης, τό μνημονευόμενον εις τό χρυσόβουλ-

1 Τήν επιγραφήν μέ παραλείψεις, λάθη και διορ
θωμένος τάς ανορθογραφίας έχει δημοσιεύσει χωρίς 
να διαστέλλη τούς στίχους ό Π. X. ΔΟΥΚΑΣ, Ή 
Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων, έν Νέα Ύόρκη 1922, 
σ. 570.

2 ’Εντεύθεν, Β'° ~ δευτέριο, συνάγεται δτι μάλ
λον αί μεθ’ έκαστον αριθμόν έπιγεγραμμέναι κατα
λήξεις πρέπει νά άναγνωσθοΰν απλώς ώς ώ μέγα μέ 
διακοσμήσεις (άκρέμονας) καί ούχί ώς ή συλλαβή - τώ.

3 Αί πληροφορίαι αί παρεχόμεναι διά τά μνημεία,

όσα άναφέρονται εις τάς έπιγραφάς, δέν είναι δλαι 
έξ ίσου λεπτομερείς. "Οταν κατά καιρούς μετέβαινα 
εις τούς παλαιούς ναούς τής Λακωνίας, δέν άπέβλε- 
πον εις συγγραφικούς σκοπούς. ΕΙχον κύριον έργσν 
νά διαπιστώσω τάς άνάγκας τών μνημείων. ’Ενίοτε 
μάλιστα ήμην ήναγκασμένος απλώς νά διέλθω έξ 
αυτών καί ή έπίσκεψις έκράτει ελάχιστα.

4 A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, Άθήναι 
1957, σ. 198.
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λον τοϋ ’Ανδρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου. Εκεί άναφέρεται ότι τό δριον τής μητροπό- 
λεως Μονεμβασίας έκ τής Μονής τοΰ άγιου Γεωργίου τοϋ Λυκοβουνοϋ, παρά τό σημερι
νόν ΓΙυρί, «διέρχεται διά τοΰ πεδίου κα'ι καταντά είς την απέναντι θείαν Μονήν τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου, την είς δνομα τιμωμένην και αυτήν τής Έλεούσης, οΰσαν πλησίον 
τής κώμης τοΰ Άρκασά» λ Ή τοποθεσία τής Μονής Κούμπαρη συμφωνεί μέ τήν θέσιν 
τής Έλεούσης τοϋ χρυσοβούλλου. Εύρίσκεται απέναντι τοΰ Λυκοβουνοϋ, έκεϊθεν πεδιά- 
δος και παρά τον Άρκασάν. Και ναι μεν τό τμήμα τοΰ χρυσοβούλλου, χρονολογουμένου 
από τοΰ 1301 καί δχι από τοΰ 1293, τό καθορίζον τά δρια τής μητροπόλεως Μονεμβα
σίας, θεωρείται παρέμβλητον, άλλ’ δχι καί αποκύημα φαντασίας. Υποτίθεται δτι τούτο 
θά άντεγράφη εξ επισήμου αρχαίου έγγραφου καί δτι θά παρενεβλήθη είς τό χρυσό- 
βουλλον1 2. Ό Π. Δούκας παρατηρεί δτι ή Μονή άνεκτίσθη εξ ολοκλήρου τό 1602. 
Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος διελύθη καί έγινε διαδοχικώς μετόχιον τών 
Μονών Γόλας καί Ζερμπίτσης3. ΔΓ αύτό σώζεται σήμερον είς τήν Μονήν Ζερμπίτσης 
ένεπίγραφον άγιον ποτήριον τοΰ μοναστηριού Κούμπαρη φέρον τήν χρονολογίαν αχκδ'4.

Τό κατά τό τέλος τοΰ δευτέρου στίχου κενόν συνεπλήρωσα είς τό υπόμνημα διά 
τής λέξεως [τίνος] συμφώνως προς τήν διατύπωσιν τής επιγραφής τοΰ 'Αγίου Βλασίου 
τών Τσιντζίνων, τήν οποίαν βλ. κατωτέρω υπό τον άριθ. 9.

Άξιοπρόσεκτον πάντως δτι καί είς τήν επιγραφήν τής εκκλησίας τοΰ Προδρό
μου τών Λογοθετών τής Ζακύνθου (1606), τήν οποίαν ειχον ιστορήσει οί αδελφοί 
Δημήτριος καί Γεώργιος Μόσχοι, εύρίσκομεν όμοίαν διατύπωσιν : «διά συνδρομής 
μόχθον τε κ(αί) δαπάνης, τίνος [μέν ;] τό εργον εν γράμμασιν ου λέγω. Θ(εό)ς γάρ 
υϊδεν ό ερευνών καρδίας». Καί κατωτέρω : «από δε τής ένσάρκον οικονομίας τοϋ Κυ
ρίου Αω Χω Σω τής νϋν τρεχονσης ίν(δικτιών)ος Δ7^» 5 *.

6 (ί)ν(δικτιώ)νος Κς Εθζ. Πράγματι τό 1602 ή ίνδικτιών ήτο δεκάτη πέμπτη.

6 (1619)

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Λακεδαίμονος, έξω τοΰ χωρίου, διαλελυμένη Μονή τοΰ Προφήτου

1 MiKXOsiCH-MfiLi,ER, Acta et Diplomata 5,160.
2 St. Binon, I/histoire et la legende de deux 

chrysobulles d’Andronic II en faveur de Monem- 
basie. Macaire ou Phrantzes, Echos d’Orient 37,
1938, σ. 297, 310.

3 ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν· ΣίΜΟΠΟΥΛΟΣ, άρχιμ., Ή ιερά 
Μονή Ζερμπίτσης, Άθήναι 1966, σ. 150.

4 Ό αυτός έ. ά. σ. 151.
5 Ang. G. Procopiou, La peinture religieuse 

dans les lies Ioniennes pendant le XVIIH siecle,
1939, σ. 40.

Ή εκκλησία τοΰ Προδρόμου τών Λογοθετών Ζα
κύνθου κατεστράφη όλοσχερώς άπό τόν σεισμόν καί 
τήν πυρκαϊάν τοϋ 1953 (βλ. Ντινου ΚΟΝΟΜΟΥ, Ναοί 
καί Μονές στή Ζάκυνθο, Αθήνα 1964, σ. 62).

'Η σύγκρισις τής επιγραφής τοΰ ναοΰ, όπως τήν 

δημοσιεύει ό μακαρίτης ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (έ. ά.), πρός 

τήν έστω καί δυσδιάκριτον φωτογραφίαν της, τήν

οποίαν παρέχει ό ΚΟΝΟΜΟΣ (ε. ά.), δεικνύει δτι ό 
πρώτος τήν αντέγραψε μέ παραλείψεις καί λάθη. Ση
μειώνω τά σπουδαιότερα. 'Ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ γράφει :

— τοϋ τίμιου Προ- αντί τοϋ 
δρόμου κα'ι Βα- 
πτιστοϋ Ίωάν-
νου

— μόχθου κα'ι δαπά- » »
νης

— τίνος ; Τό εργον » »
εν γράμμασι

— Θεός » »
— τής τρεχονσης... » »

όρθοΰ τον τίμιου ένδοξου 
Ποοφί(; )του Προ
δρόμου κ(at) Βα- 
πτιστοϋ Ίωάννον 

» μόχθον τε κ(α'ι) 
δαπάνης,

» τίνος [μέν (;)] τό 
εργον έν γράμμασιν 

» Θ(εό)ς
» τής νϋν τρεχονσης 

ίν(δικτιών)ος Δΐί

Είς τό κείμενον παρετέθη μέρος τής επιγραφής, 
όπως άνέγνωσα αυτήν έκ τής φωτογραφίας τοΰ Ντ. 
Κονόμου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:22 EEST - 54.161.213.156



AE 1967 Χριστιανικά! έπιγραφαΐ Λακωνικής 145

Ήλιου Έπί τής εσωτερικής πλευράς τοΰ Ν. τοίχου τής εκκλησίας, εις το τύμπανον τοϋ 
Δ. τυψλοϋ τόξου ή γραπτή έξ ένδεκα στίχων επιγραφή (πίν. 20β), διαστ. 0.75 χ 0.35 μ. 1 2. 
Ή γραψή τοΰ τελευταίου στίχου μετά τήν εν αρχή χρονολογίαν είναι μικρογραμματος.

+ Αηγέρθη εκ βάθρων γης 

κ(αί) ανοιστωρίθη ο <θειο> θείος 

κ(αΐ) πάνσεπτος ναός οΰτος του αγίου 

κ(αϊ) ενδόξου προφιτου Ηλιου του θεσ 

5 βύτου διά σινδρομης κ(αι) εξόδου παρα 

του πανοσιοτάτον εν ιερομονάχης Νεοφη 

του εις ψιχ(η)κ(ήν) αύτοϋ σοτιρίαν κ(αί) των αυτόν 

γονε(ων) άρχιερατεβωντος του πανιεροτ(ά)του ιμ(ών) 

άφεντό(ς) κ(α'ι) δεσπ[ό]του Μητρο(πο)λητου κυρου Διονησιου 

10 έτους απο ενσάρκον ηκονομιας

A XIΘ — εν μηνι Φευρουαρι[ου] κδ

1 Γκλεκας: παραλείπει τον εν αρχή σταυρόν. 2 Επ. θειόθέίος, Γκλεκας θειόθειος. 
5 Επ. δία σινδρομης.

3-4 ναός... του.........προφιτον Ηλιου. Κατάγραφος μονοκάμαρος ναΐσκος διαστ.
8.36 μ. (έκτος τής άψίδος) X 3.75 μ. Πληροφορίας δΓ αυτόν παρέχει ό Γ. Δ. Γκλεκας, 

έ. ά. Έσωτερικώς έκάτερος τών μακρών τοίχων τοϋ κτηρίου έχει δύο τυφλά τόξα. Ή 
τρίπλευρος έξωθεν άψίς υποστηρίζεται από νεωτέραν αντηρίδα. Φαίνεται ότι ή στέγη 
ήτο από πολλοϋ ετοιμόρροπος και διά νά τήν στηρίξουν ύψωσαν μέχρις αυτής τό κτιστόν 
τέμπλον. Έπειτα τήν ύπεβάστασαν και διά ξυλοτύπων 3. Ύπεράνω τής θύρας έξωτε- 
ρικώς υπάρχει άλλη επιγραφή σχετική προς τήν παρακειμένην τοιχογραφίαν τών Τα
ξιαρχών, μνημονεύουσα Γερμανόν μοναχόν.

7 ψιχ(η)κ(ήν). Προφανώς ό άγιογράφος έγραψεν εκ παραδρομής ψιχΝκ(ι\ν) αντί 
ιριχηκ(ήν).

8-9 πανιεροτ(ά)τον.........Μητρο(πο)λητου κυρου Διονησιου. Πρόδηλον είναι,

1 Τό μοναστήριον αναφέρει ό Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, 
Διά τήν Οΐνουντιακήν ιστορίαν, έ. ά., ώς «Μονήν 
Προφήτοί' Ήλιου τοΰ Χειμάρρου παρά τό Γεωργί- 
τσι» καί προσθέτει δτι σώζεται τό κατάστιχον τών 
ελεών τοϋ μοναστηριού εις τήν Έθν. Βιβλιοθήκην 
’Αθηνών ΰπ’ άρ. 2039. Τό χειρόγραφον δέν είδον, 
επειδή τό τμήμα χειρογράφων τής Έθν. Βιβλιοθή
κης ήτο κλειστόν (Σεπτέμβριος 1967). Πληροφορίας 
διά τήν Μονήν έκ τών Γ. A. Κ. φ. 19 παρέχει ή 
δ. ΕΛΕΝΗ ΜπελιΑ, Μοναστήρια τής Λακωνίας, πε- 
ριοδ. Λακωνικά 2, 1965, τεϋχος 9, σ. 76.

2 Τάς διαστάσεις τής επιγραφής οφείλω εις φιλι

κήν άνακοίνωσιν τής έπιμελητρίας Βυζαντινών αρχαιο
τήτων Μυστρά δ0? Λέλας Κουνουπιώτου. Τήν ευχα
ριστώ.

Τήν επιγραφήν τοΰ Προφήτου Ήλιου έχει δημο
σιεύσει κατά μεταγραφήν ό κ. Γ. Δ. ΓΚΛΕΚΑΣ, *0 
"Αγιο - Λιάς τοΰ Γεωργιτσίου, περιοδ. Λακωνικά 
έ. ά. σ. 77. Διορθώνει τάς ανορθογραφίας καί παρα
λείπει τήν δήλωσιν τών συντομογραφιών.

3 Τό μνημεΐον έχει άμεσον ανάγκην στερεώσεως, 
καθώς μάλιστα αί τοιχογραφίαι του είναι έργα ποιό- 
τητος. Ώς επιμελητής Μυστρά ειχον είσηγηθή τήν 
στερέωσίν του, αλλά δέν είσηκούσθην.
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ώς ήδη παρετήρησεν ό κ. Γκλεκας, έ. ά., δτι πρόκειται διά τον Λακεδαιμόνιας Διονύ
σιον, τον όποιον 6 Δ. X. Δουκακης 1 τοποθετεί εις τό έτος 1620.

Ό Διονύσιος διεδέχθη είς τον θρόνον Λακεδαιμόνιας τον Χρύσανθον Λάσκαριν 
κατά τον Ιανουάριον τού 1603 ή, όπως γράφει ό Μυςτακιδης, τό 1604. Κα&ηρέθη 
τό 1606 1 2. Την 13Τ'ν όμως Ιουλίου τοϋ 1618 στέλλει γράμμα προς τον Κάρολον, 
δούκα τοϋ Νεβέρ υπογραφών : «Ό ταπεινός μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Διονύσιος»3. 
Δι’ αύτό ό συνάδελφος κ. Στέφανος ΠαπαδΟΠΟΥΛΟΣ διερωτάται άν ό Διονύσιος, όταν 
ήλθεν είς επαφήν μέ τον δούκα τού Νεβέρ, ήτο έκπτωτος ή είχεν επανελθεί είς την θέσιν 
του4. Ή επιγραφή τοϋ Προφήτου Ήλιου μέ τήν διατύπωσίν της: άρχιερατεύοντος τον 
πανιερωτάτου .... μητροπολίτου κνρον Διονυσίου λύει τήν απορίαν. Ό Διονύσιος θά 
εΐχεν άποκατασταθή είς τον θρόνον του καί κατείχε τήν έδραν του τό 1619. Ό Χρύ
σανθος Λάσκαρις είς επιστολήν του χρονολογουμένην από τοϋ 1617 υπογράφει ώς 
«πρώην Λακεδαιμόνιας Χρύσανθος» 5 6.

9 άφεντό(ς) κ(αί) δεσπ[ό\τον. Οί τίτλοι τοϋ μητροπολίτου, οί αύτοί προς τούς 

αποδιδόμενους υπό τοϋ Σφραντζή είς τον δεσπότην τοϋ Μυστρά καί εΐτα αύτοκρά- 
τορα Κωνσταντίνον Παλαιολόγον — τοϋ ανθέντου ημών καί δεσπότου h—, έπιβεβαιοϋν 
καί δι’ άλλου παραδείγματος τήν γνώμην δτι «οί θρησκευτικοί αρχηγοί έγιναν καί πολι
τικοί άρχοντες» είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 7 8.

7 (1620)

χρυςαφα 8 Λακεδαίμονος, ναός αγίου Νικολάου. Ή γραπτή κτητορική επιγραφή9 
(πίν. 21α), ευρισκόμενη καί αυτή είς τό εσωτερικόν, υπέρ τήν Ν. μοναδικήν θύραν, 
έχει ύψος 0.53 μ. καί πλάτος 0.457 μ. Τό ύψος τών γραμμάτων είναι περίπου 0.026 μ.

1 Δ. X. ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Κατάλογος τών Μητροπολι
τών, Αρχιεπισκόπων καί Επισκόπων τής επαρχίας 
Λακεδαίμονος, 'Ιερός Σύνδεσμος, έτος 8 (16), Πε
ρίοδος Β', 1 Δεκεμβρίου 1912, άριθ. φ. 182, σ. 12.

2 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 'Η κίνηση τοϋ 
Δούκα τοϋ Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα γιά τήν απελευ
θέρωση τών Βαλκανικών λαών (1603- 1625), Θεσσα
λονίκη 1966, σ. 128 ύποσ. 2.

3 Αυτόθι.

4 Ατ’τόθι.

5 Αυτόθι.

6 Γεωργίου του Φραντζη Χρονικόν, Βόννη 
1838, σ. 150, >ι κλπ.

7 Βαςιλ. Στεφανιδης, ’Εκκλησιαστική ιστορία, 
Άθήναι 1948, σ. 634.

8 Διά τήν Χρύσαφαν βλ. NIKON Α· ΒΕΗΝ, Ό Έλ-
κόμενος Χριστός τής Μονεμβασίας μετά παρεκβάσεων 
περί τής αυτόθι Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης, Byz. - 
Neugr. Jahrb. 10, 1934, σ. 199 -203 καί Αγησί

λαον Σγουριτςαν, Χρύσαφα, περιοδ. Μαλεβός

1925, άριθ. τεύχ. 48, σ. 378 καί συνέχειαν εις τά 
τεύχη 49, 50, 51, 52.

9 Τήν εΐχεν αντιγράψει τφ 1903 ό ΝίΚΟΣ Α· ΒΕΗΣ, 
όπως αναφέρει είς τό μελέτημά του Οί 'Εβραίοι τής 
Λακεδαιμόνιας καί τοϋ Μυστρά, περιοδ. 'Ο Νου- 
μάς 3, 1905, άριθ. ψ. 166, σ. 11 ύποσ. 5, δέν
γνωρίζω όμως αν τήν έδημοσίευσε. Τήν επιγραφήν 
παρέχει μέ άρκετάς διαφοράς ό κ. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ, Χρύσαφα, περιοδ. Μαλεβός 1925, άριθ. 
τεύχ. 52, σ. 424- 425, χωρίς νά διατηρή τήν ορθο
γραφίαν τοϋ κειμένου καί χωρίς νά διαστέλλη τούς 
στίχους. Καθ’ όμοιον τρόπον δημοσιεύει μέρος μόνον 
τής επιγραφής καί 6 Ν· Δ· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τό 
Πελοποννησιακόν έργαστήριον καί οί εΐκονογράφοι 
Μόσχοι, 'Εβδομηκονταπενταετηρίς τής Ριζαρείου 
’Εκκλησιαστικής Σχολής, 1844 - 1919, έν Άθήναις 
1920, σ. 258. Χωρίς νά δηλώνη τάς συντομογραφίας, 
άλλά μέ όλιγώτερα αβλεπτήματα, παραθέτει τήν επι
γραφήν καί ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κυθήρων 
κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ό Λακεδαιμόνιος βι- 
βλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης ΙΙαρθένιος, ΕΕΒΣ 
12, 1936, σ. 255 -256.
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1 + Άνηγέρθη εκ βάθρων και άνϊστορήθη ό θείος ούτος

2 ναός, τον εν αγίεις π(ατ)ρ(ό)ς ημών Νικολάου, άρχϊέπι

3 σκόπον Μύρων της Λνκί(ας) τον θαυματουργού' διά έξό

4 δ ου και κόπου τού τ ιμιωτ(ά)τ(ου) και χρησϊμωτ(ά)τ(ου) ποτέ

5 μακαρίτου κ(υρ)ου Καμαρινού τό έπίκλην Σκηνόπλώκος

6 κ(α'ι) της σιμβν(ας) αυτού Ενφρωσίν(ις) κ(αι) τ(ών) τέκν(ων) αντ(ών)

εις ψυχικήν

7 αντ(ών) σ(ωτη)ρίαν άρχιερατενωντος τού θεόφιλεστάτον

8 επισκόπου τής άγιωτ(ά)τ(ης) επισκοπής Βρεστέν(ης) κ(νρ)ου Παρθενίου

9 Δϊά χειρός εμού ελάχιστου ζωγράφον Γεωργ(ί)ον Μόσχου εκ πό-

λε{ως) Ναυπλ(ίας)

10 εν έτει από τής ένσάρκον οίκονομί(ας) τού Κν(ρίου) Αω Χω Κω'
11 Νωέμβρίο' Ν'τής νύν τρεχονσης (ί)ν(δικτιώ)νος Γνς =_

1 Γαλαν. παραλείπει τον έν αρχή σταυρόν. 3 Γαλαν. Σγουρ. δύ. 4 Σγουρ. παραλείπει

τάς λ. και χρησϊμωτάτου. 5 Επ. μακαρίτου Γαλαν. κυρ, σκηνοπλόκον. Σγουρ. παραλείπει τάς 
λ. τό έπίκλην Σκηνόπλώκος 1 2. 6 Σγουρ. τη συμβία αύτοϋ Ευφροσύνη, αυτόν. 8 Γαλαν. Βρε-
σθ'ένης κυρ, Σγουρ. κ. 9 Επ. Νανπλ(ίας) μάλλον ή Νανπλ(ίον). Σγουρ. Ναυπλίας. 10 Γαλαν. 
Σγουρ. ΑΧΚ. Γαλαν. παραλείπει τάς λ. τοϋ Κυ(ρίου), 11 γράφε Ιη . Γαλαν. - Ίνδικτιώνος τρε
χονσης. Σγουρ. Νοεμβρίου 1 τής ον (sic) τρεχονσης. Καλογερ. Νοεμβρίου 1.

2 ναός, τού έν αγίεις π(ατ)ρ(ό)ς ημών Νικολάου. Μονόχωρος, ξυλόστεγος ναΐ
σκος διαστ. 4.44 μ. X 2.15 μ. Οί τοίχοι του έσωτερικώς είναι κατάγραφοι- πολλαί 
σκηναί έχουν ώς πηγήν τό Συναξάρι τοΰ αγίου Νικολάου. Εις τον Ν. τοίχον χαμηλά ό 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ καί αριστερά του, παρά τό τέμπλον, προσωπογραφία 
τοϋ κ τ ή τ ο ρ ο ς είς στάσιν ®/α με τό όνομα Κ α μ α ρ ι ν ό ς γεγραμμένον υπέρ 
τήν κεφαλήν του. Ό Καμαρινός είκονίζεται ολόσωμος, δεόμενος προς τον Σωτήρα, όστις 
έπιφαίνεται ευλογών είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν. Εντός τοΰ ίεροΰ επί τοΰ Ν. τοίχου 
ένθρονος ό Χριστός καί παρ’αυτόν ό Πρόδρομος. ’Απέναντι ένθρονος καί 
ό "Αγιος Νικόλαος. ’Εντός τοΰ ίεροΰ ζωγραφοΰνται ακόμη ό "Αγιος Στέ
φανος, ό Ευαγγελισμός, στ η θ άρια άγιων καί είς τό τεταρτοσφαίριον τής 
άψΐδος Παναγία ή Μακαριώτισσα έν προτομή, μετωπική, δεομένη με τον 
Ίησοΰν άνευ κύκλου προ τοΰ στήθους της. Κάτω οί "Αγιοι ίεράρχαι Βασίλειος 
καί Χρυσόστομος. Έπί τοΰ τυμπάνου τοΰ Α. τοίχου ή Φιλοξενία. Είς

1 Ό ζωγράφος προφανώς παρεσΰρίΐη έκ τών προη
γουμένων Α® Χω κλπ. καί έ'γραψε I® (= 10ccs>) 
αντί Ιη (. 10ΐ1 ήμερα).

2 Παρατηρεί όμως (έ. ά. σ. 425) δτι «τάς έλλει- 
ποΰσας λέξεις μετά τό «κυρίου Καμαρινοΰ» δέν κα- 
τωρθώσαμεν νά συμπληρώσωμεν άλλ’ οΰτε καί μετά

τήν συναρμολόγησιν τών γραμμάτων, αρκετά τών 
οποίων άντεγράψαμεν, βγαίνει έ'ννοιά τις : (τό επι- 
κληνΟΚην ο ΠΜωΝ) αυτά περίπου είναι τά σωξόμενα 
γράμματα, πλήν άπό αυτά δέν ήμποροΰμεν τίποτε νά 
καταλάβωμεν».
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τάς μακράς πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ επισύρουν τήν προσοχήν τοΰ επισκέπτου λεπτο
μερειακούς είργασμένα σ τ η θ ά ρ ι α ά γ ί ω ν. Μεταξύ των σκηνών έκ τής ζωής τοΰ 
αγίου Νικολάου διακρίνεται ή παράστασις «όταν τούς τρεις αθώους έ ρ ύ - 
σατο». Τό πρόσωπον τοΰ 'Αγίου είναι ώχρορρόδινον, έχει ως φώτα λεπτάς γραμμάς 
καί σκιάζεται υπό χρώματος καφέ καί ανοικτού πρασίνου.

