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ΑΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ* 

1. Σκηνικό πρώτο 
Τόπος: Κύθηρα, όρος της ' Αγίας ' Ελέσας 
Χρόνος: 1η Αύγουστου του έτους 375 

Ή Έλέσα, τοπική αγία τών Κυθήρων, καταγόταν από τήν περίφημοι Πελοποννήσου. Κόρη 
του πλούσιου "Ελληνα άρχοντα Έλλαδίου καί της χριστιανής Ευγενίας, ειχε βαπτιστεί 
χριστιανή από τόν ιερέα Σωφρόνιο πού κατοικούσ€ κρυφά στά μέρη της. Мета τόν θά-
νατο της μητέρας της, όΈλλάδιος τήν παρακινούσε νά παντρευτεί, αλλά ή νεαρή Έλέσα 
αρνιόταν, επιθυμώντας νά αφιερωθεί στον θεό. Με τήν ευκαιρία κάποιου ταξιδιού του 
πατέρα της, ή αγία, αποφασισμένη νά μονάσει, κάλεσε από τό λιμάνι εναν ναύτη καί 
του ζήτησε νά τήν περάσει κρυφά με τό πλοΐο του στά Κύθηρα πού ήταν τόπος έρημος 
καί αρμόδιος δια ασκησιν, διότι δέν ειχεν ανθρώπους, αλλά θηρία καί όφεις μόνον'Όταν 
ό πατέρας της, επιστρέφοντας, πληροφορήθηκε πώς ή κόρη του είχε φύγει, θυμωμένος, 
έσπευσε νά βρει τόν ναύτη πού τήν είχε μεταφέρει στό νησί καί μέ τό ϊδιο πλοίο πήγε 
κι αύτός έκεΐ, μέ σκοπό νά τήν πείσει νά επανέλθει στόν τόπο της. "Ομως, συναντών-
τας τήν άρνησή της, τήν άρπαξε οργισμένος από τά μαλλιά κι άρχισε νά τήν κτυπά. 
Μπροστά στό αμετάθετο τίης γνώμης της, τήν κρέμασε από τά μαλλιά σέ κερατόδεντρο 
καί τήν "εδειρε. Ή Έλέσα δέν άντεξε στά βασανιστήρια, εξέπνευσε, άλλα σέ λίγο 
αναστήθηκε από θαύμα. Εξαγριωμένος πιά όΈλλάδιος πήρε στά χέρια του πέτρες γιά 
νά τή λιθάσει. Γιά νά γλυτώσει τόν λιθοβολισμό, ή Έλέσα βάλθηκε νά τρέχει καί τότε 
δεύτερο θαύμα εγινε, σχίστηκε μία πέτρα μεγάλη τον βουνού καί πέρασε ή αγία στό 
άλλο μέρος, θηριόγνωμος όΈλλάδιος τήν κυνήγησε, τήν κτύπησε μέ λίθο στό μέτωπο 
καί στή συνέχεια τήν αποκεφάλισε. Έταν ή 1η Αύγούστου του έτους 375. 

Ευσεβείς χριστιανοί συνέρρεαν από τότε στά Κύθηρα, γιά νά προσκυνήσουν τό μαρ-
τυρικό λείψανο κι έτσι σιγά-σιγά μέ τή βοήθεια της αγίας κατοικήθηκε τό νησί από 
πλήθος λαού πού συγκεντρώθηκε από τούς πλησιοχώρονς τόπους1. 

2. Σκηνικό δεύτερο 
Τόπος: Κύθηρα 
Χρόνος: απροσδιόριστος (πάντως μετά τόν εποικισμό του νησιού πού πρέπει νά 

ακολούθησε τήν ανάκτηση της Κρήτης από τόν Νικηφόρο Φωκά). 
Γεννημένος στήν Κορώνη στίς τελευταίες πιθανότατα δεκαετίες του 9ου αιώνα, ] 

ό άγιος Θεόδωρος έφτασε από τή Μονεμβασία στά Κύθηρα, μέ τόν σκοπό νά 
άσκητέψει. Τό νησί ηταν έρημο καί άοίκητο. Κανείς δέν τολμούσε νά κατοικήσει 
εκεί, γιατί οί Σαρακηνοί της Κρήτης τό χρησιμοποιούσαν ώς ορμητήριο, πραγ 

© Χ.Α. Μαλτβσου, 1998 
* Τό κ€ίμενο παρουσίαστηκβ σέ πρόδρομη μορφή ως ανακοίνωση στό Ε ' Συμπόσιο ' Ιστορίας καί Τέχνης 

(Μονεμβασία, 1992). 
1 Συναξάρι της' ΑγίαςΈΧέσας: К. Χ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής πάντων των'Αγίων, τών καθ'άπαντα 

τόν μήνα Αύγουστου έορταζομένων, '(Αθή^α, 1894), σσ. 8-24. 
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ματοποιώντας επιθέσεις εναντίον τών πλοίων πού διέρχονταν τή θαλάσσια περιοχή. 
"Ο άγιος Θεόδωρο? έμεtve στά Κύθηρα "ενδεκα μήνες, κατοικώντας στόν ναό των 
αγίων Σεργίου καί Βάκχου. Ή ζωή του ήταν σκληρή. Τρεφόταν με χαρούπια, 
πεινούσε, κρύωνε καί προσευχόταν συνεχώς γιά νά εξιλεωθεί. Μετά άπό πολυήμερη 
άρρωστεια, πέθανε ολομόναχος, φροντίζοντας πρίν άπό τον θάνατο του νά γράψει 
σε όστρακο πότε εΐχε αρρωστήσει, καί πότε είχε αποδημήσει στόν Κύριο. Λίγους 
μήνες αργότερα, οί ναύτες ενός πολεμικού βρήκαν έξω άπό τήν έκκλησία άθικτο τό 
λείψανο του. Μονεμβασιώτες κυνηγοί πού ήλθαν στά Κύθηρα μετά άπό τρία χρόνια, 
δταν είδαν οτι τό σκήνωμα του αγίου ήταν ακόμη άπείρακτο, τό προσκύνησαν καί 
τό έθαψαν στό έσωτερικό του ναου. 

