
ΞΥΛΙΝΟΝ ANTIMHNSION

Μεταβάς κατά τό 1912 είς την Μονήν τοϋ Κόκκου προς σύνταξιν 
τοΰ καταλόγου των έν αυτή σωζομένων χειρογράφων ') εσχον την ευ
καιρίαν νά ιδω και τά έν τή εκκλησία φυλαττόμενα κειμήλια, ολίγα τον 
αριθμόν, μετά τάς συνεχείς πυρκαϊάς καί δηωσεις, τάς οποίας ύπέστη κατά 

καιρούς ή Μονή.
Μεταξύ τών κειμηλίων τούτων ιδιαιτέρας προσοχής άξιον είναι ξό- 

λινον άντιμήνσιον, θρόνος καλοόμενον, τό οποίον φυλάττεται μετ’ εξαι
ρετικής εύλαβείας παρά τών μοναχών. Μετά πολλής δυσκολίας καί κατό 
πιν ιδιαιτέρας διαταγής τοΰ Πανασιολογιωτάτου Ηγουμένου Κόκκου κ- 
Κλεόπα, παρά τάς κατακραυγάς τών γεροντοτέρων μοναχών, μοί επετράπη, 
ή επ’ ολίγην ώραν εξαγωγή τοΰ κειμηλίου εκτός τής εκκλησίας και με
λέτη αύτοΰ.

Τοΰ σπανιωτάτου τοότου ξυλίνου άντιμηνσίου δίδα) ένταΰθα απλήν 
περιγραφήν μετ’ ιχνογραφήματος χάριν τών είδικώς περί τήν χριστιανι
κήν αρχαιολογίαν άσχολουμένων, λυπούμαι δε τά μέγιστα, διότι, στερού
μενος φωτογραφικής μηχανής, δεν ήδυνήθην νά λάβω καί φωτογραφίαν 
τοΰ περιγραφομένου κειμηλίου.

Α'.

’Ορθογώνιον παραλληλεπίπεδον εκ ξόλου (0,60x0,43x0,03).
ΙΙέριξ τοΰ περιθωρίου τών τεσσάρων πλευρών φέρει τήν εξής επιγραφήν:

Θυσιαστήριον θειον και ιερόν τοϋ τελεΐσθε δι’ αυτόν τάς θείας ιερουρ

γίας άγιασθέν υπό τής Θείας χάριτος τοΰ Παναγίου καί ζωαρχικοϋ πνεύ

ματος έχει εξουσίαν τοϋ ιερόνργειν εν παντί τόπω τής δεσποτείας Χριστοϋ 

τοϋ Θεοϋ ημών καί ιερονργηθ'εν παρά τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 

πόσης Κύπρου καί Νέας ’Ιουατινιανής κυρίου Νικηφόρου' ποιηθεν καί άφιε- 

ρωθ'εν εξ αύτοϋ είς τήν ’Αγίαν μονήν Κόκκου έτει Χριστοϋ ΑΧΝΓ.
Έν τώ μέσφ σταυρός μετά λόγχης καί σπόγγου, φέρων μονογράμματα. 

Καί τά μέν προς τό ά'νω μέρος τοΰ σταυροΰ είναι τά γνωστότατα μονο
γράμματα δηλοΰντα: 1

1) Νέος ΈΛ,ληνομνήμων, τ. 10ος σ 201—208 (1918
16
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ΙΝΒΙ=’Ιησοΰς Ναζωραίος Βασιλεύς ’Ιουδαίων- 
|ΟΧΟ = Ίησοΰς Χριστός.

Τά δέ μονογράμματα τά έκτος και εντός τριγώνου, τοΰ σχηματιζομέ- 
νου^διά τής λόγχης, τοΰ σπόγγου καί τής οριζόντιας πλευράς τοΰ σταυ- 
ροΰ, εάν όρμηθώμεν εκ των μονογραμάτων τής τρίτης καί τέταρτης σει
ράς, των καί άλλοθεν γνωστών,1) πρέπει νά άναγνωσθώσι χωριστά τά ε

κτός.-

ΑΧ___ΧΤΤ=Άρχή Χριστοΰ Χριστιανικής Πίστεως.
Η X ....X ζ" = Ήμϊν Χαρίζει Χάριν Σταυρός.
ΘΘ. ...ΘΘ = Θεοϋ Θέα Θειον Θαΰμα.
ΤΚ___ΡΓ = Τόπος Κρανίου ΙΙαράδεισος Γέγονεν.