5 Καμαρινυν. Τό όνομα ώς έπώνυμον, όπως με πληροφορεί ό έκ Χρυσάφης φίλος 
κ. Ιωάννης Κόντης, σώζεται ακόμη εις τα γειτονικά χωρία Άγριάνοι καί Γκορτσά.

8 Παρθενίου. Ό επίσκοπος1, έκ τών διασημοτέρων ιεραρχών Βρεστένης, ?ωγιος 
βιβλιογράφος έκ τοΰ χωρίου, ώς φαίνεται, Άναβρυτή Λακεδαίμονος, κατεΐχεν ήδη τον 
θρόνον τό 1601. Τό 1630 εύρίσκετο άνευ έπισκοπής. ’Ίσως ή άπομάκρυνσίς του είχε 
συντελεσθή τό 1625, άφοΰ εις επιγραφήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου Άναβρυτής άναφέ- 
ρεται μεταξύ τών κτητόρων καί τό όνομα τοΰ Παρθενίου, συνοδευόμενον από τον 
χαρακτηρισμόν τοΰ τλήμονος άρχιθντον1 2. Ό Παρθένιος έζη ακόμη τό 1661 3. Επο
μένως θά είχε γίνει έπίσκοπος εις νεαράν ηλικίαν.

9 Γεωργ(ί)ου Μόσχου. Ό Γεώργιος Μόσχος με τον αδελφόν του Δημητρών ανή
κουν εις τούς διασημοτέρους τοιχογράφους τοΰ 17ου αί. τούς άκολουθοΰντας τήν παρά- 
δοσιν τής Κρητικής Σχολής 4. Καί τά έργα των είναι πολλά καί ή τέχνη των ένδιαφέ- 
ρουσα, μολονότι δύσκολον έπί τοΰ παρόντος νά έκτιμηθή όρθώς, έπειδή ολίγα δείγματα 
τής ζωγραφικής των έχουν δημοσιευθή. Τό παλαιότερον γνωστόν έως τώρα κοινόν 
έργον καί τών δύο Μόσχων, αί τοιχογραφίαι τοΰ Προδρόμου τών Λογοθετών τής 
Ζακύνθου 5 (1606), έμνημονεύθη ανωτέρω. Ό Γεώργιος Μόσχος τον Νοέμβριον 
τοΰ 1620 έπεράτωσε τον διάκοσμον καί τοΰ μεγάλου τρικόγχου καθολικοΰ τής έγγύς 
τής Χρυσάφης Μονής τών αγίων Τεσσαράκοντα 6. Ό Ν. Καλογεροπουλος λαμβά
νουν αφορμήν έκ τής συμπτοόσεως τών χρονολογιών όμιλεΐ διά τό ταχύ τής έργασίας 
τοΰ Μόσχου \ Κάλλιστα όμως δύναται νά ίσχύση καί έδώ παρεμφερής ύπόθεσις προς 
τήν διατυπουμένην κατωτέρω (έπιγραφή 9, παρατήρησις εις τον στίχ. 6) περί τοΰ τρό
που έργασίας τοΰ Κακαβά.

11 (ί)ν(δικτιώ)νος Γις. Τό 1620 ή ίνδικτιών ήτο τρίτη, άλλ’άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 
καί έντεΰθεν τετάρτη.

1 Διά τόν Βρεσθένης Παρθένιον βλ. ανωτέρω τάς 
τρεις μελετάς (α, β, γ) τοΰ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, αΐτινες 
μνημονεύονται εις τήνσ. 142 σημ. 1. Βλ. ακόμη ΝΙΚΟΥ 

Α. Βεη, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής 
έν Θεράπναις Μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, 
Έπετ. Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, έ’τος 8, 1904, χειρό
γραφα νπ’ άριθ. 4, 27, 31, 32, 57, ΣΠΥΡ1Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ, 
Παρθένιος πρφην Εύρυσθένης, Ν. 'Ελληνομνήμων 4, 
1907, σ. 352 -353 καί ΜΕΛΕΤΙΟΥ Γαλανοπουλου, 
Ό Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος έπίσκοπος Βρεσθέ- 
νης Παρθένιος, έ'. ά. σ. 251 - 263.

2 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, έ. ά. σ. 253.
3 "Ο α ύ τ ό ς, έ. ά. σ. 255 καί 256.

4 Διά τούς αδελφούς Αημήτριον καί Γεώργιον 
Μόσχον βλ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ, Σχεδίασμα τής θρη
σκευτικής ζωγραφικής, σ. 195- 198, ένθα καί ή πα- 
λαιοτέρα βιβλιογραφία.

5 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, έ'. ά. σ. 196.

6 ΜΕΛΕΤΙΟΣ Σακελλαροπουλος, Ή ιερά Μονή 
τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι, έν Άθή- 
ναις 1921, σ. 37 καί Ν. Δ. Καλογεροπουλος, Τό 
Ιίελοποννησιακόν έργαστήριον καί οί είκονογράφοι 
Μόσχοι, Έβδομηκονταπενταετηρίς τής Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής 1844 - 1919, έν Άθήναις 
1920, σ. 257.

7 Ό αυτός έ.ά.σ. 258.
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8 (1621)

Μονή άγιων ’Αναργύρων 1 Λακεδαίμονος. Εις τό τύμπανον τοΰ εσωτερικού τόξου, 
ύπερ την Δ. Ουράν τοΰ καθολικού, γραπτή επιγραφή 2 (πίν. 21 β) διαστ. 0.49 μ.XI.12 μ. 
Ό όγδοος καί ό ένατος στίχος εις γραψήν μικρογράμματον.

+
1 Άνιστορίθη ό θείος κ(αί) πάνσε

2 πτος ναός οντος, των άγιων κ(αι) ίαμα

3 τικ(ών) 5Αναργύρων Κοσμά, κ(α'ι) Δαμιανόν' κ(αΐ) τής μ(ητ)ρ{ό)ς
αντ(ών) Θε

4 οδότης έπονομαζομέν(οις)3 Σταματήρα' Δ ια εξόδου τοΰ

ό τιμϊωτάτον κυροϋ Σταματίου Γρατά' τηποθεσία Κτητόρησα' είς ψυ

6 χηκήν σ(ωτη)ρίαν κ(αι) τ(ών) γεννητώρ(ων) αυτόν' επί τής π(ατ)ρι-

άρχί(ας) τοΰ παναγιωτατον

7 κ(αί) οικουμενικού π{ατ)ριάρχον κη(ροϋ) Κυρίλλου' έπι έτους'
ΑΧΚΑω (ί)ν(δικτιών)ος Δ'

8 εν μηνί Ιουνίω /· ήστορίθη διά χειρός έμοΰ δημητρών τον

κακαβά εκ χώρας [Ναυ]

9 πλοίου

Κουκούλες: 4 ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΔΙ · 7 ΑΧΚΑ, Ν ‘Α · 8 ΙΟΥΝΙΟ, 10 ICTOPIOH ·
8 - 9 ΝΑΥΠΛΙΑΟ ·

1 Βλ. δΓ αυτήν Α (= ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
Σακελλαροπουλου), Ή ιερά Μονή των 'Αγίων 
’Αναργύρων, περιοδ. Μαλεβός 1921, άριθ. τεύχ. 3 
σ. 1, Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ α) Διά τήν Οίνουντιακήν ιστο
ρίαν, Μαλεβός 1922, άριθ. τεύχ. 20, σ. 22 καί β) Αί 
έν τφ πρώην δήμω Οίνοϋντος Μοναί, Μαλεβός 1924, 
άριθ. τεύχ. 40, σ. 280 - 283, άριθ. τεύχ. 41, 
σ. 290-292, άριθ. τεύχ. 42, σ. 301 -305 καί άριθ. 
τεύχ. 43, σ. 314-315 καί Ε(ΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) I. Δράκου, 
Μοναί Ελληνικοί, Λακεδαιμονιακαί, Ιερός Σύνδε
σμος 8, 1902, σ. 60-63. Έκ σιγιλλίου τοΰ πα- 
τριάρχου Γαβριήλ (1707) πληροφορούμεθα ότι τό 
Μοναστήριον «άρχαΐον μέν δν τήν οικοδομήν, καί 
τήν άνέγερσιν, υπό δέ των πάλαι αοιδίμων πατριάρ
χων καί σταυροπηγιακής άξιωθέν επωνυμίας» είχεν 
όλοσχερώς έρειπωθή καί έκτίσθη έκ νέου τό 1611 
«έξ αυτών τών βάθρων . . . θεία) πόθω καί σπουδή 
τοΰ τε μονάχου ’Αρσενίου τοΰ καλούμενου Μπάρλα, 
άπό χωρίου Ντζίντζινα καί τοΰ ιερέως Παπαδη- 
μητρίου τοΰ επιλεγόμενου Πουλοφάγου άπό χωρίου 
Χρύσαφα, δαψιλέσι μέντοι δαπάναις τών τότε φιλό

θεων χριστιανών τοΰ Σταματίου Γρατά καί τοΰ Μα- 
νούσου καί τής Λαμπρινής άπό χώρας Κτητορίσης» 
(βλ. καί Αγησίλαον ΣγουριΤΣΑΝ, Βασσαράς - Βέρ- 
ροια, έν Άθήναις 1903, σ. 127).

2 Τήν επιγραφήν έδημοσίευσεν ό φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, 

Αί έν τω πρφην δήμω Οίνοϋντος Μοναί, έ. ά. 1924, 
άριθ. τεύχ. 40, σ. 282, χωρίς νά διαστέλλη τούς στίχους. 
Τήν αυτήν επιγραφήν έφωτογράφησε καί παρήγγειλε 
νά τυπώσουν είς πολλά άντίτυπα 6 τελευταίος ηγού
μενος τοΰ μονυδρίου Νικόδημος Γρούμπος. 'Ο φιλάρ
χαιος λευΐτης άπέστειλε τάς φωτογραφίας είς Λάκω- 
νας τής ’Αμερικής παρακαλών νά συνδράμουν είς τήν 
συντήρησιν τής Μονής του. Δέν γνωρίζω αν ή φωτο
γραφία έδημοσιεύθη είς κανέν περιοδικόν.

3 'Ο τονισμός, ή ορθογραφία καί τό γένος τής με
τοχής μάλλον, εσφαλμένα άντί επονομαζόμενος (ό ναός). 
Ή έν τέλει τής μετοχής βραχυγραφία, άναγινωσκομένη 
κατά τό πιθανώτερον ώς -οις, έπονομαζομέν(οις) — 
έπονομαζομέν(ης), μαρτυρεί είτε δτι δ ζωγράφος 
παρεσύρθη έκ τής αμέσως προηγουμένης λέξεως Θεο
δότης είτε δτι ή αγία, μήτηρ τών ιαματικών Άναρ-
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1 Άνιστορίθη. Ταυτόσημον προς τό ήστορίθη τοϋ ογδόου στίχου. Ό ναός έτοιχο- 
γραφήθη κατά την επιγραφήν τό 1021. ’Ίσως λοιπόν ειχεν έκ νέου οίκοδομηθή μαζ'ι μέ 
όλην την Μονήν «εξ αυτών τών βάθρων» τό 1611, συμφόινως προς τό σιγίλλιον 
τοΰ 1707 '.

2 - 3 ναός . . . τών αγίων . . . 3Αναργύρων. Ή εκκλησία άναφέρεται είς τό χρυσύ- 
βουλλον τοϋ ’Ανδρονίκου Β' ΙΙαλαιολόγου, είς τό τμήμα τό καθορίζον τα όρια τής 
μητροπόλεως Μονεμβασίας 2. Τό τμήμα όμως τοΰτο τοΰ χρυσοβοΰλλου, ως έσημειώθη 
καί ανωτέρω, θεωρείται παρέμβλητον8. Είς τον βίον τοΰ αγίου Ήλία τοΰ νέου 
(823 - 903 μ. X.) μνημονεύεται ναός τών αγίων ’Αναργύρων «εν τοΐς τής Σπάρ
της μέρεσι»4. Είναι εν τούτοίς ακαθόριστον αν πρόκειται διά τήν εκκλησίαν τής 
Μονής.

Ό ναός τών αγίων ’Αναργύρων είναι κατάγραψος, μονόχωρος, σταυροειδής, τρουλ- 
λαιος, διαστ. 12.80 μ. (μέ τήν αψίδα) X 5.40 μ. Ό μεγάλος άνευ τυμπάνου τροΰλλος 
είναι ήμισψαιρικός καί ή Δ. κεραία τοΰ σταυροΰ μακροτέρα τής Α. Τά δύο τυφλά τόξα, 
τά στηρίζοντα τον τροΰλλον άπό Βορρά καί Νότου, εξέχουν έξωτερικώς. Ή εκκλησία 
διαφέρει κατά τον τύπον άπό τά καθολικά τών άλλων παλαιών Μονών τής Λακωνικής, 
όσα ενθυμούμαι, άτινα είναι καμαροσκέπαστοι αϊθουσαιδ, τρίκογχοι ναοί άγιορειτικής 
μορφής 6, σταυροειδείς εγγεγραμμένοι7, βασιλικαί8, συνδυασμός βασιλικής καί σταυρο
ειδούς9, οκταγωνικού τύπου10. Καί αν τό μνημεΐον έπανεκτίσθη τό 1611, είναι πολύ 
πιθανόν ότι οί νέοι κτίτορες έμιμήθησαν τό σχέδιον τής αρχικής εκκλησίας. Τον τύπον 
τοΰ μονοκλίτου, σταυροειδούς, τρουλλαίου ναού, πολύ παλαιόν καί τόσον συνήθη είς 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, συνήντησα εντός τής Λακωνίας, έφ’όσον ενθυμούμαι, είς τούς

γύρων Κοσμά καί Δαμιανού, έπωνομάζετο πράγματι 
Σταματήρα «Σταματητήρα) Σταματήρα- βλ. Γ· Ν. Χα- 
ΤΖΗΔΑΚΙΝ, Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως Μεσαρέας, 
Άθηνά 6, 1894, σ. 5) ώς έχουσα καί εκείνη θερα
πευτικός ιδιότητας, ώς σταματώσα κακόν τι, όπως 
π. χ. τήν αιμορραγίαν. Δέν γνωρίζω όμως αν τό 
όνομα έλέγετο καί περί προσώπων. Ή βραχυγραφία 
πάντως δέν αποκλείει, νομίζω, καί τήν άνάγνωσιν 
έπονομαζομέν( ως).

1 Βλ. ανωτέρω σ. 149 σημ. 1.
2 Miklosich-Miller, Acta et Diplomata 5, 160.
3 St. Binon, L’histoire et la legende de deux 

chrysobulles d’Andronic II en faveur de Monern- 
basie. Macaire ou Phrantzes, Echos d’Orient 37, 
1938, σ. 297, 310.

4 'Ολόκληρον τό χωρίον έχει ώς εξής : Διατριβόν- 
των δέ αύτών έν τοΐς τής Σπάρτης μέρεσι (πόλις δέ 
αντη Λακωνική), κατήντησαν έν τινι νεφ τών άγιων 
’Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανόν, καί, εν αντψ μένον- 
τες και περικρνπτων εαντόν ο μακάριος Ήλίας, τήν 
τής δωρηθείσης αντώ παρά τον μεγαλοδώρου Θεού χά- 
ριτος αίγλην ήφίει (Giuseppe Rossi Taibbi, Vita 
di Sant’ Elia il giovane, Palermo 1962, είς τήν σει

ράν Istituto Siciliano di studi bizantini e neoel- 
lenici, testi 7, a. 40, 515 § 27. Βλ. καί εΐσαγ. 
σ. VII καί σ. 152- 153).

5 Μετόχιον ιϊγιος Δημήτριος τής Μονής τών αγίων 
Τεσσαράκοντα, άναγόμενον είς τούς βυζαντινούς χρό
νους, μεταβυζαντινά καΑολικά τών Μονών Κούμπαρη, 
'Αγίου Δημητρίου έξω τής Άναβρυτής, Προφήτου 
Ήλιού παρά τό Γεωργίτσι, Συντζάφι (1625), Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου είς τό Καστρί, Ζωοδόχου Πηγής 
υπέρ τό χωρίον Μπαρσινίκος, Προδρόμου είς τό 
Άλεποχώρι, Γρηγόρη μεταξύ Μονεμβασίας καί Αγίου 
Ν ικολάου κλπ.

6 Καθολικά Μονής Προφήτου Ήλιού Δάφνης Γε
ρακίου, 'Αγίων Τεσσαράκοντα, Γόλας (1632), Ζερμπί- 
τσης (1639) κλπ.

7 Χρυσαφιτίσσης, ΓΙαληοπαναγιάς, Χειματίσσης, 
'Αγίου Νικολάου Άχραγια, 'Αγίας Σοφίας καί Περι
βλέπτου Μυστρά κλπ.

8 Βρεσθενιτίσσης.

9 'Οδηγητρίας Βροντοχίου καί Παντανάσσης Μυ
στρά.

10 'Αγίων Θεοδώρων Μυστρά.
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ναούς άγιος Νικόλαος1 καί άγιος Γεώργιος2 ήρειπωμένου, έρημου χωρίου τής 
Μάνης, παρά τον Βαχον καί την Δροσοπηγήν (Τσεροβάν)3, το όποιον ταυτίζεται προς

1 Εις την τοιχοδομίαν τής εκκλησίας χρησιμο
ποιούνται καί πλίνθοι. Τό μνημεΐον είχε πλάγιον, 
νότιον νάρθηκα καί ίσως δι’ αυτό δ Ν. τοίχος τοϋ 
ναοί διασοόζει έξωτερικώς λείψανα τοιχογραφιών. 
'Υπέρ αύτά πλίνθοι διαμορφώνουν αμελή ζωφόρον 
έκ μιας σειράς ρομβοειδών. Τό Β. καί Ν. τόξον, τά 
άναπληροΰντα τάς αντιστοίχους κεραίας τοΰ σταυ
ρού, δέν έχουν βάθος. Μεγαλότεραι είναι αί άλλαι 
δυο κεραϊαι καί περισσότερον τής ανατολικής ή δυ
τική. Εις τό Β. καί Ν. τΰμπανον σχηματίζεται άνά 
έν τυφλόν τόξον, "Αλλο βαθότερον έχουν οί πλευρι
κοί τοίχοι τής Δ. κεραίας. Μεταξύ αυτών τών τυ
φλών τόξων καί τών εγκαρσίων κεραιών διαμορφιό- 
νεται ογκώδης ψευδοπεσσός. Μέρος τής σφενδόνης, 
τό κάλυμμα τοΰ τρούλλου καί τό Δ. ακρον τής Δ. 
καμάρας έχουν καταρρεύσει. Ό ναός διασώζει τοι
χογραφίας Α. τών ψευδοπεσσιϋν, ’ίσως άναγομένας 
εις τόν 18ον αί. Ύπήρχον όμως καί παλαιότεραι. 
Καθώς έχει κατερειπωθή ή άγια τράπεζα, ή οποία 
έγέμιζε την αψίδα, φαίνονται χώρα λείψανα Ί ε ρ α ρ- 
χών προγενεστέρου στρώματος. ΕΙς έξ αυτών, δεξιά, 
έφόρει πολυσταΰριον. Υπόλοιπα τών παλαιοτέρων 
τοιχογραφιών διακρίνονται καί εις τήν Ν. κεραίαν.

’Από τήν νεωτέραν γραπτήν διακόσμησιν τής άψΐ- 
δος ή Πλατυτέρα καί κατωτέρω ή Θ ε ί α Λει
τουργία μέ τούς Ίεράρχας φέροντας σάκκους.'Εκ 
τών άλλων τοιχογραφιών αξιοπρόσεκτος επί τής κα
μάρας τοΰ ίεροΰ παρά τήν Άνάληψιν ή "Αμπελο ς.

2 Καί ό 'Άγιος Γεώργιος είναι ναός μονόκλι
τος σταυροειδής μέ τροΰλλον πολύ μεγάλον. Τά 
τόξα - κεραϊαι, επί τών οποίων βαίνει ό τροΰλλος, 
είναι άβαθή καί περισσότερον τό νότιον καί τό βό
ρειον. Ή Δ. θύρα έχει τειχισθή καί ώς μόνη πρόσ- 
βασις εναπομένει τό μικρόν Ν, άνοιγμα. Στενά, δί- 
λοβα παράθυρα διατρυπούν τήν αψίδα καί τά τύμ
πανα τής Β., Ν. καί Δ. κεραίας. Καθώς τό Β. καί Ν. 
τόξον είναι πολύ άβαθή, διά νά βαστάσουν τό βά
ρος τοΰ τρούλλου, έχουν ένισχυθή μέ δύο έκάτερον 
εσωτερικός, παραλλήλους αντηρίδας, αϊτινες υπό 
μορφήν ψευδοπεσσών, έφαπτόμεναι τών τυμπάνων, 
ανέρχονται άπό τοΰ εδάφους μέχρι τοΰ έσωραχίου 
τών τόξων. Ό οκτάπλευρος έξωτερικώς τροΰλλος δια
κοσμείται εις τάς γωνίας μέ ψευδοκιονίσκους έκ πω
ρολίθου, συνδεομένους διά τόξων. Διατρυπάται υπό 
τριών στενών παραθύρων, έχει όμως άλλα τρία ζω
γραφιστά έσωθεν. Ό τροΰλλος εδράζεται κυρίως εις 
4 ψευδοπεσσούς, έφαπτομένους άνά δύο τοΰ Β. καί 
Ν. τοίχου, εκατέρωθεν τών κεραιώιν - τόξων. Τό μνη
μεΐον παρουσιάζει ικανόν ενδιαφέρον άπό αρχιτε
κτονικής πλευράς καί πρέπει νά σχεδιασθή. Τό τέμ- 
πλον του είναι κτιστόν καί ή ήμικυκλική άψίς με
γάλη. Τό τόξον τής Δ. θύρας σχηματίζουν πωρόλι
θοι, Υψηλότερα τό δίλοβον παράθυρον έχει πλίνθι-

νον τόξον, πλίνθινα εκατέρωθεν τυφλά ήμίτοξα καί 
κάτω οδοντωτήν ταινίαν. Παρόμοια είναι τά παρά
θυρα τοΰ Β. καί Ν. τυμπάνου. 'Ολόκληρον τόν ναόν 
περιζώνει έξωτερικώς σειρά πλίνθων, όριξοντίως 
τοποθετημένων, καί κατωτέρω οδοντωτή ταινία. Αί 
εγκάρσιοι κεραϊαι εξέχουν έξωθεν μόλις 0.20-0.24 μ.

Τό μνημεΐον είναι κατάγραφον. Αί τοιχογραφίαι 
του μεταβυζαντινοί, νεώτεραι. Εις τόν τροΰλλον ό 
Παντοκράτωρ, ’Άγγελοι, Προφήται, εις 
τά τρίγωνα ο ί Εΰαγγελισταί. Εις τά έσωράχια 
τών 4 τόξων, άτινα άνέχουν τόν τροΰλλον, στη- 
θόρια αγίων, οί όποιοι προβάλλουν άπό κάλυ
κας άνθέων ομοιάζοντας μέ σπυρίδας. Τήν αψίδα κο
σμεί προτομή Β λ α χ ε ρ ν ι τ ί σ σ η ς μεταξύ δύο όλο- 
σώμων ’Αγγέλων καί κατωτέρω διαδοχικούς έξα- 
πτέρυγα, ή ’Αγγελική Λειτουργία, ή 
Μ ε τ ά δ ο σ ι ς - Μ ε τ ά λ η ψ ι ς καί τέλος ό Θυό
μενος μέ 8 συλλειτουργοΰντας ίεράρχας : ’Άνθι
μον Νικομήδειας, Κύριλλον, ’Αθανά
σιον, Βασίλειον, Χρυσόστομον, Γ ρ η - 
γόριον, ’Ιάκωβον άδελφόθεον, Ίωάν- 
ν η ν Έλεήμονα Εις τήν Πρόθεσιν ή Άποκα- 
θήλωσις (=Άκρα Ταπείνωσις), επί τής καμάρας 
τοΰ ίεροΰ ή Άνάληψις. Εις τόν κυρίως ναόν χα
μηλά, κτιστά έδοόλια καί έπειτα μίμησις όρθομαρ- 
μαρώσεως καί Ολόσωμοι "Αγιοι. Εις τήν Δ. κε
ραίαν ή Πεντηκοστή. Υπέρ τήν Δ. θύραν 
υπήρχε γραπτή, κτιτορική επιγραφή, έξίτηλος τώρα.
’Αναγινώσκεται τό έπώνυμον «Μαραβελιάνων», υψη
λότερα ζωγραφεΐται ό Ά ν α π ε σ ώ ν καί χαμηλά, έπί 
τοΰ Δ. πάντοτε τοίχου, σ κ η ν α ί κολαζομένων.

