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ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ 

ΑΡΓΟΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

1. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ *Η ΔΑΜΑΛΑΣ; 

Ό όσιος Νίκων ό «Μετανοείτε»*, όπως μας πληροφορεί δ 

βιογράφος του, αναχωρώντας άπο την Κρήτη μέ προορισμό την 

Πελοπόννησο, έφθασε στην ['Ε~\πίδανρον, ον και Ααμαλσ.ν είώθασι 

καλεϊν οί εγχώριοι1. Οι μελετητές πού έχουν ασχοληθεί εΐ'τε με το 

Βίο του οσίου εί'τε μέ τα πελοποννησιακά πράγματα κατά τη με-

σοβυζαντινή περίοδο αναφέρονται στο παραπάνω χωρίο, επισημαί

νοντας οτι ό βιογράφος, ταυτίζοντας Λανθασμένα την Επίδαυρο μέ 

το Δαμαλά, συγχέει δύο γειτονικές περιοχές της βόρειας ακτής της 

'Αργολίδας2. Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουν το λάθος, άλλοι υπο

στηρίζουν οτι στο συγκεκριμένο χωρίο εννοείται ή Επίδαυρος, ή 

οποία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο έφερε τήν επωνυμία Δαμα-

λάς3, άλλοι οτι 6 Οσιος είχε αποβιβαστεί στην 'Επίδαυρο και ότι 

αργότερα, κατά τήν αναχώρηση του είχε μεταβεί στο Δαμαλά, άπο 

* Στο σημείωμα αύτο χρησιμοποιούνται, οί έςη: εκδόσεις :οϋ Βίου: Σΐΐ. i l ΛΑΜΠΡΟΙ", 

« Ό Βίος Νίκωνος τοϋ .Μετανοείτε», NE 3 (1906), σελ. 129-223.—ΟΛ. Λ Α Μ Π Λ Η , Ό ί.κ 

Πόντου άβιος Νίκων ό Μετανοείτε. (Κείμενα-Σχόλια), 'Λϋήνα 1982,— 1). F. SULLIVAN, 

The Life of Saint Nikon, Brookline Mass. 1987. 

1. Βίος Νίκωνος, σελ. 153 (Λάμπρου), σελ. 50 § 17, 180 § 17 (Λαμψίδη), σελ. 88 § 21 

(Sullivan). 

2. Βίος Νίκωνος, σελ. 153 σημ. 22 (Λάμπρου), σχόλια, σελ. 280-281 (Sullivan).— 

Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΪ, « Ή " Ε π ι σ κ ο π ή " τοϋ Δαμαλδ», Άοχεϊον των Βυζαντινών Μνημείων 

της 'Ελλάδος 5 (1939-1940), σελ. 18. 

3. D. Λ. Z A K Y T I I I N O S , Le Despolat grec de Morée, τόμ. Β', Vie et Institutions, 

'Αθήνα 1953, édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, Λονδίνο, Variorum, 

1975, σελ. 150.— E L I S A B E T H M A L A M U T , Sur la roule des saints byzantins, [Παρίσι 

1993], σελ. 263, 310. 
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250 ΒΟΥΛΑ KONTH 

οπου είχε αποπλεύσει για τήν 'Αθήνα4 και άλλοι, άλλοτε δέχονται 

οτι παρά τή σύγχυση των τοπωνυμίων ή μεσαιωνική ονομασία της 

Επιδαύρου ήταν Δαμαλάς5 και άλλοτε θεωρούν οτι ό δσιος είχε 

φθάσει στην 'Επίδαυρο και οτι άπο έκεΐ είχε μεταβεί στο Δαμαλά, 

οπου κήρυξε το θειο λόγο6. Τέλος, ό Bon 7 καί ό Κορδώσης8, χωρίς 

δμως και αυτοί να το τεκμηριώνουν, σημειο^νουν οτι ό όσιος Νίκων 

είχε αποβιβαστεί στο Δαμαλά, τον όποιο θεωρούν οτι λανθασμένα 

ό βιογράφος του συγχέει μέ τήν Επίδαυρο, αντί για τήν αρχαία 

Τροιζήνα. 

*Ας δούμε, δμως, αναλυτικά τί είναι γνωστό για τήν ύπαρξη 

οικισμών στίς δύο αυτές περιοχές κατά τή βυζαντινή εποχή, πώς 

εμφανίζονται στίς πηγές καί τί μνημεία διασώζουν. 

Στή θέση της αρχαίας πόλης της 'Επιδαύρου (λείψανα της σώ

ζονται νοτιοανατολικά τοϋ σημερινού χωριού Παλαιά Επίδαυρος) 9 

εξακολουθεί να υπάρχει κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο οικι

σμός. 'Αναφέρεται στο Συνέκδημο τοϋ Ίεροκλέους ως 'Επίδαυρος 

4. Μ. E r . Γ Α Λ Α Ν Ο Π Ο Γ Λ Ο Ϊ , ΑΌς, πολιτεία, εικονογραφία, οα^κατα καί άσματική 

ακολουθία τον οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Νίκωνος τον ((Μετανοείτε», "Αθήνα 1933, 

σελ. 78, 80-81. 

5. Βίος Νίκωνος, σχόλια, σελ. 419, 476 (Λαμψίδη).— Τ. Α«. ΓΡΙΤΣΟΠΟί'ΛΟΥ, «'Εκ

κλησιαστική Ιστορία Κορινθίας», Πελοποννησιακά 9 (1972), σελ. 341. 

6. Βίος Νίκωνος, σχόλια, σελ. 411 ( Λ α μ ψ ί δ η ) . — Γ Ρ Ι Τ Σ Ο Η Ο Γ Λ Ο Τ , δ.π., σελ. 149. 

7. Α. BON, Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, Παρίσι 1951, σελ. 165 σημ. 2.— 

T o i ' Ι Δ Ι Ο Τ La Morée franque. Recherches historiques, lopographiques et archéologiques 

sur la principauté d'Achaïe (1205-1430), τόμ. A', Παρίσι 1969, σελ. 487 σημ. 3, 491 

σημ. 1. Ό συγγραφέας σημειώνει, ακόμη, οτι ή λανθασμένη ταύτιση τοϋ Δαμαλά μέ τήν 

'Επίδαυρο παρατηρείται καί σε μερικούς παλιούς χάρτες (σελ. 485 σημ. 7). 

8. Μ. Σ. ΚΟΡΔΩΣΗ, Σύμβολα) στην ιστορία καί τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου 

στους μίσους χρόνους, 'Αθήνα 1981, σελ. 157, 158, 210: ό συγγραφέας διατυπώνει τήν 

άποψη οτι ή μνεία της 'Επιδαύρου στο Βίο δέ σημαίνει υποχρεωτικά πώς υπήρχε τότε οι

κισμός, θεωρεί, όμως, πιθανό -στή θέση της αρχαίας Επιδαύρου- να υπήρχε κάποιος 

οικισμός, τον όποιο δεν αναφέρουν οί πηγές - τονίζει, μάλιστα, οτι ή αναφορά της Ε π ι δ α ύ 

ρου στο αγιολογικό κείμενο αποτελεί τή μοναδική μνεία της στίς πηγές της μεσοβυζαντινής 

περιόδου. 

9. Α. M H A I A P A K H , Γεωγραφία πολ.ιτική, νέα καί αρχαία τον νομοϋ 'Αργολίόος και 

Κορινθίας, 'Αθήνα 1886, σελ. 82-83, 85-86.—BON, Péloponnèse, σελ. 4.—ΠΑΤΣΑΝΙΟΤ, 

Έλλάοος περιήγησις, βιβλίο 2 καί 3. Κορινθιακά - Λακωνικά, εκδ. Ν. Α. ΙΙαπαχατζή, 

Αθήνα 1976, σελ. 217-218 σημ. 1. 
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"Αργολικά σημειώματα 251 

καί Πιλανρα10 καί αργότερα μνημονεύεται στο λεγόμενο Τακτικό 

της Εικονομαχίας11 ώς έ'δρα επισκοπής μέ τήν ονομασία Έπιδάμπα, 

υπαγόμενη στή μητρόπολη Κορίνθου- δεν έχει εξακριβωθεί, όμως, 

αν ήταν πράγματι έδρα επισκοπής12. Τήν ύπαρξη του οικισμού κατά 

τήν παλαιοχριστιανική εποχή μαρτυρούν καί τα αρχαιολογικά ευ

ρήματα. "Ετσι, στή χερσόνησο «Νησί», έκτος άπο τήν αρχαία οχύ

ρωση πού ανακαινίστηκε κατά τους μεταγενέστερους χρόνους13, σώ

ζονται στο μυχό τοϋ νότιου λιμανιού τα ερείπια παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής, πού χρονολογείται στον 6ο-7ο α'ι.14. 

Κατά τή μέση βυζαντινή περίοδο ή Επίδαυρος δέν απαντάται 

πλέον στίς πηγές —έκτος άπο το υπό εξέταση χωρίο στο Βίο τοϋ 

οσίου Νίκωνος1 5^ καί ακόμη, διαπιστώνεται οτι δέν διατηρούνται 

10. ΙΕΡΟΚΛΕΟΤΣ, Συνέκόημος, έκδ, Honigmann, 647.2. 