Καί Β'.) τά εντός τοΰ τριγώνου:
Των δύο επομένων σειρών πρώιην φοράν παρουσιαζομένων, καθ’ Ο

σον εγώ τουλάχιστον γνωρίζω,· προτείνω μίαν πιθανήν άνάγνωσιν, αφήνω 
δέ εις τούς ει,δικώς εις τά τοιαΰτα άσχολουμένους τήν τελικήν άνάγνωσιν. 

6Υ. Θ(;)6 = Ελένης Υιός Θαΰμα (ή Θέαμα); Είδεν (;) *

ή Δελτίον Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας τεϋχ- Β'. σ. 48—9.— Βυζαντίς, τ. Α'. 
σ. 132 (1909).— Ζηοίον, Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας σ. 60 (1914).
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Αί σημειώσεις μου ληφθεϊσαι διά μολυβδίδος φέρουσι τό τρίτον μο
νόγραμμα ολίγον π άλλοιωθέν υπό τοΰ χρόνου μεταξύ Θ καί 6. Τά συ- 
ήθη μονογράμματα έν άλλοις άντιμηνσίοις είναι τέσσαρα 6666 — Ελένη 
Εύρεν Εύρημα Ελέους (η Ελένης Ευρεσις Εβραίων “Ελεγχος). Μήπως 

ό τεχνίτης ταΰτα τά τέσσαρα 6 6 6 6 έπρεπε να χαράξη και έσφαλε κατά 

την χάραξιν;
6 Ν. Κ 6— Έν τοΰτφ Νικά Κωσταντΐνος Εχθρούς

ή Έν τοΰτφ Νίκα, Κωνσταντίνε, Έχθροΰς(;) 

φ. Χ= Φως Χριστού 
φ. Γί = Φαίνει Πάσιν.

'Εκατέρωθεν δέ τοΰ σταυρού αριστερή; και δεξιά επιγραφή:1)

’Αριστερά μέν :
Οντος δ άγιώτατος θρόνος ποιηθέν εξ έμον Νικηφόρου ’Αρχιεπισκόπου 

και διά ψυχικήν σωτηρίαν αφιέρωσα αυτόν εις την άγίαν Μονήν τοΰ Κόκ

κου και μέμνησθέ μου διά τον Κύριον.

Δεξιά δέ ; Και εΐ τις σύληση αυτόν η αρη τι εκ των θείων τούτων λει

ψάνων: ή μετριότης ημών έχει τον άφωρισμένον καί κατηραμένον έκ Θεοΰ 

Παντοκράτορος: ίνδικτιώνος 'Γ λ

Καθ’ δλην δέ την λοιπήν επιφάνειαν τής πλευράς είναι εντεθειμένα 
λείψανα 'Αγίων, μετά τού ονόματος έκάστου αγίου διά μικρών γραμμά
των βραχυγραφικώς' τά ονόματα καταγράφω κατ’ αλφαβητικήν τάξιν;

Άβέρκιος Ισαπόστολος, Αικατερίνη, Άνανίας απόστολος, Άνδρέας από
στολος, Άντύπας ίερομάρτυς, Άρτεμάς απόστολος, ’Αρτέμιος μάρτυς, Βα

σίλειος δ μέγας, Γεώργιος μάρτυς (αίμα), Γαβδελαάς μεγαλομάρτνς, Δα

μιανός άνάργυρος, Δημήτριος (αίμα καί παράστασις τοΰ 'Αγίου), Διονύσιος 

ίερομάρτνς, Δομνίνη, °Ελευθέριος Ιερομάρτυς, Επιφάνιας Κύπρου, ' Ερ ιο- 

γένης, θέκλα, Θεόδωρος Τίρων, Θεόδωρος στρατηλάτης, *Ιακώβ δ Άλφέου, 

'Ιάκωβος Πέρσης, Ίάσων απόστολος, ’Ιγνάτιος Θεοφόρος, Ίσαάκιος ίερο- 

μάρτυς, Ιωάννης έλεήμων, ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος, Κολυμβήθρα τοΰ Θεο

λόγου, Κοσμάς άνάργυρος, Κυριακή μάρτυς, Λεόντιος Ελλάδος μάρτυς, 

Ααυρέντιος αρχιδιάκονος, Μάμας, Μαρία ή Μαγδαληνή, Μαρίνα μάρτυς, 

Μαύρα μάρτυς, Μηνάς μάρτυς, Μύρων ιερομάρτυς, Νικήτας μάρτυς, Παντε- 

λεήμων αγ., Παρασκευή μάρτυς, Πάτρωβας, Πορφύριος Ιερομάρτυς, Πρό

δρομος δ τίμιος, Ριγήνος, Στέφανος Πρωτομάρτυς, Συμεών Ιερομάρτυς, 

Τίτος απόστολος, Φίλιππος απόστολος, Φωτεινή μάρτυς, Χαριτίνη μάρτυς.