'Από τότε τό λείψανο του αγίου προστάτευε τούς κατοίκους του νησιού, θερ-
απεύοντας τούς άρρωστους κι εμψυχώνοντας τούς πιστούς. Τόσο πολύ τούς 
προστάτευε, ώστε δέν χρειάζονταν πια τή μεσολάβηση στρατού γιά νά αντιμετωπί-
ζουν τ ις έπιδρομές τών άπιστων. Χάρη στή βοήθεια του αγίου ήταν σέ θέση νά 
καταδιώκουν μόνοι τους τούς εχθρούς, λιθοβολώντας τους κι απομακρύνοντας τους μέ 
τόν τρόπο αυτό άπό τό νησί (λίθοις καί ξύλοις καταδραμόντβς διώκουσιΡ. 

3. Σκηνικό τρίτο 
Τόπος: Κύθηρα, περιοχή ' Αγίου Γεωργίου τής Κολοκυθιάς 
Χρόνος: τέλη πιθανότατα του 12ου αιώνα 
Μετά τήν απομάκρυνση τών Σαρακηνών τής Κρήτης, τό ερημωμένο ώς τότε μικρό 

νήσι τών Κυθήρων άρχισε ξανά νά έποικίζεται. Οί πρώτοι έποικοι πού έγκαταστάθηκαν 
έκεΐ είχαν έλθει στό νησί της'Αφροδίτης, άλλοι γιά ν*απαλλαγούν άπό τήν καταπίεση 
τών τοπικών αρχόντων κι άλλοι, φτωχοί καί κατατρεγμένοι, γιά νά αναζητήσουν καλύ-

'τερη τύχη. "Ομως, μέ τόν καιρό ένας άπό αυτούς αναδείχθηκε τοπάρχης καί μέ τή 
σειρά του άρχισε ν τούς καταπιέζει. Ή κατάσταση είχε φτάσει στό απροχώρητο κι 
δσοι είχαν εγκαταλείψει τίς εστίες τους, γιά νά γλυτώσουν άπό τήν τυραννική 
διακυβέρνηση τών τοπικών αρχόντων, δέν ήταν διατεθειμένοι νά τήν υπομείνουν. 

'Αποφάσισαν, λοιπόν, νά ζητήσουν βοήθεια άπό τόν Signore di Sparta, al quale per antique attìoni 
doveva viver quest9 isola soggetta. Τρεις άπό αύτούς ταξίδεψαν στήν Πελοπόννησο, παρουσι-
άστηκαν στόν Signore Despota καί του εξέθεσαν τα πράγματα. Εκείνος, άφου τούς άκουσε, 
αντί νά τούς απαντήσει, τούς κάλεσε νά δειπνήσουν μαζί του. "Οταν τελείωσαν τό 
φαγητό, οί τρεις ξένοι, χωριάτες καθώς ήταν καί αδέξιοι, στάθηκαν όρθιοι μέ τά 
σκουφιά στό χέρι καί σιωπηλοί περίμεναν τήν άδεια γιά νά φύγουν. Ό οικοδεσπότης 
σηκώθηκε άπό τό τραπέζι, πήρε τρεις πέτρες, έβαλε άπό μία στό στήθος τους κι 
άφου τούς είπε οτι αυτή ήταν ή βοήθεια πού τούς έδινε, τούς άφησε νά αποχωρή-
σουν. Επιστρέφοντας στό νησί, διηγήθηκαν τά συμβάντα στούς συντοπίτες τους καί 
ολοι μαζί κατευθύνθηκαν πρός τόν τοπάρχη. Μόλις τόν συνάντησαν, πρώτοι οί τρεις 
του έριξαν στό στήθος τ ίς πέτρες, παρακινώντας τούς ύπόλοιπους νά πράξουν τό 
ίδιο. "Αρπαξαν τότε ό καθένας άπό μία πέτρα κι άρχισαν νά τόν λιθοβολούν μέχρι 
θανάτου. Μετά τό άθλιο τέλος του τυραννίσκου, ό άρχοντας τής Σπάρτης έστειλε ώς 
διοικητή igastaldo) του νησιού τόν Γεώργιο Παχύ άπό τή Μονεμβασία, τόν όποιο διαδέ-
χθηκε λίγο αργότερα στήν αρχή ένα άπό τά μέλη της οικογένειας τών 
Εύδαιμονογιάννηδων3. 

2 Bios του άγιου θ€θδώρου Κυθήρων: €кб. Ν. Α. ΟΙκονομίδη, " Ό βίος του αγίου θ€θδώρου Κυθήρων (10ος 
αι.) (12 Μαΐου - BHG3, άρ. 2430)", Πρακτικά Τρίτου Ώανιονίου Συικδρίου, 23~29 Σ€ΐττ€μ.βρίου 1965, τ. 1, 
( 'Αθήνα, 1967), σσ. 281-291. 