11. Γιά τή χρονολόγηση τοϋ Τακτικού, τοϋ λεγόμενου της Εικονομαχίας ή των Είκο-

νοκλαστών, βλ. τις αντίθετες απόψεις τοϋ J . D A R R O U Z È S , Notitiae episcopatuum Kccle-

siae Constanlinopolitanae. Texte critique, introduction el notes, Παρίσι 1981, σελ. 32-

33 (Notitia 3) καί τοϋ Γ. Ι. Κ Ο Ν Ι Δ \ Ρ Η , «Παρατηρήσεις εις τα περί Επισκοπών της Λα

κωνικής κατά τους ένδεκα πρώτους αιώνας της καθολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Μετ' εισαγωγής εις το πρόβλημα των πηγών περί των 'Επισκοπών Πελοποννή

σου», Λακωνικοί Σπουάαί 5 (1980) ( — Πρακτικά Α' Συνι ορίου Λακωνικών Σπονοών, 

τεΰχ. Β'), σελ. 410. 

12. DARROUZÈS, Notitiae episcopatuum, σελ. 244 (Notit ia 3). Κατά τον ΚοΡ-

ΔΩΣΗ, δ.π., σελ. 65, 209, 348, 355, τουλάχιστον &>c τα τέλη τοϋ 5ου αι. πιθανότατα υπήρχε 

στην "Επίδαυρο επισκοπή. 

13. BON, Morée, σελ. 491.—Χ. Β. ΚΡΙΤΖΑ, «Νέα έκ της πόλεως Επιδαύρου», 'Αρ

χαιολογικά 'Ανάλεκτα εξ 'Αθηνών 5 (1972), σελ. 186.— Π Α Γ Σ Α Ν Ι Ο Γ , δ .- . , σελ. 218 σημ. 1 

της 217, 220 σημ. 1 καί είκ. 251.—ΚοΡΔΩΣΗ, δ π., σελ. 101, 210.— ΒοϊΑΛΣ ΚΟΝΤΗ, 

«Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία τοϋ νομοΰ Αργολίδας», Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 186. 

Ό Δ. ΠΑΛΛΑΣ, ΑΔ 17 (1961/62), Χρονικά, σελ. 81 σημ. 17, θεωρεί το όψιμο αυτό τεί

χος μεταίουστινιάνειας περιόδου. 

14. Α. F R I C K E N H A U S - W. M Ü L L E R , «Aus der Argolis. Bericht über eine Reise 
vom Herbs t 1909», Athenische Mitteilungen 36 (1911), σελ. 2 9 . — J . M. C O O K , «Ar

chaeology in Greece, 1951», JHS 72 (1952), σελ. 99.— [G. D A U X J , «Chronique de 

fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1956», BCH 81 (1957), σελ. 545,— 

Β. KòTTlNG, «Epidauros», Reaìlexikon für Antike und Christendum 5 (1962), στ. 539. 

— [ΝΤΙΑΝΑΣ Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Τ Ο Υ - T . M A T P O T J , 'Αργολίδος περιήγησις, Ìx8. Νομαρχίας 'Αρ

γολίδος, 1973, σελ. 130.— Δ. Π Α Λ Λ Α , Les monuments paléochrétiens de Grèce découverts 

de 1959 à 1973, Πόλη τοϋ Βατικανού 1977, σελ. 179-180 άρ. 87Α.— ΚΟΝΤΙΙ, O.K., σελ. 186. 

15. Βλ. παραπάνω, σημ. 1. Βέβαιο είναι δτι στο χωρίο δέν εννοείται ή αρχαία Ε π ί 

δαυρος μέ το 'Ιερό τοϋ "Ασκληπιού, ή οποία διασώζει καί σημαντικά παλαιοχριστιανικά 

μνημεία (ΚοΝΤΙΙ, δ.π., σελ. 183-185). Το 'Ασκληπιείο βρίσκεται στην ενδοχώρα της Ά ρ -
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στην περιοχή μνημεία ή ευρήματα πού να μο:ρτυροΰν ύπαρξη ζωής 

κατά τήν περίοδο αυτή. 

Ή αρχαία Τροιζήνα βρίσκεται νοτιότερα στην αργολική ακτή" 

έκεϊ, κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους επιβιώνει οικισμός 

μέ τήν ί'δια επωνυμία. Μνημονεύεται στο Συνέκδημο του Ίερο-

κλέους ως Τροιζήν καί Τρυζενα16 καί αργότερα, στο λεγόμενο Τα

κτικό της Εικονομαχίας αναφέρεται ως έ'δρα επισκοπής μέ τήν ονο

μασία Τρνζεμα καί Τροιζήνη, υπαγόμενη στή μητρόπολη Κορίν

θου17. Στα τέλη τοϋ 8ου cd. ή ύπαρξη της επισκοπής επιβεβαιώ

νεται άπο τήν παρουσία καί τή συμμετοχή, στην Ζ' Οικουμενική 

Σύνοδο της Νίκαιας, το 787, του επισκόπου Τροιζήνος 'Αντωνίου, 

ο όποιος καί υπογράφει το πρακτικό της1 8. Τέλος, δύο σφραγίδες, 

πού χρονολογούνται στον 8ο-9ο αι., ανήκουν στον Ιωάννη, επίσκο

πο Τρνζϊν[ος-Ύΐς}19 καί στον Νικηφόρο εκ προσώπου Τρ[οι~]ζ[ή]-

νος20, ενώ μία τρίτη, πού ανήκει στον 'Ιωάννη, σπαθαροκουβικου-

λάριο καί εκ προσώπου Τροιζήνος, είναι άχρονολόγητη21. 

Κατά τή μεσοβυζαντινή εποχή è οικισμός μετονομάζεται σέ 

Δαμαλά. 'Από τις αρχές του 10ου αι., στο Τακτικό του Λέοντος 

γολίδας, νοτιοανατολικά τοϋ Αιγουριοΰ, ενώ ό Βίος άναφέρετκι σέ παραθαλάσσια περιοχή 

μέ λιμάνι, δπου εΐχε προσορμιστεί το πλοίο, μέ το όποιο ό όσιος είχε φθάσει άπο τήν Κρήτη. 

16. ΙΕΡΟΚΛΕΟΤΣ, Συνέκδημος, εκδ. H o n i g m a n n , 647.1. 

17. DARROUZ.ÈS, Notitiae episcopatuum, σελ. 244-245 (Notitia 3). Για μια ακόμη 

φορά τά αρχαιολογικά τεκμήρια επιβεβαιώνουν τήν αξιοπιστία τοϋ καταλόγου τοϋ Ίερο-

κλέους, τήν οποία έ"χουν κατά καιρούς αμφισβητήσει οί μελετητές. Ή αποκάλυψη στην 

περιοχή μεγάλης καί πολυτελούς παλαιοχριστιανικής βασιλικής ενισχύει τήν πιθανότητα 

ύπαρξης εκεί επισκοπής Τροιζήνας (γνωστής μόνον άπο τις -τηγές), ή όποια δεν είχε ώς 

τώρα έπιβεβαιοιθεϊ μνημειακά. 

18. V. LAURENT, Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin, τόμ. V/3, L'Eglise, 

Παρίσι 1972, σελ. 102-103.—J. D A R R O U Z E S , «Listes episcopales du Concile de Nicée 

(787)», REB 33 (1975), σελ. 38 άρ. 108B, 193D, 192E, 183P. 

19. L A U R E N T , Corpus, V/3, σελ. 103 άρ. 1 7 5 0 . — G . ZACOS - A . V E G L E R Y , By

zantine Lead Seals, τόμ. 1, μέρος 2, Βασιλεία 1972, σελ. 1123 άρ. 2003.—J. NESBITT-

Ν. OlKONOMIDES, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg 

Museum of Art, τόμ. 2. South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor, Ουά

σινγκτον [1994], σελ. 93 άρ. 35.2. 

20. ZACOS - VEGLERY, ο.π., σελ. 1226 άρ. 2223.— NESBITT-OlKONOMIDES, δ.π., 

σελ. 93 άρ. 35.1. 

2 1 . «Byzantine Seals Published between 1986 and 1991/2», Studies in Byzanti

ne Sigillography 3 (1993), σελ. 181 άρ. 2435.— N E S B I T T - OlKONOMIDES, β.π., σελ. 93. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 17/12/2015 14:49:37 |

http://epublishing.ekt.gr


2.Vi ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ 

τοϋ Σοφοΰ, καί μετά ή επισκοπή, μέ τή μεσαιωνική της, πλέον, 

ονομασία Ααμαλάς, περιλαμβάνεται διαδοχικά σέ όλα τα Τακτικά 

της μέσης βυζαντινής περιόδου καί κατέχει τήν πρώτη θέση ανά

μεσα στίς επισκοπές πού υπάγονται στή μητρόπολη Κορίνθου22. 

"Οπως ήδη σημειώθηκε, ό Δαμαλάς μνημονεύεται στό Βίο του 

οσίου Νίκωνος τοϋ «Μετανοείτε», οπου Ομως, συγχέεται μέ τή 

γειτονική Επίδαυρο 2 3 . Σέ σφραγίδα του τέλους του 11ου αι. ανα

γράφεται Συμεών επίσκοπος τοϋ Aa[jua.]?t.[ou]24, ενώ ό Λουκάς τα

πεινός Δαμαλών άρχιθύτης είναι ό κτήτορας του Πατμιακοϋ κώ

δικα άρ. ργ', πού χρονολογείται στα 1156/115725. 

Με τή φραγκική κατάκτηση, το 1210, 6 Δαμαλάς παραχωρεί

ται, όπως μας πληροφορεί ή άραγωνική παραλλαγή τοϋ Χρονικού 

τοϋ Μορέως, σέ ευγενή ιππότη, ό όποιος κτίζει εκεί κάστρο26. 

Παράλληλα, αποκτά λατινική επισκοπή (Damalensem), υπαγόμε

νη στή λατινική αρχιεπισκοπή Κορίνθου. Ή επισκοπή αυτή, λόγω 

22. DARROUZÊS, Notitiae episcopatuum, σελ. 282 (Notitia 7), 302 (Notit ia 9), 

323 (Notit ia 10), 361 (Notitia 13). Βλ. καί LAURENT, δ.- . , τόμ. V/1, Παρίσι 1963, 

σελ. 424. 