Μεταξύ των λειψάνων κάτωθεν τοΰ σταυρού είναι εντεθειμένη παρά- *

J) ΛιωρΘιόΘησαν τά εις πνεύματα ορθογραφικά λάθη
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(ίϊβσίς έκτυπος τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (0,03X0,028) έπί στρογγύλου έρύ* 
θρωποΰ λίθου μετά τής επιγραφής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Κρατεί διά μέν τής 
δεξιάς δόρυ, διά δέ τής αριστερός ασπίδα φέρουσαν έν τφ μέοφ σταυρόν.

’Επίσης παράστασις έκτυπος τοΰ Χριστού (0,07χ0,15) επί έλεφαντό- 
δοντος. Φορεΐ χλαμύδα και υψώνει την μέν δεξιάν χεΐρα πρός τά άνωι 
διά δέ τής αριστερός κρατεί σταυρόν.

Β\

Έκ τής δλης περιγραφής καί δή έκ τοΰ συνήθους τύπου τής καθιερώ- 
σεως άντιμηνσίων, πειθόμεθα δτι έχομεν προ ημών έν ξύλινον αντιμήνσιον 
μοναδικόν ίσως εν τή Βυζαντινή καί τή κατόπιν τέχνη, καθόσον εγώ 
τουλάχιστον γνωρίζω.

Συνήθως τά αντιμήνσια είναι κατασκευασμένα έξ υφάσματος καί χρη
σιμοποιούνται πρός τέλεσιν ιερουργίας, δπου δεν υπάρχει καθηγιασμένη 
άγία Τράπεζα, έξ ού καί τό δνομα αντιμήνσιον (άντί-(- mensa). "Οτι 
δμαις έν άρχαιοτέρα εποχή έγίνετο χρήσις τοιούτων ξύλινων άντιμηνσίων 
διδασκόμεθα έκ σχετικού χωρίου τού Θεοδώρου Στουδίτον *) έν έπιοτο- 
λαΐς Βιβλ. Α'. «ΕΙ ίκκληοία έστίν, έφ ή ό λειτουργών αναφέρει τον αιρε

τικόν έχει δέ δ ορθόδοξος θυσιαστήριον καθηγιασμένον έν σινδόνι ή έν οα- 

νίσι». Καί έκ τής μαρτυρίας δέ τού Σουΐδα έν λ. άντιμίσιον παράΡωμαί- 

οις τράπεζα προ τοΰ δικαστηρίου κειμένην είκάζομεν δτι ό αρχικός τύπος 
τού άντιμηνσίου θά ήτο έκ σανίδος, σργόιερον δέ χάριν τής εύκολωτέρας 
μεταφοράς αυτού εϊς τόπους μακράν εκκλησιών κειμένους, δπου παρίστα- 
ται ανάγκη νά τελεσθή ιερουργία, καί χάριν τής εύκολωτέρας χρήσεως 
αύτού έπεκράτησεν ό έξ υφάσματος. Παρά Σύροις 2) δέ σώζονται τοιαύτα 

ξύλινα αντιμήνσια.
θρόνος δέ καλείται τό αντιμήνσιον τούτο καί έν τή αφιερώσει «οντος 

ό άγιώτατος Θρόνος ποιηθέν έξ έμον Νικηφόρου 5Αρχιεπισκόπου και διά 

ψυχικήν σωτηρίαν αφιέρωσα αυτόν εις την 'Αγίαν Μονήν τοΰ Κόκκου»3) 
καί έν τφ Κτητορικφ τής Μονής «'Αφήνω νά λέγω τάς εΰρισκομένας
θαυματουργούς εικόνας___ και αλλα αγία λείψανα καί μάλιστα τον έν τω

Κύκκω"Αγιον Θρόνον έκ σανίδος όντα έχον έν έαυτω έντέχνως μέρη 'Αγίων 

λειψάνων πολύτιμα, ώς μεμαρτυρημένα και ευωδίας πλήρη»,4) διότι άντι-

’) Patrolog. Gr. Migne τ. 99ος φ. 1056
ή Dictionary of Christians Antiquities σ. 92. 
s) Ίδέ άνιοτέρω σ. 243.
4) Περιγραφή τής Μονής τοΰ Κόκκου σ. 46 έκδ. 1817.
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καθισιά την 'Αγίαν Τράπεζαν, ήιις καί Θρόνος καλείται κατά Συμεών 
Θεσσαλονίκης, «Περί τοΰ θείου ναού» σ. 109 κεφ. 98. (Α'ΧΓΙΓ'.)