3 L'antique memorie dell'isola di Cerigo ridotte in questi scritti, €κδ. Κ. Ν. Σάθα, Μνημέία Έλληπ-κής Ιστορίας, τ.6, (Παρίσι-
ΆΘήνα, 1884), σ. 301. 
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Τά έπεισόδια πού αναφέρθηκαν προέρχονται άπό τις τρεΐ? γνωστέ? γραπτέ? πηγές 
πού διαθέτομε γιά τήν ιστορία τών μεσαιωνικών Κυθήρων πριν άπό τή λατινική 
κατάκτηση. Οί κοινοί τόποι πού επισημαίνονται εΐναι α) τό τοπίο τή? έρήμωση? του 
νησιού, β) ή σχέση μέ τί? πελοποννησιακέ? πόλε ι?, καί γ) ή πράξη τή? κατάλευση?, 
δηλ. του λιθοβολισμού. "A? δούμε τι? πηγέ?: 

Τά σχετικά μέ τό μαρτύριο τη? αγία? Έλέσα? παραδίδονται στό συναξάρι τη?, 
κείμενο πού μαζί μέ τον θρύλο τη? είναι νεώτερα μάλλον κατασκευάσματα.fΗ αγία 
δέν μαρτυρεΐται στού? βυζαντινού? χρόνου? καί πάντω? είναι περιορισμένη? ακτι-
νοβολία?4. Τό συναξάρι, βασισμένο σέ παράδοση εϊτε έπιχωριάζουσα είτε φερμένη 
άπό παράκτια πόλη τή? νότια? Πελοποννήσου, μα? μεταφέρει στό πρώτο μέρο? τη? 
διήγηση? σέ ε να θολό παρελθόν, οταν τό νησί ήταν ακατοίκητο, γεμάτο θηρία καί 
φίδια. Τό φανταστικό επίπεδο άντικαθρεφτίζει μία πραγματικότητα στό τέλο? μόνο 
μέ τή μνεία του ετου? 375, κατά τό όποιο χρονολογείται τό θαύμα τη? τομή? του 
βράχου πού έγινε γιά νά γλυτώσει ή Έλέσα άπό τόν ειδωλολάτρη πατέρα τη?. 
Μολονότι ώ? μοτίβο τό θαύμα αυτού του τύπου αποτελεί κοινό τόπο στή λαϊκή παρ-
άδοση, δέν είναι νομίζω τυχαίο δτι συνδέεται μέ τόν ισχυρό ή μέ τού? ισχυρού? 
σεισμού? πού έπληξαν τόν 4°αί. μαζί μέ άλλε? περιοχέ? τήν Κρήτη καί τήν 
Πελοπόννησο. Σύμφωνα μέ τόν Κεδρηνό, στά χρόνια τη? βασιλεία? του Γρατιανου 
(πού ανέλαβε τήν αρχή τό 375) σεισμό? σημειώθηκε στήν 'Αλεξάνδρεια, Κρήτη, 

'Αχαΐα, Βοιωτία,''Ηπειρο καί Σικελία, ενώ σύμφωνα μέ τόν Ζώσιμο, μετά τόν θάνα-
το του Ούαλεντινιανου (375) έσβίσθη бе καί ή Κρήτη σφοδρότερον καί ή 
Πελοπόννησος μετά της άλλης 'Ελλάδος ...5 Πιθανότατα τό συναξάρι νά διασώζει 
τήν ώχρή ανάμνηση γεωμορφολογικών αλλαγών πού θά είχε προκαλέσει fo σεισμό? 
στό νότιο Αιγαίο, άρα καί στά Κύθηρα* πιθανότατα πάλι ό άγνωστο? συγγραφέα?, 
άντλώντα? άπό αφηγηματικέ? πηγέ? ειδήσει? γιά τόν σεισμό, νά έσπευσε νά συσχε-
τίσει τά περιστατικά. 

Τό νησί φαίνεται ακατοίκητο τήν εποχή αυτή, κάποιοι ώστόσο ταξιδιώτε? θά 
έφταναν στά κυθηραϊκά παράλια, δπω? μπορεί νά συμπεράνει κανεί? άπό τόν εν-
τοπισμό στό Καστρί νομίσματο? του Κωνσταντίου του B'. Δέν αποκλείεται νά πή-
γαιναν έκεΐ έπισκέπτε? γιά νά θαυμάσουν τόν ναό τη?'Αφροδίτη? ή καί ψαράδε? 
γιά νά συλλέξουν άπό τή θάλασσα τη? "Πορφυρούσα?", οπω? ονομάζονταν παλιά τά 
Κύθηρα, τά πολύτιμα κοχύλια άπό τά όποια παρασκευαζόταν ή πορφύρα6. ' Η πελο-
ποννησιακή πόλη άπό τήν όποια καταγόταν ή Έλέσα κι άπό τήν όποια πέρασε στά 
Κύθηρα δέν προσδιορίζεται στό συναξάρι. "Αν ό συντάκτη? δέν μεταφέρει τήν ατ-
μόσφαιρα μια? πόλη? μεταγενέστερη? περιόδου, τότε άπό τί? ένδείξει? τή? 
διήγηση? αναδύεται ή εικόνα ένό? πελοποννησιακού λιμανιού μέ εμπορική καί ναιτ 

4 Ή ακολουθία της τυπώθηκα γιά πρώτη φορά στην'Αθήνα τό 1874 (L. Petit, Bibliographie des Acoloulhies Grecques, 
[BpuféXXeç, 1926], σ. 73). Βλ. συγκεντρωμένη γιά τό θέμα βιβλιογραφία: Νέα Ιστορία Άθέσθη Κυθηρέου, 
εισαγωγή καί επιμέλεια Α. Πολίτη, ( 'Αθήνα, 1983), σσ. λς - λ^ σημ. 26. 