23. Βλ. παραπάνω, σημ. 1. 

24. LAURENT, Corpus, V/1, σελ. 425 άρ. 569. 

25. 1. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, 'Αθήνα 1890, σελ. 62 άρ. ργ'. Σύμ

φωνα μέ τήν ανάγνωση τοϋ Σακκελίωνος, στο κτητορικο σημείωμα τοϋ κώδικα αναγρά

φεται το έτος 6770, δηλ. 1262 άπο Χρίστου γεννήσεως, χρονολογία πού αναπαράγουν όσοι 

αργότερα μνημονεύουν τον κώδικα (βλ. Σ π . Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, «'Επίσκοποι καί μητροπολι-

ται», NE 15 (1921), σελ. 328.— ΟΡΛΑΝΔΟΥ, ο.π., σελ. 22.— ΓΡΓΓΣΟΠΟΥΑΟϊ', δ.π., σελ. 

342.— ΚΟΡΔΩΣΠ, δ.π., σελ. 355 σημ. 40), χωρίς να λάβουν υπόψη τους τή νέα ανάγνωση 

τοϋ σημειώματος, πού παρέχει ό Z4.KYTHINOS, δ.π., σελ. 294 καί σημ. 2, 316, ό όποιος 

διορθώνει τή χρονολογία σέ 6665, δηλ. 1156/1157 (πρβλ. LAURENT, Corpus, V/1, 

σελ. 424). Ταυτόχρονα, αναφέρουν λανθασμένα οτι ό Λουκάς εΐναι επίσκοπος Δαμαλών 

καί Πεδιάδος, τίτλος πού δέν αναφέρεται στο σημείωμα. Ό επισκοπικός τίτ>Λς μέ τή σύν

θετη μορφή, πότε Δαμαλών καί Πεδιάδος καί πότε Δαμαλών καί Πολυφέγγους, εμφανί

ζεται μετά τα μέσα τοϋ 15ου αι., βλ. ÜARROUZES, Notitiae episcopatuum, σελ. 420 

(N'olitia 21). Πρβλ. Σ π . Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, «'Ολίγα περί Πολυφέγγους », NE 6 (1909), σελ. 

180-181.—ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Σύμμικτα. Ή επισκοπή Δαμαλών», οπ., σελ. 331-332.—ΤΟΥ 

ΙΛΊΟΥ, «'Επίσκοποι καί μητροπολϊται», δ.π., σελ. 328.— ΟΡΛΑΝΔΟΥ, ο.π., σελ. 22-23. 

— Γ Ρ Ι Τ Σ Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Γ , δ.π., σελ. 342-343, 346, 347-348.— ΖΛΚΥΤΗΙΝΟΚ, δ.π., σελ. 296. 

— ΚΟΡΔΩΣΠ, δ.π., σελ. 253, 355 καί σημ. 40, 357 σημ. 46. 

26. Libro de los fechos et conquistas del Principado de la Morea, εκδ. Α. Morel-Fa-

iio. Γενεύη 1885, § 125, 133. Πρβλ. B o x , Morée, σελ. 110, 236, 486-491. 
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έλλειψης λατινικού πληθυσμού στην περιοχή, ουσιαστικά δέν υφί

σταται παρά μόνο κατ' όνομα, καθώς δέν εϊχε διοριστεί ποτέ επί

σκοπος. Το 1222, ή επισκοπή χωρίζεται σέ δύο τμήματα" το Ινα 

ενσωματώνεται στην αρχιεπισκοπή Κορίνθου καί τό άλλο στην επι

σκοπή "Αργούς27. 

Τα χριστιανικά μνημεία πού διατηροΰνται ώς σήμερα στην πε

ριοχή τής αρχαίας Τροιζήνας καί του μεσαιοονικοΰ Δαμαλά επιβε

βαιώνουν τις μαρτυρίες πού παρέχουν οι πηγές: α) στή θέση Λακ

κώματα τής Τροιζηνίας σώζεται μνημειώδης τρίκλιτη παλαιοχρι

στιανική βασιλική μέ πολλά προσκτίσματα, στην οποία διακρίνον

ται τρεις οικοδομικές φάσεις. 'Από αυτές ή δεύτερη, στην οποία 

ανήκει καί υψηλής τέχνης ψηφιδωτό δάπεδο, χρονολογείται στον 

5ο αι. καί ή τρίτη, πιθανότατα, στον 6ο-7ο αι. 2 8. β) Σέ ύψωμα, 

στους πρόποδες του Ορους Άδέρες σώζεται, σέ έρειπιώδη κατά

σταση, ό ναός τής «Επισκοπής» ή ΙΙαλαιοεπισκοπής ή Παναγίας 

'Επισκοπής, ιδρυμένος επάνω στό ιερό τής Κατασκοπίας 'Αφροδί

της τής αρχαίας Τροιζήνας. Στό ναό διακρίνονται δύο οικοδομικές 

φάσεις, άπό τις όποιες ή πρώτη ανάγεται στον 11ο καί ή δεύτερη 

στό 12ο αι. 2 9 . "Οπως προκύπτει άπό τα σωζόμενα στό χώρο γλυ

πτά αρχιτεκτονικά μέλη, ή «Επισκοπή» ήτοιν κτισμένη επάνω σέ 

27. Ο Ρ Λ Ά Ν Δ Ο Υ , δ.π., σελ. 2 2 . — Γ Ρ Ι Τ Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Υ , δ.π , σελ. 176-177, 3 4 2 . — B O N , 

Morée, σελ. 93-94, 97 καί σημ. 7, 474, 478, 4 8 7 . — Z A K Y T H I N O S , δ.π., σελ. 2 7 1 . — G . 

F E D ALTO, La chiesa latina in Oriente, τόμ. I I , Hierarchia latina Orientalis, [Βερόνα 

19761, σελ. 111.— Κ Ο Ρ Δ Ω Σ Η , δ.π., σελ. 350, 351 .— G. F E D A L T O , «Annotazioni sui ves

covadi latini della Morea franca e l 'arcivescovado lat ino di Corinto, d u r a n t e il se

colo XIII», Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Β', 'Αθήνα 

1981-1982, σελ. 301, 302. 

28. ΝΙΚΗΣ ΜίΧΑΛΟΥ-ΑΛΕΒΙΖΟΥ, « Ή Παλαιοχριστιανική Βασιλική Δαμαλά», Δέ

κατο Διεθνές Συνέδριο Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. Περιλήψεις ανακοινώσεων, Θεσσαλο

νίκη 1980, σελ. 65-66.— Α Σ Π Α Σ Ί Α Σ K O Y P E N T A - Ρ Α Π Τ Α Κ Η , ΑΔ 35 (1980), Β1, σελ. 98-

99.— ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - ΑΤΖΑΚ.Α, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών 

ψηφιδωτών τής 'Ελλάδος. I I . Πελοπόννησος - Στερεά 'Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 

145-147 άρ. 85.— V A S S I L I K I V E M I , Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à l'époque 

paléochrétienne, Άθήνα-Παρίσι 1989, σελ. 15, 112 άρ. 70-71. 

29. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, δ.π., σελ. 17-18, 2 8 - 3 3 . — Π . Λ Α Ζ Α Ρ Ι Δ Η , « Ή 'Επισκοπή τοϋ Δα

μαλά. (Έργασίαι καθαρισμού καί νεώτερα στοιχεία περί τοϋ αρχιτεκτονικού τύπου αυ

τής)», ΔΧΑΕ περίοδος Δ', 2 (1960-1961), σελ. 195-226. Μεταγενέστερες προσθήκες καί 

προσκτίσματα στο ναό, χρονολ.ογοϋνται στο 14ο-15ο αι. καί στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας. 
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παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου ή 6ου αι. 3 0. Ή ονομασία της 

'ίσως να οφείλεται στό γεγονός οτι ή περιοχή ήταν έδρα επισκοπής3 1. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, άπό όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα οτι οι 

δύο οικισμοί ακολουθούν παράλληλη πορεία μόνο κατά τήν πρώτη 

βυζαντινή περίοδο. Στή συνέχεια, ή Επίδαυρος, μετά τό τέλος τής 

παλαιοχριστιανικής εποχής, δέν αναφέρεται πλέον στίς πηγές καί 

δε διασώζει μνημεία. 'Αντίθετα, ή παλαιοχριστιανική Τροιζήνα μέ 

τή μεσαιωνική της ονομασία Δαμαλάς είναι έδρα επισκοπής κατά 

τή διάρκεια όλης τής μεσοβυζαντινής περιόδου. Παράλληλα, τα 

μνημεία καί τα ευρήματα πού διατηρούνται στό χώρο επιβεβαιώ

νουν τήν ύπαρξη ακμαίας οικιστικής εγκατάστασης. 

