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("Ενας διάλογος ’Ορθοδοξίας - Ίσλάμ στον 13ο αιώνα)

Περιγραφή τής μονής

Σέ απόσταση μισής ώρας ανατολικά της Σύλλης παλαιότατης ελληνικής 
κωμόπολης πού απέχει 8 χλμ. βορειοδυτικά τού Ίκονίου, υπήρχε ακέραιη 
μέχρι τό 1924 ή Ιστορική μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος. Λαξευμένη σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στούς βράχους μιας απότομης χαράδρας ήταν γνωστή καί ως 
Άκ-Μαναστίρ (δηλαδή λευκό μοναστήρι, έξαιτίας των άσπρων βράχων πού 
τήν περιέβαλλαν). Ή Σύλλη τού Ίκονίου καί όλη ή γύρω περιοχή της, βουνά 
μέ σπηλιές φυσικές ή λαξευτές, διατέλεσε επί αιώνες τόπος άσκησης καί 
θεογνωσίας, όπου έγκαταβίωσαν καί έμόνασαν άναχωρητές φιλέρημοι καί 
φιλομόναχοι, άναδεικνύοντάς την σέ μιά μικρή Καππαδοκία. "Αλλωστε 
αύτός είναι ένας λόγος, γιά τον όποιο ή Σύλλη τής Λυκαονίας θεωρείται ότι 
ανήκει ούσιαστικά στή γειτονική Καππαδοκία, μέ τήν οποία συγγενεύει 
περισσότερο.

Ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος, πού ή 'ίδρυσή της ανάγεται στον 9ο 
περίπου αιώνα, έπαιξε ρόλο σημαντικό στήν ιστορία καί τις παραδόσεις 
τών Ελλήνων κατοίκων τής περιοχής, ενώ παράλληλα ήταν ιδιαίτερα προ
σφιλής καί στούς Τούρκους, πού τήν τιμούσαν καί τήν επισκέπτονταν, 1

1. Ή κωμόπολη άναφέρεται από τούς κατοίκους της καί ώς Σίλλη, Σίλλια ή 
Σίλ(λ)ε, στα επίσημα όμως έγγραφα τής Δημογεροντίας άναγραφόταν ώς Σύλλη 
(μέ ύψιλον). Δέν πρέπει να συγχέεται μέ τό Σύλλαιον τής Παμφυλίας, ενα λάθος 
στο όποιο αρκετοί συγγράφεις παρασΰρθηκαν, ούτε καί μέ τά Σΰλατα τής Καππα
δοκίας.
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αφού στον περίβολό της υπήρχε ένα μικρό ύπόσκαφο τζαμί χωρίς μιναρέ 
(μεστζίτ). Σύμφωνα μέ τις τοπικές παραδόσεις, τό μικρό αυτό ίσλαμικό 
τέμενος τό είχε 'ιδρύσει μέσα στήν αυλή τού χριστιανικού μοναστηριού ό 
ίδιος ό δημιουργός τού γνωστού τάγματος των Μεβλεβήδων δερβίσηδων, ό 
περιώνυμος Τζελαλεδίν-Ρουμί, ό όποιος είχε άναπτύξει φιλικές σχέσεις μέ 
τόν ηγούμενο καί ανέβαινε στον "Αγιο Χαρίτωνα για να συζητά θεολογικά 
προβλήματα μαζί του. Για τούς "Ελληνες, όμως, τής εύρύτερης περιοχής 
τού Ίκονίου τό μοναστήρι αυτό ήταν πολύτιμο κομμάτι τής Ιστορίας καί 
τών παραδόσεων τους, τό σπουδαιότερο άπό τά χριστιανικά σεβάσματά 
τους, πού διατράνωνε τή θρησκευτική καί εθνική τους ταυτότητα. Κάθε 
χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου τό γιόρταζαν μέ επισημότητα καί άνέβαιναν μέ 
τις οίκογένειές τους επάνω στούς μεγαλοπρεπείς βράχους τού βουνού τού 
'Αγίου Φιλίππου (Τεκελί-Ντάγ) γιά νά πανηγυρίσουν τήν εορτή τού 'Αγίου 
Χαρίτωνος2.

Τό κτιριακό συγκρότημα τής μονής, πού είχε οίκοδομηθεΐ σέ σχήμα 
πετάλου άπό τόν 9ο ίσως αιώνα, περιέζωνε τις τρεις απόκρημνες άκρες 
ενός βράχου άφήνοντας πρόσβαση άπό τή δυτική μόνον πλευρά, ένώ προς 
τόν Βορρά υψωνόταν πελώριος καί σχεδόν κάθετος ό ίδιος βράχος. Εξω
τερικά έφερε οικοδομικά χαρακτηριστικά τού 18ου ή τού 19ου αιώνα, 
όπως φαίνεται άπό μια αμφιβόλου ευκρίνειας φωτογραφία (είκ. 1) πού 
δημοσίευσε στά 1913 ό F. W. Hasluck3. Ή φωτογραφία έκείνη έδειχνε 
πάντως τόν απότομο λευκό βράχο καί τά μεταγενέστερα αυτά οικοδομή
ματα. Μέ δυσκολία διακρίνει κανείς τά λατρευτικού χαρακτήρα κτίσματα 
καί μάλλον μαντεύει τήν έξ όλοκλήρου λαξευμένη στον βράχο άρχαιότατη 
εκκλησία τής μονής, πού ήταν αφιερωμένη στήν Παναγία τή Σπηλαιώ- 
τισσα4 (είκ. 2). Στά 1896 άνακαλύφθηκαν καί δύο ακόμη μικρές έκκλησίες

2. Υπάρχει όμως καί ή πληροφορία ότι τό μοναστήρι γιόρταζε καί τό Δεκαπε- 
νταύγουστο, προς τιμήν τής Παναγίας τής Σπηλαιώτισσας άλλά καί τού 'Αγίου 
Πνεύματος. Βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών/Άρχείο Προφορικής Παράδοσης 
(ΚΜΣ/ΑΠΠ), φάκελος άρ. 3α, Λυκαονία - Σύλλη, πληροφορητής Άλέξ. Άνανιάδης- 
Χαλέπογλου. Επίσης, Θεοφ. Θεοφανείδης, «Συλλογή επιγραμμάτων έκ τών εν 
Μικρμ Άσίμ 'ιερών ναών», Μικρασιατικά Χρονικά ΙΕ' (1972), σ. 402.

3. F. W. Hasluck, «Christianity and Islam under the Sultans of Konia», The Annual 
of the British School at Athens 19 (1912-13), σ. 194.

4. Στήν έξωτερική πλευρά τού ύπόσκαφου ναού πρέπει νά σώζονται άκόμα τά 
άνάγλυφα, πού σκάλισαν όσοι μόχθησαν γιά τή λάξευσή του (ένας σταυρός, ένας 
κασμάς καί σημάδια άπό ανθρώπινα χέρια). Ό τόπος αυτός ίσως υπήρξε κάποτε
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λαξευμένες κι αυτές στον βράχο, αφιερωμένες στον "Αγιο Σάββα καί στον 
"Αγιο ’Αμφιλόχιο, ενώ μαρτυρειται καί ναός του 'Αγίου Παύλου. Ό ναός 
όμως της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας, πού ήταν το “καθολικόν” τής 
μονής, πρέπει νά υπήρχε έκει άπό τον 9ο αιώνα, όπως συνάγεται εμμέσως 
άπό τις επιγραφές πού σώζονταν επί τόπου μέχρι τήν ’Ανταλλαγή τών 
προσφύγων. Άλλωστε είναι γνωστό δτι καί οί λαξευτές εκκλησίες τής γει
τονικής Καππαδοκίας χρονολογούνται οί περισσότερες άπό τήν ίδια επο
χή, όταν τό κύμα τού μοναστικού καί φιλέρημου βίου κυριαρχούσε στό 
Βυζάντιο.