’Άλλη έπιγραφή σώζεται εις τήν θύραν τής ΓΙρο- 
Οέσεως :

άνιστορίθη τ 
ο παρόν τέμπλ 
ον δνά κόπου κ(at) 
εξόδου τοϋ πανο 

5 σηοτάτου κνρί 
ου' κυρ άνανία ~ 
πνευματικού εις 
βοήθειαν αντοϋ — 
κ(αί) ψυχηκήν σω 

10 τηρίαν — 1793.

Σημειωτέον δτι ό "Αγιος Γεώργιος «εις τήν Πα
λαιόν Καρυούπολιν» καί ό πνευματικός Άνανίας 
μνημονεύονται εις έγγραφον τοΰ 1829, άποκείμενον 
εις τά Γ. A. Κ. (ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ, Μοναστήρια Λα
κωνίας, περιοδ. Λακωνικά 1965, τεΰχ. 9, σ. 76).

3 Εις τήν Τσεροβάν υπάρχει κατάγραφος, μονοκάμα- 
ρος ναός τής Παναγίας μέ κτιστόν τέμπλον. Τό μέσον 
τής καμάρας κοσμεί παράστασις τοϋ Παντοκράτ Ο
ρος εντός κύκλου, μεταξύ δεομένηςθεοτόκου
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την άρχαίαν Καρυούπολιν'. Τά μνημεία τής Καρυουπόλεως2 είδον έν σπουδή, δεν 
έσχημάτισα δμως την έντύπωσιν δτι, δσα τουλάχιστον σώζονται καλύτερον, ανάγονται 
είς πολύ παλαιούς χρόνους.

Εϊς την πρόσοψιν τού ναού των άγιων ’Αναργύρων, αριστερά τής θύρας, είναι 
έντειχισμένη μαρμάρινη πλάξ διαστ. 0.55 μ. X 0.485 μ. (πίν. 22α) με εγχάρακτον εκ 13 
στίχων επιγραφήν 3, έπαναλαμβάνουσαν άνευ σημαντικών διαφορών καί με προσθήκην

και Αγγέλων. 'Υπέρ τήν μόνην, Ν. θύραν ήμιεξίτη- 
λος, έπτάστιχος, κτιτορική επιγραφή πληροφορεί δτι 
διά τό έργον πιθανώς έδαπάνησαν οί « . . . λαριάνη, 
Κοντζηάνι' καί Κορογονηάνι» έπι των ήμερων τον 
«(θεοφι)λεστάτου κνρνον Μα(κα)ρον (προφανώς Μα
καρίου) Καριωπόλεως» τό 17.8 και δτι αί τοιχογρα- 
φίαι έγιναν Δηα χήρος Παναγηοτης Κληροδέτης άγιο- 
γράψος . . . υπέρ τήν λ. «Καριωπόλεως» έχει γραφή ή 
λ. Κοντήφαρι. Ό άγιογράφος «Παναγιότις Κλιρο- 
δέτις» έκ τοΰ χωρίου Καβάλλου τής Α. Μάνης είναι 
γνωστός άπό τήν επιγραφήν τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου 
είς τό χωρίον Κεχριάνικα, τοΰ φερομένου ώς Μονα
στήρι τοΰ Καπερνάρου. Τόν ναόν τής Παναγίας ό 
Κληροδέτης διεκόσμησε τό 1789 (ΔΙΚΑΙΟΣ ΒαγιαΚΛ- 
ΚΟΣ, Συμβολή είς τήν ’Εκκλησιαστικήν ιστορίαν 
τής Μάνης, άνάτυπον έκ τής Θεολογίας 27, 1956, 
σ. 24).

1 Βλ. δι’ αυτήν Αθ. ΠΕΤΡΙΔΗΝ, Περί των έν 
τή Κορσική Στεφανοπούλων, Πανδώρα 20, 1870, 
σ. 431α, Ν· Α· Β(εην), Καρυουπόλεως ’Επισκο
πή είς τό Ε. Λ. Ε., D. A. Zakythinos, Le Des- 
potat grec de Moree, t. second, Athenes 1953, 
σ. 100, 113, 283, 361 καί τοΰ αΰτοΰ Ή Βυ
ζαντινή 'Ελλάς, 392 - 1204, έν Άθήναις 1965, 
σ. 78. Είς τήν Καρυούπολιν τό 821/22 Νικήτας ό έξ 
Άμνίας έγραψε τόν Βίον τοΰ αγίου Φιλαρέτου : 
συνεγραψάμην τόν βίον αύτον έτους ,ς'τλ έν εξορία ών 
έν Πελοποννήσω, έν Καριουπόλει. Marie Henriette 
Fourmy - Maurice Leroy, La vie de S. Philarete, 
Byzantion 9, 1934, σ. 165 στίχ. 27 - 29). Οί
Fourmy, Leroy, γράφουν διά τήν έξορίαν τοΰ Νι
κήτα δτι «Π y a tout lieu de croire que cette 
disgrace etait due a ses sentiments iconophiles 
qui 1’ avaient probablement rendu suspect a 
Michel II» (έ. ά. σ. 97). "Αν αυτό άληθεύη, είναι 
πιθανόν δτι ό Νικήτας θά έξωρίσθη είς τόπον είκο- 
νομάχων. Καί ας σημειωθή δτι οΰχί μακράν, παρά 
τό άκρωτήριον τής Μάνης Τηγάνι, σώζεται ό ήρει- 
πωμένος ναός τοΰ αγίου Προκοπίου μέ λείψανα 
τοιχογραφιών, τάς οποίας θεωρώ είκονομαχικάς 
(Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μέ
σα Μάνης, έν Άθήναις 1964, σ. 1 - 15).

2 ’Εκτός των δύο έκκλησιών, αί όποΐαι έμνημο- 
νεΰθησαν ανωτέρω, σώζονται ερείπια τοΰ μονοκαμά- 
ρου ναΐσκου άγιος Δημήτριος καί οικιών ολοκλήρου 
χωρίου. Είς τούς τοίχους των διακρίνονται καί βήσ- 
σαλα. 'Υπόμνημα τοΰ 1618 αναφέρει δτι ή Καρυού-

πολις είχεν 20 οικογένειας (Στεφ- ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ή κίνηση τοΰ Δούκα τοΰ Νεβέρ, σ. 132). "Οτι ό 
παρά τόν σημερινόν Βαχόν ερείπιών είναι ή Καρυού- 
πολις τοΰ 18ου αίώνος, δέν γεννάται αμφιβολία (βλ. 
καί Κ. Δ· ΜερτζιΟΝ, Πότε καί πώς έπεσεν ή Μάνη 
είς χεΐρας των Τούρκων τό 1715, Πελοποννησιακά 
3-4, 1958-1959, έκθέσεις των Προβλεπτών Donado 
καί Bembo, σ. 281 καί 285). ’Εάν δέ ταυτίζεται καί 
πρός τήν Καρυούπολιν τοΰ 9ου αί., είναι περίεργον 
διατί δέν διακρίνονται μεταξύ των ερειπίων πολύ 
παλαιά μνημεία.

3 'Ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ άναφέρει καί άλλην 
έπιγραφήν «ήτις, έντετειχισμένη άλλοτε, έν τφ τοίχοι 
τοΰ περιβόλου τής μονής, άριστερά τφ εισερχόμενα) είς 
τόν πυλώνα, παρ’ δλην τήν σπουδαιότητά της, εύρη- 
ται νΰν παρερριμμένη έκτος τοΰ περιβόλου» (Αί έν 
τω πρψην δήμφ Οΐνοΰντος Μοναι, έ. ά. σ. 280-282). 
Τήν έπιγραφήν δέν είδον. Τήν παραθέτει ό ΚΟΥ

ΚΟΥΛΕΣ (έ. ά. σ. 282) «κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ . . . 
κ. Αγης. ΣγουΡΙΤΣΑ, είς δν οφείλεται καί ή άντι- 
γραφή» της :

Άνηστορίθι τό παρών Άγιων Άναργύ 
ρων έπι των πανοσιωτάτων καί κτη 
τόρων Δη μητριόν ίερέως Πουλοφά 
γον έκ Χρισάφης ’Αρσενίου Μπάρλα 
μονάχον έκ Τζιτζίνων Μανονσου καί 
Λαμπρινις και Σταματίου Γρατά έκ 
χώρας Κτόρισα έν έτει σωτηρίω 1611 
μηνί Ίονλίω 12.

Είς τόν περίβολον τής Μονής υπάρχουν δύο άλλαι 
έπιγραφαί. 'Η μία, εγχάρακτος έπι πλακάς διαστ. 
0.34 μ. X 0.35 μ., εύρίσκεται έντειχισμένη άνω κτι
στοί εδωλίου, δεξιά, είς τήν πρό τοΰ ναοΰ αυλήν. 
Έχει ύποστή φθοράς καί έπικεχρισμένη δι’ ασβέ
στου είναι δυσανάγνωστος. ’Όπισθεν τής έκκλησίας, 
άριστερά, είς τήν δεξαμενήν κρήνης, έχει έντειχισθή 
άλλη έπιγραφή, χαραγμένη είς μαρμαρίνην πλάκα 
διαστ. 0.315 μ. X 0.31 μ. (πίν. 22β) μέ γραφήν κεφα- 
λαιογράμματον, χωρίς πνεύματα καί τόνους :

1807

* ’ Ιστορίθη τό παρόν κα 

μάρι τον άγιον Άκ[[α]]ρ 

γίρον ίς χριματισμ 

5 όν κέ έπιδρομίν τοΰ CIO
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ολίγων μόνον λέξεων εις τον τελευταΐον στίχον την γραπτήν κτητορικήν επιγραφήν 
τής εκκλησίας:

Ανηστορίθη ο θειος κ{αϊ) πάνσεπτος ναός | ουτος των άγιων κ(αί) ιαματικ(ών) 

Ανάργυρων Κοσ \ μα κ(αι) Δαμιανόν *[Μ] της Μ(ητ)ρ(ό)ς αυτ(ών) Θεοδ | οτης 

επονομαζομέν(ως) 1 Σταματήρα 2. | δια έξοδον του τιμιωτάτου κνρου Στα \ 

ματί γ)ον 3 [[Γ]]ρατά· τηποθεσία Κτητόρισα \ εις γυχηκην σ(ωτη)ρίαν κ(αι) τ(ών) 

γεννητωρ(ων) \ αντοϋ επι της π(ατ)ριάρχι(ας) τοϋ παναγιωτάτ \ ου κ(αι) οικουμε

νικού π(ατ)ριάρχου κ(νροϋ) Κυριλλ | ον επι έτους ΑΧΚΑω (Ι)ν(δικτιώνος) Δ — | 

εν μηνί ϊουνίω4 1° ' ηστοριθη δι(α) χειρός \ Δημητριον ΗΑΟΒμ11 [[εκ]] χώρας 

Νανπλοίου \ -|- πιστεϋ\ο]νται7 -\- σοθησωνται -f- |

Τό τέμπλον τής εκκλησίας είναι ξύλινον μέ έπιπεδόγλυφα κοσμήματα (πίν. 23α). 
Ή σειρά των εικόνων τοΰ δωδεκαόρτου εύρίσκεται μεταξύ δυο μεγάλου πλάτους 
ταινιών, έκ των οποίων ή κάτω έχει ώς διάκοσμον κληματίδα καί ή άνω ζώα κατά κρό
ταφον έν μέσω φυλλωμάτων, παρατεταγμένα τό έν όπίσω τοΰ άλ?αιυ. Έπί τοϋ λοξοτμή- 
του γείσου (ύψους 0.035 μ.) τής ταινίας μέ τήν κληματίδα, εγχάρακτος εις μίαν σειράν 
κεφαλαιογράμματος χωρίς τόνους καί πνεύματα επιγραφή διακόπτεται υπέρ τήν Ν. 
παραστάδα τής πύλης τοϋ ιερού, διά νά συνεχιστή περαιτέρω (σκαρίφημα είκ. 2).

πανοσιοτάτον καθηγουμ 

ένον κ'ιρ Λεοντίου έ[ [κ ] J χόρας Βέ 

ρια κέ έστο Ις nemici. Έγράφι 

χιρ'ι (Α)Οεραφιμ ίερομονάχις

10 έκ χόρας Βέρια κέ εύχεστε ίπέρ έ

11 μου

Εις τόν δγδοον στίχον έχει αρά γε γραφή nemici 
αντί ENSIMICI ; Εις τόν ένατον μετά τήν λέξιν (Α)Οερα- 

ψ'ιμ πρέπει νά προστεβή ή πρόΌεσις [[ΕΝ]].

1 Φαίνεται δτι ό χαράκτης άνέγνωσεν -ως τήν 
συντομογραφικώς σημειωΑεΤσαν εις τήν γραπτήν επι
γραφήν κατάληξιν τής λ. έπονομαζομέν(οις), δηλαδή 
άνέγνωσε καί αντιγράφων έχάραξεν έπί τής πλακάς 
τήν λέξιν επονομάζομεν(ως). "Οτι όμως εις τάς ανα
γνώσεις καί τάς χαράξεις του δέν ετιστοχεΐ πάντοτε, 
γίνεται πρόδηλον έκ των επομένων.

2 Μετά τό τελευταΐον α τής λέξεως έ'χει χαραχύή 
τι ώς λοξόν τελικόν σίγμα.

3 Ό χαράκτης έγραψε Σταματίγον Ρατά. Νομίζω 
πιύανοιτατον ότι ή χαρακτή επιγραφή είναι μεταγε- 
νεστέρα τής γραπτής, ή δποία υπάρχει εϊς τό εσωτε
ρικόν τοΰ ναοϋ. "Οτι ό χορηγός έλέγετο Γρατάς, μαρ
τυρεί τό σιγίλλιον τοΰ 1707 καί ή έν τή σ. 152 σημ. 3 
έπιγραφή. Εϊς τήν γραπτήν επιγραφήν ή κατάληξις

-ιου (Σταματίου) έ'χει γραφή εις τό διάστιχον, δε- 
ξιώτερα, υπέρ τό αρχικόν γράμμα τοΰ έπωνύ'μου. Ό 
χαράκτης, αντιγράφων τήν γραπτήν επιγραφήν, παρε- 
σύρ-θη έκλαβών τό αρχικόν γράμμα τοΰ επωνύμου ώς 
άνήκον εϊς τό βαπτιστικόν όνομα, ήλλοίωσε τό έπί- 
θετον καί έγραψε «Σταματίγου Ρατά», αντί Σταμα- 
τίον Γρατά.

ί Αί λέξεις εν μην'ι ϊουνίω εϊς γραφήν μικρογράμ- 
ματον.

5 Μετά τό I, κάτω τής οριζόντιας κεραίας, υπάρ
χει τι ώς δ μικρόν μάλλον ή θήτα. Νά έχάραξεν 
αρά γε τήν ημερομηνίαν ό χαράκτης μέ αραβικούς 
αριθμούς ;

6 Εις τήν λέξιν πρέπει νά έχωμεν τό έπώνυμον 
τοϋ άγιογράφου Κακαβά. ’Ίσως οφείλεται τό λάθος 
εϊς τήν χάραξιν τής επιγραφής μετά παρέλευσιν ετών 
άπό τής άγιογραφήσεως τοΰ ναοΰ, δταν πλέον είχε 
λησμονηΟή τό όνομα τοΰ Κακαβά. Πάντως εϊς τήν 
γραπτήν εσωτερικήν επιγραφήν τό έπώνυμον είναι 
εΰανάγνωστον. Ή ταραχή τοΰ χαράκτου έκ τής 
εσφαλμένης χαράξεως τοΰ επωνύμου προδίδεται άπό 
τό γεγονός δτι έν συνεχεία έλησμόνησε νά χαράξη 
τήν πρόΟεσιν έκ.

7 Πρέπει ν’άναγνώσωμεν μάλλον : [[ο!.J] πιστεύ(ον)- 

ται[[ς]].
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+ ΤΟ Π44>ΝεΠNfcAl^ClNABMlCf Νn<MOCIQTc|ToNΙ£ΡΟΝ\ΟΓΜΧΟΝ Ιθ4ΚΗίν\ |£Ρ0ΙΙ0ΝΑΧΗ4*ϊί»Μ€ 

N8Toemj</lSjai|V\|f\€0C KCTepy ΠΑΒ6ΝΙ#Ι6ΡοΜαΝ4Χ* nfeKSKesOAifTH Π<Ηνΐ6ΡοΊΓ4Τ« 

MITRncaiTUfliKAeNiQNigC KYRtf ΚΥΠΡΟΝ* ΕΚ THCTIlWlOTHTICXQPflC XftCAcPlC-l‘5c€T€ 

PtfKIfib ΝΙΚΟΛ^ΟΟΠΡ«ΙΥΤ€ΝΤ6ΝΤ€ ΖΑΚΟΝΙ 3CGK (lOrlPOC MYRRltf EXSP

πeaonorAiic/fl- Yno xipoceiw* lo^ivyiepcoc οριακά ano xopac xRca<p/c'7,,:'

Είκ. 2. ’Επιγραφή τοΰ ξυλόγλυπτου τέμπλου εις τό καθολικόν τής Μονής 
των αγίων ’Ανάργυρων Λακεδαίμονος.

+ Τό παρόν έγινε διά σινδρομϊς τον πανοσιοτάτον ίερομονάχον Ίοακήμ ίερο(μ)ονά- 

χου κ(αι) νγονμένον τό επικλ[[η]]ν Διμιλέος κ(αί) ετέρου Παρθενίου ίερομονάχον 

Πρόκον κ(α'ι) εξόδου τον πανιεροτάτου μιτροπ{ολ)ίτον Πακ[[ε]]ά£μοηας κυρίου Κυ

πριανόν 1 εκ τής τιμηοτάτις χόρ(α)ς Χρισάφις' κ(αί) ετέρου κιρίον Νικολάου σοπραϋ- 

τεντέντε 1 2 Λακονίας εκ πόλεος Ναυπλίου χειρ πελοποννισία' υπό χιρός έμοϋ Ίωά

νου ίερέος Σφιρικά 3 από χόρας Χρισάφις 1711. \ 4

Ό ναός των αγίων ’Αναργύρων είναι κατάγραφος. Εις τον τροΰλλον ό ΓΙ α ντο
κ ρ ά τ ω ρ περιβάλλεται υπό ’Αγγέλων και κατωτέρω υπό 20 Προφητών. 
Εις τά σφαιρικά τρίγωνα οί Εύαγγελισταί, υπέρ τό Α. τόξον ήμιεξίτηλον 
τό "Αγιον Μ α ν δ ή λ ι ο ν καί απέναντι προφανώς τό "Αγιον Κ ε ρ ά μ ι ο ν. 
Εις τό τεταρτοσφαίριον τής άψίδος ένδρονος Βρεφοκρατοΰσα, μεταξύ δύο 
’Αγγέλων, βαστάζουσα προ τοΰ στήθους κογχύλην, έξ ής προβάλλει ό Χριστός 
έν προτομή. Κατωτέρω ή Μετάληψις-Μετάδοσις καί ή Θεία Λειτουρ-

1 Κυπριανός Λακεδαιμόνιας άναφέρεται εις τόν 
«κώδικα ιερόν τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Λακεδαι
μόνιας» παρά J. Buchon, Recherches historiques 
sur la priticipaute frangaise de Moree, τ. 1, Paris 
1845, σ. RXXX. Βλ. καί ΜΕΛΕΤΙΟΝ Γαλανοπουλον, 
’Εκκλησιαστικοί σελίδες Λακωνίας, έν Άθήναις 
1939, σ. 159.

Έκ τής επιγραφής τοΰ τέμπλου πληροφορούμεθα 
ότι ό Κυπριανός κατήγετο έκ Χρυσάφης.

2 Ή ιταλική λέξις sopraintendente, επιστάτης, 
έφορος.

Εις τήν μελέτην τοϋ 0ΑΝΟΥ Δ· Κριμπα, Ή Ένε- 
τοκρατουμένη Πελοπόννησος 1695 -1715, Πελοποννη- 
σιακά 1, 1956, σ. ιδία 322, δέν άναφέρεται αξίωμα 
μέ τό όνομα αύτό. Πρωτεύουσα τής ένετικής επαρ
χίας τής Λακωνίας ήτο ή Μονεμβασία.

3 Εις τήν επιγραφήν έχει χαραχθή γραμμή ύπε-
ράνω τοϋ γράμματος κ, αποτελούσα τόν μόνον ση- 
μειούμενον τόνον, αν όντως περί τόνου πρόκειται. 
Διά τόν ιερέα - ξυλογλύπτην Σφύρικαν, όπως τόν

ονομάζει ό ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, βλ. τήν έ. ά. μελέτην του, 
Αί έν τφ πρφην δήμο) Οΐνοΰντος Μοναί, σ. 283 
ύποσ. 5. Εις τήν έπιγραφήν άλλου ξυλόγλυπτου τέμ
πλου (1708), κοσμοΰντος τό παρεκκλήσιον τής Χρυ- 
σοπηγής εις τήν Μονήν των αγίων Τεσσαράκοντα, 
δ ξυλογλύπτης ίερεύς υπογράφει ώς «σφιριγκας» 
κατ’ άνάγνωσιν τοϋ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣακελΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ή ιερά Μονή των 'Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακε- 
δαίμονι, σ. 39.

4 Τής επιγραφής έδημοσίευσε μεταγραφήν ό 
Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, έ. ά., διορθών τάς περισσοτέρας 
ανορθογραφίας της. Ό ίδιος παρατηρεί ότι έχει 
γραφή «μικροΐς γράμμασι», έννοών προφανώς τό μέ
γεθος καί όχι τόν τύπον αυτών. Ό ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ άνα- 
γινώσκει : Κον Κυπριανού, Κον Νικολάου σοπρεζι-
τέντε (;), χώρα (sic) πελοποννησία, Σφίρικα. Παλαιό- 
τερον είχε δημοσιεύσει τήν έπιγραφήν μέ πολλάς 
παραλείψεις καί λάθη ό Ε(ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) I. ΔΡΑΚΟΣ, 
Μοναί 'Ελληνικοί Λακεδαιμονιακαί, 'Ιερός Σύνδε
σμος 8, 1902, σ. 62 ύποσ. 1.
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γ ί α Έπ'ι τοΰ τυμπάνου ή Φιλοξενία μέ την λεπτομέρειαν τοΰ μόσχου κάτω 
αριστερά καί εκατέρωθεν τον Ευαγγελισμόν. Κάτωθι τοΰ ’Αγγέλου ή Θυσία 
τοΰ ’Αβραάμ και υπό την Παναγίαν ή Β ά τ ο ς. Εις την Πρόθεσιν ή ’Άκρα 
Ταπείνωσις μέ την Θεοτόκον καί τον Πρόδρομον. Έπί τής καμάρας, παρά τον 
Α. τοίχον, ή Πεντηκοστή καί δυτικώτερον ή Ά ν ά λ η ψ ι ς. Εις τό έσωράχιον 
τοΰ τόξου στηθάρια Προφητών, έπί τής κλειδός προτομή Βλαχερνιτίσσης, 
εις τά σκέλη τής καμάρας άριστερά ή Γ έ ν ν η σ ι ς, ή Υπαπαντή, τό Γ ε ν έ - 
σιον τής Παναγίας, τά Είσόδια καί δεξιά ή Θεραπεία τοΰ Παρα
λύτου, ή Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή, ή Σαμαρεΐτις, ό Τυφλός. Χαμηλά 
ό "Αγιος Βλάσιος, τό "Οραμα τοΰ αγίου Πέτρου ’Αλεξάν
δρειάς, Μαρτύρια καί Τ ε ρ ά ρ χ η ς.