Ή προσεκτική μελέτη τοϋ κειμένου τοϋ Βίου δείχνει μέ ποιο 

τρόπο è βιογράφος κάνει χρήση των τοπωνυμίων, όταν αναφέρεται 

στα διάφορα μέρη τοϋ ελλαδικού χώρου, τα όποια είχε επισκεφθεί 

ό όσιος Νίκων κατά τις περιοδείες του. Για να φανερώσει τήν άρ-

χαιομάθειά του χρησιμοποιεί τα αρχαία ονόματα των πόλεων, Οταν 

αυτά υπάρχουν, παράλληλα προς τα σύγχρονα τους τοπωνύμια, τα 

όποια, συνήθως, χαρακτηρίζει μέ τή φράση εΐώθασι καλεϊν οι εγ

χώριοι ή εγχωρίως καλοϋσι. Ή ταύτιση τοϋ αρχαίου μέ τό μεσαιω

νικό Ονομα του τοπωνυμίου ή τής εθνότητας είναι πάντοτε ορθή32. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ή ταύτιση, Οπως ήδη αναφέρθηκε, των 

τοπωνυμίων δύο διαφορετικών περιοχών, τής Επιδαύρου καί τοϋ 

Δαμαλά. Παραμένει, λοιπόν, τό ερώτημα, ποιόν άπό τους δύο οίκι-

30. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, δ.π., σελ. 3 0 - 3 1 . — Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - A T Z A K A , ο.π., σελ. 36.— 

V E M I , δ.π., σελ. 15, 111 άρ. 69. 

31. B O N , Morée, σελ. 490. Για τον πιθανό συσχετισμό τής επωνυμίας «Επισκοπή» 

μέ επισκοπική έ'δρα, βλ. καί Ν. Β. Δ Ρ Α Ν Δ Α Κ Η , Βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μά

νης, 'Αθήνα 1964, σελ. 111-112.—Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ή εκκλησιαστική αρχιτε

κτονική εις τήν Δυτικήν Στερεαν 'Ελλάδα καί τήν "Ηπειρον, άπο τοϋ τέλους τοϋ 7ου μέχρι 

τοϋ τέλους τοϋ 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη 19922, σελ. 11-12. 

32. Ό π ω ς , για παράδειγμα, τήν τοϋ Κέκροπος..., εν 'Αθήναις, τήν Εϋβοιαν ... ην δη 

καί Εϋριπον κεκλήκασιν, καί Μισύνης, ήν καί Βουρκάνον εγχωρία>ς καλονσιν, χώραν ... τών 

Άθρικών (ή "Εθνικών), ους δή καί Μιληγγονς καλεϊν είώθασιν αντί Μυρμιδόνων οι εγχώ

ριοι. Στην περίπτωση τής Σπάρτης, ό συγγραφέας τοϋ Βίου χρησιμοποιεί άλλοτε τήν αρ

χαία ονομασία, Σπάρτη, καί άλλοτε τή μεσαιωνική, Λακεδαίμων. 

17 
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σμούς εννοεί ό βιογράφος τοϋ όσιου στό επίμαχο χωρίο του Βίου; 

Νομίζω, πώς ή απάντηση δίνεται έ'μμεσα στό 'ίδιο τό κείμενο: άφοΰ 

αναφέρεται οτι è Οσιος άπό τήν Κρήτη είχε επιβιβαστεί σέ πλοίο 

καί ονριοδρομήσας Έπίδαυρον, ον και Ααμαλαν είώθασι καλεϊν οι 

εγχάίριοι, κατέλαβεν, ο βιογράφος ανοίγει παρένθεση καί αφηγείται 

όσα συνέβησαν κατά τή διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού. Τελειώ

νοντας, επανέρχεται στό προηγούμενο σημείο καί προσθέτει οτι τω 

Δαμαλά επιδημήσας 6 ό'σίος33, κήρυξε τό λόγο του Θεού στην πε

ριοχή. Στό σημείο αυτό τοϋ Βίου αναγράφεται μόνον τό τοπωνύμιο 

Δαμαλάς3 4. Στίς άλλες πόλεις μέ διπλά ονόματα, μετά τήν πρώτη 

αναφορά, κατά τήν όποια μνημονεύεται ταυτόχρονα καί τό αρχαίο 

καί τό μεσαιωνικό τοπωνύμιο, χρησιμοποιείται, στό κείμενο του 

Βίου, εναλλακτικά πότε τό ένα καί πότε τό άλλο Ονομα. Στην πε

ρίπτωση του Δαμαλά, πού απαντάται μόνο δύο φορές, προτιμάται 

ή σύγχρονη ονομασία. Είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς οτι ό συγ

γραφέας του Βίου δέ γνώριζε τις ονομασίες τών τόπων, άπό οπου 

εϊχε περάσει ό όσιος καί οτι τους κατέγραψε λανθασμένα. Πιστεύω, 

ότι τό χωρίο τοϋ Βίου αναφέρεται στό Δαμαλά καί Οχι στην Ε π ί 

δαυρο, όπως δέχονται οι περισσότεροι μελετητές. Είναι πιθανό è 
βιογράφος, θέλοντας να παραθέσει εκτός άπό τή σύγχρονη ονομα

σία τοϋ τοπωνυμίου καί τήν αρχαία, αντί να ταυτίσει τό Δαμαλά 

μέ τήν αρχαία Τροιζήνα, Οπως εϊναι τό σο^στό, τον ταυτίζει μέ 

τήν Επίδαυρο. Τούτο οφείλεται προφανώς στό γεγονός οτι στή 

βόρεια ακτή τής 'Αργολίδας κατά τους αρχαίους χρόνους ή 'Επί

δαυρος, κυρίως λόγω τής φήμης καί τής ακτινοβολίας τοϋ Ίεροΰ 

τοϋ 'Ασκληπιού, άλλα καί τοΰ θεάτρου, ήταν περισσότερο γνωστή 

απ οτι ή 1 ροιζηνα. 

33. Βίος Νίκωνος, σελ. 154 (Λάμπρου), σελ. 52 §17, 181 §17 (Λαμψίδη), σελ. 92 
§23 (Sullivan). 

34. Μερικοί μελετητές, σχολιάζοντας το χωρίο, δέχονται οτι ό δσιος Νίκων, άφοΰ 
αποβιβάστηκε στην Επίδαυρο, διαπεραιώθηκε στο Δαμαλά, βλ. παραπάνω, σημ. 6. 
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2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ TOT ΒΟΤΖΗ =ΜΕΡΜΠΑΚΑΣ; 

Λίγο πριν άπό τα μέσα τοϋ 12ου αι., ό επίσκοπος "Αργούς καί 

Ναυπλίου, Λέων35, εϊχε ιδρύσει στην περιοχή τής Άρείας 3 6 γυναι

κεία μονή αφιερωμένη στην Κοίμηση τής Θεοτόκου, γνωστή σή

μερα ως Ά γ ι α Μονή37. 'Όπως αναφέρει ό 'ίδιος ό Λέων στό «Υπό

μνημα» τής μονής, τό όποιο είχε συντάξει τον 'Οκτώβριο του 

114438, σέ σύντομο χρονικό διάστημα αναγκάστηκε, για τό φόβο 

τών θαλαττίων ληστών, κατά πασαν αδειαν τα πάντα ληιζομένων, 

να απομακρύνει τις μοναχές άπό τή μονή τους. πού δέν απείχε πολύ 

άπό τή θάλασσα. "Ετσι, έκτισε, ειδικά για τό λόγο αυτό, άλλη ομώ

νυμη μονή, της πανάγνου δεσποίνης ημών και Θεομήτορος, στην 

ενδοχώρα (πόρρω διακείμενον τής θαλάσσης), στην τοποθεσίαν τον 

Βούζη39, ενώ μετέτρεψε τήν πρώτη μονή σέ άνδρώα. ' Η τοποθεσία 

αυτή άπ' όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έ'χει ώς σήμερα εντοπι

στεί4 0. Ή πιθανότητα να διατηρείται καί σήμερα τό τοπωνύμιο, 

35. Ό Λέων είναι γνωστός άπό τή συμμετοχή του, το 1157, σέ ενδημούσα Σύνοδο 

τής Κωνσταντινούπολης, βλ. MANSI, τόμ. 21, στήλ. 838.— PG τόμ. 140, στήλ. 1 8 0 . — Ι . 

Σ Α Κ Κ Ε Λ Ι Ω Ν Ο Σ , «"Αργούς και Ναυπλίου παλαιοί ίεράρχαι», Δ1ΕΕ 2 (1885), σελ. 37 σημ. 3. 

— ΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Υ , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 316-317.—Κ. Γ. ΖΠΣΙΟΥ, Σύμμικτα, "Αθήνα 

1892, σελ. 79 σημ. 1.—Γ. Α. ΧΩΡΑ, Ή (('Αγία Μονή» Άρείας εν τή εκκλησιαστική καί 

πολιτική ιστορία Ναυπλίου καί "Αργούς, 'Αθήνα 1975, σελ. 57, 59-60. 

36. Ή "Αρεια βρίσκεται στην επαρχία Ναυπλίας τοϋ νομοϋ 'Αργολίδας, 3 χιλιόμετρα 

βορειοανατολικά τοϋ Ναυπλίου. 

37. 'Αρχικά, ή μονή ε"φερε τήν ονομασία Νέα Μονή ή Μονή Άρείας" άπο το 17ο αι. 

καί μετά επικράτησε ή επωνυμία 'Αγία Μονή. Γιά τήν ιστορία, τήν ονομασία καί τις τύ

χες τής μονής βλ. τή μονογραφία τοϋ ΧΩΡΑ, ο.π., οπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 

38. Α. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ, «Υπόμνημα Λέοντος επισκόπου "Αργούς καί Ναυπλίου», 

Έλληνομνήμων, φυλλ. 5 (Μάιος 1843), σελ. 279-287.—MM, τόμ. 5, σελ. 178-183.— 

Χ Ω Ρ Ά , δ.π., σελ. 239-244" γιά τις διάφορες εκδόσεις τοϋ «Υπομνήματος», καθώς καί τοϋ 

«Τυπικού» τής 'Αγίας Μονής, βλ. σελ. 17-18, 53 σημ. 1. 

39. ΜΟΥΣΤΟΕΥΔΗ, δ.π., σελ. 280-281.—MM, δ.π., σελ. 178-179.— ΧΩΡΑ, δ.π., 

σελ. 240-241. 