Σύμφωνα μέ τις περιγραφές αύτοπτών μαρτύρων άλλά καί τά λίγα σχε- 
τικώς δημοσιεύματα, ô λαξευμένος μέσα σέ βράχο τού όρους τού Αγίου 
Φιλίππου ναός τής Παναγίας τής Σπηλαιώτισσας άνήκε στον σκεπαστό 
σταυροειδή τύπο, δέν είχε νάρθηκα, ήταν χωρισμένος σέ τρία κλίτη καί 
στηριζόταν σέ τέσσερις ορθογώνιους πεσσούς, πού κι αύτοί είχαν προκύ- 
ψει άπό τήν έπίπονη λάξευση τού βράχου (είκ. 3,4). Είχε μήκος 20 περίπου 
μέτρων καί πλάτος 13 μ. Τό άνω μέρος τού ναού ήταν σχηματισμένο σέ 
μορφή θόλου καί ήταν καλυμμένο μέ πέτρες ειδικά λαξευμένες. Στό εσωτε
ρικό τού ιερού είχαν δημιουργηθει διάφορες κοιλότητες πού χρησίμευαν 
ως πρόθεσή καί ως διακονικόν κ.λπ. Σύμφωνα μέ τόν Τούρκο Semavi 
Eyice, ειδικευμένο στή βυζαντινή άρχιτεκτονική, καμία αγιογράφηση δέν 
σωζόταν τό 1964, όταν ό ίδιος έπισκέφθηκε τή μονή καί τόν ναό της5 6. 
Όπως μαρτυρούν μάλιστα πληροφορητές άπό τή Σύλλη, οί τοιχογραφίες 
τού ναού είχαν προφανώς άσβεστωθει πριν άπό τήν είσοδο τού 20ού 
αιώνα, υπήρχαν όμως άνέπαφες μέχρι τή δεκαετία τού 1870.

Ή σημασία πού είχε ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος άποτυπώνεται στό 
’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (ΑΠΠ) τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών (ΚΜΣ), όπου στον φάκελο ύπ’ άρ. 3α πού αφορά τή Σύλλη 
(Λυκαονία) σώζονται άρκετές μαρτυρίες. Έτσι ό πληροφορητής Θεοφάνης 
Καρακάσης θυμάται στις 20-10-64: «Λέγαμε ’σέ ύπάμ’ Μαναστήρ-'Άη- 
Χαρίτωνα \ Βρισκόταν νοτιά μας σέ απόσταση μισής ώρας, άνάμεσα στό

λατομείο. Ή λάξευση τής ηφαιστειογενούς πέτρας δέν ήταν ’ιδιαίτερα δύσκολη. Στην 
περιοχή είναι γνωστές οί πέτρες “τύπου Σύλλης” πού τις χρησιμοποιούσαν σέ μορ
φή πλάκας.

5. Semavi Eyice, «Konya ile Siile arasinda AkManastir, Manakib al-arifin’ Deyr-i 
Eflatun» (Tò μεταξύ Ίκονίου καί Σύλλης Άκ-Μαναστίρ. Ή μονή τού Πλάτωνος 
στά “"Επη τών Σοφών”), ÿarkiyat Mecmuasi VI (1966), σσ. 135-160.

6. Δηλαδή «θά πάμε στο Μοναστήρι τού 'Αγίου Χαρίτωνος». Ή φράση έκφέρε-
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τούρκικο χωριό Κοτζάτζιχαν καί στή Σύλλη. Εκεί ήταν χαράδρα. Ή 
εκκλησία βρισκόταν σέ λαξευτό κιτρινωπό βράχο. Καλόγερους δέν είχε. 
Ίσως νά είχε τά παληά χρόνια. Τό φάρδος της ήταν 10 μέτρα. ’Από τή μιά 
μεριά είχε 2-3 παράθυρα. Στό εσωτερικό της ή εκκλησία είχε σκαλιστές 
κολώνες στον ίδιο βράχο. Τήν καθεμιά άπ’ αυτές τις κολώνες μέ δυσκολία 
αγκάλιαζαν τρεις νοματαίοι. Τό ταβάνι τής εκκλησίας ήταν ψηλό, τέσσερα 
μέτρα». Καί ό πληροφορητής, πρόσφυγας άπό τή Σύλλη, συνεχίζει: «Τοιχο
γραφίες δέν υπήρχαν στην εκκλησία1. Υπήρχαν μόνον εικόνες σέ μουσαμά 
καρφωμένες στους τοίχους. Άπό τήν οροφή κρέμονταν πολυέλαιοι καί 
καντήλια. Τό °Αγιο Βήμα ήταν σκαλιστό άπό τόν ίδιο βράχο. Ή έκκλησία 
είχε μεγάλη αυλή. Εκεί υπήρχαν κελιά πού χρησίμευαν σάν ξενώνες ... Τό 
μοναστήρι είχε φύλακα άπό τή Σύλλη. !Αλλά οί Τούρκοι σέβονταν τήν 
έκκλησία. Δέν άγγιζαν τά πολύτιμα άφιερώματά της».

Μια αρκετά λεπτομερής περιγραφή τής μονής τού 'Αγίου Χαρίτωνος 
υπάρχει κατατεθειμένη στό Αρχείο Χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών καί είναι γραμμένη άπό τόν Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη μέ 
βάση τις πληροφορίες πού τού έδωσε γηγενής άπό τή Σύλλη7 8. Παρά τίς 
κάποιες διαφορές πού παρατηρούνται στις σωζόμενες περιγραφές αυτές, 
κυρίως ως προς τό μέγεθος τού ναού (πράγμα πολύ φυσικό αφού δόθηκαν 
άπό μνήμης πολλά χρόνια μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή καί χωρίς 
νά επιβεβαιώνονται άπό καμία φωτογραφία), εκείνο πού αναδύεται μέσα 
άπό τίς μνήμες τών Συλλαίων είναι ο σεβασμός τους προς τό αρχαίο αυτό 
προσκύνημα τής πατρίδας τους καί ή στέρεη πεποίθηση ότι ή βυζαντινή 
αύτή μονή άποτελούσε τόν κυριότερο κρίκο πού τούς συνέδεε μέ τήν ελλη
νορθόδοξη παράδοσή τους.

Ταυτόσημες περίπου είναι καί οί μαρτυρίες τών άλλων πληροφορητών 
άπό τή Σύλλη. Ό Άλέξ. Άνανιάδης-Χαλέπογλου προσθέτει στά 1956 ότι 
εκτός άπό τά λαξευμένα σέ άλλο διπλανό βράχο κελιά «οί εϋσεβείς Συλ-

ται στό γλωσσικό ιδίωμα τής Σύλλης, τό όποιο δέν απαντάται πουθενά αλλού. Βλ. 
Θαν. Π. Κωστάκης, Τό γλωσσικό ιδίωμα τής Σίλλης, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών, 1968.

7. Άναφέρεται στις αρχές τού 20οΰ αιώνα. Οί τοιχογραφίες είχαν ήδη καλυ
φθεί από τό άσβέστωμα τών τοίχων.

8. Βλ. τό περιγραφικότατο κείμενο τού Γ. Μαυροχαλυβίδη στό ’Αρχείο Χειρο
γράφων τού ΚΜΣ μέ τίτλο «Ή Σίλλη» (Πειραιάς 1953), φάκελος άρ. 6, Λυκαονία, 
όπου παρατίθεται καί πρόχειρο τοπογραφικό σκαρίφημα τού μοναστηριακού 
χώρου (είκ. 5).
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λαίοι έκτισαν καί άλλα δωμάτια κοντά στην εκκλησία9 10 11, διότι κατά τάς έορ- 
τάς τοϋ 'Αγίου μετέβαιναν πολλοί διά νά πανηγυρίσουν καί νά μείνουν όλη 
την ημέρα τρώγοντας, πίνοντας καί διασκεδάζοντας μέ λαϊκά όργανα. Έξω 
από την εκκλησία υπήρχαν σκορπισμένες επιγραφές σέ μάρμαρα»'0.