’Εντός τοΰ κυρίως ναοΰ, κάτω, ολόσωμοι "Αγιοι, υψηλότερα σειρά Μαρ
τυρίων καί σ κ η ν α ί ά π ύ τ ό Συναξάρι των αγίων ’Αναργύρων 
καί από τό δωδεκάορτον. Εις τον Β. τοίχον, παρά τό ιερόν, οί "Α γιοι 
Κοσμάς καί Δαμιανός μετωπικοί, ολόσωμοι. Εις τον Ν. τοίχον τής δυτικής 
κεραίας διαμορφοΰται μέγα τυφλόν τόξον. Έπί τοΰ τυμπάνου του, άριστερά, ήμιεξί- 
τηλοι προσωπογραφίαι των κτιτόρων :

Δέησίς τον δονλον τοϋ Θ(εο)ϋ
μανονσω κ(αι) λαμπρι 

νής

Έπί τοΰ Ν. σκέλους τής καμάρας, ό Δ ε ΐ π ν ο ς, ό Ν ι π τ ή ρ, ή Προσευχή 
εις τ ή ν Γ ε θ σ η μ α ν ή, ή Προδοσία, ό Χριστός κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς υπό 
τοΰ ’Αννα καί τοΰ Καϊάφα, ή Μαστίγωσις, ή κρίσις τοΰ Πι
λάτου, ό Έ μ π α ι γ μ ό ς, ή Ά π ό φ α σ ι ς. Είς τό Β. σκέλος ή όσια Μαρία 
ή Αιγύπτια, σκηναί εκ τής Π. Διαθήκης, Μαρτύρια, καί ανωτέρω ή Άποκα- 
θ ή λ ω σ ι ς, ό Θ ρ ή ν ο ς, ό Ενταφιασμός, ό Λίθος, ή είς "Α δ ο υ Κά
θοδος, τό Μ ή μου απτού, ή έμφάνισις είς τάς Μαρίας, ή αγγε
λία τής Άναστάσεως υπό των Μυροφόρων είς τούς Απο
στόλους, ή Ψηλάφησις. Είς τό έσωράχιον τοΰ Δ. τόξου ή Άμπελος μέ 
προτομάς των ’Αποστόλων. Τό τύμπανον τής Δ. κεραίας κοσμεί έπάνω ή Σταύ- 
ρ ω σ ι ς καί έπειτα Σίμων ό Κυρηναΐος, ό Άναπεσών καί ή Κοί
μησις. Ύπό τον Άναπεσόντα ή κτιτορική έπιγραφή, ύπύ τον Σίμωνα, οί Ά γιοι 
Κωνσταντίνος καί Έ λ έ ν η, κάτω τής Κοιμήσεως ό Αρχάγγελος Μ ι - 
χ α ή λ καί ό "Αγιος Μερκούριος. Είς τήν παράστασιν τοΰ Άναπεσόντος,

1 Δεξιά τοΰ παραθύρου τής άψίδος έχει 
διά μελανού χρώματος ένθύμησις :

1755 άγουστου 16 
εγηνηκαμε άδελ 
φοπητή εγώ παπ(ά) 
γερμανός άπό της

γραφή 5 πετζες καί ο δηακος α
πο τα βερηα και- ο 
αναγνοστης κη 
ο γηανης απο τα 
τζητζηνα και ε 

10 στο ης ενθήμησιν
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αριστερά τοΰ Ίησοΰ, ή Παναγία κρατεί ριπίδιον, δεξιά του ’Άγγελος βαστάζει σταυρόν 
και κάτω είκονίζεται λέων.

4 Σταματήρα'. Τό όνομα τοϋτο φέρει καί τώρα τό όρος εις κλιτόν τοΰ όποιου, 
εντός δάσους ελάτων καί πεύκων, έχει κτισθή ή Μονή. Εις την κορυφήν τοΰ βουνοΰ 
ολόλευκος ό παλαιός ναΐσκος τής Άναλήψεως, ανακαινιστείς από τον τελευταΐον ιερο
μόναχον τοΰ Μοναστηριού μακαρίτην Νικόδημον Γρουμπύν.

5 Κτητόρησα. Κοινώς έλέγετο Χτόρισσα καί άνήκεν, όπως παρατηρεί ό Κου

κούλες, έ. ά. σ. 280 ύποσ. 4, εις τον τέως δήμον Σελλασίας. Έκ τοΰ παλαιοΰ χωρίου 
απομένουν σήμερον τό τοπωνύμιον Χτόριζα καί ερείπια ναοΰ 1 2, παρά τό νεκροταφεΐον 
τοΰ χωρίου τής Λακεδαίμονος Θεολόγος. Ή Κτητόρισσα είχεν ήδη έρειπωθή, όταν 
ό Leake περιώδευσεν εις τον τύπον 3.

7 Κυρίλλου. ’Ασφαλώς πρόκειται διά τον μεγάλον πατριάρχην Κύριλλον τον 
Λούκαριν, άνελΟόντα τό δεύτερον είς τον θρόνον 4 τον Νοέμβριον τοΰ 1620 καί παρα- 
μείναντα μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1623. Ή μνεία του υποδηλώνει ότι ή Μονή ήτο 
έκτοτε σταυροπηγιακή.

— (ί)ν(δικτιών)ος Δ'. Ή ίνδικτιών αναγράφεται όρθώς.
8 δημητρίον τοϋ κακαβά. Διά τον γνωστόν άγιογράφον βλ. καί Α. Ξυγγοιιουαον, 

Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, σ. 194- 195.

9 (1621)

τςιντζινα 3 Λακεδαίμονος, ναός τοΰ αγίου Βλασίου, εντός τοΰ χωρίου. Είς τό εσω
τερικόν τής εκκλησίας, υπέρ τήν μοναδικήν Ν. θύραν, ή επιγραφή, διαστ. 1.04 μ.Χ0.29μ., 
είς μικρογράμματον γραφήν από τοΰ τέ?ιους τοΰ πέμπτου στίχου κ. εξ. (πίν. 23β).

1 Τό σχόλιον, καθώς καί τά αμέσως επόμενα, 
άναφέρεται είς τήν γραπτήν ύπ’ άριθ. 8 επιγραφήν.

2 Τά ερείπια έχουν μήκος 14 περίπου μ. Σώζεται 
τμήμα τής μέσης άψΐδος καί τής κόγχης τής Προθέ- 
σεως. Καί αί δυο είναι ήμικυκλικαί. ’Επί τής πρώ
της διακρίνονται ελάχιστα ίχνη τοιχογραφιών. Ή 
τοιχοδομία άποτελειται έκ λίθων καί πολλών πλίν
θων. Τήν εξωτερικήν πλευράν τής κόγχης τής Προ- 
θέσεως έκόσμει σειρά πλινθοπερικλείστων πωρίνων 
πλακών. Όμοιον διάκοσμον καί οδοντωτήν ταινίαν 
είχε, φαίνεται, καί ή μεσαία άψίς. Τό πλάτος τοΰ 
ναοΰ θά ύπερέβαινε τά 6 μέτρα. Τήν τοποθεσίαν 
παραρρέει ό ποταμός Οίνους (ή Κελεφίνα).

3 William Martin Leake, Travels in the Mo- 
rea, II, London 1830, σ. 521.

4 Βλ. προχείρως I. Κ· ΧΑΣΙΩΤΗ, Μακάριος, Θεό
δωρος καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί (Μελισσουργοί), 
Θεσσαλονίκη 1966, σ. 103. Τήν πλουσίαν βιβλιο
γραφίαν διά τον Λούκαριν βλ. είς τήν μελέτην τοΰ 
φίλου συναδέλφου κ. Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Ή ανέκδο

τος μυστική αλληλογραφία τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως 
πρός τόν Άγγλον πρεσβευτήν εν Κωνσταντινουπόλει 
Sir Thomas Rowe (1625- 1628), Πεπραγμένα τοΰ 
Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Β' 
’Αθήναι 1955, σ. 534, ύποσ. 2, σ. 535,

5 Τό τοπωνύμιον δέν είναι ελληνικόν (βλ. f Κ· Α- 
ΜΑΝΤΟΥ, Γλωσσικά μελετήματα, έν Άθήναις 1964, 
σ. 222). ’Αναφέρεται όμως είς τό παρέμβλητον τμήμα 
χρυσοβούλλου τοΰ ’Ανδρονίκου Β' ΙΙαλαιολόγου 
(St. Binon, L’histoire et la legende de deux 
chrysobulles d’Andronic II en fa.veur de Monem- 
basie, έ. ά.) καί είς άργυρόβουλλον (1407-1443) τοΰ 
Θεοδώρου Β' Παλαιολόγου (Miklosich - Muller, 
Acta et Diplomata 5, 172, 173). Ό Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, 

Σκέψεις, Μαλεβός 1922, άριθ. τεύχ. 19, σ. 4, παρα
τηρεί δτι ή λέξις είς τήν ’Αλβανικήν σημαίνει ακαν
θώδη φρύγανα. Διά τό χωρίον βλ. NIKON I. ΧΡΟΝΗΝ, 
Τά Τσίντξινα, έφημ. Νέα των Τσιντζίνων 15 ’Ιουλίου 
1966, άριθ. φ. 1, σ. 3. Σήμερον έχει μετονομασθή 
είς Πολύδροσον.
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5

+ 'Ανιστορίθη ο θείος, κ(αϊ) πάνσεπτος ναός οϋτος‘ τοϋ αγίου ϊερο 

μαρτνρος Βλασίου’ διά συνδρομής κ(αί) εξόδου τίνος’ 

έν γράμασιν ον λέγω‘ Θ(εό)ς γάρ εΐδεν ο ερευνών καρδί(ας)’

[άς>γ^ε]ρατέυωντος τοϋ θεόφιλεστάτου επισκόπου κνροϋ Δ ι

............... εκ Νανπλοίου' επί έτους' A X Κ Α (ί)ν(δικτιών)ος Δ έν μηνί ϊόυλλΐω

ΙΑ
ου τοϋ κακαβά'.

4-5 ίσως Ζΐήονυσίσυ], 6. ίσως [Διά χειρός εμοΰ δημητρί]ου

1-2 ναός οϋτος' τοϋ άγιον . . . Βλασίου \ Κατ άγραφος, μονόχωρος, ξυλόστεγος 
ναΐσκος, διαστ. 7.87 μ. X 2.66 μ., μέ κτιστόν τέμπλον. Κάτω μίμησις όρθομαρμαρώ- 
σεως, έπειτα σειρά όλοσώμων 'Αγίων, άνωτέρω σ τ η θ ά ρ ι α μεταξύ άνθέων κα'ι 
τέλος σκηναί τοΰ δωδεκαόρτου. Εις τό τέμπλον αριστερά ένθρονος Π α- 
ν α γ ί α, δεξιά ό Χριστός και επάνω τά Ά π ο σ τ ο λ ι κ ά. Οί 'Απόστολοι, οί 
πλαισιοΰντες τό Τρίμορφον, είκονίζονται μέχρι των γονάτων καί χαρακτηρίζονται από 
ζωηράν κίνησιν. Εντός τής άψΐδος, χαμηλά 'I ε ρ ά ρ χ α ι. Έπί τοΰ Α. τοίχου ό 
Ευαγγελισμός καί χαμηλότερον ή ”Α κ ρ α Ταπείνωσις καί ό "Αγιος 
Στέφανος, ολόσωμος εις στάσιν 3/4. Εις τον Β. τοίχον τοΰ ίεροΰ χαμηλά τό 
'Οραμα τοΰ άγιου Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς καί έξαπτέρυγον. 
’Απέναντι ολόσωμοι, μετωπικοί οί "Α γ ι ο ι Κύριλλος καί Σπυρίδων. Έπί 
τής Α. πλευράς τοΰ τέμπλου ομοίως οί "Α γ ι ο ι Ιωάννης ό Έ λ ε ή μ ω ν καί 
Ιάκωβος ό άδελφόθεος καί άνωτέρω στηθάρια έξ ιεραρχών. Τό δωδε- 

κάορτον συνεχίζεται έπί τοΰ Ν. τοίχου τοΰ κυρίως ναοΰ μέ την Γ έ ν ν η σ ι ν καί την 
Υπαπαντήν. Αί άλλαι σκηναί μέχρι τής Βαϊοφόρου είναι κατεστραμμένοι. 
Εις τον Δ. τοίχον ή Σταύρωσις καί παρ’ αυτόν έπί τοΰ Β. ή ε ί ς "Α δ ο υ 
κάθοδος, ή Ά ν ά λ η ψ ι ς, ή Π ε ν τ η κ ο σ τ ή, ή Κ ο ί μ η σ ι ς. ’Ακολουθούν 
σκηναί από την ζωήν καί τό μαρτύριον τοΰ αγίου Βλασίου.

4-5 [άρχιε]ρατένωντος τοϋ θεόφιλεστάτου επισκόπου κϋροϋ Αι.............Παρετη-
ρήθη άνωτέρω ότι ίσως μέχρι τοΰ 1625 έπίσκοπος Βρεστένης ήτο ακόμη ό Παρθένιος 2. 
Άν ούτως είχε τό πράγμα, έδώ πρόκειται δι’αρχιερέα τής έπισκοπής Ρέοντος, τοΰ όποιου 
τό όνομα ήρχιζεν από την συλλαβήν Δι, πιθανοότερον Διονύσιον ή Δημητρών. Ό Βασί

λειον Μυςτακιδης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ΕΕΒΣ 12, 1936, σ. 214, μνημονεύει 
πράγματι Ρεοντος Διονύσιον τό 1641. Οί μεσο?αχβοΰντες χρόνοι δεν έμποδίζουν νά 

ιΌώμεν ότι ό αυτός άρχιεράτευεν άπό τοΰ 1621. Ή επισκοπή Ρέοντος υπάρχει ήδη

1 Ή εκκλησία ύποστάσα ρωγμάς εις τόν Ν. τοί
χον είναι ετοιμόρροπος. “Εχει ανάγκην στερεώσεως.

2 Βλ. άνωτέρω επιγραφήν 7, σχόλιον εις τόν στί
χον 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:22 EEST - 54.161.213.156



158 AE 1967Νικολάου B. Δρανδάκη

τό 1301 To 1622 άναφέρεται ακόμη ώς επισκοπή 1 2. Βραδύτερον προήχθη εις αρχιε
πισκοπήν καί τέλος εις μητρόπολιν 3. Τό σιγίλλιον των 'Αγίων ’Αναργύρων 4 τού 1707 
τοποθετεί την Μονήν «μεταξύ τής αρχιεπισκοπής ρέοντος καί πραστοΰ καί τής επι
σκοπής βρεστένης εγγύς των χωρίων των λεγομένων ντζίντζινα καί βέργια» 5. Τα Βέρ- 
ροια άνήκον είς τήν επισκοπήν Βρεστένης δ. Τά Τσίντζινα κεΐνται μακρότερον τών 
Βερροίων, άνατολικώς τής Μονής, πλησιέστερον προς τήν Πραστόν καί τήν Τσακωνιά. 
Επομένως είναι πολύ πιθανόν ότι ύπήγοντο είς τήν επισκοπήν Ρέοντος. Τούτο συνά
γεται καί έξ ένεπιγράψου πλακός, διαστ. 0.70 μ. X 0.53 μ., έντειχισμένης έξωτερικώς 
υπέρ τήν Ν. θΰραν τού ναού τής Κοιμήσεως τών Τσιντζίνων. Είς τήν δεκαεξάστιχον, 
κεφαλαιογράμματον επιγραφήν, μετά τούς τρεις πρώτους στίχους είς ομηρικήν γλώσ
σαν 7, άναγινώσκονται χαραγμένοι σχεδόν χωρίς ορθογραφικόν λάθος, δωδεκασύλλαβοι 
στίχοι μέ ζευγαρωτήν ομοιοκαταληξίαν :

.....................................................................| + Ό περικαλης καί θείος ναός ούτος \

άνεκαινίσθη καί γέγονε τοιοϋτος \ διά συνόρ^ο]]μ?7ς8 πάντων τών εντοπίων \ 

κόπου και μόχθον εξόδων τε παντοίων | ηγεμονική εγγράφω τε άδεια \ τον τόθ’ 

νπατεύοντος προστάζει θεία | άρχιερατενοντος χάριτι θεία, \ + Ιακώβου 'Ρέοντος 9 

Θ(εο)ϋ προνοία \ δστις υπάρχων αντόχθων τοϋ χωρίου | έσχηματισ(ε) τά μέτρα τον 

κτηρίου \ έπιστατήσας άπ’ αρχής μέχρι τέλους \ λόγοις έργοις χρήμασιν άλλον (sic) 

τον τέλους' \ εν έτει. ,Αως. Μαίου Α'. —

Είς τήν ένεπίγραφον λοιπόν πλάκα μνημονεύεται ώς άρχιερεύς τής περιοχής ό 
Ρέοντος Ιάκωβος.

5..............έκ Ναυπλοίον. Προφανώς αί λέξεις άναφέρονται είς τον επίσκοπον.
’Εκείνος θά ήτο Ναυπλιεύς καί ίσως δι’ αυτό μετεκάλεσε συμπολίτην του άγιογράφον 
νά διακοσμήση τον ναόν. Άξιοπρόσεκτον πάντως ότι κατά τούς χρόνους αυτούς είς τήν 
Λακεδαίμονα εργάζονται έντατικώς άγιογράφοι έκ Ναυπλίου, τό 1620 δ Γεώργιος Μό
σχος (καθολικόν αγίων Τεσσαράκοντα - "Αγιος Νικόλαος Χρυσάφης) καί δ Δημήτριος 
Κακαβάς τό 1621 (Μονή άγιων ’Αναργύρων - "Αγιος Βλάσιος Τσιντζίνων).

1 Άναφέρεται είς τό χρυσόβουλλον τοΰ ’Ανδρο
νίκου Β' ΓΙαλαιολόγου (βλ. καί παρά Miklosich - 

MOeler, Acta et Iliplomata 5, 159). Διά τήν επι
σκοπήν Ρέοντος βλ. Δημ. Χρ. ΔΟΥΚΑΚΗΝ, ’Επι
σκοπή Ρέοντος καί Πραστοΰ, Θεολογία 1, 1923, 
σ. 109 - 112. Ή μελέτη είναι ελλιπής μέ αρκετά 
λάθη. Βλ. αυτόθι καί Μ(εςςηνιας) Μ(εΛΕΤΙΟν), 
σ. 298-299.

2 Δ· ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ’Ανέκδοτα Πατριαρχικά έγ
γραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας (1593- 1793), 
'Ελληνικά 2, 1929, σ. 146 - 148.

3 Ν(ΐΚΟΣ) Α· Β(εης) ΐίρθρ. Ρέοντος καί Πραστοΰ 
είς τό Ε. Λ. Ε.

4 Βλ. ανωτέρω σ. 149 σημ. 1.

5 Αγηςιλ. Γ. ΣγοΥΡΙΤΣΑΣ, Βασσαράς - Βέρροια, 
σ. 127.

6 Βλ. ανωτέρω επιγραφήν ύπ’ άρ. 4.
7 Τά γράμματα δέν έχουν πολύ καλώς χαραχθή 

καί, καθώς ή επιγραφή εύρίσκεται υψηλά, δέν άνα- 
γινώσκονται κάτωθεν δλαι αί λέξεις.

8 Είς τήν επιγραφήν άναγινώσκεται : σννδρμής.
9 Κατά τόν Μ(ΕΣΣΗΝΙΑΣ) Μ(ελετιον), Θεολογία 1, 

1923, σ. 298 ό ’Ιάκωβος, άρχιερεύς Ρέοντος καί 
Πραστοΰ άπό τοΰ 1803 - 1812, ήτο αδελφός τής Μο
νής τών αγίων Τεσσαράκοντα. Τήν διαθήκην του 
έδημοσίευσεν ό αυτός ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣακελααΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ή ιερά Μονή τών Αγίων Τεσσαράκοντα εν Λακε- 
δαίμονι, σ. 75-81.
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(1 τον κακαβά. Εις τάς 10 ’Ιουνίου τοϋ 1621 ό Δημήτριος Κακαβάς είχε περα
τώσει, ώς εϊδομεν, την διακόσμησιν τοϋ καθολικού των αγίων ’Αναργύρων. Μετά 
παρέλευσιν μηνός, εις τάς 11 Ιουλίου, έτελείωσεν, αν όντως είργάσθη ό ίδιος, την 
εργασίαν καί εις τον "Αγιον Βλάσιον τών γειτονικών Τσιντζίνων. Τό διάστημα είναι 
βραχύ. Διά νά βεβαιωθη κανείς άν δ αυτός Κακαβάς1 είργάσΟη καί εις τούς δύο ναούς, 
πρέπει τά συγκρίνη τάς τοιχογραφίας των. ’Από τοΰδε όμως εύσταθεΐ ή ύπόθεσις ότι ό 
Κακαβάς, χωρίζων εις δύο τό συνεργεΐόν του, είχεν αρχίσει παραλλήλως την εργασίαν 
και εις τάς δύο εκκλησίας καί, άψοΰ έτελείωσεν εις την μίαν, ώλοκλήρωσεν απερίσπα
στος τον διάκοσμον καί τής άλλης.

10 (1641)

χρυςλφα Αακεδαίμονος, ναός αγίου Δημητρίου. Εις τον νάρθηκα, έπ'ι τής εσωτε
ρικής πλευράς τοϋ Δ. τοίχου, ύπεράνω νεωτέρου παραθύρου, ή σχεδόν χωρ'ις λάθη γρα
πτή κτιτορική επιγραφή 2 (πίν. 23γ) διαστάσεων 0.287 μ. X 1.17 μ. Ό τελευταίος στί
χος εις γραφήν μικρογράμματον.

1 -{-’Ανηγέρθη έκ βάθρων γης' καί άειστορήθη ό παρών νάρθηξ' τον αγίου καί ένδό

2 ξου μεγάλομάρτυρος Δημητρίου τοϋ μνροβρντου' διά συνδρομής κ(αί) εξόδου

3 τών ένλαβεστάτων ιερέων κ(αί) τών έντιμοτάτων αρχόντων τής πόλεως τάυτης

4 εις ψυχικήν αυτών σωτηρίαν κ(αί) τών άυτ(ών) γονέων ~ έν έτει, /Αω Χω Μω Αω '

ίν(δικτιών)ος ·ϊ·" έν μηνί

1 "Οτι ό Δημήτριος Κακαβάς είχεν αδελφόν άγιο- 
γράφον καί μάλιστα κατά τήν πιθανωτέραν εκδοχήν 
πρεσβύτερον τήν ηλικίαν, φαίνεται έκ τής επιγρα
φής (1593) τοΰ 'Αγίου Νικολάου (ή ώς λέγεται 'Αγίου 
Παντελεήμονος) έπ'ι τοΰ βουνού Νυφίτσα, παρά τό 
χωρίον Κλένια τής Κορινθίας. Τό όνομά του, αν 
άνέγνωσα όρθώς, ήτο Μαρίνος (Ν· Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, 
Ό εις Άρτον Ρεθύμνης ναΐσκος τοΰ αγίου Γεωρ
γίου, Κρητ. Χρον. 11, 1957, σ. 88 υποσημ. 70). Δέν 
ενθυμούμαι όμως νά τόν συνήντησα εις ναόν τής 
Λακωνίας. Άντιθέτως 6 Δημήτριος Κακαβάς διεκό- 
σμησε τό 1625 τόν Άγιον Νικόλαον Άναβρυτής 
(ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ό Λακεδαιμόνιος 
βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθένιος, 
ΕΕΒΣ 12, 1936, σ. 254 καί εϊκ. 2) καί τό 1632 τό 
καθολικόν τής Μονής Γόλας (Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, 
Σχεδίασμα, σ. 194). Είργάσθη λοιπόν αρκετά εις τήν 
Λακεδαίμονα. Πατήρ τών άγιογράφων Μαρίνου καί 
Δημητρίου Κακαβά ίσως ήτο ό Θεοδόσιος Κακαβάς, 
ό διακοσμήσας τό 1564/5 τό σταυρεπίστεγον καθο
λικόν τής ήρειπωμένης Μονής τοΰ Ταξιάρχου, παρά 
τό χωρίον Στεφάνι τής Κορινθίας. Τό μνημεϊον 
έπεσκέφθην κατά περιοδείαν μου τό 1952 καί αντέ
γραψα τήν έξάστιχον, μικρογράμματον, γραπτήν,

κτιτορικήν του έπιγραφήν ευρισκομένην έπί τοΰ κτι
στού τέμπλου, υπέρ τήν πύλην, πρός τόν κυρίως 
ναόν :

1 -J- άνηγέρθη έκ βάθρων γης και ήστοριθι ό θείος και
πάνσεπτος ναός οντος

2 τον πανμεγίστου ταξιάρχου μιχαηλ διά συνδρομής καί
κόπον τοϋ όσιοτάτου έν

3 ίερο μονάχης κυ(ρον) συμεών εις ψυχηκήν σ(ωτη)-
ρι(αν) καί των γοναί(ων) αυτόν'

4 έπί έτους Ζ' Ο Γ' (Ί)ν(δικτιών)ος η μην(ως) Ια
νουάριου ΙΗ'·

5 ή παρούσα τοίνυν Ί'στορία γέγονε παρεμοϋ τοΰ τα
πεινού Θεοδοσίου τον κακαβά καί ζωγράφου

6 δέησις τον δούλου σου (;) Βρετου αμα σνμβίου καί
τ(ών) τέκν(ων) αύτον. :—5

Καί ό Μ· ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Συμβολή στή μελέτη τής 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής, E’Hellenisme contem- 
porain, Άθήναι 29 Μαΐου 1953, σ. 238, παρατηρεί 
ότι ή οικογένεια Κακαβά από τό Ναύπλιον έδωσε 
τρεις γενεάς ζωγράφων.