40. "Ηδη άπο τά τέλη τοϋ 19ου αι. τόσο ό Μ Η Λ Ι Α Ρ Α Κ Η Σ , δ.π., σελ. 96 καί ό ΖΐίΣΙΟΣ, 

δ.π., σελ. 78, Οσο καί ό Μ. Γ. Α Λ Μ Π Ρ Υ Ν Ι Δ Η Σ , Ή Ναυπλία άπό τών αρχαιοτάτων χρό

νων μέχρι τών καθ' ημάς, Ναύπλιο 19753, σελ. 22 σημ. 2, αναφέρουν δτι, παρά τις έρευνες 

τους στον αργολικό χώρο, δέν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τοποθεσία μέ το δνομα αυτό. 

Πρβλ. ΝΤΙΛΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ - Τ. ΜΑΥΡΟΥ, 'Ελληνικά μοναστήρια. Πελοπόννησος, 

τόμ. Α', 'Αθήνα 1976, σελ. 24. 
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σέ παρεφθαρμένη, Ομως μορφή, φαίνεται μάλλον απίθανη, γιατί σέ 

όλη τήν περιοχή του αργολικού κάμπου δε σώζεται κάτι παρεμφε

ρές41. 'Αντίθετα, ό τύπος στή γενική, μέ τον όποιο παραδίδεται ή 

ονομασία τής τοποθεσίας, τοϋ Βούζη, παραπέμπει συνήθως σέ ονό

ματα βυζαντινών οικογενειών καί υποδηλώνει τόν ιδιοκτήτη γης ή 

τοπικό άρχοντα42. *Ας σημειωθεί ότι ό 'ίδιος ακριβώς τύπος τοϋ 

ονόματος (του Βούζη) μαρτυρεΐται, στά 1285, καί στή νήσο Λήμνο* 

μνημονεύεται σέ σιγιλλιώδες γράμμα του δούκα καί απογραφέα τοϋ 

νησιού, Μιχαήλ Μακρεμβολίτου43. 

Στή νοτιοδυτική άκρη τοΰ χωριού Μέρμπακας (σημ. 'Αγία 

Τριάδα) τής Ναυπλίας σώζεται ό βυζαντινός ναός τής Κοίμησης 

τής Θεοτόκου. Ή χρονολόγηση του έ'χει απασχολήσει τους μελε

τητές τοΰ μνημείου. "Αλλοι άπό αυτούς τό ανάγουν στά μέσα τοΰ 

12ου αι., άλλοι υποστηρίζουν οτι κτίστηκε στά τέλη τοΰ 'ίδιου αιώ

να ή στίς αρχές τοΰ 13ου, πριν Ομως άπό τήν άφιξη τών Φράγκων 

στην Πελοπόννησο καί, τέλος, άλλοι τοποθετούν τήν 'ίδρυση του 

μετά τή φραγκική κατάκτηση, ακόμη καί μετά τά μέσα τοΰ 13ου αι. 

Πρώτος ό Ζησίου υποστήριξε οτι ή Παναγία τοΰ Μέρμπακα θα 

πρέπει να είναι ή μονή στην τοποθεσίαν τοϋ Βούζη, τήν οποία 

41. Μόνο τά τοπωνύμια Κούτσι (Cuzi καί Cuci στίς βενετικές απογραφές' σημ. χωριό 

Αργολικό) καί Μπούτι/Μπούτια (Budi στίς βενετικές απογραφές" σημ. χωριό "Ηρα), 

ανεξάρτητα άπό ετυμολογική ή γλωσσολογική ερμηνεία, θα μτ:οροϋσε νά σκεφθεί κάποιος 

Οτι είναι πιθανό ν' αποτελούν παραφθορά τοΰ Βούζη- στίς περιοχές, δμως, αυτές δέν έχουν 

εντοπιστεί, ώς τώρα, μνημεία ή ευρήματα, πού νά ανάγονται στή μέση βυζαντινή περίοδο· 

42. Κ. Ι. Α Μ Α Ν Τ Ο Υ , «Συμβολή εις το τοπωνυμικον τής Χίου», 'Αθηνά 27 (1915), 

σελ. 46 ( = Γλωσσικά Μελετήματα, 'Αθήνα 1964, σελ. 172-173).— Τ Ο Υ ΙΔΤΟΥ, «Τοπωνυ

μικά», Αεξικογραφικον "Αρχεΐον τής Μέσης καί Νέας 'Ελληνικής 5 (1918), σελ. 58-60 

{= Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 192-194).— Σ π . IJ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Αί κατά γενικήν το-

πωνυμίαι τής Πελοποννήσου», NE 17 (1923), σελ. 7 9 - 8 1 . — Z A K Y T H I N O S , δ.π., σελ. 217. 

43. MM, τόμ. 6, σελ. 256-258 άρ. C X I L — Μ Α Ρ Ί Α Σ Ν Υ Σ Τ Λ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - Π Ε Λ Ε Κ Τ Δ Ο Υ , 

Βυζαντινά έγγραφα τής μονής Πάτμου. Β'. Δημοσίων λειτουργών, 'Αθήνα 1980, σελ. 218, 

219-220 ίγγρ. 74. Πρόκειται γιά τήν αναγραφή τών κτημάτων καί τών πάροικων τής μο

νής τοΰ 'Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων στό Πτέριν (σημ. Φτέρη) τής Λήμνου. 'Ανά

μεσα στά κτήματα τής μονής αναφέρεται έτερον χωράφιον εις τον νερόμυλον συν το έσω-

θύριον το πλησίον τής μονής..., οπου μεταξύ όίλλων ορίων καί γειτόνων αναγράφεται εις τοΰ 

Βούζη πλησίον τοϋ άγιου Γεωργίου. Πρβλ. PLP, τόμ. 2, Βιέννη 1977, σελ. 99 άρ. 3019. 
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είχε ιδρύσει è Λέο^ν. Στήριξε τήν άποψη του στή μεγάλη τυπο

λογική ομοιότητα τοϋ ναοΰ τοΰ Μέρμπακα μέ αυτόν τής 'Αγίας 

Μονής καί στή σχεδόν σύγχρονη, κατ' αυτόν, οικοδόμηση τών δύο 

μνημείων44. Τό γεγονός οτι στην 'Αργολίδα δέν έχει βρεθεί, ώς 

σήμερα, άλλο μνημείο πού θα μποροΰσε να ταυτιστεί μέ τή δεύ

τερη μονή τοΰ Λέοντος, θα πρέπει νομίζω νά είχε ενισχύσει τήν 

υπόθεση του4 5. Τήν ταύτιση τοΰ Ζησίου δέχτηκαν αρκετοί μετά 

άπ' αυτόν μελετητές46 τοΰ μνημείου καί έ'χει γίνει, γενικά, ευρύ

τερα αποδεκτή. Κυρίως τήν υποστήριξε ό Struck, ό αρχικός μελε-

τητής τής αρχιτεκτονικής του ναού , ο οποίος συμφώνησε μεν με 

τήν ταύτιση, άλλα υποστήριξε ότι είχε κτιστεί πρώτα άπό τον 

Λέοντα ό ναός τοΰ Μέρμπακα, γύρω στά 1140, καί μετά αυτός 

τής Άρείας 4 8 . 

Στή θεωρία αυτή αντέταξε αρκετά ισχυρά επιχειρήματα ό Me-

gaw, πού αμφισβήτησε τήν ταύτιση τών δύο μνημείων. Συγκεκρι

μένα, υποστήριξε49 οτι: α) ό ναός τοΰ Μέρμπακα είναι ενοριακός50 

44. Σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση (αποτελεί κοινό τόπο γιά παρόμοιες περιπτώ

σεις), τά δύο αυτά μνημεία είναι έργα τοΰ ϊδιου αρχιτέκτονα, μαθητή τοϋ μάστορη, ό όποιος 

έκτισε το ναό τής Κοίμησης τοΰ Χώνικα (σημ. Νέο Ήραϊο) , πού θεωρείται πρότυπο γιά 

τά άλλα δύο. Ό μάστορης, δταν είδε τά έργα τοΰ μαθητή του, πού ξεπέρασαν το δικό του 

έργο, πέθανε άπο τή θλίψη, βλ. ΖΐίΣΙΟί , δ.π., σελ. 80.— ΑΛΜΙΙΡΥΝΙΔΗ, ο.π., σελ. 26. 

45. ΖΐΐΣίΟΥ, ο.π., σελ. 79-80. 

46. Λ Α Μ Π Ρ Γ Ν Ι Δ Π , ο.π., σελ. 25.— G. MILLET, L'Ecole grecque dans l'architecture 

byzantine, Παρίσι 1916 (φωτομηχανική άνατύπ. Λονδίνο, Variorum, 1974), σελ. 57.— Γ. 

Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί Βίΐζαντινή 'Αρχαιολογία, τόμ. Α', 'Αθήνα 1942, σελ. 418. 

47. Α. STHUCK, «Vier byzantinische Kirchen der Argolis. (Plataniti, Chonika, 
Merbaka und Areia)», Athenische Mitteilungen 34 (1909), σελ. "201-210, 230-236. 

48. Στηριζόμενος στον κατάλογο τών παλαιών επισκόπων τής περιοχής (βλ. ΣΛΚΚϋ-

ΛΙΩΝΟΣ, «"Αργούς καί Ναυπλίου παλαιοί ίεράρχαι», σελ. 32-38), ό STRUCK υποστηρίζει 

(σελ. 228-233), οτι ή μονή τής Άρείας είχε ιδρυθεί άπό τον επίσκοπο 'Ιωάννη καί προϋπήρ

χε τής εποχής τοΰ Λέοντος" ό τελευταίος, άφοΰ μετέφερε τις μοναχές στή μονή πού ίδρυσε 

στοϋ Βούζη, έκτισε στην Ά ρ ε ι α νέο κτηριακο συγκρότημα, το όποιο καί χρονολογείται 

άπό τήν κτητορική επιγραφή -σώζεται εντοιχισμένη στο καθολικό τής μονής- στά 1149. 