5 Γεωργίου Κ€δρηνου, Σύνοφις ιστοριών, εκδ. I. Bekker, т. 1, (Βόννη, 1838), σσ. 550-551, Ζωσίμου, Ίστορίά 
Νέα, εκδ. L. Mendelssohn, (Λιψία, 1887), σσ. 172-173. Γιά τους- σεισμούς αυτούς καί τή χρονολόγησή TOUS, 
ιδιαίτερα γιά τή χρονολόγηση του σεισμού άπό τόν Ζώσιμο πού είναι ύποπτη, βλ. Ευ. Χρυσού, "Συμβολή 
στήν ιστορία της Ηπείρου", 'Ηπειρωτικά Χρονικά 23 (1981), σσ. 85"87, καί Φλωρεντίας Εύαγγελάτου -
Νοταρά, "... καί τά πολλά της Πελοποννήσου ... σεισμού γεγόνασιν παρανάλωμα", Πρακτικά ΓΆιεθνοϋς 
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. 2, ('Αθήνα, 1987-1988), σσ. 429, 430-431. Παρά τήν έλλειψη στο-
ιχείων, στά Κύθηρα πρέπει νά σημειώνονταν κατά καιρούς ισχυρές σεισμικές δονήσεις (βλ. σχετικά I. 
Ε.Πετρόχειλου, Τά Κύθηρα άπό τήν προϊστομκή έποχή ώς τή ρωμαιοκρατία, ΙΙωάννινα, 1984), σ.35 καί 
σημ. 4). 

6 Βλ. G. L. Huxley, "Small Finds from Deposits," Kythera. Excavations and Studies..., εκδ. J. N. Coldstream - G. L. Huxley, 
(Λονδίνο, 1972), σ. 215· πρβλ. J. Herrin, "Byzantine Kythera," Kythera, δ.π., σ. 43. 

88 



τική κίνηση/O πατέρας τήςΈλέσας ήταν προφανώς έμπορος, αφού μαρτυρείται ίυς 
ταξιδευτής καί μάλιστα σέ τόπους μακρινούς.'Από τήν άλλη μεριά, όταν ή Έλέσα 
θέλησε νά ναυλώσει πλοίο γιά τή μετάβασή της στό νησί, δέν συνάντησε καμιά 
δυσκολία κι οταν ό πατέρας της οργισμένος πήγε νά σκοτώσει τόν ναύτη, πού δέχ-
θηκε νά εκτελέσει τό ταξίδι, έκεΐνος του απάντησε δτι αν δέν τό έπραττε ό ϊδιος 
κάποιος άλλος θα βρισκόταν διαθέσιμος, προκειμένου νά πάρει τό ναύλο. Τά στοι-' 
χει α αύτά ύποδηλώνουν τήν ακμάζουσα κατάσταση του λιμανιού καί άντιπαρατίθεν-
ται στά ερημωμένα Κύθηρα. 

Ώ ς πρός τήν πράξη τώρα του λιθοβολισμού, αύτή εντάσσεται στήν εύρύτερη ομάδα 
τών ποινών πού επιβάλλονταν στήν αρχαιότητα σέ άτομα πού έτίθεντο έκτός νόμου, 
λόγω προδοσίας, αποστασίας ή θρησκευτικού παραπτώματος. Ό λιθασμός ώς τιμωρία 
ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στούς Εβραίους κι εφαρμοζόταν κυρίως στίς περιπτώ-
σεις βλασφημίας κατά του θεού ή αποστασίας άπό τήν ορθή πίστη στόν θεό του 

Ισραήλ. Σύμφωνα μάλιστα μέ τό Δευτερονόμιο, ή ποινή επιβαλλόταν καί στίς 
γυναίκες7. 

Κι έρχομαι στή δεύτερη κατά σειρά πηγή, στόν βίο του άγίου Θεοδώρου. 
Συγγραφέας του, όπως δηλώνεται στόν τίτλο, είναι ένας Λέων, κάτοικος Κυθήρων, ό 
όποιος διασκεύασε μία βιογραφία του άσκητή, γραμμένη άπό Μονεμβασιώτη πού είχε 
γνωρίσει προσωπικά τόν Θεόδωρο ή είχε συγκεντρώσει άπό τρίτους σχετικές μέ τόν 
άγιο πληροφορίες. Στόν διασκευασμένο βίο έχει προστεθεί εγκωμιαστικός έπίλογος 
πού αναφέρεται στά θαύματα του άγίου, γεγονός πού δείχνει οτι τό νησί είχε καί 
πάλι εποικιστεί". Ά π ό γενικότερη ιστορική άποψη οί ειδήσεις πού περιέχονται στόν 
βίο σχετικά μέ τίς πόλεις τής Πελοποννήσου στά τέλη του 9 ο υ καί τίς αρχές του 
10ου αιώνα εΐναι αξιόλογες. Πληροφορούμαστε οτι στήν Κορώνη, γενέτειρα του άγίου, 
λειτουργούσε σχολείο, οπου πήγε ό Θεόδωρος, σύμφωνα μέ τή βυζαντινή συνήθεια, σέ 
ηλικία πέντε ετών9. Επίσης, ότι οί πόλεις του "Αργούς καί του Ναυπλίου άνηκαν 
στίς αρχές του 10ου αί. στή δικαιοδοσία ενός επισκόπου, του "Αργούς, καί δτι ό 
τελευταίος ασκούσε τήν εξουσία του στό Ναύπλιο μέ έναν πρωτοπαπά. Ό πρωτοπα-
πάς αύτός του Έναυπλίον πήρε τόν ανήλικο Θεόδωρο μετά τόν θάνατο τών γονιών 
του στό Ναύπλιο κι εκεί τόν ανάθρεψε καί τόν σπούδασε10. Γιά τή Μονεμβασία, τέλος, 
ό βίος μας γνωρίζει οτι ήταν σημαντικό λιμάνι κι οτι χρησίμευε ώς βάση επι-
χειρήσεων του αυτοκρατορικού στόλου. 'Αναφέρει ακόμη τήν ύπαρξη ναών, τής 
Θεοτόκου τής Διακονίας, του Προδρόμου, καθώς καί τής Θεοτόκου στό χωριό Ταίρεα11. 