2 Τήν έπιγραφήν έδημοσίευσε κατά μεταγραφήν, 
ανευ διαστολής τών στίχων, ό κ. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΣΓΟΥ- 
ΡΙΤΣΑΣ, Μαλεβός 1925, άριθ. τεύχ. 49, σ. 387.
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5 [ή παρ]ούσα Ιστορία γέγονεδιά χειρός έμοϋ μανονήλου τον άν.........τ όκτωβρίω.

Σγουρ. : 1 παραλείπει την λ. γης. 4 ΑΧΜΑ ίνδ. 1. 5 δεν αναγινώσκει την σωζομένην
συλλαβήν τής τελευταίας λέξεως.

1 νάρθηξ. 'Αρμός, φανερός κυρίως είς τον Ν. τοίχον, μαρτυρεί δτι ό πρόναος προσ- 
ετέθη μετά την οίκοδομήν τοΰ ναοϋ, άν καί, ως παρατηρεί ό ακαδημαϊκός Α. Ορλανδος, 

ή συχνή παρουσία άρμου είς τούς νάρθηκας τών ναών δεν μαρτυρεί πάντοτε δτι οί νάρ
θηκες κατεσκευάσθησαν άργότερον \ Ό νάρθηξ κοσμείται με τοιχογραφίας καλής τέχνης.

2 Δημητρών. Ό κατάγραφος μεταβυζαντινός ναός είναι σταυροειδής, τρου?ιλαΐος, 
τετράστυλος. Ή Α. κεραία έχει πολύ μήκος. Τοιχογραφίαι κοσμούν καί τούς πεσσούς. 
Τα χρώματα τού γραπτού διακόσμου, άπεσβεσμένα είς τον κυρίως ναόν, ίσως προδί
δουν άλλοίωσιν όψειλομένην είς πυρκαϊάν. Τήν εκκλησίαν δ G. Millet χρονολογεί 
από τού 1641 1 2. Πρόδηλον δτι πρόκειται περί παραδρομής, αφού τότε έκτίσθη κατά 
τήν επιγραφήν δ νάρθηξ. Έκ τών εικόνων τού τέμπλου δ άγιος Χαράλαμπος, 
«δέησις τον δονλον τον Θ(ε)οϋ Χριστόφορον τοϋ Παναγιώτη», φέρει τήν χρονολο
γίαν 1765 3.

Άξιοπρόσεκτον δτι είς χειρόγραφον Νομοκάνονα τού Μανουήλ Μα?ιαξού, τον 
δποΐον αντέγραψε τό 1657 ό Εύρυσθένης ΙΙαρθένιος, είς τό φύλλον 195“ άλλη χειρ τού 
αυτού αίώνος έσημείωσε : «Τό παρόν νόμιμον υπάρχει τής ίεράς μονής τού 'Αγίου 
Αημητρίου εν τή χώρα Χρΰσαφα» 4. Ήτο λοιπόν καθολικόν Μονής 5 δ ναός; Δεν απο
κλείεται νά έγινε μετά τό 1641, επειδή οί ευλαβέστατοι ιερείς καί οί εντιμότατοι άρ
χοντες, οί άναφερόμενοι ώς δαπανήσαντες διά τήν οικοδομήν καί διακόσμησιν τού νάρ- 
θηκος, άνευ ούδεμιάς μνείας μοναχού ή ίερομονάχου, ενδεχόμενον νά υποδηλώνουν δτι 
κατά τό 1641 ό ναός δεν ήτο μοναστηριακός.

3 της πόλεως τάντης. Πόλις ονομάζεται εδώ τό χωρίον Χρύσαφα. ’Αλλαχού, ώς 
π. χ. είς χειρόγραφον γραφέν επί τόπου τό 1653, άποκαλεϊται «ένδοξοτάτη χώρα» 6.

1 Α· ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Παλάτια καί σπίτια τοΰ Μυ- 
στρά, Άθήναι 1937, σ. 20 ΰποσ. 1.

2 G· Millet L’ecole grecque dans l’archite- 
ctnre byzantine, Paris 1916, σ. 201 ύποσ. 4.

3 'Ο Αγησίλαος Σγουριτςας, Χρΰσαφα III, 
Μαλεβός 1925, άριθ. τεΰχ. 50 σ. 400, άνέγνωσε τήν 
χρονολογίαν ώς 1463. 'Ο αυτός, αυτόθι, μνημονεύει 
καί τάς αλλας παλαιάς, ωραίας εικόνας τοΰ ναοΰ. 
Διά τήν εκκλησίαν όμιλεϊ καί εις τό προηγοΰμενον 
(άριθ. 49 σ. 387) καί είς τό επόμενον (άρ. 51 σ. 411) 
τεΰχος τοϋ Μαλεβοΰ.

4 Σπυρ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος τών κωδίκων τών 
έν Άθήναις βιβλιοθηκών πλήν τής ’Εθνικής, Α' 
κιόδικες τής βιβλιοθήκης τής Βουλής, Ν. Έλληνομνή- 
μων 5, 1908, σ. 305, κώδιξ ΰπ’ άριθ. 122.

5 “Η μήπως εδώ μονή = ναός ; Έρευνήσας είς τό 
άρχεΐον τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών δέν άνεΰρον λήμμα, κατά τό όποιον ή λέ- 
ξις μονή σημαίνει ναόν. Ένθυμοΰμαι δμως είς τό

παρά τό Ρέθυμνον τής Κρήτης χωρίον ’Ατσιπόπουλον 
γηραιάν χωρικήν, ή οποία λέγουσα «πάμε στό μονα
στήρι» ένόει τόν ναόν τοΰ χωρίου.

6 Τόν κώδικα ειδον τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1953 είς 
τήν φιλόξενον οικίαν τοΰ κ, Ίωάννου Κόντη είς 
Χρύσαφα. Τό δερματόδετον βιβλίον έκ ραβδωτού 
χάρτου μέ ξΰλινον ήμικατεστραμμένον στάχωμα έχει 
διαστ. 0.205 μ. X 0.145 μ. X 0.05 μ. καί περιλαμ
βάνει Κυριακοδρόμιον. Είς τήν αρχήν τής σ. α' 
αναγιγνώσκεται : «Μάξιμος Ιερομόναχος ο πελοποννή- 
σιος | τοϊς απανταχού εύριακομένοις χριστονύμοις | . . . 
ίερομένοις τε και λαϊκοΐς, έν κνρίω | χαίρειν άεί: e—s »

Είς τό τέλος τής σ. 7 : «■-)- Έν έτει από θεί(ας) 
οΐκονομί(ας) αχνγω : · εν χρνσάφη .'» Σ. 9: «Τον σο- 
φωτάτου και λογιωτάτον μαξίμου Ιερομονάχου \ τοϋ πε- 
λοποννησίου, όμιλίαι εις τάς κυρία | κάς τών Ευαγγε
λίων τοϋ ενιαυτού, πάνν ώφέλι | μαι εις τούς άναγινώ- 
σκοντας : — »

Είς τό τέλος τής τελευταίας σελίδος : «Έτελειώθ(η)
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4 ίν(δικτιών)ος 'Γν? Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1641 ή ίνδικτιών ήτο πράγματι δέκατη.
5 μανονήλον τοϋ αν.............Ή σωζομένη εις τό διάστιχον συντομογραφική κατά-

ληξις πρέπει αρά γε ν’άναγνωσθή ώς -ηνοϋ; "Οταν τον ’Ιούλιον τοΰ 1952 έπεσκέφθην 
διά πρώτην φοράν τον ναόν και έφωτογράφησα την επιγραφήν διεκρίνοντο γράμματα 
τής τελευταίας λέξεως. Τώρα τα περισσότερα έχουν είτε καταπέσει είτε καλυψθή 
δι’ ασβεστοκονιάματος εν τή προσπάθεια των εγχωρίων νά στερεώσουν την έτοι- 
μόρροπον επιγραφήν.

11 (1721)

οιτυλον, ναός1 'Αγίου Νικολάου 2 τής οικογένειας Άλευρά. Έπ'ι τοΰ κτιστού

Χριστιανικά 1 έπιγραφαί Λακωνικής

τέμπλου, υπέρ τά άποστολικά, εις μίαν 
γραπτή επιγραφή (πίν. 24α, β) :

τό παρόν δηά χιρός έμοϋ τοΰ εντε/Μνς και άμαρτωλοϋ, 
δίονυσίον Ιε\ρομονάχου εν τή ενδοξότατη χώρα χρνσάφη' 
κ(α)τ(ά) τό αχνγον \ τής ένσάρκον οικονομίας τον 
σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών:— μηνϊ ίουνίω Κ€Ή \ν(δικτιών)ος 
στV? »

1 ΕΙς τό Οϊτυλον υπάρχουν και άλλοι ναοί δια- 
σώζοντες έπιγραφάς. *Αλλ* επειδή ειχον εις χεΐράς 
μου μόνον μεταγραφήν των καί δεν ήδυνήΟην κατά 
δευτέραν επίσκεψιν νά ελέγξω τήν ακρίβειαν της δέν 
τάς περιέλαβα εις τό κείμενον. Δέν κρίνω όμως 
άσκοπον νά παρατεΰουν εδώ.

α) Ναός τής Κοιμήσεως, άνήκων εις τήν οικογέ
νειαν των Γιατριάνων, γνωστός ώς Μοναστηράκι, 
ευρισκόμενος εντός σπηλαίου παρά τήν οδόν προς τήν 
Τσίπαν. ’Απέναντι τής εισόδου, πλησίον τής παρα- 
στάσεως του αγίου Άνδρέου ή επιγραφή :

+ Δεησις τον δον
λον τον Θ(εο)ϋ ίω(άννον) παπ(ά) άν 
δρεάκι εϊς βοηθιαν 
αυτόν κ(αι) εϊς μνημώ 

5 συνον του πατρός αν 
του άνθίμον ίερομονά 
χου του πρόην ύγονμένον 
κ(αι) άνακενιστοϋ τής άγιας 
μονής ταντης — αψμζ

Ή παράστασις πάλιν του αγίου Γεωργίου είναι :

δεησις τον δούλου τοϋ 
Θ(εο)ν Γέργου (sic) κοντρά 
κι ε [ml ς βοήθειαν 
αυτόν κ(αι) ψνχηκ 

5 ην σωτηρί 
αν

β) Ναός τής Παναγίας έξω τοϋ χωρίου, ξυλόστεγος 
τώρα, διαστ. 5.37 μ. X 2.70 μ., μέ κτιστόν τέμπλον, 
ιδιοκτησία τής οικογένειας Νοβάκου. Εις τήν εκκλη
σίαν ειχον ίδει μεταγενεστέρας τοιχογραφίας καί

σειράν κεφαλαιογράμματος τό πλείστον

υπέρ τήν Δ. Ουράν άνέγνωσα κτιτορικήν επιγραφήν 
έφθαρμένην κατά τό τέλος (διαστ. 0.56 μ. X 0.15 μ.) :

1 -f- ΆνηγερθΙη] έκ βάθρων Γής κέ άνοικωδο/ιηθίη]
κε άνηστορηθ[η] ύ θείος------------

2 κ(α'ι) πάνσεπτος ναός τής ύπερευλογημένης ενδόξου 
Δ εσποίνης ημών Θ(εοτό)κου κ(α'ι) άν[παη]θενοι>

3 Μαρίας τής Παντανάσης' έν τή τοποθεσία Άπερά- 
τες διά σνντρο[μΐ\ς] κώπον, κ(αι) μώχθον τε κ(αί)

εξόδου

4 παρα τοϋ πανοσιοτάτον εν ίερομονάχοις κνροϋ Με
λετίου τό έπίκλην Φωτινός. κ(αι) Ίωανικήου . . .

2 Μονοκάμαρος ναός, διαστ. 8.42 X 3.71 μ., κατά- 
γραφος μέ καλώς διατηρούμενος τοιχογραφίας. Τά 
χρώματά των είναι ζωηρά καί τά διάχωρα, εντός 
των οποίων έγγράφονται αί σκηναί, κανονικά. Εις 
τό μέσον τής καμάρας ό Παντοκράτωρ εντός 
κύκλου εγγεγραμμένου εις τετράγωνον. Εις τάς γω
νίας τοΰ τετραγώνου τά σύμβολα των ευαγ
γελιστών. Πρός Α. τέσσαρες παραστάσεις : αί 
Έξουσίαι, οί Θρόνοι, αί ’Α ρ χ α ί καί αί 
Κυριότητες καί άνατολικώτερον έξ Προφή- 
ται, τρεις εκατέρωθεν τής κλειδός. Πρός Δ. ή Πα
ναγία μεταξύ δύο ’Αγγέλων, απέναντι ό Πρό
δρομος καί έπειτα δέκα Προφήται, διηρημέ- 
νοι είς δύο ϊσας ομάδας. Χαμηλότερα οί 24 Οΐ κ ο ι, 
τό δωδεκάορτον, τό Γ ε ν έ σ ι ο ν καί τά 
Εΐσόδια τής Θεοτόκου, ή Φιλοξενία, 
στηΟάρια έν μέσω άνάοφόρων κλάδων, σκηναί 
Μαρτυρίων, ολόσωμοι "Αγιοι, παραστάσεις 
κολαζομένων. Εϊς τόν Α. τοίχον υψηλά τό 
"Αγιον Μ α ν δ ή λ ι ο ν, χαμηλότερον ή Θυσία 
τοϋ ’Αβραάμ καί οί Τρεις Παϊδες, είς τήν 
κόγχην τής Προύέσεως ή ’Άκρα Ταπείνωσις, 
είς τήν κόγχην τοΰ Διακονικού δ Μελχισεδέκ, 
είς τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδος ένΰρονος Π λ α- 
τυτέρα μεταξύ δύο ’Αγγέλων, ή Μετάλη-
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+ Τό στερέωμα των επί σοϊ πεποίθότων, στερέωσον Κύριε, 

την εκκλλησίαν, ήν έκτήσω τω τιμίω σου αΐματι. ΑΨΚΑ'.

Αύγουστον 10.

Την αυτήν γνωστήν ρήσιν 1 συναντά κάνεις και εις άλλα τέμπλα και μάλιστα 
ξυλόγλυπτα, όπως π. χ. τοΰ καθολικού τής Άργολικής Μονής 'Αγνοΰντος (1713)2 
καί τοΰ ναοΰ των αγίων Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί Νικολάου (1754) εις Μαλευ- 
ριάνικα Ζαρνάτας 3.

12 (1724)

ΧΡΥΣΑΦΑ, έπί κρήνης παλαιάς, έξω τοΰ χωρίου, παρά τήν οδόν ή οποία οδηγεί 
εις ΓΙέρπενην, επιγραφή εγχάρακτος εις μελανήν πλάκα, διαστάσεων 0.54 μ. X 0.60 μ., 
πλαισιουμένην διά πωρολίθων. Ή γραφή είναι κεφα?ιαιογράμματος χωρίς τόνους καί 
πνεύματα ' (πίν. 25α).

+ 1724 Σ[ε]πτεβρίου 18 

Τό παρόν καμάρι έγινε διά 

σιδρομής κώπου τε κ(αι) έξό 

δου τοΰ κνρι Γιανάκη Δώ 

5 ξα κ(αι) κνρι Θανάσι κ(αι) Αάν[[η]]

Κακονρι κ(αι) τό) έκτισαι ό μαστροδι 

μίτρι Άτονάκι κ(αι) Γιάνι Κατίλι κ(αί) ΓΙΑΝ.

ΙΑ έδοσε ώ κιρ Γιαν . . . ΑΡΙΦΙ 

ΞΑC γρόσια 18 για ψιχικι σοτιρί(α).

2 καμάρι. Δεξαμενή ΰδατος έχουσα στέγην έκ καμάρας, κρήνη. Τήν λέξιν συνηντή- 
σαμεν καί εις τήν επιγραφήν τής κρήνης τοΰ Μοναστηριού τών αγίων Αναργύρων 5.

ψις-Μετάδοσις καί οί, λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ΰ ν τ ε ς 
Ί ε ρ ά ρ χ α ι. Εις τήν όπισθίαν πλευράν τοΰ τέμπλου 
οί "Αγιοι Ρωμανός καί Στέφανος καί 
παρ’ αυτό έπί τοΰ Β. τοίχου τοΰ κυρίως ναοΰ ό 
"Αγιος Νικόλαος, τοιχογραφία έπεσκευασμένη. 
Ύπ’αύτήν, μεταξύ τών ποδών τοΰ αγίου, αναγράφεται:

1 δέησις τοΰ δούλου τον Θ(εο)ϋ παπά Γεωργίου
2 διοκτίτου καί τον τέκνων εις βοηθιαν
3 αντ(ών) κ(αί) εις ψυχικήν σωτιρίαν εν ετι 18.1

Δεκεμβρίου 5.
’Αριστερά :

1 κ(αί) διά τής Δεξιάς
2 ’Αντωνίου Π(;) — Ραζέλου
3 δ εκ οιτιλ(ου)

1 Αποτελεί ολόκληρον τήν Καταβασίαν τής 
Γ' ’Ωδής τοΰ Όρδρου τής 'Υπαπαντής. Βλ. καί 
Ε. ΣΤΙΚΑΝ, Ή έν Άργολίδι Μονή Αγνοΰντος, Χα- 
ριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον τ. Β', Άδήναι 1966, 
σ. 318.

2 Ε. Στικας, αυτόθι.
3 Σ. Β· ΚΟΥΓΕΑΣ, Τρεις κτητορικαί έπιγραφαί 

έκ Ζαρνάτας, Χαριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον Γ', 
Άθήναι 1966, σ. 249.

4 Δι’ αυτό καί κατά τήν μεταγραφήν έθεσα τούς 
τόνους καί τά πνεύματα. Τό αυτό συνέβη ανωτέρω 
καί μέ τήν επιγραφήν τής κρήνης τών άγιων ’Αναρ
γύρων (σ. 152 σημ. 3).

5 Βλ. ανωτέρω σ. 152 σημ. 3.
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Έπ'ι τής προσύψεώς της ή δεξαμενή έχει δύο τυφλά τόξα. Ή επιγραφή είναι έντειχι- 
σμένη εις τό τύμπανον τοΰ αριστερού. Τό άλλο τόξον είναι ύψηλότερον.

4-5 Γιανάκη Δώξα. Πιθανότατα ό ενταύθα μνημονευόμενος άνήκεν εις την 
παλαιάν εκ Μυστρά οικογένειαν Δόξα, γνωστήν έξ εγγράφων τού 17ου, 18ου καί 
19ου αι.1 Είς ευχαριστήριον επιστολήν (24 ’Ιουνίου 1730) προς τον Φουρμόν τού 
Λακεδαιμόνιας Παρθενίου Καλημέρη καί 24 προκρίτων τού Μυστρά υπογράφουν καί 
οί Ήλίας, Μπενιζέλος, Εμμανουήλ καί Μανώλος Δόξας 2. Επιφανέστερος όλων ήτο
ό «σοφολογιότατος καί εν ίατροΐς άριστος___ σινιόρ δοτώρ Ήλίας Δόξας», ηγετική
πολιτική προσωπικότης τού τόπου 3, γνωστός παλαιότερον έξ επιγράμματος καί εκ τής 
αλληλογραφίας του προς τον Μιχαήλ Fourmont ι·

6 Κακούρί. Ή λέξις ώς έποίνυμον (Κακούρης) ακούεται καί σήμερον.
6-7 ό μαστροδιμίτρι Άτονάκι κ(αί) Γιάνι Κατίλι. Προφανώς πρέπει διορθού- 

μενα καί συμπληρούμενα ν’ άναγνωσθούν : ό μαστρο - Δημήτρη[ς] Δ4[ν]τωνάκη[ς] 
κ(αι) Γιάννη[ς\ /ία[ν;]τήλη[ς\. Τάς λέξεις Άντωνάκης καί Καντήλης (Καντηλάκης) ώς 
επώνυμα γνωρίζω έκ τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος Ρεθύμνου.

Είς τήν άκραίαν λέξιν τού 7ου στίχου ώς τελευταΐον γράμμα φαίνεται τι όμοιάζον 
προς μικρόν έ ψιλόν.

8 ’Ίσως πρέπει νά συμπληρωθή : Γιαν[άχι].

13 (1728)

ΝΤΟΡΙΖΑ Λακεδαίμονος, ναός άγιου Γεωργίου. Ή δεκάστιχος γραπτή κτητορική 
επιγραφή (διαστ. 0.85 μ. X 0.57 μ.) υπέρ τήν Β. θύραν (πίν. 25β). Ό δέκατος στίχος 
έχει πυκνά γραφή με πολύ λεπτά γράμματα :

+ Ανηγέρθει εκ βάθρων γης και ηκοδομηθη. και άν[ιστ]ο 

ρήθει ούτος ό θείος, και πάνσεπτος ναώς' τον άγιον εν 

δόξον, μεγάλομαρτϋρος Γεώργιον τον τροπαιωφόρον διά ε 

ξόδον, και κόπον πολον και συνδρομής, καί δαπάνης παρα 

5 των ευλαβέστατων ιερέων καί ένδοξοτάτων αρχόντων καί

1 Σωκρ. Β. ΚΟΥΓΕΑΣ, 'Ο ιατρός τοΰ Μυστρά 
Ήλίας Δόξας, Πελοποννησιακά 3 - 4, 1958- 1959,
σ. 326-342, Ιδία σ. 329, 330, 331, 334. 'Ο αυτός, 
Ήλίας Δόξας ό Σπαρτιάτης, ό λόγιος Ιατρός τοΰ 
Μυστρά κατά τόν 18ον αΐ., περιοδ. Λακωνικά 1, 
τεϋχ. 3, Μάιος - ’Ιούνιος 1964, σ. 83, 84. Λ. ΚΑΝΕΛ- 
ΛΑΚΟΣ, Ή οικογένεια Δόξα τής Σπάρτης, Λακω
νικά 1, τεϋχ. 4, ’Ιούλιος-Αύγουστος 1964, σ. 127, 128.

Τό έπώνυμον Δόξα άπαντα και εις τήν Ζάκυνθον. 
’Έψερεν αυτό ό αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας καί Παρο- 
ναξίας (1661) ’Ιωσήφ (Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Κατάλογος 
τής Συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 13, 1937, 
σ. 237), προστάτης τής Μονής Παναγίας τής Άνα-

φωνήτριας Ζακύνθου, συγγραφεύς τοΰ κώδικος αυτής 
(1672) καί ήγούμενος τοΰ 'Αγίου Άνδρέου είς τό 
Μεσοβούνι Ζακύνθου (ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Ναοί καί 
Μονές στή Ζάκυνθο, σ. 33, 34, 93).

2 Σ. Β. ΚΟΥΡΕΑΣ, Ό ιατρός τοΰ Μυστρά Ήλίας 
Δόξας, έ. ά. σ. 330.