Ή δέ εντός τοΰ ξυλίνου άντιμηνσίου έ'νθεσις αγίων λειψάνων εξηγεί

ται εκ τής σχέσεως τοΰ άντιμηνσίου προς την 'Αγίαν Τράπεζαν, κατά 
τον έγκαινιασμόν τής οποίας, καί την συγχρόνως γινομένην καθιέρωσιν 
άντιμηνσίων, υπάρχει συνήθεια νά έναποθέτωσιν εντός τής 'Αγίας Τρα- 
πέζης λείψανα αγίων. Παράβαλε σχετικά χωρία τοΰ Δουκαγγίου έν λ. άντι- 

μήναιον: «προσαγομένων τών λειψάνων καί εμβαλλόμενων τή κηρομαστίχη, 

επιχέει τούτοις δ άρχιερεύς μΰρυν καί ένθέμενος αυτά ό’πισθεν τοΰ άντι- 

μηνσίου, εν τή έτοιμασθείση θήκη, άσψαλισάμενος καλώς εύχεται την ευ

χήν». Εύχολόγ.
Είναι δέ τό άντιμήσιον τοΰτο, ως δίς έν ταΐς έπιγραφαΐς καί τής κα- 

θιερώσεως καί άφιερώσεως άναφέρεται, αφιέρωμα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου Νικηφόρου προς την Μονήν τοΰ Κόκκου, τής οποίας διετέλεσεν 
ηγούμενος πρό τής εις τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον άναβάσεώς του, ως 
έν τή Περιγραφή τής Μονής (σ. 51) άναφέρεται' «Τοΰτο τοίνυν τό πάλα1 

διάσημον, (ή Μονή τών 'Ιερέων καλουμένη) διαφθαρεν και ερημωθέν, 

εγένετο μετόχιον τον Κόκκον καί άνοικοδομήθη παρά τίνος Νικηφόρου, 

'Ηγουμένου επιγραφομένον Κόκκον και Μονής, δστις καί Αρχιεπίσκοπος, 

εχρημάτισε Κύπρου ύστερον».
Ό αυτός άρχιεπίσκοπος Νικηφόρος έφρόντισε κατά τήν έν Κων/πό- 

λει διαμονήν του, δπαις έκδοθή άνανέωσις τοΰ σιγιλλιώδους γράμματος 
τής άναγνωρίσεως τής Μονής ώς σταυροπηγιακή:, «καθά και τά συνοδικά 

μαρτνροϋαι γράμματα, γενόμενα κατά τό χιλιοστόν εξακοσιοστόν εβδομηκο

στόν δεύτερον έτος τό σωτήριον, εν φ τρεις περιέχονται Πατριάρχαι, ο Κωνσταν

τινουπόλεως Διονύσιος, δ ’Αντιόχειας Νεόφυτος, και ό 'Ιεροσολύμων Δοσί- 

θεος, παρόντες κατά θείαν οικονομίαν τότε εν Κων]πόλει, δτε παρήν και 

ό Άρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος». ')
Ή δέ χρονολογία τής καθιερώσει»; Α'ΧΝΓ (1653) διορθώνει τον 

Hackett, δστις θέτει τον Νικηφόρον ως ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου άπό τοΰ 
1660 —1673, ένφ κατά τήν επιγραφήν κατά τό 1653 ήτο ήδη Άρχιε
πίσκοπος Κύπρου.

Τοιοΰτον τό περιγραφέν ξύλινον άντιμήνσιον· πόσον δέ πολύτιμον 

έθεώρει τό άφιέρωμά του δ Νικηφόρος έξηγοϋσιν αί βαρεΐαι άραί και 
άφορισμοί, τούς όποιους έκτοξεύει κατά παντός, δστις ήθελε συλήσει τι 
τών θείων λειψάνων.

') Περιγραφή τής Μονής τοΰ Κύκκου σ. 49. τά αυτά έν σ. 87 καί 100. -πδ καί 
Hackett, History of the orthodox Church of Cyprus, p. 208, 212, -13, 337, 606
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