Το θέμα αυτό εξετάζει καί λύνει, νομίζω, οριστικά ό ΧΩΡΑΣ, δ.π., σελ. 63-67. 

49. Α. Η. S. M E G A W , «The Chronology of Some Middle-Byzantine Churches», 

The Annual of the British School at Athens 32 (1931-32), σελ. 95. 

50. Είναι χαρακτηριστικό, οτι ώς τήν Τουρκοκρατία, ή Κοίμηση αναφέρεται στίς 

πηγές πάντα ώς ενοριακός ναός τοΰ Μέρμπακα (έχει ενοριακά δικαιώματα: ius parochiale) 

καί οχι ώς καθολικό μοναστηρίου. Το 1688, κατά τή διάρκεια τής δεύτερης Βενετοκρα-
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καί στό χώρο γύρω του δε σώζονται ερείπια κτισμάτων πού νά 

μαρτυρούν τήν ύπαρξη μονής51· ακόμη, ή τοποθεσία στην όποια 

βρίσκεται δέ συνηγορεί στην ανάπτυξη μοναστικοΰ βίου. β) Ή 

θέση τοΰ Μέρμπακα, παρόλο πού απέχει άπό τήν παραλία περισ

σότερο άπ' όσο ή "Αρεια, δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς ασφαλής τό

πος γιά τήν 'ίδρυση μοναστηρίου, πού θα χρησίμευε ώς καταφύγιο 

γιά τις μοναχές τής Άρείας (βρίσκεται 9 χιλιόμετρα ανατολικά 

τοΰ Ναυπλίου, στή μέση τοΰ αργολικού κάμπου, Οχι δμως σέ οχυ

ρό σημείο), γ) Παρόλο πού δέχεται ώς πιθανή τήν υπόθεση τοϋ 

Struck, σύμφωνα μέ τήν όποια ή σημερινή ονομασία τής περιοχής 

θα μποροΰσε νά συνδεθεί μέ τό Ονομα τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου 

Κορίνθου, Wilhelm von Meerbeke (Moerbeke, 1277-1282)52 

τίας, παραχωρήθηκε άπο τον Φραγκίσκο Μοροζίνη στον επίσκοπο Ρεθύμνης 'Αθανάσιο 

Χορτάτση, μαζί μέ τή μονή τοΰ όσιου Θεοδοσίου στον Παναρίτη, τοΰ οποίου ή Κοίμηση 

αποτελούσε, τότε, μετόχι, βλ. Ν. Κ. Χ. ΚΩΣΤΗ, «'Αποσπάσματα έκ Σμυρναϊκοΰ κωδικός», 

ΔΙΕΕ 6 (1901), σελ. 181 σημ. 5.— Μ. Ι. ΜΛΝΟΥΣΑΚΑ, «Συμβολή εις τήν ίστορίαν τής 

Κρητικής οικογενείας Χορτάτση», ΕΕΒΣ 26 (1956), σελ. 243, 259, 260-262, 285 — ΤΟΥ 

ΙΛΙΟΥ, «Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων τής Σμύρνης. (Συλλογή Whittal l)», Μικρασιατικά 

Χρονικά 10 (1963), σελ. 12, 15-19, 24-42 έγγρ. 1-18.—Κ. ΝΤΟΚΟΥ, « Ή έν Πελοπον-

νήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδον τής Β' Ενετοκρατίας. 'Ανέκδοτα έγ

γραφα έκ τών 'Αρχείων Ένετίας», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-

1974), σελ. 111-112 άρ. 95.— ΧΩΡΑ, δ.π., σελ. 55 σημ. 4 . — Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Τ Ο Υ - Μ Λ Υ Ρ Ο Υ , 

Ελληνικά μοναστήρια, σελ. 25. "Αργότερα, στα χρόνια 1715-1770, ό Μέρμπακας ύπηρξε 

έδρα τοΰ μητροπολίτη "Αργούς καί Ναυπλίου. Στή διάρκεια τών Όρλωφικών καταστρά

φηκε το μητροπολιτικό μέγαρο καί ό μητροπολίτης εγκαταστάθηκε οριστικά στο "Αργός. 

Ή Κοίμηση αναφέρεται ώς μονή, σε έγγραφα τών Γενικών 'Αρχείων τοΰ Κράτους, τών 

ετών 1833-1836, άλλα χωρίς μοναχούς καί περιουσιακά στοιχεία, βλ. ΜΛΝΟΥΣΑΚΑ, «Συμ

βολή», σελ. 260-261.— ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ-ΜΛΥΡΟΥ, 'Ελληνικά μοναστήρια, σελ. 25. 

51. Ό STRUCK, δ.π., σελ. 233 καί ό MEOAW, «Chronology», σελ. 95, επισήμα

ναν τήν απουσία, γύρω άπο το ναό, οποιουδήποτε ίχνους τών κελλιών ή άλλης κτηριακής 

εγκατάστασης πού έκτισε ό Λ έ ω ν ό Struck, δμως, δεχόμενος τήν ταύτιση τοΰ μνημείου 

μέ τή μονή τοΰ «Υπομνήματος», πιστεύει δ « θά πρέπει νά υπήρχε μοναστήρι. Ωστόσο, 

ώς σήμερα, ό γύρω άπο το μνημείο χώρος δέν έχει ερευνηθεί, ώστε νά αποκαλύψει, πιθανώς, 

'ίχνη τέτοιων κτισμάτων. 

52. STRUCK, δ.π., σελ. 234-235.— BON, Marèe, σελ. 4 9 5 . — Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Τ Ο Υ - Μ Α Υ -

ΡΟΥ, 'Ελληνικά μοναστήρια, σελ. 24-25. "Εχει υποστηριχτεί, ακόμη, δτι ϊσως ή ονομασία 

τοΰ Μέρμπακα νά είναι τουρκικής προέλευσης" νά οφείλεται δηλαδή σέ κάποιον τοϋρκο 

Ό μ έ ρ άγά ή Όμέρ-μπάκα, ό όποιος είχε κτήματα στην περιοχή, βλ. Λ Α Μ Π Ρ Υ Ν Ι Δ Η , 

δ.π., σελ. 158.— ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ-ΜΑΥΡθΥ,'/4ρ>Ό/1/(5ος περιήγησις, σελ. 8 1 . — Τ Ω Ν Ι Δ Ι Ω Ν , 

'Ελληνικά μοναστήρια, σελ. 25. Πρβλ. ΝΤΟΚΟΥ, δ.π., σελ. 72 άρ. 53, δπου το χωριό άνα-
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—τό τοπωνύμιο Μέρμπακας δέν εμφανίζεται στίς πηγές πριν άπό 

τή βενετοκρατία-, τίποτα δέν αποδεικνύει οτι ό Μέρμπακας ονομα

ζόταν, αρχικά, Βούζη. δ) Έ ν ώ συμφωνεί μέ τον Struck ότι ή μονή 

τοΰ Βούζη είχε ιδρυθεί πριν άπό τή μονή Άρείας, τά αρχιτεκτο

νικά στοιχεία (κυρίως ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος) τής Κοίμη

σης τοΰ Μέρμπακα τοποθετοΰν, κατά τή γνώμη του, τήν οικοδό

μηση της στό τελευταίο τέταρτο τοΰ 12ου αι.5 3" αργότερα, προχώ

ρησε ακόμη περισσότερο, μεταθέτοντας τή χρονολόγηση τοΰ μνη

μείου, μέ βάση τά πινάκια, πού είναι εντοιχισμένα στους εξωτερι

κούς του τοίχους, γύρω στό 12005 4. 

Τή χρονολόγηση τοΰ ναοΰ τής Κοίμησης τοΰ Μέρμπακα στά 

τέλη τοΰ 12ου αί. δέχτηκε καί ό Bon, παρόλο πού επισήμανε μέ 

έμφαση τήν ύπαρξη, κυρίως στό παράθυρο τής κεντρικής αψίδας 

τοΰ ναοΰ, δυτικών στοιχείων55, θεώρησε, Ομως, πιθανότερο νά προ

γράφεται Ομέρμπάκα. Πάντως, ή προέλευση τοϋ τοπωνυμίου άπο τον Meerbeke θεωρεί

ται ώς ή επικρατέστερη. 

53. M K Ü A W , «Chronology», σελ. 94-95, 118, 123, 129. 

54 Α. Η. S. M E G A W , «Glazed Bowls in Byzantine Churches», ΔΧΛΕ περίοδος 

Δ', 4 (1964-65), σελ. 148, 156, 158. Βλ. επίσης, Χ. MnOYPV, Βυζαντινά σταυροΟόλια μέ 

νευρώσεις, 'Αθήνα 1965, σελ. 65-66.-- R. K R A U T I I E I M E R , , Early Christian and Byzan

tine Architecture, Λονδίνο 19793, σελ. 418, 534 σημ. 53 (έλλην. μετάφρ., 'Αθήνα 1991, 

σελ. 485, 622 σημ. 53).—Χ. Μ Ι Ι Ο Υ Ρ Α , «L'église do la Théotokos de la citadelle d'Ar-
gos», BCH 111 (1987), σελ. 466. 