Τά πανηγύρια αυτά σταμάτησαν αναγκαστικά τό 1924, όταν οί τελευ
ταίοι άνταλλάξιμοι Συλλάϊοι άφησαν τήν πατρίδα τους καί ήρθαν στην 
Ελλάδα. Τό μοναστήρι ρήμαξε, άλλωστε είχε ύποστεί καταστροφές άπό τό 
24ο τουρκικό Σύνταγμα Πεζικού, πού είχε στρατοπεδεύσει εκεί μεταξύ των 
ετών 1919-1922· δέν έπαψε όμως νά είναι μνημείο άξιοθέατο, πού οί διά
φοροι τουριστικοί οδηγοί τό άνέφεραν. Κάποια στιγμή, άγνωστο πότε, 
παραχωρήθηκε στήν τουρκική στρατοχωροφυλακή (τζαντάρμα) γιά νά 
έγκαταστήσει κάποια μονάδα της. Κάθε πρόσβαση τού λοιπού άπαγορεύθη- 
κε αυστηρά. Ή μονάδα αυτή, κατά τις πληροφορίες μας, σήμερα έχει άπο- 
χωρήσει, τά ίχνη όμως τής έρήμωσης καί τής καταστροφής πού άφησε είναι 
εμφανή στον επισκέπτη. Ό Semavi Eyice, παρά τήν εύχερώς διακρινόμενη 
διστακτικότητά του νά μιλήσει γιά τις διασκευές, τις κατεδαφίσεις καί τις 
άλλες καταστροφές τού κτιριακού συγκροτήματος τής μονής, πού άσφα- 
λώς θά διαπίστωσε τό 1964, όταν είχε έπισκεφθει τή μονή, δέν δυσκολεύθη- 
κε νά άντιληφθει τήν πραγματικότητα ". Ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος 
άκολούθησε τή χαλεπή μοίρα τών άλλων χριστιανικών μνημείων τής 
Μικρός ’Ασίας.

9. Εργασίες άνακαινίσεως τής μονής καί διευρύνσεως τών λατρευτικών χώρων 
της, προκειμένου νά αυξηθεί ή χωρητικότητα τής εκκλησίας καί τών ξενώνων τής 
μονής, φαίνεται πώς έγιναν μετά τις «ελευθερίες» πού απέκτησαν οί Μικρασιάτες μέ 
τό Τανζιμάτ, δηλαδή μετά τό 1850, όπως Ιστορεί δ Γεώργ. Μαυροχαλυβίδης (<5.π.) 
βασιζόμενος σέ πληροφορία τού Χαρίτωνος Χρυσάνθου, τού όποιου ό παππούς 
Χατζή-Μωυσής είχε τή σχετική πρωτοβουλία. Ό ναός Ισως είχε ύποστεί ζημίες κατά 
τή δεκαετία τού 1820, όπως προκύπτει από τό γραμμένο στα καραμανλίδικα δακτυ- 
λόγραφο κείμενο τού ’Ιωάννη Κάλφογλου, «Ή μονή Φλαβιανών», Κωνσταντινού
πολη 1898, μετάφραση άπό τά καραμανλίδικα Χρ. Τουργούτη καί Γ. Μαυροχαλυβί- 
δη, ’Αθήνα, ’Ιούλιος 1957· πρβ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ’Αρχείο Χειρογράφων ΚΜΣ. 
νΙσως οί καταστροφές αύτές νά οφείλονταν σέ έκδικητικές ενέργειες τών Τούρκων 
μετά τήν κήρυξη τής Ελληνικής Επανάστασης τού 1821, όπως άλλωστε έγινε καί 
στή γνωστή μονή τών Φλαβιανών τού Ζιντζί-ντερέ (βλ. σχετικώς, Θ. Θεοδωρίδης, 
«’Επεισόδιον επαναστατικόν έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας κατά τήν Ελληνικήν 
Έπανάστασιν τού 1821», Μικρασιατικά Χρονικά ΙΖ' (1980), σ. 216 κέ.).

10. ΚΜΣ/ΑΠΠ, φάκελος άρ. 3α, Λυκαονία-Σύλλη (πληροφορητής Άλέξ. Άνα- 
νιάδης-Χαλέπογλου).

11. S. Eyice, δ.π., σ. 146 κέ.
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Μια σειρά από βυζαντινές επιγραφές πού σώζονταν μέχρι τήν “"Εξο
δο” τών προσφύγων καί είχαν καταγράφει ήδη άπό τον 16ο αιώνα στον 
Σιναϊτικό Κώδικα ύπ’ άρ. 508 (976)12 13 καθώς καί ό τάφος ενός απογόνου 
της αύτοκρατορικης οικογένειας τών Κομνηνών πού υπήρχε μέσα στήν 
έκκλησία, έδωσαν αφορμή για πολλές καί πολύ ένδιαφέρουσες έπιστημο- 
νικές ανακοινώσεις καί μελέτες αρχαιολόγων, ιστορικών καί έπιγραφο- 
λόγων.

Οί τοιχογραφίες τού ναού, πού άνάγονταν στον 9ο ή 10ο αιώνα, είχαν 
ήδη, όπως αναφέρει ό πληροφορητής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών Θεόφ. Καρακάσης, έπιμελώς άσβεστωθεϊ στις αρχές τού 20οΰ αιώνα, 
προφανώς από τή γνωστή ακατάσχετη μανία καθαριότητας πού καταλαμ
βάνει τόσο συχνά τούς έπιτρόπους τών ναών καί τούς Ιερείς. Εύτυχώς ό 
όμογενής Ιωάννης Κεχαγιόπουλος, άπό τήν Καισάρεια, είχε κρατήσει 
άρκετά αναλυτικές σημειώσεις, όταν στή δεκαετία τού 1870 έπισκέφθηκε 
τή Σύλλη ώς προσκυνητής. Τις σημειώσεις αύτές άξιοποίησε όσο καλύτερα 
γινόταν ό Νίκος Βέης σέ μια μελέτη του πού δημοσίευσε τό 1922 στό Βερο
λίνο |3, όπου μεταξύ τών άλλων είχε έκφράσει τή γνώμη ότι πρέπει νά ήταν 
προγενέστερες τού 13ου αιώνα. Όπως φαίνεται άπό τις δημοσιευμένες 
αύτές περιγραφές, ή εικονογραφία τού ναού τής Παναγίας τής Σπηλαιώ- 
τισσας, πού ήταν, όπως προαναφέρθηκε, τό “καθολικόν” δηλαδή ή κυρίως 
έκκλησία τής μονής, παρουσίαζε άξιόλογο ενδιαφέρον τόσο άπό Ιστορική 
όσο καί άπό άγιογραφική, ίσως καί άπό καλλιτεχνική άποψη.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ακόμα μέχρι καί σήμερα ή 
άνάγνωση καί ή έρμηνεία τών βυζαντινών έπιγραφών πού ήταν έντοιχι-

12. Ό Κώδικας αυτός δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τό 1911 άπό τον V. Bene- 
sevic, ό όποιος βασίστηκε στήν αντιγραφή πού είχε κάνει προηγουμένως ό έπίσκο- 
πος Κίεβου Πορφύριος Ούσπένσκι (1804-1885) άπό ενα χειρόγραφο τής μονής 
Σινδ τού 16ου ή τών άρχών τού 17ου αιώνα. Βλ. Catalogus codicum manuscri- 
ptorum graecorum, qui in monasterio Sanctae Catherinae in Monte Sina asservantur, 
Tomus I, Codices manuscripti notabiliores bibliothecae monasterii Sinaitici eiusque 
metochii Cahirensis ab archimandrita Porphyrio Uspenskio descripti... Pophyrii 
descriptionem in ordinem redactam atque suppletam edidit V. Benesevic, Πετρούπολη 
1911, σσ. 323-347.