3 Βλ. καί Κ- Δ- Μερτζιον, Πότε καί πώς έπε- 
σεν ή Μάνη είς χεϊρας των Τούρκων τό 1715, Πελο- 
ποννησιακά 3 - 4, 1958 - 1959, σ. 276-287.

4 Δ· ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ’Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρ
μόν, ΗΜΕ 1932, σ. 120- 125 καί ιδία σ. 122 ύποσ. 1. 
Ό αυτός ’Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν Β', 
ΗΜΕ 1935, 241 ύποσ. 3.
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προέ~[ώ\ν καί τον κοινού λαόν' της περιφνμ[ον] χωρ(ας)' Ντώ 

ρυζας' εις μνημόσννον παντοτινόν αυτών και ψυχή 

κήν αντών σωτηρί(αν)’ καί των γωνε(ων) αυτών αμήν 

εν ετει· από Χ(ριστο)ν' ΑΨ Κ Η' εν μηνι· Ίοννιω ΚΒ·

10 Δια χειρος ε[μ]ου Ιωσήφ, ιερομόναχον, από τα δρια Λακονικης.

ήτι Μανΐης’ έ[ [κ] | κόμης Νομητζή ’■ τ

3 Επ. Γεώργιον.

2-3 ναώς’ τον αγίου.... Γεωργίου. Κατάγραφος, μονοκάμαρος ναός διαστά
σεων 11.63 μ. X 3.5.7 μ. Μεταξύ των τοιχογραφιών του ολόσωμοι άγιοι, 
ό ’Ακάθιστος ύμνος, μαρτύρια τοϋ άγιου Γεωργίου. Εις τον 
πόδα τής άγιας τραπέζης δικέφαλος.

6-7 τής περιφνμ[ου] χοορ(ας)’ Ντώρυζας \ Προφανώς ό χαρακτηρισμός οφεί

λεται εις υπερβολήν. Τό δροσερόν, ορεινόν χωρίον με την αρκετά άφθονον βλάστησιν, 
τό ευρισκόμενον είς τάς υπώρειας τοϋ Ταΰγετου, είναι μικρόν. Σήμερον χρησιμεύει ως 
θερινή διαμονή κατοίκων τοϋ χωρίου Παληοπαναγιά Λακεδαίμονος.

10 Μανΐης. Μάλλον έχει γραφή κατά λάθος αντί Μαΐνης.
—έ[[κ]1 κόμης Νομητζή. Άπό την Νομιτζή τής Μεσσηνιακής Μάνης προήρχετο 

καί άλλος άγιογράφος, τον όποιον θά συναντήσωμεν κατωτέρω είς την ύπ’ άρ. 17 
επιγραφήν.

14 (1739)

περπενη (σήμερον Καλλονή) Λακεδαίμονος, ναός τών Είσοδίων, εντός τού χω
ρίου. Υπέρ την τοξωτήν Ν. πύλην επικοινωνίας ναού καί νάρθηκος, εντός τοΰ κυρίως 
ναοΰ ή γραπτή κτιτορική επιγραφή. Καθώς περιβάλλει τό τόξον τής θύρας, έχει μεγα- 
λύτερον ΰι|ιος 0.70 μ. καί πλάτος 0.86 μ. (πίν. 26α).

Ανιστορίθει ό θειος............... [πάνσ]επτος ναός τής νπερα

γίας Δ εσποίνης ήμον..................[κ] αί ανπαρθένου Μαρίας τον

Εισοδήον δηα σινδρομ[τ\ς] .... [εξ]όδου κ(αί) κοπου πολον παρα τ(όν)

ευλαβεστάτον ίερέον κ..................τατον άρχώντον κ(αί) τον επι

5 λήπον χριστηανών τ(ών) κ.......................εν τη χώρα ταυτη' έν ειμέ

ρες τοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου]..........κυρίου 'Ιόάσαφ εκ κόμης Πραστον

κ(αί) παπά κυρ Παναγιότη Νίκα'.............αυτόν οικονόμου καί παπά κυρ

Παναγιότη· Λονιων έπιτροπ.................... του κυρ Αναγνόστη Μακρί’ κ(αΐ) Πανα 1

1 Τό όνομα Δώριζα άπαντα εις την Ζάκυνθον ώς έπίθετον (ό Δόριζας) τό 1524, 1644, ΝτίΝΟΣ ΚΟΝΟ- 
ΜΟΣ, ε. ά. σ. 11.
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γιότη Νίκα' καί ΙΊαναγωτάκν' Π.............ονά' γέγονεν δέ ή παρόν δία

10 ψυχηκήν τους* σωτηρίαν............. [γον]εον [α]ντών επί έτους —
ΑΨΛΘω

Δια χηρός' εμοϋ' καί ’Ιουνίου κ'.

αμαρτολον’ Ίωάννου 

παίδηότη εκ κόμης 

καριτενας 

15 καί μηχαλα 

κν τον αντα 

δελφου μου

Δυνάμεθ-α νά συμπληοώσωμεν τούς στίχους: 1 [ούτος καί]. 2 [Θεοτόκου], ο [τε καί]'
4 κ[αί των τίμιο]τατον. 5 κ[ατοικοΰντων]. 6 [Βρεστέ(νης)]. 8 έπιτροπ[εύοντος- καί]. 10 [και των]

1-3 ναός.... τον Είσοδήον. Τετρακιόνιος, τρίκογχος, σταυροειδής με τροϋλ- 
λον και νάρθηκα, συνολικοί μήκους 15.30 μ. και πλάτους 7.82 μ. Αί κόγχαι έξωτε- 
ρικώς είναι ήμιεξάγωνοι. Τα ανατολικά πλάγια διαμερίσματα καλύπτουν καμάραι κα'ι 
τα δυτικά ασπίδες. Ό Β. καί ό Ν. χορός έχουν από εν μικρόν, στενόν παράθυρον καί 
ό τροϋλλος όκτοό, ετι στενότερα. Έπί τοϋ δαπέδου ώς ομφάλιον πλάξ με τον δικέφαλον 
αετόν. Ή εκκλησία είναι κατάγραφος. Μεταξύ των ιεραρχών τοϋ ίεροΰ οί "Α γιοι 
Τριφύλλιος1 καί Λάζαρος1 2.

Εις την αγίαν τράπεζαν φυλάσσεται τό ώραΐον, μαρμάρινον, διάτρητον βυζαν
τινόν θωράκων (διαστ. 0.90 μ. X 0.68 μ.) με τά δύο άντωπά παγοόνια 3, τό όποιον

1 Ό άγιος Τριφύλλιος εορτάζεται την 1311ν ’Ιου
νίου καί ήτο επίσκοπος εις την Λευκιοσίαν τής Κύ
πρου κατά τόν 4ον αί. Francois Ηαι.κιν, Biblio
theca Hagiographica graeca, III, Supplement, 
Bruxelles 1957, σ. 78.

2 Ό φίλος τοΰ Χριστού Λάζαρος είκονίζεται 
ώς Ιεράρχης εις τήν Παναγίαν τοϋ Άράκου των 
Λαγουδερών τής Κύπρου (1192), A. PapagEorghiou, 
Masterpieces of the Byzantine Art of Cyprus 
(Nicosia 1965), πίν. XXIV, 2. "Οπως παρατηρεί ό 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (αυτόθι σ. 24), κατ’ άρχαίαν παρά- 
δοσιν ό άγιος Λάζαρος έγινεν επίσκοπος εις τό Κί- 
τιον τής Κύπρου.

3 Νομίζω πολύ πιθανόν ότι τό θωράκιον προέρ
χεται έκ τοΰ προχείρως έπεσκευασμένου, ξυλοστέγου 
τώρα καί άλλοτε ’ίσως σταυροειδούς βυζαντινού ναού 
τοΰ αγίου Νικολάου, ό όποιος κεΐται έξω καί Β. 
τής Πέρπενης. ’Έχει διαστάσεις 8.95 μ. X 7 μ. 
Δι’ αυτόν γράφει ό G· Μιι,ι,ετ, L’ ecole grecque 
dans l’architecture byzantine, σ. 57, ύποσ. 6, ότι 
τόν συναντά κανείς «sur le chemin de Chrysapha 
a Geraki. Le bas des inurs seul subsiste, ainsi

que quelques marbres photographies par M. Lau
rent». Κατά τήν παράδοσιν ήτο καθολικόν Μονής. 
Τό μνημεΐον έπεσκέφθην κατά τό έτος 1953. ’Εντός 
τοϋ κυρίως ναού σώζονται δύο κίονες έπί υψηλής 
κτιστής βάσεως. Άντιστοίχως πρός αυτούς ό Δ. τοί
χος έχει δύο παραστάδας. Τό τέμπλον τώρα είναι 
κτιστόν. Άρχικώς όμως ήτο μαρμάρινον, όπως δει
κνύει σωζομένη κατά χώραν ή Β. παραστάς τής πύ
λης τοΰ ίεροΰ. Άποτελεΐται έκ τετραπλεύρου κάτω 
πεσσίσκου, ό όποιος διακοσμείται εις τήν πρόσοψιν 
μέ γλυπτόν πλέγμα, ύπενθυμίζον πλεξίδα, καί ανω
τέρω έκ συμφύτου θρυμματισμένου κιονίσκου, ό 
όποιος έχει μορφήν δέσμης ράβδων. Σοιζεται εις τήν 
θέσιν του καί ό Β. σταθμός τοΰ βημοθύρου, άποκο- 
ρυφούμενος εις γλυπτήν χεϊρα σφίγγουσαν ράβδον. 
Ώς Ν. παραστάς τής σημερινής πύλης έχρησιμοποιήΰη 
αρχιτεκτονικόν μέλος μέ διαφορετικόν διάκοσμον. Εις 
τό τέμπλον έχει έντειχισθή καί κιονόκρανον κιονί
σκου. Ώς σταθμοί τής έξωθύρας, άνοιγομένης εις τόν 
Δ. τοίχον, χρησιμεύουν τεμάχια κοσμήτου, έχοντα διά
φορον έκαστον διάκοσμον, καί ώς άνώφλιον τμήμα 
έπιτυμβίου στήλης ρωμαϊκών χρόνων μέ τά γράμματα
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έχει δημοσιεύσει ό σεβασμιώτατος Κυθήρων κ. Μελέτιος Γαλανοπουλος

6 Ίόάσαφ. Αναμφίβολος πρόκειται διά τον επίσκοπον Βρεσθένης Ίωάσαφ, 
όστις είχε κατά τον Φ. Κουκουλεν την έδραν του από τοΰ 1725 μέχρι τοΰ Μαρτίου 
τοϋ 1743 εις «την χώραν Χρύσαφαν 2». Ή επιγραφή παρέχει την πληροφορίαν ότι 
κατήγετο εκ ΤΙραστοϋ.

— Πραστού. Διά το τοπωνύμιον βλ. καί Κ. Ρωμαιον, ’Αρχαία τοπωνύμια τής 
Τσακωνιάς, Χρονικά τών Τσακώνων 1, 1956, σ. 8. Διά τά μνημεία τής περιοχής 
βλ. τό σύντομον άρθρον τοΰ ακαδημαϊκού Α. Ξυγγοπουλου, Τά παλαιά μνημεία τής 
περιοχής Πραστοΰ, έ. ά. 2, 1960, σ. 12-14.

7 Νίκα. Τό έπώνυμον ακούεται καί σήμερον εις την Πέρπενην.
8 Λονμου. Βλ. καί κατωτέρω την ύπ’άρ. 16 επιγραφήν.
12-17 Ίωάννον παώηότη εκ κόμης καριτενας καί μηχαλακυ τον ανταδελ

φού μου. Έκ τής οικογένειας Πεδιώτη είναι γνωστοί οί αδελφοί άγιογράφοι Πέτρος 
καί Μιχαήλ 3. Ενταύθα έχομεν άλλον Πεδιώτην ζωγράφον, τον Τωάννην, ό όποιος 
διακοσμεί τό 1739 τον ναόν βοηθούμενος υπό τού αδελφού του Μιχαλάκη. Δυσπαρά- 
δεκτον ό Μιχαλάκης νά ταυτίζεται προς τον Μιχαήλ, ό όποιος άπηρτισμένος ήδη ζω
γράφος διεκόσμησε μόνος διά τοιχογραφιών τό 1713 τον "Αγιον Γεώργιον τών Μπου- 
ριάνων 4 καί τό 1714 την Μονήν Ρεκίτσας 5. Μετά πάροδον 25 ετών, τό 1739, δεν 
είναι εΰκολον νά δεχθώμεν ότι είργάσθη εις τήν Πέρπενην ώς βοηθός τού Τωάννου, 
καί αν ακόμη ήτο αδελφός του. Έπειτα ό Μιχαήλ εις τάς έπιγραφάς τών μνημονευ- 
θέντων ανωτέρω ναών ονομάζει εαυτόν Κρήτα °. Άντιθέτως ό ’Ιωάννης σημειώνει 
έδώ ότι κατήγετο «εκ κόμης καριτενας» (πίν. 26β). Νά δεχθώμεν ότι πρόκειται διά 
δευτέραν γενεάν τής αυτής οικογένειας, διά τέκνα ίσως τού Πέτρου Πεδιώτη, τά όποια 
έγεννήθησαν άπό τον Κρητικόν πατέρα εις τήν Καρύταιναν τοΰ Μορέως, όπου εκείνος 
θά εΐχεν έγκατασταθή ; Εις τήν διαλεύκανσιν τού προβλήματος πιθανόν νά συμβάλη

. . . oc XAIRE. Τό δάπεδον τοΰ ναοΰ καλύπτουν μεγά- 
λαι μαρμάρινοι πλάκες. Μίαν έξ αυτών περιβάλλει 
ψηφιδωτή, διακοσμητική ταινία. Παρομοία υπάρχει 
πρό τοΰ ίεροΰ μέ σειράν ενθέτων μαρμάρινων δίσκων. 
Τό ομφάλιον, έκ μαρμάρου καί ψηφιδωτού, παρουσιά
ζει τό σχήμα τό λεγόμενον πένταρτον. ’Εντός τοΰ ίε
ροΰ καί μάλιστα εις τήν μέσην αψίδα καί επί τοΰ 
Ν. τοίχου λείψανα παλαιών τοιχογραφιών. Εις τό Α. 
σκέλος τοΰ τόξου επικοινωνίας μέ τήν Πρόθεσιν 
"Α γιος. ’Εντύπωσιν προξενεί τό πράσινον χρώμα 
τής κόμης του.

1 ΜΕΛΕΤΙΟΣ Γαλανοπουλος, Βίος, πολιτεία, 
εικονογραφία . . . Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, έν Ά- 
ΰήναις 1933, εΐκ. 5.

2 Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Αί έν τφ πρψην Δήμφ Οϊνοΰν- 
τος Μοναί, Μαλεβός 1924, άριθ. τεύχ. 43 σ. 316.

Διά τόν Ίωάσαφ βλ. καί ΤΑΣΟΝ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΝ, 
Κατάλογος τών έν τώ Ίστορικώ ’Αρχεία) Σπάρτης 
χειρογράφων κωδίκων καί λοιπών έγγράφων, Άθηνά 
56, 1952, σ. 35.

3 Τήν σχετικήν δι’ αυτούς βιβλιογραφίαν βλ. εις 
τήν μελέτην τοΰ φίλου συναδέλφου κ. X. ΜΠΟΥΡΑ, 
Ρεκίτσα, Πελοποννησιακά 5, 1962, σ. 291 ύποσ. 1 
καί σ. 292 ύποσ. 4.

4 Παν. ΠαπαχριςτΟΠΟΥΛΟΣ, Ό ναός τοΰ αγίου 
Γεωργίου Μπουριάνων, περιοδ. Φιλιατρά, έτος 4ον, 
τεϋχ. 14, ’Ιανουάριος 1960, σ. 21.

5 X. Μπουρας, έ. ά. σ. 293.
6 'Ωσαύτως καί ό Πέτρος Πεδιώτης εις τήν έπι- 

γραφήν (1705) τής παλαιάς Μονής τής Παναγίας εις τό 
Καλάμι Γορτυνίας, παρά τήν Καρύταιναν, Ν· ΜΟΥ- 

ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή άρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί 
τών μοναστηρίων τής Γορτυνίας, έν Άθήναις 1956, 
σ. 202. Είναι αυθαίρετον νά ύποθέσωμεν ότι οί 
ζωγράφοι Πέτρος καί Μιχαήλ Πεδιώται δεν ήσαν 
Κρητικοί, αλλά προσέθετον, ώς ό «οπωσδήποτε Χιώ- 
της» ’Αντώνιος Δομέστιχος Κυνηγός τό έπίθετον 
Κρής «πού πρέπει νά σημαίνει καλός ζωγράφος» 
(Μ· ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Συμβολή στή μελέτη τής μετα
βυζαντινής ζωγραφικής, 1/ Hellenisrae contempo- 
rain, Άθήναι 1953, σ. 239).
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ή σύγκρισις τοιχογραφιών τοϋ Μιχαήλ Πεδιώτη καί τοϋ ναοϋ τής Πέρπενης. Ή παρα
βολή τής μορφής τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου (πίν. 27α) τής Πέρπενης προς τήν παράσιασιν 
τοΰ αύτοΰ 'Αγίου τής Ρεκίτσας, τήν δημοσιευομένην υπό τοΰ κ. X. Μπουρα 1 δεν προ
δίδει τήν αυτήν χεΐρα. ’Άλλην όμως φωτογραφίαν εκ των τοιχογραφιών τής Πέρπενης 
δεν διαίίέτω καί ή παραβολή τών μορφών ενός μόνον αγίου δεν αρκεί.

15 (1746)

αρεοιιολις ή ναός αγίου Ίωάννου τών Μαυρομιχαλαίων. Υπέρ τήν Ν. ΰύραν, 
έσωτερικώς, σύντομος γραπτή επιγραφή εις μελανήν μικρογράμματον γραφήν επί 
λευκοΰ εδάφους. Αί διαστάσεις τής επιγραφής μετά τοΰ κίτρινου πλαισίου της είναι
0.67 μ. X 0.09 μ.

1 'ΑΓωγραφί^η ό Θείος κ(αΐ) Ιερός ναός εν σωτηρίω ετει μετά χριστόν

2 ΑΨΜ’Τ' = 1746

1 Ιερός ναός. Μεγάλη, κατάγραφος, μονόχωρος, καμαροσκεπής εκκλησία. Τά προς 
Δυσμάς δύο τρίτα τής στέγης είχον καταρρεύσει καί άνεστηλώθησαν ύπό τής ’Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας3. Τό τέμπλον είναι κτιστόν καί τό δάπεδον καλύπτουν πλάκες. 
Έπί τοΰ τοίχου, 5 οποίος αποτελεί τήν βάσιν τής άγιας τραπέζης, έχει ζωγραφηθή 
ό ’Ιωνάς έκβραζόμενος ύπό τοΰ κήτους. Εις τον Β. τοίχον τοΰ ίεροΰ παρά τήν ΒΑ. 
γωνίαν, ή παράστασις «Άναπεσών έ κ υ μ ί 0 η ώ ς λαιον». Ό Ιησοΰς εις 
παιδικήν ηλικίαν έχει άνακλιθή έπί τής ράχεως καίίημένου λέοντος. Όπίσω του κινεί τι 
προς αερισμόν όρθια ή Παναγία.

Χαμηλά, εις τον Β. τοίχον τοΰ κυρίως ναοΰ μεταξύ τών κατενώπιον όλοσώμων 
Αγίων Κυριακής καί Παρασκευής — ή τελευταία κρατεί εις τήν αριστε
ρόν χεΐρα τήν άποκοπεΐσαν κεφαλήν της — έπί τοΰ κυανού μελανωποΰ έδάφους διά 
λευκών γραμμάτων ή άφιερωτική επιγραφή (πίν. 27β) :

Δέησΐ]ς τ(ής) \ δούλης τοϋ \ θεοϋ ζαχά \ ρος καπε \ τανήτζας |

'Υπό τάς Άγιας διακρίνονται σκηναί κολαζομένων, μεταξύ τών οποίων «ό μηλίο-

1 X. ΜπΟΥΡΑΣ, έ. ά. πίν. Ζ1 2.
2 Εις τήν ’Αρεόπολιν υπάρχουν καί φορηταί με

ταγενέστερα!,, ένδιαφέρουσαι εικόνες. Ούτως εις τόν 
ναόν τών Ταξιαρχών (βλ. δι' αυτόν R. Traquair, 

Laconia, The Churches of Western Mani, BSA 
15, 1908-9, σ. 204-207, είκ. 3», 7, 8, πίν. XV») 
αί δεσποτικαί εικόνες παρουσιάζουν λεπτήν εργα
σίαν, ό ένθρονος Παντοκράτωρ μέ τήν αρχιε
ρατικήν περιβολήν καί ή ένθρονος Βρεφοκρα

τ ο ΰ σ α, Χειρ Ίωάννου. ΤΙ. Μ. ΑΩΙζ'. Εις τήν εικόνα 
τών Ταξιαρχών άναγινώσκεται : .Χειρ Δη μητριού 
Καρβελά καί εις τήν εικόνα τοΰ Προδρόμου :

ΛΩΐτ | χειρ Ίωάννου \ Π. Μ.
Τόν τελευταΐον ζωγράφον συναντώμεν καί εις ει

κόνας άλλου ναοΰ τής Άρεοπόλεως, τοΰ αγίου Νικο
λάου. Ούτως ό Χριστός Μ έ γ α ς Ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς 
τοΰ τέμπλου του φέρει τήν υπογραφήν : χειρ Ίωάν- 

νον. Π. Μ. | ΛΩΚμ. Έκ τής ιδίας χειρός φαίνεται 
νά έγιναν ό "Αγιος Νικόλαος τοΰ τέμπλον τό 
αωιε' καί 7) Βρεφοκρατοΰσα τό αωκστ'.

3 Βλ. Ν· Β· Δρανδακην, Στερέωσις βυζαντινών 
μνημείων Λακωνίας, ΑΔ 20, 1965, Χρονικά Β', 1 
σ. 183, πίν. 163β - 165β. Σχέδια τοΰ ναοϋ βλ. αυ
τόθι σ. 182.
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νάς». Δυτικώτερον, μεταξύ των 'Αγίων Αικατερίνης και Βαρβάρας άνα- 
γινώσκεται (πίν. 27γ) :

Δέησης τον | δούλου τον θεοϋ | μηχαλη Γιανα | κη μαύρο μη | χαλάκη.

Όμοια τετράστιχος επιγραφή, κατεστραμμένη εις τούς δυο πρώτους στίχους, 
υπήρχε δυτικώτερον μεταξύ των 'Αγίων Βαρβάρας και Μ α ρ ί ν η ς. Εις τον 
Ν. τοίχον μεταξύ των 'Αγίων ’Αντωνίου καί ’Αθανασίου:

ΔειισΗς | Τον Δουλου \ Του [Θ(εο)υ] κουρά | [κη;] μαχαλά \ κπ [μ«υρ]ο/ιι |

χα[λάκ\Η |

’Αριστερά τού 'Αγίου ’Αθανασίου, παρά την Ν. θΰραν (πίν. 27δ) :

Δειισίις τον | δούλου τον Θ(εο)ν \ πίέρον κα \ πετανά | κιι. |

16 (1755)

περπενη (Καλλονή), είς αρκετήν άπόστασιν έξω τού χωρίου, παρά τον έρημον 
συνοικισμόν Σανέΐκα, ναός τού αγίου Βασιλείου. Υπέρ την θύραν, άνοιγομένην είς 
τον Ν. τοίχον, ή γραπτή κτιτορική επιγραφή, διαστ. 0.435 μ. X 0.805 μ. Έχει αρκετά 
συντακτικά καί πολλά ορθογραφικά λάθη. Τά γράμματα είναι μεγάλα, κεφαλαία, 
λεπτά. Ενιαχού παρεμβάλλονται καί μικρά. Μέ μικρά γράμματα έχουν γραφή ό 90? καί 
ό 10ος στίχος (πίν. 28α) :

1 Άνιστοριόθη' ό θείως οϋτος κ(αΐ) πάΐ’σε^[π] ]τος ναός· τον [[»]] σεϊ
2 ου πατρος είμών Βασίλειον τον μεγάλου, άρχειεπι

3 σ(πησ)κόπου Κ(αι)σαρίας' διά συνδρομής' κ(αί) εξόδου κ(αί) κόπου πολ

4 [οΰ] παρά τον έυλαβεστάτου ίε(ρ)ν' κ(αί) τ(όν) τημοιωτάτ(ον) άρχό[ν]τ(ον)
κ(αί) τον επί

5 λιπον χριστηανόν τ(όν) κατηκονντων εν τη χόρα ταντη' έν [ι]

6 μέρες' τον θεοφιλεστάτον έποισκόπον κυ(ρίου) κυρίου Ιερεμ,ήου' έν κόμι

7 ς Μελιγον. κ(αί) παπά κυρ Άνδρέου Λονμον έπειτροπέβωντος τον Κ .