Ό διασκευαστής του βίου, ό Λέων, δεν εΐναι γνωστός άπό άλλες πηγές, όπως δέν 
είναι γνωστός ό χρόνος κατά τόν όποιον έγραψε τή διασκευή. Χωρίς, λέει ό 'ίδιος, 
νά παραλείψει ή νά προσθέσει τίποτα στήν αρχική βιογραφία, τή διασκεύασε σέ κομψ-
ότερο ύφος, προσθέτοντας στό τέλος εγκώμιο στόν άγιο. Στόν εγκωμιαστικό αύτόν 
επίλογο σημειώνεται δτι τό λείψανο του άγίου θεράπευε άπό άρρώστεις, προστάτευε 
τούς Κυθηρίους καί τούς έδινε δύναμη νά διώχνουν τούς έχθρούς λιθοβολώντας τους. 
Τόσο λοιπόν τά θαύματα όσο καί οί επιθέσεις μέ πέτρες συνέβαιναν δταν τό νησί 
ήταν πιά κατοικημένο12. Κανένα στοιχείο δέν μας επιβάλλει νά τοποθετήσομε τή συγ-

7 Βλ. γενικά στή θησκευτική καί'Ηθική'Εγκυκλοπαίδεια, τ.8, {'Αθήνα, 1966), λ. λιθοβολισμός. 
» Βλ. Οίκονομίδη, о.тт., σσ. 265-266. 
» 'Ο.π., σ. 268. 
1() "Ο.π., σσ. 268-270. 
Μ "Ο.π., σ. 271. Οί ναοί της Θεοτόκου τής Διακονίας καί της Θεοτόκου στό χωριό Ταίρ€α έχουν ταυτισ-

T6Î άπό τή Χάρι Α. Καλλιγά, liyzantme Monemvasia. The Sources, (Μονεμβασία, 1990), σσ. 62"63. 
12 Οίκονομίδη, ο.π., σσ. 265*266, 279. 
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γραφή τής διασκευής στά ττρώτα χρόνια του έποικισμού του νησιού, δηλ. στα χρόνια 
πού ακολούθησαν τήν ανάκτηση τής Κρήτης άπό τον Νικηφόρο Φωκά13. Δέν αποκ-
λείεται έτσι ό διασκευαστής νά ταυτ^εται μέ τον μόνον ώς τώρα γνωστό Λέοντα 
τών κυθηραϊκών πηγών, τόν Κρητικό γέροντα Λέοντα Κασιμάτη, πού στις αρχές τού 
14ου αιώνα είχαν στείλει οί Βενιέρηδες ώς έποικο στά Κύθηρα, χορηγώντας στήν οικο-
γένεια του προνόμια14. Ή κατάσταση πού e πι κρατούσε τότε στό νησί δέν ήταν ξένη 
πρός αύτήν πού περιγράφεται στό έγκώμιο. Οί λιγοστοί κάτοικοι τού νησιού ύπέφεραν 
όχι μόνον άπό έλλειψη σιτηρών, άλλά κι άπό κουρσαρικές επιδρομές. Οί ϊδιοι μάλιστα 
οί Βενιέρηδες είχαν επιδιώξει νά απαλλαγούν άπό τήν κτήση τους, προτείνοντας στή 
Βενετία νά τήν αγοράσει15. "Οσο γιά τίς μέ λίθους έπιθέσεις τών ντόπιων έναντίον 
τών επιδρομέων, αύτές ώς εύρημα πρωτόγονο δέν έχουν εδώ παρά τόν χαρακτήρα της 
άμυνας. 