13. N. Bees, Die Inschriftenaufzeichnung des Codex Sinaiticus graecus 508 (976) 
und die Maria Spilaeotissa Klosterkirche bei Sille (Lycaonien), mit Excursen zur 
Geschichte der Seldschuken Türken. Texte und Forschungen zur Byzantinisch-Neugrie
chischen Philologie, I, Βερολίνο 1922.
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σμένες στο μοναστήρι, καθώς καί ό τάφος ενός άπογόνου τής αύτοκρατο- 
ρικής οικογένειας τών Κομνηνών, πού ενταφιάστηκε μέσα στον ναό τού 
μοναστηριού στά τέλη τού 13ου αιώνα. Εκείνο εντούτοις πού είναι πραγ
ματικά πολύ άξιοπερίεργο καί τροφοδότησε μιά ολόκληρη φιλολογία, πού 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι οί σχέσεις πού συντηρούσε τό χριστιανικό 
αύτό μοναστήρι μέ τούς περίφημους στροβιλιζόμενους δερβίσηδες, μονα
χούς τού ίσλαμικού τάγματος τών Μεβλεβήδων.

Έτσι ό σύγχρονος ερευνητής, πού προσπαθεί νά συγκολλήσει τά ψήγ
ματα άπό τά διάφορα δημοσιεύματα καί άπό τις προφορικές μαρτυρίες 
τών προσφύγων άπό τή Σύλλη, εύλόγως άναρωτιέται:

- Πώς βρέθηκε ένας Κομνηνός αριστοκράτης θαμμένος στό χριστιανικό 
αύτό μοναστήρι, όταν τό ’Ικόνιο ήταν κατακτημένο άπό τούς Σελτζού- 
κους;
- Πώς εξηγείται ή περίεργη ύπαρξη ενός, μικρού έστω, ίσλαμικού τεμέ
νους (μεστζίτ) μέσα στον περίβολο χριστιανικού μοναστηριού;
- Μέχρι ποιου σημείου εφθασαν άραγε οί σχέσεις τών μοναχών τού 
χριστιανικού μοναστηριού μέ τούς δερβίσηδες τού τάγματος τών 
Μεβλεβήδων, όταν κατά τήν τοπική παράδοση αύτοί τό επισκέπτονταν 
μιά φορά τόν χρόνο, προσεύχονταν στό δικό τους τζαμί καί, όπως θρυ- 
λειται μέ επιμονή, είχαν μακρές φιλοσοφικές καί θεολογικές συζητήσεις 
μέ τούς μοναχούς τού "Αγίου Χαρίτωνος;
- Βρισκόμαστε άραγε μπροστά σ’ ένα φαινόμενο θρησκευτικού συγ
κρητισμού;
- Γιατί οί ίσλαμικές παραδόσεις τής περιοχής άποκαλοΰν τή μονή τού 
'Αγίου Χαρίτωνος “"Εφλατονν-τεκεσί”, δηλαδή μοναστήρι τού Πλάτω
νος (!), προσδίδοντας σ’ αύτήν, ολως περιέργως, τό όνομα τού αρχαίου 
'Έλληνα φιλοσόφου ;

Ή προσπάθεια γιά μιά πειστική απάντηση στά ερωτήματα αύτά βασί
στηκε στήν εξέταση τών πολύ σημαντικών βυζαντινών έπιγραφών πού σώ
ζονταν μέχρι τό 1924, στήν αξιολόγηση τών γραπτών καί προφορικών 
πηγών, πού υπάρχουν, καί βέβαια στά σχετικά δημοσιεύματα. Εύτύχημα 
πρέπει νά θεωρηθεί ότι οί έπιγραφές αύτές, πού μάς πληροφορούν γιά τή 
σημασία τής μονής καί τόν ρόλο πού διαδραμάτισε στούς σκοτεινούς 
αιώνες τού μεσαιωνικού ελληνισμού τής κεντρικής Μικρός ’Ασίας, κατα
γράφηκαν καί μελετήθηκαν έγκαιρα.
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Ή ίδρυση τής μονής καί οί πρώτες μνείες γι ’ αυτήν

Ή μονή ήταν αφιερωμένη στον "Οσιο Χαρίτωνα τον 'Ομολογητή, ό όποιος 
έζησε τήν εποχή τοΰ Ρωμαίου αύτοκράτορα Αύρηλιανοΰ (270 -275 μ.Χ.). 
Είναι γνωστό πώς ό Αύρηλιανός, πού είχε προσπαθήσει να έγκαθιδρύσει 
μονοθεϊστική θρησκεία μέ τή λατρεία τοΰ Ήλιου άλλα καί τοΰ ίδιου ώς 
θεοΰ, πέρασε από το ’Ικόνιο πηγαίνοντας να πολεμήσει τή Ζηνοβία, βα
σίλισσα τής Παλμύρας. Ό τόπος τοΰ μαρτυρίου τοΰ 'Αγίου (ακριβέστερα 
Όσιου) Χαρίτωνα είναι ασαφής. Τό πιθανότερο είναι να ήταν ή κοιλάδα 
Φαράν τής Παλαιστίνης, όπου μέχρι σήμερα σώζεται μεγάλο μοναστήρι 
άφιερωμένο στον ίδιο "Αγιο καί μάλιστα σέ τοποθεσία πού προσομοιάζει 
πάρα πολύ μέ αύτήν τής Σύλλης Μ. Υπάρχει ή άποψη ότι γύρω στον 9ο 
αιώνα οί μοναχοί τής κοιλάδας Φαράν, κυνηγημένοι άπό τούς Άραβες, 
ήρθαν καί έγκαταστάθηκαν στή Σύλλη, όπου τό τοπίο θύμιζε πάρα πολύ τό 
παλιό τους μοναστήρι καί όπου βέβαια τό περιβάλλον ήταν φιλικό, άφοΰ 
στήν περιοχή υπήρχε μιά ολόκληρη βυζαντινή μοναστική κοινότητα σέ 
κελιά λαξευμένα στούς βράχους. Στή θρησκευτική όμως παράδοση τής 
περιοχής υπάρχει ή πεποίθηση ότι εκεί, στό Τεκελί-Ντάγ (δηλαδή στό 
βουνό τοΰ Αγίου Φιλίππου τής Σύλλης), μαρτύρησε ό Άγιος Χαρίτων καί 
εκεί έγιναν τά θαύματα πού τοΰ άποδίδουν τά Συναξάρια.

Σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση, ό καταγόμενος άπό τό ’Ικόνιο 
"Οσιος Χαρίτων συνελήφθη καί βασανίστηκε άπό τόν Αύρηλιανό γιά νά 
άπαρνηθεϊ τήν πίστη του καί, άφοΰ ελευθερώθηκε, άπήχθη άπό ληστές πού 
τόν μετέφεραν σέ ένα σπήλαιο κοντά στή Σύλλη καί ετοιμάζονταν νά τόν 
θανατώσουν. Προτίμησαν όμως νά έπιδοθοΰν προηγουμένως σέ οινοπο
σία, κατά τή διάρκεια τής οποίας μιά έχιδνα έχυσε τό δηλητήριό της μέσα 
στό κρασί τους. Οί ληστές τό ήπιαν καί πέθαναν, ό δέ "Οσιος Χαρίτων, 
πού σώθηκε άπό θαΰμα, μετέτρεψε τή σπηλιά αύτή σέ άσκητήριοΙ5. Μέ τις 
προσευχές του μάλιστα άνακάλυψε καί νερό μέσα σέ παρακείμενο βράχο 14 15

14. Πρόκειται γιά τό Έϊν-Φάρα πού έχει ενσωματωθεί σήμερα σέ νεοπαγή 
εβραϊκό οικισμό, έτσι πού ή επίσκεψη τής μονής τοΰ 'Αγίου Χαρίτωνος, σχεδόν 
έρημης πιά, είναι πολύ δύσκολη (Ούίλιαμ Νταλρίμπλ, Ταξίδι στή σκιά τον Βυζα
ντίου, ’Αθήνα, Ώκεανίδα, 1999, σσ. 494,496,501).