8 . AM API Λοϋμου κ(αί) [[Κ]]οσταντήί Γερόνζον γέγονε δέ, εί π[[α]]ρον δίά

ψηχί[κΊ]ν] τους σοτηρίαν κ(αί) τον γο

9 δίά χείρός έμοϋ τον άμαρτολον νεον αντ(όν)' επί έτους —1755' όχτονβριου

κ(αί) άν[[α]]<ξι(ου) ά[ού]/ο[υ] 29 διά έξοδον γροσίον οσ(;)αεβ(;)δο

10 σπιριδόνου πολιτάκυ κυρ μην . .
κ(;)ερεον Κ[ορ]φιοτί?(;)
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1-2 Επ. σέιον. 2 Επ. Βασίλειον. 2-3 Επ. άρχειεπίσπησκόπου. 3 Ειι. δια συνδρομής.

3-4 Επ. πόλ. . 4 Επ. έυλαβέστάτον, τημοιώτάτ(ον) αρχο ,τ(ον). 5 Επ. χρίστηανόν, κατηκονν-

των εν, τάϋτη. 6 Επ. θέοφιλεστάτου, κύριον Ίέρέμηον εν. 7 Επ. ’Άνδρέον, έπείτροπέβωντος. 

8 Επ. ονστάντή, δία, ψηχι'. . σότηρίαν. 9 Επ. δία χειρός εμον, επι, δϊα. 9-10 ίσως οσά

εβδομήν[τ α]. 10 Επ. σπίριδόνον πόλιτάκν, κνρ κ(;)ερεον κ.,φιοτη. Μάλλον άναγνωστέον κνρκε-

ρέον κ[ος>\φιότη η κυρ ήερέον κ[ος>]φιότη.

1-2 ναός' . . . Βασιλείου. Ό ναός είναι μεταβυζαντινός είς σχήμα αιθούσης, άνευ 
παραθύρου, με ξυλίνην στέγην καί ήμικυκλικήν αψίδα, διαστάσεων (πλήν τής άψΐδος) 
6.37 μ. X 3.30 μ. Έξωτερικώς επί τοϋ Δ. τοίχου έχει έντειχισθή τμήμα αρχαίου ανα
γλύφου έκ φαιού λίθου (διαστ. 0.36 μ. X 0.36 μ.). Είκονίζονται δύο μορφαί : μία 
όρθια καί άλλη καθημένη επί θρόνου, προτείνουσα διά τής δεξιάς κάνθαρον. Είς τό 
μέσον τού αύτοϋ τοίχου έχουν έντειχίσει στρογγύλον, ελαφρώς κοίλον λίθον με πεντά
φυλλον ρόδακα είς τό κέντρον. Έπί τοϋ Ν. τοίχου διακρίνεται έντειχισμένον άνθέμιον. 
Τούς τοίχους τής εκκλησίας καλύπτουν έσωτερικώς τοιχογραφίαι. Κάτω μίμησις όρΟο- 
μαρμαρώσεως, έπειτα σειρά μετωπικών όλοσώμων 'Αγίων, ανωτέρω μικραί σ κ η ν α ί 
μαρτυρίων, συνεχιζόμενοι είς τό ιερόν, άνθοπερίβλητα σ τ η θ ά ρ ι α καί ύι|ιη- 
λότερον τό Δωδεκάορτον καί παραστάσεις έκ τοϋ βίου τής Παναγίας. 
Είς τον Δ. τοίχον μεταξύ τών μαρτυρίων παρεμβάλλεται ή Κοίμησις καί ανωτέρω 
εκτείνεται καθ’δλον τό πλάτος τοϋ τοίχου ή Σταύρωσις. Έπί τοϋ κτιστού τέμπλου 
αριστερά ένθρονος Βρεφοκρατοϋσα, δεξιά ένθρονος Χριστός καί 
Πρόδρομος. Υπέρ την πύλην του ιερού τό "Αγιον Μ α ν δ ή λ ι ο ν. Έκ τών 
παραστάσεων τοϋ ίεροϋ έσημείωσα τούς ίεράρχας ’Ακάκιον, Ευτύχιον, Μ η - 
τ ρ ο φ ά ν η ν, «Τριφίληον».

6 Ίερεμήον. Άναμφιβόλως πρόκειται διά τον 'Ιερεμίαν, τον οποίον αναφέρει 
6 Φ. Κουκούλες ως επίσκοπον Βρεσθένης τό 1754, 1755 καί 1758 \ Ό αυτός ακο
λουθών τον Ε(υςτρατιον) I. Δρακον 1 2 προσθέτει δτι κατήγετο εξ 'Αγίου Ίωάννου 
Κυνουρίας καί έφερε τό έπώνυμον Σαρηγιάννης. Ή πρώτη πληροφορία έκ τών λεγο
μένων είς την επιγραφήν δεν ελέγχεται ακριβής.

Σημειωτέον δτι έχει γραφή εν κομις προφανώς αντί έκ κώμης.
7 Μελιγον. Χωρίον τής Τσακωνιάς, ευρισκόμενον πάντως πλησίον τοϋ'Αγιάννη3. 

— παπά κνρ 3Ανδρέον Λονμον. Προφανώς είναι ό αυτός με τον εύλαβέστατον
«ϊερύν» τοϋ 4ου στίχου.

8 Λονμον, Γερόνζον. Τά επίθετα Λοΰμος καί Γερόντζος ακούονται ακόμη είς την 
Πέρπενην, κατά τάς πληροφορίας τάς οποίας μοϋ έδωσεν ό εφημέριος τοϋ χωρίου.

9-10 διά έξοδον γροσίον οσ(;)αεβ(;)δομην . . . καί κατά την άνάγνωσιν είς τό

1 Φ· ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Διά τήν Οίνουντιακήν ίστο- 'Ελληνικοί, Λακεδαιμονιακαί, 'Ιερός Σύνδεσμος, 
ρίαν, Μαλεβός 1922, άριά. τεύχ. 20 σ. 22 καί Ίστο- 8, 1902, σ. 62.
ρία τής Βαμβακοϋς, σ. 37. 3 Βλ. ΔΗΜ. Κ. ΔΕΡΝΙΚΟΝ, Ή Τσακωνιά έπί Τουρ-

2 Ε(ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) I. ΔΡΑΚΟΣ, Μοσχονήσιος, Μονοί κοκρατίας, Χρονικά τών Τσακώνων 1, 1956, σ. 17.
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υπόμνημα οσά (δηλ. ωσάν) εβδομήν[τα\. Ό ναΐσκος είναι μικρών διαστάσεων καί 
ό ζωγράφος ό διακοσμήσας αυτόν λαϊκός. Παρά ταΰτα το ποσόν είναι τόσον ευτε
λές, ώστε δικαιολογούνται άμφιβολίαι, όσον αφορά την ορθότητα τής άναγνώσεως καί 
συμπληρώσεως των δύο τελευταίων ήμιεξιτήλων λέξεων, αί όποΐαι προς τούτοις έχουν 
κακώς γραφή. Ή αναγραφή πάντως τής δαπάνης είναι λεπτομέρεια αρκετά ενδιαφέρουσα.

17 ( 1789 )

ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ, συνοικισμός Κουσκούνι ή ναός τής Παναγίας. Είς τό εσωτερικόν τού 
μνημείου, υπέρ την μοναδικήν Ν. θύραν, ή όκτάστιχος, γραπτή, κτιτορική επιγραφή 
(πίν. 28β). Τό λευκόν της βάθος έχει διαστ. 0.777 X 0.38 μ. Δεξιά, είς τάς γραμμάς 
τού 7ου καί 8ου στίχου, οί όποιοι δεν εκτείνονται καθ’ όλον τό πλάτος τής έπιγραφής, 
ή υπογραφή τού άγιογράφου είς τρεις αυτή γραμμάς.

+ Ανηγερθη. οΰτος ω θείος' και πάνσεπτος 

ναός' της νπεραγήας' Δεσπηνης' νμον Θεοτόκον 

ανακαίνήσθη' και ανηστορήσθη' δεια έξοδον κ(αί) κόπου. 

κ(αΙ) σνν.δρομοις' παρα του πανοσηότατον κειρήω'

5 κιρίω' παπα' Δηονησίου Χρησικακη' μετά τις' σηνο 
δηας αυτόν ής βονθηαν κ(αί) ης ψηχηκην σοτοίρήαν 

αυτόν σιμ παντι το ϋκο κ{αϊ) τον γονεον Δηα χειρός' Νηκολά

Α~ εν ετι \ — I ■ 7 ■ 8 ■ 9 · — σετεμβριου a: ου Κορογόνη' άπο

Νομητζή :
5 Επ. Δηονησίον. 7-8 Επ. Νηκολάον.

2 ναός . . . Θεοτόκου. Κατάγραφος, μονοκάμαρος ναός, διαστ. 6.50 X 2.82 μ., με 
κτιστόν τέμπλον. Είς τό μέσον τού δαπέδου, ώς ομφάλιον, πλάξ με άνάγλυπτον δικέφα
λον. Αί τοιχογραφίαι είναι πολύ λαϊκαί. Έπί τής καμάρας, Β. καί Ν. τ ο ΰ ΓΙ α ν τ ο- 
κράτορος, προτομαί, άνά επτά, μετωπικών ’Αγγέλων' ό μέσος βαστάζει 
δίσκον με στηθάριον τού Χριστού, ό όποιος ζωγραφεϊται είς τήν Β. σειράν πτερωτός, 
ώς Μεγάλης Βουλής Ά γ γ ε λ ο ς. Είς τά δύο σκέλη τής καμάρας, προς Α. 
καί Δ. τού Παντοκράτορος, 16 Προφήται. Κατωτέρω οί 2 4 Οίκοι τής 
Παναγίας καί χαμηλότερον σκηναί τού Δωδεκαόρτου, ανάμεικτοι με 
παραστάσεις τού άγιολογικού κύκλου. Ουτω παρά τήν Θύραν, μεταξύ τής Μεταμορ- 
φ ώ σ ε ω ς καί τής Έγέρσεως τού Λαζάρου:

ο αΓιος αντο \ νηος επητη \ μον τον δεμονα \

Χαμηλά είκονίζονται ολόσωμοι "Αγιο ι. Πολλαχού έχουν γραφή άφιερωτικαί έπιγρα- 
φαί, εκ τών οποίων πληροφορούμεθα ότι άρκεταί παραστάσεις έγιναν με δαπάνην δια-

1 Άπό τό Κουσκοΰνι ό R. Traquair, ε. ά. σ. 207, είκ. 9, δημοσιεύει σχέδιον κωδωνοστασίου.
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φόρων χορηγών. Ούτως εις τον Β. τοίχον παρά τον Μ ι χ α ή λ Αρχάγγελον 
άναγινώσκεται:

δένσις τον \ δούλου σου πέ \ τρου δηαΓαλά \ κι ’//ς ΒονΘη \ αν αυτόν1— | 

Αναγράφονται ακόμη τά ονόματα δημητρακα λαγονδάκί,

νηκο | λό καρα \ βάκι \

κ. α. πολλά. ’Αξίζει ν’αντιγράφουν κάποτε όλα τά ονόματα. Θά γνωρίσωμεν πολλούς 
εξ εκείνων οί όποιοι κατοικούν εις τον συνοικισμόν κατά τό 1789.

7-8 Δηα χει,ρός' Νηκολάου Κορογόνη' άπο Νομητζή. Δεν γνωρίζω — μάλλον φαί
νεται τό πράγμα αμφίβολον—αν ό ζωγράφος είναι ό αυτός με 
τον νι,κόλαον άπόνομητζή, ό όποιος, μετά τοϋ άναγνόστη από 
λαγκάδα, έτοιχογράφησε τό 1750 τον ναόν τοϋ Χρυσοστόμου εις 
τό Σκουτάρι τής Μάνης1 2.

18 (1815)

μυςτρας, ναός αγίου Δημητρίου3. Εντός τοϋ ναοϋ δύο 
όρειχάλκινα κηροπήγια ΰψους 1.63 μ. (είκ. 3). Ό κορμός των στη
ρίζεται επί τριποδικής βάσεως. Τούς τρεις πόδας συνδέουν κυρτά 
ελάσματα. Καί είς τά δύο κηροπήγια επί ενός έκ των ελασμάτων 
εγχάρακτος κεφαλαιογράμματος επιγραφή4 5 * * * * 10 * 12, χωρίς τόνους καί πνεύ
ματα. Μόνον ή τελευταία λέξις έχει γραφή διά μικρών γραμμά
των. Αί δύο έπιγραφαί συμπληρώνουν άλλήλας (πίν. 29 α, β).
Ή πρώτη λέγει:

Είκ. 3. Όρειχάλκινον 
κηροπήγιον έκ τοΰ ναοΰ 
αγ. Δημητρίου Μυστρά.

1 Τόσον ή επιγραφή αυτή όσον καί ή μεθεπόμενη 
δέν έχουν καθόλου τόνους καί πνεύματα.

2 Ή εκκλησία τοΰ Χρυσοστόμου είναι μεγάλη, 
κατάγραφος, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος μέ μίαν 
ένισχυτικήν ζώνην. 'Υπό τόν κιλλίβαντα τοϋ Ν. τοί
χου, τόν βαστάζοντα τήν ζώνην, ή επιγραφή :

Ανηγερθη έκ βάθρων γης και άνηστορί 
θη ούτος δ θείος κα'ι πάνσεπτος ναός
τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών. Ίωανον τοϋ Χρι 
σοατόμον είς τάς ημέρας τοϋ ευγενεστά

5 τον κυρ Κοπετόν Δημητράκη. Διά ε
ξόδον καί κώπου παρά τών ευλαβέστατων
ιερέων καί τημηοτάτων αρχόντων καί τών
λιπών της αυτής χώρ(ας) όνομαζομένης Σκου
τάρι εις βοήθειαν αυτών καί ψυχηκήν σωτηρίαν,

10 διά χειρός νικολάον άπόνομητζή' καί άναγνόστη από
λαγκάδα' εν ετει α,ψν— 1750 έν μηνί μαρτίω

12 κ — 20 —

Ώς βάσις τής αγίας τραπέζης χρησιμεύει μέγα κο
ρινθιακόν κιονόκρανον. Είς τόν κυρίως ναόν υπέρ 
τήν θύραν άλλη γραπτή επιγραφή :

1 Η έκλισία να ήνε καλά σκεπα

2 σμένη’ καί όταν θέλ,η νά σαροθή νά βρέχεται
3 προτα νά μην συκόνετε ό κορνιαχτός καί σκεπαζη
4 τήν ήστορία' δμίος ούτε σκολίον τον πεδίον μέσα

να μήν γίνετε
5 οϋτε τό θυμιατόν νά μήν τό χήνουν μέσα εις τήν

εκκλισίαν καί σκεπά
6 ζη ό κορνιαχτός τοϋς άγιους' καί οστις ήθελ,ε άμε-

λήση έχει μεγαλην αμαρτηαν.
3 Δι’ αυτόν βλ. καί Μ- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΝ, Μυστρας, 

δεύτερη έ’κδοση, Άθήναι 1956, σ. 34-46. Διά τήν 
χρονολογίαν τής κτιτορικής επιγραφής Μ· ΜΑΝΟΥΣΑ- 
ΚΑΣ, Ή χρονολογία τής κτιτορικής επιγραφής τοϋ 
'Αγίου Δημητρίου Μυστρά, ΔΧΑΕ περιοδ. Δ', 1, 
1959, σ. 72- 79. Διά τό κωδωνοστάσιον τοΰ ναοϋ 
Ν· Β. Δρανδακης, Τό κωδωνοστάσιον τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου Μυστρά, Χαριστήριον είς Ά. Κ. Όρλάν- 
δον τόμ. Γ', 1966, σ. 370- 375. Φωτογραφίας καί 
σχέδια τοΰ Αγίου Δημητρίου βλ. κυρίως παρά 
G. Millet, Monuments Byzantine de Mistra, 
Paris 1910, πίν. 16 >, 17 -20, 42 «, 43, 44 1 - 3, 45, 
46, 47, 64-87.

4 Τήν επιγραφήν δέν περιλαμβάνει ό G. Millet 
είς τήν μελέτην του Inscriptions byzantines de
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Δία σινδρομΐς 

κέ έπιμελίας τον τα 

πινον μιτροπολίτον 

Λ ακεδεμονίας 

5 Α'ρ[[υ]]σάνθου : 1815

Εις την δευτέραν άναγινώσκεται :

Βοηθί,α δμος τον 

ενσεβον κέ όρθοδόξον 

χριστιανόν.

γιόργις

2-3 ταπινον. Ή λέξις, όφειλομένη μάλλον εις καθιερωμένον τύπον, δεν αποτελεί 
έκφρασιν ταπεινοφροσύνης τοϋ Χρύσανθού. Έάν ληφθή ύπ’ όι|>ιν ή επιγραφή τής κρή
νης τοΰ άγιου Δημητρίου, την οποίαν άνήγειρε τό 1802 ό αύτδς ιεράρχης, δεν φαί
νεται νά τον διέκρινε μετριοφροσύνη

4-5 Λ ακεδεμονίας Δ"ρ[[υ]]σάνΘου. Πρόκειται διά τον γνωστόν μητροπολίτην 

από Ιουνίου τοΰ 18012 Λακεδαιμόνιας, τον καταγόμενον εκ τοΰ γειτονικοΰ χωρίου 
Μπαρσινίκος3. Άπέθανε τό 1823 ύπέργηρως, άφοΰ έχασε την δρασίν του*. Περί 
αύτοΰ ό μητροπολίτης Κυθήρων κ. Μελέτιος Γαλανογιουλος παρέχει την πληροφο
ρίαν δτι μετά την καταστροφήν τοΰ Μυστρά κατά τά Όρλωφικά «τάς έπισκευάς των 
εν Μυστρά Ναών ένήργησε, κατόπιν άδειας τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, έξαγορασθεί- 
σης επί αδρά πληρωμή, εν έτει 1805» 5.

9 γιόργις. ’Ίσως πρόκειται διά τον Γεώργιον Σοΰπον, τον χαράξαντα τήν επι
γραφήν τής εξωτερικής κρήνης τοΰ αγίου Δημητρίου τό 1802. Καί εκεί εις τό τέλος 
τής επιγραφής σημειώνει ό γραιρας γεωργιος σονπος λ

19 (1825)

νέος ΜΥΣΤΡΑΣ, ναός τοΰ αγίου Γεωργίου. Εις τήν εξωτερικήν πλευράν τοϋ

Mistra, BCH 1899, σ. 97 - 156, τήν γνωρίζει όμως 
ό σεβασμιώτατος Κυθήρων κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, άφοΰ γράφει (’Εκκλησιαστικοί σελίδες Λα
κωνίας, έν Άθήναις 1939, σ. 5) διά τόν Λακεδαι
μόνιας Χρύσανθον : «Τφ δέ 1818 (sic) μνημονεύεται 
επί τής βάσεως των δύο έν τω ναω τής μητροπόλεως 
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου έν Μυστρά μανουαλίων γενο- 
μένων ίδίαις αύτοΰ δαπάναις».

1 Τήν επιγραφήν βλ. παρά G. Millet, έ. ά. 
σ. 131 ύπ’ άρ. XXV καί XXVI.

2 Βαςιλ. Α. ΜυςτακιδΗΣ, ’Επισκοπικοί κατά

λογοι, ΕΕΒΣ 12, 1936, σ. 189.
3 Βλ. επιγραφήν τής έξωτερικής εις τήν οδόν 

κρήνης τοϋ αγίου Δημητρίου παρά G. Millet, έ. ά. 
σ. 131 άριθ. XXVI, στίχ. 7.

4 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΛΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Εκκλησιαστικοί 
σελίδες Λακωνίας, σ. 11.

5 'Ο α ύ τ ό ς, 'Ο Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος 
έπίσκοπος ΒρεσΟένης Παρθένιος, σ. 252. Βλ. καί 
τοΰ αύτοΰ ’Εκκλησιαστικοί σελίδες Λακωνίας, 
σ. 4-5.

6 G. Μ it, let, έ. ά. σ. 131, στίχ. 9.
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νοτίου τοίχου, υψηλά, παρά την Ν. θύραν έχει έντειχισθή μαρμαρίνη πλάξ 1 
(διαστ. 0.45 μ. X 0.75 μ.), φέρουσα εγχάρακτον ίαμβεΐον και αριστερά σταυρόν, εις 
τοΰ οποίου την μακράν κάτω κεραίαν περιελίσσεται όφις. Τά γράμματα είναι κεφαλαία 
νεωτερικοϋ τύπου, χωρ'ις τόνους καί πνεύματα (πίν. 29γ) :

Θέλεις μαθεΐν άνθρωπε τούτο τί έστι ;

Ναός πέλει Γεώργιον τον μάρτυρος 

κτισθείς δέ ννν δαπάνη των σννδρομητών.

ΕΙ ονν θέλης σωθήναι, εϊσελθε χαίρουν 

5 Θεώ δέ προσκννήσας, έχεις νονν τάδε'

Φοβον τό θειον και θανον δι εκείνο'

Πατρίδα τίμα και γονείς υπέρ πάντας'

Φιλόσοφος έσω, και γνώσεις σεαντόν 

'Ο σαν τον γνούς, Θεόν βεβαίως γνώσεται'

10 Φήμην καλήν έχων, συ άρετήν έχεις'

Τέκνοις επίτασσε τάν άρετάν κτήσαί'

Φνλάξας ταντα σωθήης γάρ άψενκτως'

Διονύσιος Πνρρος έκθεσε τάδε

εν έτει X ijjl (Κ)Η Η Δ Α Π ΛΟΔΚΕ 1825

2 Ναός.......... Γεώργιον. Τρίκλιτος, ξυλόστεγος βασιλική, έχουσα έσωτερικώς όρι-
ζοντίαν οροφήν καί έξωτερικώς δίρρυτον στέγην. Ή μεσαία αψίς είναι πεντάπλευρος 
καί αί πλάγιαι τρίπλευροι. Όλαι έχουν κτισθή κατά τό πλινθοπερίβλητον σύστημα καί 
φέρουν έντειχισμένα τεμάχια παλαιών γλυπτών. Είκών τοΰ ξυλίνου τέμπλου, δεξιά τής 
πύλης τής Προθέσεως, διαστ. 1.10 μ. X 0.73 μ., παριστάνει ένθρονον Βρεφοκρα
τ ο ΰ σ α ν μέ την υπογραφήν [χεί]ρ Δημητρίον τον εκ Βορδόνης1 2.

13 Διονύσιος Πύρρος. Ό αρχιμανδρίτης καί ιατροφιλόσοφος, δπως άποκαλεΐ 
εαυτόν, Διονύσιος ΙΙύρρος ό Θετταλός (1744-1853) έγραψεν αρκετά βιβλία3, μεταξύ 
τών όποιων : Γεωγραφία μεθοδική καί καταγραφή άπάσης τής Οικουμένης, βα έκδ. έν 
Ναυπλίοι 1834, καί Φαρμακοποιία Γενική, Constantinople 1818. Είς τό βιβλίον του
Περιήγησις ιστορική καί βιογραφία Διονυσίου Πύρρου τοΰ Θετταλοΰ........ , έν Άθήναις,
έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Γκαρπολά, 1848 γράφει (σ. 82) ότι «ήλθομεν είς τήν Μιστράν 
πόλιν μέ άκρόπολιν δυνατήν, είς λόφον κειμένην». Είς τον Μυστράν επανήλθε καί έμει- 
νεν «έν έτος καί αφού ήλθον οί άραβες είς τήν Πελοπόννησον καί έπολέμησαν είς τό

1 Τήν πλάκα, δποος διηγείται δ εφημέριος τοΰ μελέτημα. Τήν επιγραφήν τής εϊκόνος βλ. παρά τφ 
Μυστρά, αίδεσιμώτατος π. Χρίστος Καστανής, εΰρε σεβασμιωτάτφ ΜΕΛΕΤΙΟ ΓαΛΑΝΟΠΟΥΛΩ, Έκκλησια- 
παρερριμμένην καί έφρόντισεν ό ίδιος νά έντειχίστ) στικαί σελίδες Λακωνίας, σ. 11.
είς τήν θέσιν, είς τήν οποίαν τώρα εύρίσκεται. 3 ’Αρκετά έξ αυτών έχει ή Γεννάδειος Βιβλιο-

2 Δι’ εικόνας τοΰ ζωγράφου ετοιμάζω ειδικόν θήκη τών ’Αθηνών.