Ή τρίτη καί τελευταία πηγή είναι ένα βενετικό χρονικό πού περιέχει τήν ιστορία 
τών Κυθήρων άπό τήν εποχή τού πελοποννησιακού πολέμου ώς τά τέλη περίπου τού 
16ου αιώνα. Ό ανώνυμος χρονογράφος είναι λόγιος, £εΐ στά Κύθηρα καί αντλεί τήν 
πληροφόρησή του τόσο άπό τόν Θουκυδίδη όσο καί άπό τά βενετικά αρχεία τής 
Κρήτης καί τών Κυθήρων16. Τά στοιχεία πού μνημονεύει ελέγχονται γενικώς ακριβή, 
μέ ενδιαφέρουσες ώστόσο έξαιρέσεις σέ ο,τι άφορα τήν ιστορία τού νησιού κατά τή 
βυζαντινή περίοδο. Στήν περιγραφή ειδικότερα τού βίου τού αγίου Θεοδώρου οί κυν-
ηγοί πού είχαν έλθει στά Κύθηρα καί είχαν βρει καί θάψει τό άθικτο λείψανο δέν 
μαρτυρούνται ώς Μονεμβασιώτες, άλλά ώς άνθρωποι της αύλής τού Signor Despota της 
Σπάρτης, ό όποιος, πάντα σύμφωνα μέ τό χρονικό, ήταν εκείνος πού είχε δώσει αρ-
γότερα εντολή νά κτιστεί έκκλησία στή μνήμη τού ασκητή17. Ή Σπάρτη μέ άλλα λό-
για αντικατέστησε τή Μονεμβασία. Ή ϊδια σύγχυση ανάμεσα στίς δύο πόλεις φαίνε-
ται νά ισχύει καί στήν περίπτωση τού χωρίου πού αναφέρεται στή μετάβαση τών 
Κυθηρίων στή Σπάρτη καί στόν λιθοβολισμό τού τοπάρχη. "Αλλωστε κι ό ίδιος ό συν-
τάκτης τού κειμένου διατηρεί επιφυλάξεις ώς πρός τήν πληροφορία πού δίνει, σημει-
ώνοντας χαρακτηρίστηκα per quanto si può credere™. Στήν υπόθεση οτι οί Τσιριγώτες πρέπει 
νά απευθύνθηκαν στόν τοπικό άρχοντα τής Μονεμβασίας καί όχι σ 'αυτόν της 
Σπάρτης όδηγει ή μνεία, πάλι στό χρονικό, οτι μετά τόν θάνατο τού τοπάρχη τών 
Κυθήρων ό άρχοντας τής Σπάρτης έστειλε στό νησί ώς διοικητή τόν Γεώργιο Παχύ 
άπό τή Μονεμβασία19. Είναι προφανές ότι ή αποστολή ενός Μονεμβασιώτη διοικητή 
στά Κύθηρα δέν μπορεί νά ήταν παρά έργο τών αρχών της Μονεμβασίας καί δχι τής 

13 "Ο.π., σ. 279. 
14 L'antique memorie ..., δ.π., σ. 302. Τό προνόμιο di essentme personale χορηγήθηκε στόν Αγοντα Κασιμάτη καί 

TOUS απογόνους του τό 1316. Τό 1585, ό δόγης της Be νότιας, Pasqual Cicogna, μετά άπό αίτηση του 
Παύλου Κασιμάτη, αναγνώρισε τήν προνομιακή θέση της οικογένειας, όπως την εΐχε έξαλλου αναγνωρί-
σει καί ό Giacomo Foscarini, Γενικός Προνοητης Κρήτης. Τό δουκικό έγγραφο, συνημμένο σέ αίτηση πρός 
τίς βενετικές αρχές τών Κυθήρων του Τ£ώρτ£η Κασιμάτη του έτους 1706, σώζεται καταχωρημένο στό 
κατάστιχο του Προνοητη Κυθήρων Nicolò Boldù (Ιστορικό 'Αρχείο Κυθήρων, κατάστιχο άρ. 9, φφ. 79 κέ.). 
Σύμφωνα μέ τήν αίτηση, ό Τζώρτζης είχε ζητήσει νά συσταθεί άπό μέλη της οικογένειας του πού ανέρ-
χονταν σέ 52 una compagnia dbenäprmleggiati (Ιστορικό 'Αρχείο Κλήρων, δ.π., φφ. 79*80). 

15 Βλ. / libri Commemoriali della Republica di Venezia, Regesti, έκδ. R. Predelli, т. 2, Βενετία 1878, σ. 29 άρ. 166, Fr. 
Thiriet, Délibérations des Assemblées Vénitiennes concernant la Romanie, τ. 1, Παρίσι - Χάγη 1966 σ. 160 άρ. 334, του 
ίδιου, "Α propos de la Seigneurie des Venier sur Cerigo," Studi Veneziani 12 (1970), σσ. 203-204. 

16 Βλ. L'antique memorie..., ο.π., σσ. 299, 302, 307. 
17"0.π., σ. 300. "Ας σημειωθεί οτι σύμφωνα μέ τό χρονικό ή μετάβαση του άγιου στά Κύθηρα χρονολογεί-

ται άντί στό διάστημα της άρχής του Ρωμανού ΑΆακαπηνου στά χρόνια της βασιλείας του Νικηφόρου 
Φωκά (πρβλ. Οίκονομίδη, ο.π., σσ. 277-278). 

18 L'antique memorie..., ο.π., σ. 301. 
ю "Ο.π. 
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Σπάρτης. Ά π ό τή Μονεμβασία εξάλλου προερχόταν καί ό διάδοχος του, ό 
Εύδαιμονογιάννης, ό όποιος με βάση τό βενετικό κείμενο εμφανίζεται 'εσφαλμένα νά 
έχει κι αυτός σχέση μέ τή Σπάρτη, άφου τό νησί του είχε παραχωρηθεί per gratia par-
ticolare ο per merìti suoi...dal predetto Signore20. 