15. Τά Συναξάρια άφηγοΰνται κάπως διαφορετικά τόν βίο τοΰ Όσιου Χαρίτω
νος. Βλ. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως, Άγιολό- 
γων τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ’Αθήνα, ’Αποστολική Διακονία τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος, 1995, σ. 474.
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(άγιασμα). "Ολα αυτά τα συμβάντα μάλλον πρέπει νά έγιναν στήν κοιλάδα 
Φαράν της Παλαιστίνης, πλήν όμως μετά τήν πιθανολογούμενη κατά τον 
9ο αίώνα διαφυγή τών μοναχών άπό τήν Παλαιστίνη καί τήν εγκατάστασή 
τους στους βράχους τής κοιλάδας τής Σύλλης, όπου ίδρυσαν νέο μοναστή
ρι άφιερωμένο στον ίδιο "Αγιο, πέρασαν καί ενσωματώθηκαν στις τοπικές 
χριστιανικές παραδόσεις. Αυτή ή μεταφορά σέ άλλο τόπο όχι μόνον τών 
μοναστηριών άλλά καί τής δράσης καί τών θαυμάτων πού συνοδεύουν 
τούς βίους τών 'Αγίων στά νέα φερώνυμα μοναστήρια δέν είναι κάτι τό 
άσυνήθιστο. Συντελεί σ’ αυτό ή άγνοια τών πιστών, ή άφελής θεοσέβεια, ό 
τοπικός πατριωτισμός καί κάποτε ή καλογερική κερδοσκοπία

Άπό τόν 9ο μέχρι τόν 20ό αιώνα οί ιστορικές πηγές πού άφοροΰν τή 
μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος είναι έμμεσες καί οπωσδήποτε λίγες. Ό πρώ
τος πού άναφέρεται σ’ αύτήν είναι ό Δανός Carsten Niebuhr (1733-1815) 
πού τήν έπισκέφθηκε στά 1766 καί γράφει τά εξής: «Σ’ ενα βουνό κοντά 
στο Ικόνιο βρίσκεται ενα άκόμη κατοικημένο έλληνικό μοναστήρι με 
εκκλησία καί κελιά λαξευμένα στον βράχο (...). Στο μέρος αυτό τήν προ
σοχή μου τράβηξαν μερικές ενεπίγραφες πέτρινες στήλες. "Οταν ρώτησα 
αν κάτω άπ’ αυτές υπήρχαν τάφοι ανθρώπων, μοϋ έδειξαν τόν τάφο 
κάποιου Μιχαήλ Κομνηνοϋ...»'1.

’Ακολουθεί ô Κύριλλος ό ΣΤ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(1813-1818), ό όποιος είχε διατελέσει μητροπολίτης Ίκονίου άπό τό 1803 
μέχρι τό 1810. Σ’ ενα πολύτιμο γιά τις πληροφορίες πού περιέχει έργο του16 17 18 
άναφέρει τά έξης : «Μεταξύ τών εις τήν Σίλλε πλησιαζόντωνβουνών, μέσα 
εις μίαν χαράδραν προς Άνατολάς εως ήμισυ τής ώρας άφεστηκός, καί 
άπό Ίκονίου προς δυσμάς περίπου μίαν ώραν, είναι μοναστήριον τοϋ 
Αγίου Χαρίτωνος τοϋ Όμολογητοϋ, Άκ μοναστήρ τουρκιστί έπιφημιζό-

16. C. Jirecek, «Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der 
Balkanländer», Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philos.- 
histor. Klasse, τόμ. CXXXVI (1897), Abhandl. XI, σσ. 1-98, κυρίως σ. 48 κέ.

17. C. Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden 
Ländern, Κοπεγχάγη-'Αμβοϋργο 1774-1837, τόμ. Ill, σ. 119.

18. Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορική περιγραφή τοϋ εν 
Βιέννη προεκδοθέντος χειρογράφου πίνακος τής μεγάλης Αρχισατραπείας τον 
Ίκονίου, Κωνσταντινούπολη 1815, σ. 45. Ό κατά κόσμον Κύριλλος Σερμπετζό- 
γλου καταγόταν άπό τήν Άδριανούπολη, ήταν φίλος τών γραμμάτων, 'ίδρυσε 
σχολές εκκλησιαστικής μουσικής καί άπαγχονίστηκε άπό τούς Τούρκους τό 1821.
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μενον εκ των περικυκλούντων λευκής πέτρας βουνών, κτίσμα του Όσιου 
Χαρίτωνος. Έχει εκκλησίαν έπ’ όνόματι της ύπεραγίας ημών Θεοτόκου 
τής Σπηλαιωτίσσης, εύρύχωρον καί ως σπήλαιον υπό το όρος λελατομημέ- 
νην, ώσαύτως καί τα κελλία όλα καί παρεκκλήσια εξ-έπτά, όλα σπήλαια 
λελατομημένα...». Ό Κύριλλος συνεχίζει μέ τήν παράθεση τού κειμένου 
τών βυζαντινών επιγραφών της μονής, ή όποια όμως είναι ατελής καί μέ 
αρκετά σφάλματα. Τά σφάλματα αυτά σε μερικές επιγραφές επαναλαμβά
νουν καί πολλοί από όσους μεταγενέστερα ασχολήθηκαν μέ το ίδιο θέμα19.

Ή ιστορία τής μονής μέ οδηγό τις επιγραφές της

Άπό τήν πιθανολογούμενη περί τον 9ο αιώνα ίδρυση τής μονής καί μέχρι 
τό τέλος τού 11ου αιώνα, όταν ή μάχη τού Μαντζικέρτ στα 1071 σήμανε 
τήν κατάκτηση τής περιοχής άπό τούς Σελτζούκους, δέν υπάρχει καμία 
άναφορά ή πληροφορία. Οί δύο αυτοί αιώνες πρέπει νά κύλησαν μέ οπωσ
δήποτε αμφισβητούμενη ήρεμία, αφού μαίνονταν οί επιδρομές τών ’Αρά
βων καί οί τοπικοί πόλεμοι.