55. B o x , Péloponnèse, σελ. 145, 151.— T o r ΙΛΊΟΥ, «Monuments d 'art b y z a n t i n 

et d 'art occidental dans le Péloponnèse au XIII e siècle», Χαριστήριον εις Α. Κ. Όρ-

λάνδον, τόμ. Γ', 'Αθήνα 1966, σελ. 92-93: ...Si d'un bâtiment rainé il ne subsistait que 

cette fenêtre, personne n'hésiterait à la considérer comme une oeuvre exécutée à une 

époque oil les constructeurs grecs auraient déjà ou des monuments de style occidental 

élevés sur leur propre sol; mais elle se trouve placée sans solution de continuité dans 

un ensemble si nettement byzantin qu'on l'a toujours datée du XIIe siècle... Il est aussi 

embarrassant d'admettre cet apport d'éléments artistiques dans les bagages des marchands 

vénitiens que de supposer que cette église du village de Merbaka... n'aurait été construite 

qu'après 1205. Quel que soit le moment exact où les détails qui retiennent notre attention 

ont fait leur apparition en Marèe, il est évident qu'ils sont d'origine étrangère et le pro

blème est de savoir si les circonstances antérieures à la 4e croisade peuvent expliquer 

leur présence, ou si le XIIIe siècle a pu voir s'élever une église comme celle de Merbaka.— 
Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ , «Ari oriental et ar t occidental en Grèce au Moyen Age», Mélanges offerts 

à K. Michalowski, Βαρσοβία 1966, σελ. 298: Il semble impossible d'admettre que l'église 

soil postérieure à la fin du XIIe siècle et, tout aussi bien, que la fenêtre soit le résultat 

d'une reprise ou d'un remaniement de la construction: la question est donc posée de 
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κείται γιά δυτική επίδραση πού δικαιολογείται, βασικά, άπό τις 

στενές σχέσεις τοΰ Βυζαντίου μέ τους Βενετούς, παρά γιά επισκευή 

τοΰ τμήματος αύτοΰ τοΰ ναοΰ ή ακόμη περισσότερο γιά οίκοδό-

μηση του μνημείου κατά τη διάρκεια τής φραγκοκρατίας00. 

Σέ μεταγενέστερη μελέτη του γιά τήν κεραμική, ό Megaw επα

νέρχεται στό θέμα τής χρονολόγησης τών πινακίων τοΰ Μέρμπακα, 

καί μεταθέτει τό χρόνο κατασκευής τους μέσα στον 13ο αι., for 

Bon has made out a case for assigning this handsome church to 

the period after the Frankish conquest of Argolis*"'. Νομίζω, ότι 

savoir s'il est possible qu'un élément de style occidental ail pénètre en Argohde avant 

120i et par quelle voie. Il y avait sans doute des marchands italiens à Corinthe et à 

Nauplie; en 1147 les Normands de Sicile ont pillé Corinthe et Thèbes: est-il possible 

d'expliquer par là une influence artistique occidentale sur un monument parfaite

ment grec pour l'ensemble?.— ΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Υ Morée, σελ. 495, 585: ...// ne semble pas 

possible que cette église du plus pur style byzantin ait pu être construite après l'instal

lation de la domination franque, et l'on ne peut déceler dans la construction aucune 

reprise qui permettrait de considérer cette fenêtre comme un remaniement ultérieur.— 
Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ , «Monuments vénitiens en Grèce centrale et dans le Péloponnèse jusqu 'au 
XV e siècle», Venezia e il Levante fino al secolo XV, τόμ l ì ' , Φλωρεντία 1974, σελ. 48: 

...elle date certainement du XIIe siècle, plus probablement de la fin du siècle... On a pu 

penser que l'église a été remaniée; pour ma part, j'estime impossible qu'on ail modifie 

après coup les absides, pour procéder à la ((greffe) dans l'édifice byzantin de fragments 

d'un style différent: il n'y a aucune trace de reprise dans la construction, ('elle egh^e 

apporte le témoignage de la présence en Grèce dans la 2e moitié du XIIe siècle d'une 

influence occidentale... il est tentant d'y reconnaît/ c le résultat des relation* déjà active·. 

entre Venise et l'empire byzantin à celte époque. Ces indica sont, il est vrai, modestes 

et rares, et l'explication que nous en proposons reste du domaine de l'hypothèse. 

56. Σχετικά μέ τήν ύπαρξη μεμονωμένων δυτικών στοιχείων σέ βυζαντινά μνημεία, 

πού χρονολογούνται πριν άπο τή φραγκική κατάκτηση τής ΙΙελοποννήσου το 1204, βλ. 

Δ. Π Α Α Λ Α , «Ανάγλυφος στήλη τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών», 'Αρχαιολογική Έφη-

μερίς 1953, τόμ. Γ', σελ. 296-299: Έπίμετρον: 'Επιδράσεις τής ρωμανικής τέχνης επί τής 

μεσαιωνικής τέχνης τής 'Ελλάδος.— ΜΐΐΟΥΡΑ, Βυζαντινά στανροθόλια, σελ. 62-73: Πα

ράρτημα. Νευρωτά σταυροθόλια σέ βυζαντινούς ναούς κατά φραγκική επίδραση. Χρονολό

γηση και παράλληλα προβλήματα.— B O N , «Art oriental et art occidental», σελ. 296.— 

TOY ΙΔΙΟΥ, «Monuments d 'a r t byzant in», σελ. 86, 92-93.— Χ. Μ Π Ο Υ Ρ Λ , «'11 φράγκο-

βυζαντινή εκκλησία τής Θεοτόκου στο 'Ανήλιο (τ. Γκλάτσα) τής Ηλείας», ΛΧΛΕ περίοδος 

Δ', 12 (1984), σελ. 260-262.— Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ , «Church Architecture in Greece around the 

Year 1200», στό: Studenica et l'art byzantin autour de l'année 1200, Βελιγράδι 1988, 

σελ, 276.— Δ. Ι. Ι Ι Λ Λ Λ Λ , «Ευρώπη καί Βυζάντιο», Ευρωπαϊκό Πολιτιστικά Κέντρο ίελ-

φών. Βυζάντιο καί Ευρώπη, Α' Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Δελ,φοί, 20-24 'Ιον-

λίου 1985, Αθήνα 1987, σελ. 25-28. 

57. Α. I I . S. M E Ü A W , «Zeuxippus Ware», The Annuul of the Biilish .School at 
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ή επίκληση τής μελέτης τοΰ Bon άπό τόν Megaw δέν είναι εύστο

χη, γιατί ό Γάλλος επιστήμονας αναπτύσσει καί τις δύο πιθανές 

θεωρίες, είτε δηλ. τό μνημείο νά είναι τοΰ τέλους τοΰ 12ου αι., 

μέ μόνο, μεμονωμένο, δυτικό στοιχείο τήν αψίδα τοΰ ίεροΰ, είτε 

νά πρόκειται γιά μνημείο τής φραγκοκρατίας58. 

Ή χρονολόγηση τοΰ σημαντικού αύτοΰ μνημείου δέν έ'παψε νά 

απασχολεί καί νά προβληματίζει τους μελετητές καί στά μετέπειτα 

χρόνια. "Ετσι, πρόσφατα, ό Βελένης, εξετάζοντας τόν κεραμοπλα-

στικό διάκοσμο τών βυζαντινών ναών, υποστήριξε ότι ό ναός τής 

Κοίμησης τοΰ Μέρμπακα, κτισμένος στά μέσα τοΰ 12ου αι., είναι 

πρωιμότερος τοϋ ναοΰ της 'Αγίας Μονής 5 9, ενώ ή Gisèle Hadj i -
Minaglou, σέ μελέτη της γιά τό ναό τοΰ Μέρμπακα, στηριζόμενη 

κυρίως στά αρχιτεκτονικά δεδομένα τοΰ μνημείου, θεωρεί οτι καί 

τά δύο μνημεία μποροΰν, πιθανότατα, νά αποδοθούν στον 'ίδιο κτή-

τορα ή τόν ίδιο αρχιτέκτονα' ό ναός τοΰ Μέρμπακα είναι, ίσως, 

λίγο νεότερος άπό τήν 'Αγία Μονή60. 

'Αντίθετα, ό Νικολακόπουλος, σέ εργασία του για τά κεραμικά 

τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τοΰ Μέρμπακα, χρονολογεί τά περισσό

τερα άπ' αυτά στην περίοδο 1250-1300 καί θεωρεί Οτι ό ναός πρέ

πει να είχε κτιστεί μετά τό 1250, γύρω στό 1300e 1. Επίσης, ό 

Athens 63 (1968), σελ. 83, οπου παραπέμπει στή μελέτη τοΰ Box, «Monuments d 'art 

byzanl in», σελ. 92-93 (βλ. το σχετικό χωρίο παραπάνω, στή σημ. 55). 

58. Βλ. τή σημ. 55, οπου παρατίθενται, σκόπιμα, εκτενή αποσπάσματα άπο τις με

λέτες τοϋ Bon, σχετικά μέ το ναό τοϋ Μέρμπακα, ώστε ό αναγνώστης νά μπορέσει νά 

σχηματίσει πλήρη εικόνα γιά τις απόψεις του. 

59. Γ. Μ. Β Ε Λ Ε Ν Ι Ι , Ερμηνεία τον εξωτερικού οιακόσμον στη βυζαντινή αρχιτεκτο

νική, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 182 σημ. 2, 268-269. 

60. GISÈLE H A D J I - M I N A G L O Ü , L'Eglise de la Dormilion de la Vierge à Merbaka 

{Hagia Triada), Παρίσι 1992. 