Ή σύγχυση ανάμεσα στή Μονεμβασία καί τή Σπάρτη δέν είναι ασφαλώς τυχαία. 
Έχομε νά κάνομε μέ μιά παράδοση πού επιβιώνει στά Κύθηρα επί αιώνες, ή οποία 
παραπέμπει σέ ένα μακρινό παρελθόν, δταν τό νησί άπό μέσα του 6 ο υ π.Χ αιώνα γιά 
μεγάλο χρονικό διάστημα άνηκε στό Κοινό τής Σπάρτης. Ό ί Κυθήριοι ώς περίοικοι 
Λακεδαιμόνιοι, ήταν πολίτες του κράτους τών Λακεδαιμονίων. 'Ανάμεσα στά 
διοικητικά μέτρα πού είχαν λάβει τότε οί Σπαρτιάτες ήταν ή εγκατάσταση μόνιμης 
φρουράς οπλιτών στό νησί καί ή καθιέρωση του θεσμού του κυθηροδίκη, επιφορτισμέ-
νου προφανώς μέ διοικητικές αρμοδιότητες, ό όποιος άποστελόταν κάθε χρόνο άπό τή 
Σπάρτη στά Κύθηρα21. Τό βενετικό χρονικό φαίνετε πώς απηχεί τά ιστορικά αύτά 
στοιχεία. Ή ανάμνηση τής σπαρτιατικής κυριαρχίας διασώζεται στήν ντόπια παρ-
άδοση, αποτελεί σταθερό σημείο ιστορικής αναφοράς του παρελθόντος καί λειτουργεί, 
γιά νά ερμηνεύσει μία άστατη καί αβέβαιη μεταγενέστερη πραγματικότητα. "Ετσι, ό 
Γεώργιος Παχύς πού έρχεται άπό τή Μονεμβασία γιά νά διοικήσει τό νησί τόν 12° 
αιώνα συγχέεται μέ τόν κυθηροδίκη τής αρχαιότητας καί συνδέεται κατά συνέπεια 
μέ τή Σπάρτη. 

"Αν ή υπόθεση αυτή εΐναι σωστή, τότε άποκλείται νά απευθύνθηκαν οί Κυθήριοι 
στις αρχές τής Σπάρτης γιά νά βρουν τό δίκιο τους. 'Αντίθετα, ή Μονεμβασία 
ήταν πιό κοντινή καί τά εμπορικά της πλοία πού διέσχιζαν τόν 12° αιώνα τά 
πελοποννησιακά παράλια σίγουρα θά έφταναν ώς τ ί ς κυθηραϊκές ακτές22. Εύκολα, 
επομένως, οί Κυθήριοι μπορούσαν νά τήν προσεγγίσουν. Τό περιστατικό τής 
συνάντησής τους μέ τόν Σπαρτιάτη άρχοντα πού περιγράφεται στό βενετικό 
χρονικό έμπεριέχει ασφαλώς φανταστικά στοιχεία πού μπολιάστηκαν μέ τήν πάρο-
δο του χρόνου στόν αρχικό ιστορικό πυρήνα. Βέβαιον πάντως είναι δτι οί 
Μονεμβασιώτες δέν μπορούσαν, έπίσημα τουλάχιστον, νά έπέμβουν στήν κατάσ-
ταση πού είχε διαμορφωθεί στό νησί κι δτι ή μόνη λύση πού απέμενε στούς 
κατοίκους ήταν ή αύτοδικία. Ή θανατική εκτέλεση μέ λιθοβολισμό ώς έκφραση 
λαϊκής οργής καί ομαδικής άντεκδί- κησης είναι πανάρχαιη συνήθεια.Ή κοινότη-
τα διατηρείται άλληλέγγυη καί αποτρέπεται έτσι ή έπίπτωση τής έκδίκησης τών 
θεών σέ μεμονωμένο άτομο23. 

Ά π ό τήν εξέταση τών κεφένων διαπιστώνεται δτι καί οί τρεις πηγές δέν είναι 
σύγχρονες τών γεγονότων πού περιγράφουν/Η αξιοπιστία ωστόσο τών στοιχείων πού 
προσφέρουν γιά τίς περιόδους ερήμωσης του νησιού ή γιά τίς σχέσεις του μέ τ ίς 
πελοποννησιακές πόλεις βεβαιώνεται άπό τή συσχέτιση μέ τήν παρουσία ή απουσία 
αρχαιολογικών τεκμηρίων καί άπό τή διασταύρωση μαρτυριών πού αφορούν τόν εύρύτερο 
πελοποννησιακό χώρο.'Ερωτήματα προκαλούνται άπό τή μνεία καί στις τρεις πηγές 
του λιθοβολισμού. Στήν περίπτωση τής Ά γ ι α ς Έλέσας τά πράγματα φαίνονται απλά. 
Ή έκδήλωση τής μανίας του πατέρα της μέ λιθοβολισμό έκλαμβάνεται ώς ποινή έναν 
τίον αύτου πού διαπράττει θρησκευτικό παράπτωμα. Άπλή θεωρείται ακόμη καί ή 

20 "Ο.π. 
21 ΓΪ€τρόχ€ΐλου, δ.π., σσ. 116-117. 
22 Βλ. Χρύσα? Α. Μαλτέ£ου, "Le famiglie degli Eudaímonoiannis e Venier a Ccrigo dal XII al XIV secolo. Problemi 

di cronologia e prosopografia," Rivista di Studi Bizantini e Slam 2 (1982), σ. 207 {=Βεν€Τΐκή παρουσία στά Κύθηρα. 
Άρχβιακές, μαρτυρί€ς, 'αρ. Η [ Αθήνα, 1991]). 