Όμως άπό τά μέσα περίπου τού 11ου αιώνα μιά σειρά άπό βυζαντινές 
επιγραφές ρίχνει κάποιο φώς στήν τοπική μεσαιωνική ιστορία. Στήν εξω
τερική πλευρά τής κυρίας πύλης τού μοναστηριού υπήρχε εντοιχισμένη 
μιά μαρμάρινη επιγραφή πού κινούσε αμέσως τό ένδιαφέρον τού επισκέ
πτη - προσκυνητή άφού διακήρυσσε τά έξής :

ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΤΙ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΕΣΧΑΤΗ 
ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ. ΠΟΝΗΜΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 
,ςΦΟς', ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΕΒΔΟΜΗΣ

19. Π.χ. Ν. Σ. Ρίζος, Καππαδοκικά, Κωνσταντινούπολη 1856, σ. 132 κέ. Βλαδ. 
Μιρμίρογλου στο γνωστό έργο του Οί Δερβίσσαι, ’Αθήνα 1940, σσ. 315-316. J. R. S. 
Sterrett, «An epigraphical journey in Asia Minor», Papers of the American School of 
Classical Studies at Athens II, 1883-84 (έκδοση Βοστώνης 1888), σ. 210, ύποσημ. 
210, 219, 243. Άν. Λεβίδης, Αί εν μονολίθοις μοναί τής Καππαδοκίας καί Λυκαο- 
νίας, Κωνσταντινούπολη 1899, σσ. 156-158, κ.ά. Επίσης καί δ Frederick W. 
Hasluck στο μεταφρασμένο ελληνικά βιβλίο του Χριστιανισμός καί Ίσλάμ τήν 
εποχή τών Σουλτάνων, ’Αθήνα, Εκάτη, 2004, σ. 529, όπου, έκτος τών σφαλμάτων 
του συγγραφέα κατά τήν παράθεση τού κειμένου τών επιγραφών, προστίθεται καί 
τό λάθος τής μετάφρασης, ή όποια ταυτίζει συνεχώς τή Σύλλη μέ τά... Σύλατα τής 
Καππαδοκίας, τά όποια άπέχουν βεβαίως αρκετές δεκάδες χιλιομέτρων άπό αυτήν.
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Το έτος ,ςΦΟς' (6576) από κτίσεως κόσμου αντιστοιχεί μέ τό 1068 μ.Χ. 
Ή επιγραφή πιστοποιεί ότι μόλις τρία χρόνια πριν από τή μάχη του 
Μαντζικέρτ καί εννέα χρόνια πριν τήν ολοκληρωτική κατάκτηση του Ίκο- 
νίου από τούς Σελτζούκους (1077) ή μονή ανακαινίστηκε, πιθανώς από τις 
καταστροφές πού θά είχε ύποστεί από έχθρικές έπιδρομές ή καί απλά έξαι- 
τίας τής πολυκαιρίας. Ή ανακαίνιση προϋποθέτει βέβαια οτι ή μονή προ- 
ϋπήρχε, έπομένως ή άποψη ότι ή μονή ύπήρχε ήδη τόν 10ο ή καί τόν 9ο 
αιώνα, έλέγχεται ορθή. Ή αναφορά τού πρωτεργάτη τής άνακαινίσεως μο
ναχού Μάρκου στή «μεγάλη δόξα τοϋ οϊκου τούτου» άποδεικνύει βέβαια 
τή μεγάλη σημασία τής μονής για τούς χριστιανούς τής περιοχής καί τήν 
ακτινοβολία της, πού μέ τήν πάροδο τού χρόνου ηύξανε συνεχώς. Ή προ
σθήκη καί τής φράσης «η έσχάτη υπέρ τήν πρώτην» παραπέμπει εύθέως 
στον προφήτη Άγγαιο20 καί υπενθυμίζει τή δεύτερη ανέγερση τού ναού τού 
Σολομώντος από τόν Ζοροβάβελ στα 520 π.Χ. Ό άνακαινιστής μοναχός 
Μάρκος θέλει νά τονίσει στήν έπιγραφή αύτή ότι, όπως ή δόξα τού ναού 
τού Σολομώντος μεγάλωσε όταν τόν ανακαίνισε ό Ζοροβάβελ, έτσι καί 
τώρα (στά 1068 μ.Χ.) πολλαπλασιάστηκε ή δόξα τής μονής τού 'Αγίου 
Χαρίτωνος. Πρόκειται γιά στερεότυπη, κατά κάποιο τρόπο, έκφραση πού 
συναντάται καί σέ άλλα έκκλησιαστικά βυζαντινά οικοδομήματα πού ανα
καινίστηκαν21.

Ή κατάκτηση τού Ίκονίου από τούς Σελτζούκους (1077) καθόλου δεν 
μειώνει τήν ακτινοβολία τής μονής, αφού είναι γνωστό πώς οί κατακτητές 
έδειξαν μιά άξιόλογη ανοχή στούς χριστιανούς τής έπικράτειάς τους. 
’Απόδειξη μιά δεύτερη έπιγραφή, αναμνηστική μιας άλλης ανακαίνισης 
πού έντοιχίζεται δύο περίπου αιώνες άργότερα στήν έσωτερική πλευρά τής 
ίδιας έξωτερικής πύλης, καί τής όποιας έπιγραφής τό κείμενο διασώθηκε 
πάλι από τόν ίδιο Σιναϊτικό Κώδικα, αλλά καί από τόν μητροπολίτη Ίκο
νίου Κύριλλο. Τό κείμενο τής έπιγραφής πού χαράχτηκε τό 1288, όταν τό 
Ικόνιο ήταν ήδη προ πολλοΰ πρωτεύουσα τού κράτους τών Σελτζούκων, 
είχε ώς εξής :

20. «Διότι μεγάλη εσται ή δόξα τοϋ οϊκου τούτον, ή έσχάτη υπέρ τήν πρώτην, 
λέγει Κύριος Παντοκράτωρ», Παλαιά Διαθήκη, Άγγαϊος, II, 9.

21. 'Όπως, π.χ., στήν άψίδα (κόγχη) τοϋ Ίεροΰ Βήματος στή Μονή Δαφνιού: 
«(Μεγάλη) ή δόξα τοϋ οϊκου {τούτου) ή έ(σ)χάτ(η ύπ)έρ {τήν) πρώτην λέγει Κος 
Παντο(κράτωρ)» άλλα καί στή Μονή Βροντοχίου τοϋ Μυστρά κ.ά.

9
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ΤΙΝΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ; ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΥ ΛΕΓΩ. ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΟΙΔΕΝ, Ο 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗ22 Ο 
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ 
ΚΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΣΟΥΤ ΤΟΥ 
ΚΑΪΚΑΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΟΥ ΗΜΩΝ, ΕΤΟΥΣ ,ςψ',ζ' ΙΝΔΙΚΤ.
Β' - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.

Το έτος ,ςΨ^Ζ' της επιγραφής (6797) από κτίσεως κόσμου αντιστοιχεί μέ 
το 1288. Ή ανάγνωση της επιγραφής αυτής όδηγει σέ μερικές άξιες λόγου 
παρατηρήσεις πού φωτίζουν όχι τόσο τήν ιστορία τής μονής του 'Αγίου 
Χαρίτωνος όσο τήν κατάσταση των Ελλήνων τής περιοχής κάτω άπό τό 
καθεστώς τής σελτζουκικής κυριαρχίας. Είναι άξιοσημείωτο ότι, ενώ τήν 
εποχή έκείνη τό Ικόνιο ήταν ή πρωτεύουσα τού κράτους των Σελτζούκων, ό 
ιερομόναχος Ματθαίος καί «τάχα ηγούμενος», κατά τήν ταπεινόφρονα 
έκφρασή του, άν καί βρισκόταν σέ άπόσταση άναπνοής άπό αυτήν (ή μονή 
άπέχει λίγα χιλιόμετρα άπό τό Ικόνιο), δέν διστάζει νά μνημονεύσει ώς 
«πρώτον τη τάξει» τόν τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Β' τόν 
Κύπριο (1283-1289), δεύτερο τόν αύτοκράτορα τού Βυζαντίου Ανδρόνικο 
τόν Β' Παλαιολόγο (1282-1328) καί μόλις τρίτο καί τελευταίο τόν «Μεγαλο- 
γενή καί Μεγάλο» Σουλτάνο Μαχσούτ τόν Β' τόν Καϊκαούση (1283-1304). 
Ή σειρά αυτή είναι μιά άπόδειξη ότι οί μοναχοί τού 'Αγίου Χαρίτωνος όχι 
μόνον τοποθετούσαν πριν καί πάνω άπ’ όλα τήν πνευματική τους έξάρτηση 
άπό τό Πατριαρχείο άλλά καί μνημόνευαν τόν Βυζαντινό αύτοκράτορα πριν 
άπό τόν Σελτζούκο Σουλτάνο, κι άς ήταν αυτός ό «αϋθέντης» τους23.