61. Γ. NlKOAAKOIJOYAOY, 'Εντοιχισμένα κεραμεικά στις όψεις τών μεσαιωνικών 

καί επί Τουρκοκρατίας εκκλησιών μας. I I I . Τά κεραμεικά τής Παναγίας τοΰ Μέρμπακα 

τής Ναυπλίας, 'Αθήνα 1979. Τή χρονολόγηση αυτή τών πινακίων τής Κοίμησης τοΰ Μέρ

μπακα άπο τον Νικολακόπουλο δέχτηκε και ό Α. Η. S. M E O A W , «Zeuxippus Ware Again», 

στό: Recherches sur la Céramique Byzantine, Actos du Colloque organisé par l 'École 

Française d 'Athènes et l 'Universi té de Strasbourg II (Centre de Recherches sur 

r i iu rope Centrale et Sud-Orientale) , έ'κδ Λ" Déroche καί J . - \ I . Spieser, Άθήνα-Πα-

ρίσι 1989, σελ. 263. 
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'Αργολικά σημειώματα 2 fi". 

Sanders, εξετάζοντας καί αυτός τά κεραμικά τοΰ μνημείου, συμ

φωνεί μέ τις χρονολογήσεις τοΰ Νικολακόπουλου, υποστηρίζοντας 

μάλιστα οτι, πιθανότατα, ό Wilhelm von Meerbeke νά είχε φρον

τίσει γιά τήν οικοδόμηση τοΰ ναοΰ κατά τή διάρκεια τής θητείας 

του ώς λατίνου αρχιεπισκόπου Κορίνθου62. 

Τέλος, πέρα άπό Οσα αναφέρθηκαν, ώς τώρα, γιά τή χρονολό

γηση τοΰ ναοΰ τής Κοίμησης τοΰ Μέρμπακα, νέα αρχαιολογικά 

δεδομένα έρχονται νά φωτίσουν τό μνημείο. "Ετσι, κάτω άπό νεό

τερες διακοσμήσεις αποκαλύφθηκαν, στό έσο>τερικό τοΰ ναοΰ, τοι

χογραφίες βυζαντινής εποχής6 3, πού σύμφωνα μέ μια πρώτη εκτί

μηση τών αρχαιολόγων, ανάγονται στά τέλη τοΰ 13ου αι. ή στίς 

αρχές τοΰ 14ου αι. 'Ακόμη, πρόσφατες έρευνες στό μνημείο έφε

ραν στό φως στοιχεία πού επιτρέπουν, μέ μια καταρχήν εκτίμηση, 

τήν τοποθέτηση τής «αρχικής φάσης τοΰ μνημείου ή τής πρώτης 

περιόδου μιας εκτεταμένης ανακατασκευής του στον ώριμο 13ο 

αιώνα))64. ,νΑν έτσι έχουν τά πράγματα, τότε τά στοιχεία αυτά 

62. G. D. R. S A N D E H . S , «An Assemblage of Frankish Pot te ry at Corinth», lles-

peria 56 (1987), σελ. 169.— T O Y Ι Δ Ι Ο Υ , «Three Peloponnesian Churches and their 

Impor tance for the Chronology of Late 13th and Early 14th Century P o t t e r y in 

the Eastern Mediterranean», στό: Recherches sur la Céramique Byzantine, σελ. 189-194. 

63. Βλ. Α Ι Μ Ι Λ Ί Α Σ Μ Π Λ Κ Ο Γ Ρ Ο Γ , ΛΔ 35 (1980), Bl, σελ. 1 6 5 . — Τ Η Σ Ι Δ Ι Α Σ , Λ 1 

36 (1981), Β1, σελ. 143. 

64. Τά στοιχεία αυτά Ιθεσε υπόψη μου ό αρχαιολόγος κ Γ. Βαραλής, τον όποιο ευ

χαριστώ θερμότατα καί άπο εδώ πού εϊχε τήν καλοσύνη να μοϋ δώσει σχετικό σημείωμα 

γιά τις έ'ρευνες αυτές, δεδομένου οτι τά πορίσματα τους είναι ακόμη αδημοσίευτα. Το πα

ραθέτω αυτούσιο: «Σε πρόσφατες (1989-1990) ανασκαφικές έρευνες -έγιναν με την επί

βλεψη της Αναστασίας Οικονόμου (1989) και των Γιάννη Βαραλή και Χρύσας Αργυράκη 

(1990)- στο εσωτερικό του μνημείου, εντοπίστηκε ότι κάτω από το κεντρικό τμήμα του 

Ιερού Βήματος υπάρχει κρύπτη. Πρόκειται για μονοκάμαρη μικρή αίθουσα με είσοδο που 

διαμορφώνεται με πλατύ ανώφλι και με πλίνθους αρκετού πάχους. Στο εσωτερικό αλλά και 

μπροστά στην είσοδο της κρύπτης ερευνήθηκαν αναμοχλευμένα χώματα με υλικό κάθε εί

δους (μεταλλικά εκκλησιαστικά σκεύη, τμήματα γυαλιών, θραύσματα τοιχογραφιών, κιο

νίσκος και κιονόκρανο από το αρχικό τέμπλο, τμήματα πώρινων κιονίσκων από προσκυ-

νητάρια), που ανήκει στην αρχική φάση του ναού, αλλά με την ανακατασκευή του μνημείου 

το 1910 ρίχτηκε εκεί ως άχρηστο υλικό. Επιπλέον, τομή στο κέντρο του κυρίως ναού, 

κάτω ακριβώς από τον τρούλο, αποκάλυψε ακτέριστο τάφο, του οποίου η τάφρος ανοίχτη

κε μέσα στα θεμέλια του μνημείου: ο τάφος περιείχε ένα μόνο σκελετό. Τέλος, άλλη τομή, 

στο νάρθηκα, έφερε στο φως άλλον έναν ακτέριστο πλινθοσκεπή τάφο και πρόσφερε στοι

χεία (θραύσματα τοιχογραφιών, λείψανα πυρκαϊάς, τμήματα από τον πώρινο διάκοσμο του 
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συνηγορούν στην οψιμότερη χρονολόγηση τοΰ ναοΰ τής Παναγίας 

τοΰ Μέρμπακα6 5. Είναι, συνεπώς, απορίας άξιο, γιατί ενώ οι πε

ρισσότεροι μελετητές έχουν αποδεχτεί τή χρονολόγηση του στά 

τέλη τοΰ 12ου ή στίς αρχές τοΰ 13ου αι., εξακολουθεί να υπάρχει 

κυρίαρχη ή αντίληψη τής ταύτισης τοΰ μνημείου μέ τή γνωστή, 

άπό τό «Υπόμνημα» τοΰ Λέοντος, μονή τοΰ Βούζη. "Οπως προ

κύπτει άπό τό κείμενο, ή μονή στην τοποθεσίαν τον Βούζη, είχε 

οικοδομηθεί στά μέσα περίπου τοΰ 12ου αι. "Αρα, ανεξάρτητα άπό 

τό αν θεωρηθεί ή Κοίμηση τοΰ Μέρμπακα ναός τοΰ τέλους τοΰ 

12ου αι. ή ιδρυμένος μέσα στή φραγκοκρατία, πάντως δέ θα πρέ

πει να είναι ή μονή πού είχε ιδρύσει ό Λέων. 

Παραμένει, έτσι, ώς αιτούμενο, να αναζητηθεί στην περιοχή 

τής 'Αργολίδας άλλο μνημείο, τών μέσων τοΰ 12ου αι., πού θα 

μποροΰσε νά ταυτιστεί μέ τή μονή τοΰ Λέοντος. 'Ακόμη, εκφρά

ζεται ή ευχή, τό μελέτημα τοΰτο νά αποτελέσει τό έναυσμα γιά 

νά επιχειρηθεί, σύντομα, άπό τους ειδικούς, συστηματικότερη με

λέτη τοΰ ναοΰ τής Κοίμησης τοΰ Μέρμπακα, πού θα φωτίσει Ολες 

τις πλευρές τοΰ προβληματικού αυτού μνημείου. 

μνημείου, ασβεστόλακκο με ίχνη πυράς) που φανερώνουν πωί, στους τελευταίους αιώνες. 

ο ναός δέχτηκε εκτεταμένες επισκευές. Σύμφο^να με μια καταρχήν εκτίμηση των δεδομέ

νων που προκύπτουν από τα παραπάνω στοιχεία, κυρίως από την κεραμεική, η αρχική 

φάση του μνημείου ή η πρώτη περίοδος μιας εκτεταμένης ανακατασκευής του μπορεί να 

αναχθεί στον ώριμο 13ο αιώνα. Τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών και των αρχι

τεκτονικών -αναστηλωτικών εργασιών θα δημοσιευτούν από τους Λ, Οικονόμου, Γ. Βαραλή 

και Σ τ . Μαμαλούκο». Πρβλ. A N A S T A S I A Ο Ι Κ Ο Ν Ό Μ Ο ν - L A N I A D O , «La céramique 

protomajolique d' Argos», στό: La Ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV se

colo e i suoi rapporti con l'Italia, Φλωρεντία 1993, σελ. 312 καί σημ. 34. 

65 Πιθανότητα οψιμότερης χρονολόγησης τοϋ μνημείου υπαινίσσεται καί ό Χ. ΜΐΙΟΥ-

ΡΛΣ, « Ή φραγκοβυζαντινή εκκλησία τής Θεοτόκου στο Ανήλιο», σελ. 261, ενώ στην 

τελευταία μελέτη του, «Φλιοϋς. Παναγία ή Ραχιώτισσα», ΔΧΑΕ περίοδος Δ', 16 (1991-

1992), σε). fi6, θεωρεί πλέον δεδομένη, μέ βάση τά νεότερα αυτά στοιχεία, τήν άναχρονο 

λύγηση τοϋ ναοΰ τής Κοίμησης στο 13ο αιώνα. 
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