23 Βλ. Paulys realencyclopädie der classischen AUertumswissenschafty bd III, A, 2, (Μόναχο> 1972), λ. Steinigung. 
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περίπτωση τής αντιμετώπισης τών επιδρομέων μέ λίθους. Οί κάτοικοι είναι λίγοι καί 
άοπλοι. Ποιο οπλο, λοιπόν, θά ήταν προσφορότερο γιά τήν αντιμετώπιση τών εχθρών 
άπό τίς πέτρες, οταν μάλιστα ό τόπος είναι γνωστός ώς λιμώδης те καί πετρώδης 
καί διψώδ^ς24; Δυσερμήνευτη, αντίθετα, παραμένει ή περίπτωση τής θανάτωσης μέ 
λιθοβολισμό του τοπάρχη στά τέλη του 12ου αιώνα. Γιατί, αν δέν πρόκειται καί εδώ 
γιά χρήση λίθων λόγω ελλείψεως άλλου δπλου, τότε οί ρίζες του φαινομένου πρέπει 
νά αναζητηθούν άλλου. "Ας σημειωθεί ότι ή ποινή του λιθοβολισμού ώς ιουδαϊκό έθιμο 
δέν συνηθίζεται στά βυζαντινά χρόνια καί ότι παλαιότερα ή επιβολή της τιμωρίας 
είχε άποτροπαϊκό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό τό παράδειγμα τών κατοίκων τών 
Καρρών της Μεσοποταμίας πού λιθοβόλησαν τόν αγγελιοφόρο πού τούς έφερε τά νέα 
του θανάτου του ' Ιουλιανού, σκεπάζοντας τό πτώμα του μέ σωρό λίθων25. Νά παρα-
πέμπει άραγε ή τοπική αύτή παράδοση στό επεισόδιο τής τιμωρίας του βασιλιά τών 

'Αρκάδων, 'Αριστοκράτη, πού τόν εΐ-χαν σκοτώσει οί συμπατριώτες του μέ λιθοβολισ-
μό, γιατί είχε προδώσει στούς Σπαρτιάτες τό σχέδιο επίθεσης εναντίον τής 
Σπάρτης26 ή νά υποκρύπτει κάποιο μυθολογικό φλοιό σχετικό μέ τή λατρεία της 
πολεμικής'Αφροδίτης πού τό άγαλμα της τόσο στά Κύθηρα όσο καί στή Σπάρτη τήν 
παρίστανε ένοπλη27; Δέν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός οτι ό απόηχος τής αρχαίας 
λατρείας, παρά τήν ταραγμένη ιστορική διαδρομή του νησιού, διατηρείται ζωντανός 
στά χρόνια τής κυριαρχίας τών Βενετών, οί όποιοι φροντίζουν νά συμπλέκουν τό όνομα 
τών Βενιέρηδων (Vertier,; Veneř) τό όνομα της'Αφροδίτης (Venere)®. Πολύ αργότερα, στά 
νεώτερα πιά χρόνια, τόν απόηχο αύτόν θά τόν βρούμε στις φανταστικές επινοήσεις 
τών ξένων περιηγητών πού αναζητούν στά αρχαιολογικά κατάλοιπα του νησιού τά 
ερείπια του ανακτόρου του Μενελάου29. 

"Οπως κι άν έχουν τά πράγματα, στίς τρεις αύτές πηγές πού ή άνάγνωσή τους 
πρέπει νά άποκαθαρεΐ άπό τά στρώματα τών στοιχείων, τά όποια δέν ανήκουν στήν 
έποχή πού περιγράφουν, όφείλομε τίς λιγοστές μας γνώσεις γιά τίς τύχες του νησιού 
τής 'Αφροδίτης πού ακολούθησε στή μεσαιωνική περίοδο τήν τροχιά τής πελο-
ποννησιακής ιστορίας. Στά μετέπειτα χρόνια, όταν μέ τήν περιπέτεια τής τέταρτης 
σταυροφορίας έγκαθιδρύεται στό Αιγαίο ή βενετική κυριαρχία, ή ιστορία τής νησι-
ωτικής κοινότητας συμπορεύεται μέ αυτήν της γειτονικής Κρήτης καί τά κυθηραϊκά 
δρώμενα απομακρύνονται σταδιακά άπό τή σφαίρα έπιρροής τής Πελοποννήσου.'Αλλά 
γιά τή φάση αύτή της κυθηραίκής ιστορίας οί γνώσεις μας πολλαπλασιάζονται χάρη 
στόν πλούτο τών βενετικών αρχείων, αποτέλεσμα του γραφειοκρατικού πάθους τών 
Βενετών. 

24 Βλ. Χρύσας Α. Μαλτέ£ου, ""Αγνωστοι €ίδήσεις (1539-1540) περί Μητροφάνους Μονεμβασίας εκ του αρ-
χείου του δούκα της Κρήτης", θησαυρίσματα 5 (1968), σ. 43. 

25 Ζώσιμος, δ.π., σ. 156. πρβλ. R. Hirzel, Die Strafe der Steinigung, (Darmstadt, 1967), σ. 233. 
26 Παυσανίον'Ελλάδος περιήγησις, Μεσσηνιακά καί Ηλιακά, είσ., μετάφρ., σημ. Ν. Δ. Παπαχατ£ή,'Εκδοτική 

('Αθηνών, 1979), σσ. 76-77, 449. 
27 Βλ. Τίετρόχειλου, ο. π., σ. 52, J. Richepin, Ελληνική μυθολογία, επιμ. ελλ. μετάφρασης Σπ. Μαρινάτου, 

Τ.1, 'Αθήνα, β' εκδ., χ.χ., σ.μ 304. 
28 Βλ. Thiriet, "Α propos de la Seigneurie des Venier", δ.π., σ. 201. 
29 Τίετρόχειλου, δ.π., σ. 23 κε. 