22. Ή χρήση τού ρήματος “εκαλλιεργήθη” μέ τή σημασία τού “έκαλλωπίσθη” 
συναντάται καί σέ άλλες επιγραφές τής Καππαδοκίας, όπως π.χ. στήν Καραμπάς- 
Κιλισέ τού Soganli (άρχαία Σοανδός), όπου ύπάρχει ή επιγραφή «εκαλλιεργήθη ό 
ναός οϋτος διά συνδρομής Μιχαήλ Π ροποσπαθαρίου τοϋ Σκεπίδη.άλλα καί 
στον βυζαντινό ναό τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στον Όρχομενό τής Βοιωτίας 
(ενεπίγραφες πλάκες εντοιχισμένες στήν έξωτερική τοιχοδομία του).

23. Βλ. J. Lafontaine-Dosogne, «Nouvelles notes cappadociennes», Byzantion 33
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Ή επιγραφή αυτή άποτελεΐ ένα πρώιμο αλλά αξιοσημείωτο δείγμα του 
αναπτυσσόμενου εθνικού φρονήματος των υπόδουλων αυτών μοναχών 
του Μεσαίωνα πού έγγράφως, δημοσίμ καί εις τό διηνεκές διακηρύσσουν 
τήν προσήλωσή τους στό εθνικό καί θρησκευτικό τους κέντρο, τήν Κων
σταντινούπολη. 'Οπωσδήποτε, όμως, αποτελεί καί ένα άκόμη δείγμα τής 
άνεξίθρησκης καί γενικότερα ανεκτικής πολιτικής, πού για διαφόρους 
λόγους άσκησαν οί Σελτζοΰκοι στό σουλτανάτο του Ρούμ. ’Ίσως γιατί 
μερικοί άπό τούς Σουλτάνους αύτούς είχαν παντρευτεί Έλληνίδες πριγκί- 
πισσες24, ίσως γιά καθαρά πολιτικούς λόγους, τό βέβαιο είναι ότι άφησαν 
τόν χριστιανικό πληθυσμό τής Μικρός ’Ασίας αρκετά άνενόχλητο. ’Έκο
ψαν μάλιστα καί νομίσματα μέ τή μορφή τού Χριστού καί τήν ένδειξη στά 
ελληνικά ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ IC XC καί σέ πολλά άπό αυτά (προφανώς γιά 
λόγους εμπορικούς άλλά καί γιά τήν εύχερέστερη κυκλοφορία τους), δέν 
δίστασαν νά απεικονίσουν τόν δικέφαλο άετό ή άλλα καθαρώς βυζαντινά 
έμβλήματα. Παρά τό ότι έχει τεκμηριωθεί ότι ό δικέφαλος άετός δέν 
υπήρξε βυζαντινό εφεύρημα άλλά άρχαιότατο έμβλημα, πού άνέτρεχε 
μέχρι τούς Σουμέριους καί τούς Χετταίους καί είχε χρησιμοποιηθεί παλαι- 
ότερα ώς έμβλημα καί άπό τούς ίδιους τούς Σελτζούκους, ή επαναφορά 
του άπό αύτούς στό σουλτανάτο τού Ρούμ δέν πρέπει νά ήταν άμέτοχη 
κάποιας πολιτικής υστεροβουλίας25.

Τό βέβαιο πάντως είναι ότι περί τά τέλη τού 13ου αίώνος οί Σελτζούκοι 
επέτρεπαν τις άνακαινίσεις τών χριστιανικών ναών καί τήν ελεύθερη 
έκφραση τών έθνικών καί θρησκευτικών φρονημάτων τών υπηκόων τους, 
μολονότι έχουν διατυπωθεί άρκετές επιφυλάξεις άπό μερικούς ιστορικούς, 
οί όποιοι περιορίζουν τήν ανεκτική αύτή πολιτική μόνον στούς δύο-τρεΐς 
πρώτους ηγεμόνες τού σουλτανάτου τού Ίκονίου. Ή ίδια άλλωστε ίδρυση

(1965), σσ. 150-151 καί 181. ’Επίσης, G. de Jerphanion, «Les inscriptions cappado- 
ciennes et l’histoire de l’Empire grec de Nicée», Orientalia cristiana periodica 1 (1935), 
σσ. 239-256.

24. Ό ίδιος ό Ρωμανός ό Διογένης έδωσε τήν κόρη του για σύζυγο στον πρίγκι
πα Μελίκ-Χάν, πού ήταν γυιός τού σουλτάνου των Σελτζούκων Άλπ-Άρσλάν, 
νικητή του στό Μαντζικέρτ.

25. Περισσότερα γιά τή χρήση τού εμβλήματος αύτοΰ άπό τούς Σελτζούκους, 
βλ. Pascal Androudis, «Origines et symbolique de l’aigle bicéphale des Turcs Seldjou- 
kides et Artuquides de l’Asie Mineure (Anatolie)», Βυζαντιακά 19 (1999), σσ. 309- 
345. Επίσης πλούσια σχετική βιβλιογραφία, ΐδε στό Γ. Δημητροκάλλης, Παραδο
σιακή ναοδομία στήν Τήνο, ’Αθήνα, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, 2004, σ. 12.
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τής Σύλλης ώς οικισμού, οφείλεται στήν ανεκτική πολιτική των Σελτζού- 
κων26. Όσον άφορά τον σουλτάνο Μαχσούτ ή Μασούτη τον Καϊκαούση, ή 
επιγραφή αυτή είναι τό ένα από τά δύο μοναδικά γραπτά μνημεία πού 
μαρτυρούν τή βασιλεία του.

’Από τά τέλη όμως τού Που αιώνα προέρχονται καί μερικές ακόμη έπι- 
γραφές τής βυζαντινής μονής τού 'Αγίου Χαρίτωνος, επιτύμβιες αυτή τή 
φορά, πού ρίχνουν κι αυτές κάποιο άμυδρό φως στήν ιστορία τών σκοτει
νών εκείνων χρόνων μιας άπό τις πιό πολύπαθες περιοχές τού έλληνι- 
σμού. Ή μία μάλιστα θεωρήθηκε μεγάλης Ιστορικής άξίας, έθεσε πολλά 
προβλήματα καί άποτέλεσε αφορμή γιά νά γραφεί σειρά άπό ενδιαφέρου
σες ιστοριοδιφικές μελέτες.