Χριστιανικά! έπιγραφα'ι Λακωνικής
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174 Νικολάου Β. Δρανδάκη ΑΕ 1967

Νεόκαστρον» καί «ένίκησαν τούς "Ελληνας» (σ. 106), έφυγεν «από τον Μισθράν» 
(σ. 107). Διά την δράσίν του εις την παλαιάν πρωτεύουσαν τού Δεσποτάτου μάς πλη
ροφορεί εις την «Επιστολήν............ προς τον εύγενέστατον άρχοντα τών Θεσσαλών
κύριον ’Αθανάσιον Παπά ΓΙολυμέρου τού Θετταλού..........Άθήνηθεν, έκ τής τυπογρα
φίας Ά. Άγγελίδου 1837» (σ. 27-28): «έδίδασκον τούς Σπαρτιάτας», γράφει, «είς 
τον αγώνα τού έθνους, και είς τήν αρετήν. Ήσυχάζων δε είς τήν Σπάρτην κατεσκεύασα 
δι’ έξόδων μου χαρτουργεΐον προς ώφέλειαν τού έθνους, δι’ ου έκαμα έως χιλίας κόλ
λας». Τήν εποχήν αυτήν θά συνέθεσε καί τό ίαμβεΐον τής επιγραφής.

14 Τούς αριθμούς τής χρονολογίας ό Πύρρος έγραψε κατά τρεις τρόπους : 
άρχαϊον ελληνικόν 1 νεώτερον καί δι’ άραβικών αριθμών. Ή τριπλή αναγραφή χαρα
κτηρίζει αρκετά τον σοφολογιώτατον συνθέτην.

*
* *

Αί παρατεθεϊσαι ανωτέρω έπιγραφαί δεν αποτελούν τό σύνολον όσων έχω αντι
γράψει έκ παλαιών ναών τού Νομού Λακωνίας. Καθώς αί περισσότεραι μνημονεύουν 
τον χρόνον γραπτής διακοσμήσεως εκκλησιών, άρκούν προς έδραίωσιν τής γνώμης ότι 
ή τέχνη τής τοιχογραφίας δεν έπαυσε νά καλλιεργήται είς τό τμήμα τούτο τής Ελλη
νικής γής από τών βυζαντινών χρόνων μέχρι τέλους τού 18ου αίώνος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Σελ. 148, σχόλιον στίχ. 5. Τό έπίκλην Σκοινοπλόκος τοϋ Καμαρινοΰ έφερε καί 
ό κτήτωρ τοϋ ναοϋ αγίου Γεωργίου τοΰ Γαλατά (1302 ή 1317) είς τό χωρίον 'Αγία Τριάδα Πυργιω- 
τίσσης Κρήτης. Βλ. Σ. Α. Ξανθουδιδου, Χριστιανικοί επιγραφαιέκ Κρήτης, Άθηνά 15,1903, σ. 131.

1 V. Gardthausen, Griechische Palaeographie, Leipzig 1879, σ. 261-262.
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ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ε!Σ ΤΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ

’Αναγνώστης άπό τά Τζίτζινα (1755) σ. 155 σημ. 1.
Άνανίας πνευματικός (1793) σ. 151 σημ. 2 Επ. 

στίχ. 6-7.
Άνδρεάκης ’Ιωάννης, παπάς (1747) σ. 161 σημ. 1 

ΕΠ. Κοιμήσεως στίχ. 2-3.
’Άνθιμος ιερομόναχος (1747) σ. 161 σημ. 1 Επ· 

Κοιμήσεως στίχ. 6-7.
Άντωνάκης μαστρο - Δημήτρης (1724) σ. 162 Επ· 12 

στίχ. 6-7.
Άπεράτες, τόπων, σ. 161 σημ. 1 Επ· Παναγίας 

στίχ. 3.
ΑΡΙΦΙΞΑΣ (Γιαννάκης;) (1724) σ. 162 Επ. 12 

στίχ. 8 - 9.

Βέρροια (τά) σ. 153 σημ. Επ. στίχ. 10 καί σ. 155 
σημ. 1 ΕΠ· στίχ. 6.

Βρεστένης επίσκοπος (1597) σ. 141 ΕΠ· 4 στίχ. 3.
Βρετός (1564/65) σ. 159 σημ. 1 Επ. στίχ. 6.

Γεράσιμος μοναχός καί οί αύτάδελφοί του Κοσμάς, 
Νικόλαος καί Δημήτριος (1285/6) σ. 137 Επ. 1 
στίχ. 2-3.

Γερμανός παπάς άπό τις Πέτζες (1755) σ. 155 σημ. 1 
Επ· στίχ. 4 - 5.

Γερόνζος Κωνσταντής (1755) σ. 168 Επ· 16 στίχ. 8.
Γεώργιος μάστωρ (1395), γλύπτης, σ. 140 ΕΠ· 3.
Γεώργιος Μόσχος βλ. Μόσχος Γεώργιος.
Γεώργιος παπάς σ. 162 σημ., ΕΠ. τοιχογραφίας 

αγίου Νικολάου στίχ. 1.
Γιάννης άπό τά Τζίτζινα (1755) σ. 155 σημ. 1 Επ. 

στίχ. 8-9.
Ι’ιώργης (Σοϋπος ;) (1815) σ. 172 Επ. 18 στίχ. 9.
Γρατά (;) Λαμπρινή σ. 152 σημ. 3 Επ. πρώτη. 

Βλ. καί σ. 155.
Γρατάς(;) Μανοϋσος σ. 152 σημ. 3 ΕΠ· πρώτη. 

Βλ. καί σ. 155.
Γρατάς Σταμάτιος (1621) σ. 149 Επ. 8 στίχ. 5, 

σ. 152 σημ. 3 Επ. πρώτη, καί σ. 153.

Δημητράκης - καπετάν (1750) σ. 171 σημ. 2 ΕΠ· 
στίχ. 5.

Δημήτριος (1285/86) σ. 137 Επ. 1 στίχ. 3.
Διαγαλάκης Πέτρος σ. 171.
Διμιλέος ’Ιωακείμ, ιερομόναχος (1711) ηγούμενος 

('Αγίων ’Αναργύρων) σ. 154.
Διονύσιος ιερομόναχος, βιβλιογράφος (1653) σ. 161 

σημ.
Διονύσιος (Λακεδαιμόνιας, 1619) σ. 145 Επ. 6 

στίχ. 9.
Διο(νύσιος Ρέοντος, 1621) σ. 157 ΕΠ· 9 στίχ. 4-5.
Διονύσιος Χρυσικάκης. Βλ. Χρυσικάκης Διονύσιος.
Δόξας Γιαννάκης (1724) σ. 162 Επ. 12 στίχ. 4-5.

Ευφροσύνη σύζυγος Καμαρινοΰ Σκοινοπλόκου (1620) 
σ. 147 Επ· 7 στίχ. 6.

Θεοδόσιος Κακαβάς. Βλ. Κακαβάς Θεοδόσιος.
Θεοδότη αγία σ. 149 Επ. 8 στίχ. 3-4 καί σ. 153.

’Ιάκωβος Ρέοντος (1806) σ. 158.
Ιερεμίας (Βρεστένης, 1755) σ. 168 Επ. 16 στίχ. 6.
’Ιωακείμ Διμιλέος. Βλ. Διμιλέος ’Ιωακείμ.
’Ιωάννης II. Μ., ζωγράφος (1816) σ. 167 σημ. 2.
Ίωαννίκιος σ. 161 σημ. 1 Επ. Παναγίας στίχ. 4.
Ίωάσαφ (Βρεστένης, 1739) έκ Πραστοΰ σ. 164 ΕΠ· 

14 στίχ. 6.
’Ιωσήφ ιερομόναχος, ζωγράφος (1728) σ. 164 ΕΠ· 

13 στίχ. 10.

Καισαρείας αρχιεπίσκοπος σ. 168 Επ. 16 στίχ. 2 - 3.
Κακαβάς Δημήτριος, ζωγράφος (1621) σ. 149 Επ· 8 

στίχ. 8 σ. 157 Επ. 9 στίχ. 6.
Κακαβάς Θεοδόσιος, ζωγράφος (1564/65) σ. 159 

σημ. 1 ΕΠ· Ταξιάρχου Κορινθίας στίχ. 5.
Κακαβάς Μαρίνος (;), ζωγράφος (1593) σ. 159 σημ. 1 

Επ. 'Αγίου Νικολάου (ή Αγίου Παντελεήμο- 
νος) Κλένιας Κορινθίας.

Κακούρης Θανάσης καί Γιάννης (1724) σ. 162 Επ. 
12 στίχ. 5-6.

καμάρι (1807) σ. 152, σημ. 3, ΕΠ· κρήνης, στίχ. 2 - 3 
καί σ. 162 Επ· 12 (1724) στίχ. 2.

Καμαρινός τό έπίκλην Σκοινοπλόκος. Βλ. Σκοινο- 
πλόκος Καμαρινός.

Καπετανάκης Πιέρος σ. 168.
Καπετανίτζα Ζαχάρω σ. 167.
Καραβάκης Νικολός σ. 171.
Καρβελάς Δημήτριος, ζωγράφος σ. 167 σημ. 2.
Καρυόπολις σ. 152 σημ. ΕΠ· Παναγίας εις Τσε- 

ροβάν.
Καρύταινα, κώμη σ. 165 Επ. 14 στίχ. 13-14.
Κατίλης Γιάννης (1724) σ. 162 Επ. 12 στίχ. 7.
Κληροδέτης Παναγιώτης (17.8), άγιογράφος σ. 152 

σημ. ΕΠ. Παναγίας εις Τσεροβάν.
Κοντζιάνοι (οι) σ. 152 σημ., Επ· Παναγίας εις 

Τσεροβάν.
Κορογόνης Νικόλαος (1789), άγιογράφος σ. 170 

Επ. 17 στίχ. 7 - 8.
Κορογωνιάνοι (οί) σ. 152 σημ., Επ. Παναγίας εις 

Τσεροβάν.
Κ[ορ]φιώτης (;) Βλ. Πολιτάκης.
Κοσμάς (1285/86) σ. 137 Επ. 1 στίχ. 3.
Κούμπαρη. Βλ. ναός Θεομήτορος Έλεούσης Κούμ- 

παρη.
Κούρολης ’Ιωάννης (1285/86) συμβία καί τέκνα 

σ. 138 ΕΠ· 1 στίχ. 4.
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176 Νικολάου Β. Δρανδάκη ΑΕ 1967

Κουτήφαρι σ. 152 σημ., Επ. Παναγίας εις Τσε- 
ροβάν.

Κουτράκης Γέργος (Γιώργος;) σ. 161 σημ. 1 Επ. 
'Αγίου Γεωργίου εις ναόν Κοιμήσεως Οΐτύλου.

Κτητόρισσα (1621) τόπων, σ. 149 Επ. 8 στίχ. 5 
καί σ. 153.

Κυπριανός Λακεδαιμόνιας έχ Χρυσάφης (1711) 
σ. 154.

Κύριλλος Κωνσταντινουπόλεως (1621) σ. 149 ΕΠ· 8 
στίχ. 7 καί σ. 153.

Κυρκ(;)εραΐος. Βλ. Ιίολιτάκης.

Ααγουδάκης Δημητράκης σ. 171.
Λακωνία (1711) σ. 154.
Λακωνική ήτοι Μαΐνη (1728) σ. 164 Επ. 13 στίχ. 10.
Λαμπρινή. Βλ. Γρατά (;) Λαμπρινή.
Λεόντιος καθηγούμενος (Μονής αγίων ’Αναργύρων) 

(1807) σ. 153 σημ. στίχ. 6-7.
Λοϋμος (1753) σ. 168 ΕΠ. 16 στίχ. 8. — Άνδρέας, 

παπάς, αυτόθι στίχ. 7 — Παναγιώτης, παπάς 
(1739) σ. 164 Επ· 14 στίχ. 7-8.

Μαγγαφάς (1285/86) σ. 138 Επ. 1 στίχ. 4.
Μακάριος (;) Καρυοπόλεως (17.8) σ. 152 σημ. Επ. 

Παναγίας εις Τσεροβάν.
Μακρής ’Αναγνώστης (1739) σ. 164 Eli. 14 στίχ. 8.
Μανουήλος Άν. . . ., ζωγράφος (1641) σ. 160 Επ. 

10 στίχ. 5.
Μανοΰσος. Βλ. Γρατάς (;) Μανοϋσος.
Μάξιμος ιερομόναχος ό Πελοποννήσιος σ.160 σημ.6.
Μαυρομιχαλάκης Γιαννάκης Μιχάλης σ. 168 — Κου- 

ράκης Μιχαλάκης, αυτόθι.
Μελέτιος Φωτεινός. Βλ. Φωτεινός Μελέτιος.
Μελιγοΰ, κώμη σ. 168 Επ. 16 στίχ. 6-7.
Μιχαλάκης Πεδιώτης. Βλ. Πεδιώτης Μιχαλάκης.
Μαραβελιάνοι σ. 151 σημ. 2 Επ. "Αγίου Γεωργίου 

Καρυουπόλεως.
(Μονή) αγίων ’Αναργύρων σ. 152 σημ. 3 καί αυ

τόθι Επ. κρήνης στίχ. 3 -4.
Μόσχος Γεώργιος, ζωγράφος (1620) σ. 147 Επ. 7 

στίχ. 9.
Μουμ.τζάς Νικόλαος (1866) σ. 139 σημ.

Ναός αγίου Βλασίου (Βερροίων, 1621) σ. 157 Επ. 9 
στίχ. 1 - 2.

Ναός αγίου Γεωργίου Ντώριζας (1728) σ. 163-4 
Eli. 13 στίχ. 2-3, 6-7.

Ναός αγίου Δημητρίου (Κροκεών, 1285/6) σ. 137 
Επ. 1 στίχ. 1 - 2.

Ναός αγίου Δημητρίου (Χρυσάφης, 1641) σ. 159 
Επ. 10 στίχ. 1 - 2.

Ναός (αγίου Ίωάννου Άρεοπόλεως, 1746) σ. 167 
Εγι. 15.

Ναός (αγίου) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου (Σκου
τάρι, 1750) σ. 171 σημ. 2 στίχ. 3-4.

Ναός (αγίου) Νικολάου (Βερροίων, 1597) σ. 141 
Επ. 4 στίχ. 1 - 2.

Ναός (αγίου) Νικολάου (Χρυσάφης, 1620) σ. 147 
Επ. 7 στίχ. 2.

Ναός αγίων ’Αναργύρων (τής ομωνύμου Μονής Λα- 
κεδαίμονος, 1621) σ. 149 Επ. 8 στίχ. 2-3 καί 
σ. 153.

Ναός Γεωργίου τοϋ μάρτυρος (Νέου Μυστρά, 1825) 
σ. 173 Επ. 19 στίχ. 2.

Ναός Είσοδίων (Πέρπενης, 1739) σ. 164 Επ. 14 
στίχ. 3.

Ναός Θεομήτορος Έλεούσης Κούμπαρη (τής ομω
νύμου Μονής Λακεδαίμονος, 1602) σ. 143 
ΕΠ. 5 στίχ. 1 - 2.

Ναός οσίου Βασιλείου τοϋ μεγάλου (Σανέϊκων Πέρ
πενης, 1755) σ. 168 Επ. 16 στίχ. 2.

Ναός ΙΙαντανάσσης (Οΐτύλου) σ. 161 σημ. 1.
Ναός Προφήτου Ήλιου (ομωνύμου διαλελυμένης 

Μονής Λακεδαίμονος, 1619) σ. 145 Επ. 6 
στίχ. 3-4.

Ναός Ταξιάρχου Μιχαήλ (ομωνύμου διαλελυμένης 
Μονής παρά τό Στεφάνι Κορινθίας 1564/65) 
σ. 159 σημ. 1.

Ναός Τιμίου Προδρόμου (Λογοθετών Ζακύνθου, 
1606) ο. 144 σημ. 5.

Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου (Κουσκούνι Άρεοπό- 
λεως, 1789) σ. 170 Επ. 17 στίχ. 2.

Ναυπλία σ. 147 Επ. 7 στίχ. 9.
Ναύπλιον σ. 149 Επ. 8 στίχ. 8-9 σ. 154 σ. 157 

Επ. 9 στίχ. 5.
Νεόφυτος Βρεστένης (1597) σ. 141 Επ. 4 στίχ. 3.
Νεόφυτος ιερομόναχος (1619) σ. 145 Επ. 6 στίχ. 6-7.
Νίκας Παναγιώτης (1739) σ. 164 - 165 Επ. 14 

στίχ. 8-9.
Νίκας Παναγιώτης, παπάς αυτόθι στίχ. 7.
Νικόλαος (1285/86) σ. 137 Επ. 1 στίχ. 3.
Νικόλαος από Νομιτζή, ζωγράφος (1750) σ. 171 

σημ. 2.
Νικόλαος σοπραϋτεντέντε Λακωνίας (1711) σ. 154.
Νομιτζή, κώμη (1728) σ. 164 ΕΠ. 13 στίχ. 10 καί 

σ. 171 σημ. 2.
Ντώριζα (1728) σ. 164 Επ. 13 στίχ. 6 - 7.

Παρθένιος Βρεστένης (1620) σ. 147 Επ. 7 στίχ. 8.
ΙΙαρθένιος Πρόκος. Βλ. Πρόκος Παρθένιος.
Πεδιώτης Ιωάννης, ζωγράφος (1739) σ. 165 Επ. 14 

στίχ. 12 - 13.
Πεδιώτης Μιχαλάκης, ζεογράφος (1739) αυτόθι 

στίχ. 15 - 16.
Πέτζες σ. 155 σημ. 1.
Πολιτάκης Σπυρίδων, Κυρκεραΐος, Κορφιιότης, ζω

γράφος (1755) σ. 168 Επ. 16 στίχ. 10.
Πραστός, κώμη (1739) σ. 164 Επ. 14 στίχ. 6.
Πρόκος Παρθένιος, ιερομόναχος (Μονής αγίων 

’Αναργύρων) (1711) σ. 154.
Πύρρος Διονύσιος σ. 173 Επ. 19 στίχ. 13.

Ραζέλος Άντιόνιος Π (;), ζωγράφος (18.1) σ. 162 
σημ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 Πιν. 16

β. Οϊτυλον, ναός 'Αγίου Γεωργίου από τής ΝΔ. γωνίας.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 ΙΤίΝ. 17

α. Οϊτυλον, ναός 'Αγίου Γεωργίου. 
Τμήμα ενεπίγραφου κοσμήτου.

β. Οϊτυλον, ναός Αγίου Γεωργίου. Ανεστραμμένη επιγραφή ώς ποδιά 
τοϋ υπέρ τήν Ν. Οΰραν ανακουφιστικού τόξου.

γ. 'Η επιγραφή τής άνωτέρο) είκόνος οϋχί ανεστραμμένη.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 ΠΐΧ. 18

α. Φανερωμένη Μάνης. Τμήμα ενεπίγραφου κοσμήτου.

γ. Φανερωμένη Μάνης. Θωράκιον.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 Πιν. 19

α. Φανερωμένη Μάνης, ναός Παναγίας.

β. Βέρροια, ναός 'Αγίου Νικολάου. Κτητορική επιγραφή.

|C0tOHHSPOCTHCtriOMOΜ<Κ0ΜέΜΗ«(Κ8ΐηκΓΚΜΓΠΙ I

ipr^iNrp^ycHNa^ejp^trtftMeWo'epevNroiiiij

γ. Μονή Κούμπαρη. Κτητορική επιγραφή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 Π in. 20

α. Μονή Κούμπαρη. Τοιχογραφίαι τού καθολικού.

β. Γεωργίτσι, Μονή Προφήτου *Ηλία. Κτητορική επιγραφή.
(Φωτογραφία Ν. Γεωργιάδου)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 ΓΙιν. 21

β. Μονή αγίων ’Αναργύρων. Κτητορική επιγραφή.
(Φωτογραφία Ν. Γεωργιάδυυ)
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β. Μονή άγιων ’Ανάργυρων. ’Εγχάρακτος επιγραφή κρήνης.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 ΓΙιν. 23

α. Μονή αγίων ’Αναργύρων. Τμήμα τοΰ ενεπίγραφου ξυλόγλυπτου τέμπλου (1711).
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β. Τσίντζινα, ναός 'Αγίου Βλασίου. Κτητορική έπιγραφν'|.

γ. Χρΰσαφα, ναός Αγίου Δημητρίου. Κτητορική επιγραφή νάρθηκος.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 ΓΙιν. 24

α. Οϊτυλον, ναός 'Αγιοί! Νικολάου. Τμήμα τής επιγραφής τοΰ τέμπλου.

β. Οϊτυλον, ναός Άγιου Νικολάου. Τμήμα τής επιγραφής τοΰ τέμπλου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:22 EEST - 54.161.213.156



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ2 1967 Πιν. 25

α. Χρΰσαφα. ’Εγχάρακτος επιγραφή κρήνης.

β. Ντόριζα, ναός 'Αγίου Γεωργίου. Κτητορική επιγραφή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1967 Πιν. 2(>

α. Πέρπενη (Καλλονή), ναός των Είσοδίων. Κτητορική επιγραφή.

β. Λεπτομέρεια τής ανωτέρω επιγραφής.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1967 Πιν. 27

δ
β-δ. Άρεόπολις, ναός 'Αγίου Ίαχχννου. 

Άφίεροιτικαί επιγραφαί.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 Πιν. 28
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α. Σανέϊκα Πέρπενης (Καλλονής), ναός Αγίου Βασιλείου. Κτητορική επιγραφή
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β. Κουσκοΰνι Άρεοπόλεως, ναός Παναγίας. Κτητορική επιγραφή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1967 Πιν. 29

α. Μυστράς, ναός 'Αγίου Δημητρίου. ’Εγχάρακτος επιγραφή 
όρειχαλκίνου κηροπηγίου.

β. Μυστράς, ναός 'Αγίου Δημητρίου. ’Εγχάρακτος επιγραφή 
όρειχαλκίνου κηροπηγίου.
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γ. Νέος Μυστράς, ναός 'Αγίου Γεωργίου. ’Εγχάρακτος επιγραφή.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:22 EEST - 54.161.213.156



AE 1967 Χριστιανικοί! έπιγραφαϊ Λακωνικής 177

Σεραφείμ ιερομόναχος εκ Βερροίιον (1807) σ. 153 
οημ.

Σκοινοπλόκος Καμαρινός (1620) σ. 147 Επ. 7 στίχ. 5. 
Σκουτάρι (Μάνης, 1750) σ. 171 σημ. 2.
Σταματήρα (1621) σ. 149 Επ. 8 στίχ. 4 καί σ. 153. 
στηθεΐα σ. 140 Επ. 3.
Συμεών ιερομόναχος (Μονής Ταξιάρχου Κορινθίας, 

1564/65) σ. 159 σημ. 1.
Σφυρικάς ’Ιωάννης, ίερεύς ξυλόγλυπτης (1711) 

σ. 154. Σφυριγκας, αυτόθι σημ. 3.

Τξίτξινα (1611) σ. 152 σημ. 3, σ. 155 σημ. 1 (1755).

Τριφύλλιος, άγιος ιεράρχης σ. 165 καί 169.

Φωτεινός Μελέτιος, ιερομόναχος σ. 161 σημ. 1.

Χριστόφορος τοΰ Παναγιώτη (Χρύσαφα 1763) σ. 160. 
Χρύσανθος Λακεδαιμόνιας σ. 172 Επ. 18 στίχ. 4-5. 
Χρυσάφη (χωρίον Λακεδαίμονος) σ. 152 σημ. 3, 

σ. 160 σημ. 6, σ. 154.
Χρυσικάκης Διονύσιος, παπάς (1789) σ. 170 ΕΠ· 17 

στίχ. 5.

Ν. Β. Δ.
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