Ή πρώτη άπό αυτές υπήρχε στον τάφο τού ίερομονάχου καί «τάχα 
ηγουμένου» Ματθαίου, αύτού άκριβώς πού, όπως είδαμε, είχε ανακαινίσει 
τή μονή στά 1288 έντοιχίζοντας καί τήν προηγουμένη αναμνηστική επιγρα
φή. Τό κείμενό της είχε ώς εξής :

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΟ ΚΛΕΟΣ, ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 
ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ . ,ςΩς' ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ α'

Πρόκειται γιά τό έτος 6806 άπό κτίσεως κόσμου πού άντιστοιχεΐ μέ τό 
1297. Ή επιτύμβια αυτή επιγραφή βρισκόταν στον εξωτερικό τοίχο τής 
μονής, δεξιά τής κυρίας πύλης, πάνω στον τάφο τού Ματθαίου, επίσημα 
πλέον άποκαλουμένου «καθηγουμένου» καί όχι «τάχα ηγουμένου», ό όποιος 
πέθανε άφοΰ πρόλαβε νά καμαρώσει τό άνακαινιστικό καί «καλλιεργητικό»

26. Ή 'ίδρυση τής Σύλλης γύρω άπό τον ναό τού ’Αρχαγγέλου ή ’Αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ αποδίδεται κατά τήν παράδοση, πού διέσωσε ό Κύριλλος, στον Σουλτάνο 
τού Ίκονίου Άλαέτ-Ντίν τον Α' (1219-1237). Όπως άναφέρει ό Κύριλλος, ό Σουλ
τάνος αυτός θέλησε μέ τά υλικά άπό τήν κατεδάφιση τού χριστιανικού ναού τού 
’Αρχαγγέλου Μιχαήλ νά οικοδομήσει ένα μεγάλο τζαμί μέσα στο ’Ικόνιο. Μόλις 
άρχισε όμως ή κατεδάφιση τού ναού «φλόγες πυράς εξήλθον εξ αύτοϋ καί κατέ- 
κανσαν τούς παρεστώτας. Τούτο μαθών ό Σουλτάνος καί φοβηθείς παρητήθη τού 
σκοπού, άποστείλας μάλιστα καί φαμίλιας έπτά αιχμαλώτους... έκ της έν Πελο
πόννησο) επαρχίας τών Αακώνων, διά νά κατοικήσουν εκεί προς περιποίησιν καί 
λυχναψίαν τού ναού». Οί επτά αυτές οικογένειες άποτέλεσαν τόν πυρήνα τού πρώ
του οικισμού τής Σύλλης (βλ. Κύριλλος, Ιστορική περιγραφή τού èv Βιέννη προεκ- 
δοθέντος... κ.λπ., σσ. 44-45). ’Επίσης, Τάκης Ά. Σαλκιτζόγλου, Ή Σύλλη τού Ίκο
νίου, ’Αθήνα, "Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2005, σ. 33 κέ.
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(καλλωπιστικό) του έργο. 'Η συνήθεια τής ταφής των μοναχών καί Ιδίως 
των ήγουμένων στον περίβολο τής μονής είναι γνωστή. Στήν επιγραφή 
παρατηρεΐται μια συντακτική ανακολουθία, ή χρησιμοποίηση δηλαδή τής 
γενικής εκεί πού χρειαζόταν ή όνομαστική πτώση. Φαίνεται ότι τοΰτο έγι- 
νε γιά λόγους μετρικούς27.

Διαπιστώνεται, πάντως, ότι ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος ήταν κατά 
κάποιο τρόπο καί ένα μικρό Πάνθεον, όπου ενταφιάζονταν σπουδαίες 
προσωπικότητες τής περιοχής, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν οί επόμενες 
επιτύμβιες επιγραφές, πού διασώθηκαν καί αύτές στον Σιναϊτικό Κώδικα. 
Ή επιγραφή μάλιστα, πού παραθέτουμε αμέσως κατωτέρω, καί ή οποία 
εκτίθεται μέχρι σήμερα στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τού Ίκονίου, έγινε 
διάσημη καί δημιούργησε πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα όχι μόνον ορθής 
άνάγνωσής της αλλά καί ιστορικής ταυτότητας τών προσώπων πού ανα
γράφονται σ’ αυτήν. Τό κείμενο τής έπιγραφής αυτής, μετά άπό αρκετές 
εσφαλμένες μεταφορές στά διάφορα δημοσιεύματα, τελικά διαβάστηκε 
σωστά άπό τόν διαμένοντα στό ’Ικόνιο ιατρό Δρα Σάββα Ν. Διαμαντίδη28, 
άποκρυσταλλώθηκε άπό τόν έπιγραφολόγο F. Cumont29 καί έρμηνεύθηκε 
τελικά από τόν γνωστό έπιγραφολόγο P. Wittek στά 193730. Τό κείμενο τής 
πολυσυζητημένης αυτής έπιγραφής έχει ως εξής:

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΓΟΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΜΗΡΑΣΛΑΝΗΣ, ΕΓΓΩΝ ΤΟΥ ΙΠΑΝΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΥ 

ΤΩΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΥΡΟΥ 
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Ή έπιτύμβια αυτή επιγραφή, μήκους 1,80 μ. καί πλάτους 0,50 μ., απο
τελούσε τή στέγη ενός μνήματος σέ σχήμα σαρκοφάγου (κιβωρίου, είκ. 6). 
Βρισκόταν μέσα στον ναό τής Παναγίας τής Σπηλαιώτισσας. Ό ενταφια
σμός ενός προσώπου μέσα στον ναό άποτελει τιμή σπάνια, πού επιφυλάσ
σεται σέ εξαιρετικά διάσημα πρόσωπα. Ό Κύριλλος ό ΣΤ', ό μετέπειτα 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, είχε διαπιστώσει τήν εποχή πού διατέ- 
λεσε μητροπολίτης Ίκονίου, ότι «... ένδον τον ναόν αντίκρυ τής πύλης 
προς Λύσιν εν τφ έδάψει τής γής είναι μνήμα καί επ’ αύτοϋ μάρμαρον ώς 
κιβώριον με τά παρόντα γράμματα:...» Τα γράμματα αύτά, δηλαδή τό κεί
μενο τής έπιγραφής, τά αντέγραψε λανθασμένα ό μητροπολίτης, παρέλειψε 
μάλιστα καί μερικές λέξεις. Τήν εσφαλμένη καί ατελή αύτή εικόνα τής επι
τύμβιας πλάκας τήν έπανέλαβαν, όπως προαναφέραμε, οί περισσότεροι 
άπό τούς μεταγενέστερους συγγραφείς, μέχρις οτου ô Διαμαντίδης τήν 
άνέγνωσε όρθά-καί ô Wittek τήν ερμήνευσε όριστικά.

Έχουμε λοιπόν έναν απόγονο των Κομνηνών πού τό έτος 1297 (6806 
άπό κτίσεως κόσμου κατά τήν επιτύμβια πλάκα) κρίθηκε άξιος νά έντα- 
φιασθεΐ μέσα στον ναό ένός μοναστηριού πού βρισκόταν στα περίχωρα 
τού Ίκονίου, κάτω άπό πλήρη σελτξουκική κυριαρχία. Ποιος άραγε νά 
ήταν αυτός ό γόνος των Κομνηνών, καί μάλιστα Πορφυρογεννήτων, πού 
άξιώθηκε αυτής τής μεγάλης τιμής ; Καί πόσο ή περίπτωσή του μπορεί νά 
οδηγήσει σέ συμπεράσματα για τήν ιστορία τού μεσαιωνικού ελληνισμού 
τής κεντρικής Μικρός ’Ασίας ; Ή προσεκτική μελέτη τού λακωνικού καί 
κάπως περίτεχνα διατυπωμένου κειμένου τής έπιτύμβιας αυτής έπιγρα
φής, τήν οποία ό Ν. Βέης χαρακτήρισε ώς μεγάλης Ιστορικής άξίας, άπαι- 
τεΧ μερικές ιστορικές καί γενεαλογικές παρατηρήσεις.

α. Ό ένταφιασμένος λεγόταν Μιχαήλ, ήταν γυιός ένός Ίωάννου 
Κομνηνού καί άποκαλεΐται μάλιστα μέ τό πολύ περίεργο προσωνύμιο 
“άμηρασλάνης”. Μετά άπό διάφορες απόπειρες άναγνώσεως καί ερμηνεί
ας τής όχι μόνον δυσανάγνωστης άλλα καί δυσερμήνευτης αύτής λέξης έγι
νε τελικά δεκτή ή πρόταση τού Wittek3Ι. Ή λέξη είναι τουρκογενής καί 
σύνθετη. Σημαίνει τό άσλάνι (δηλαδή τό λιοντάρι) τού άμηρά (δηλαδή τού 
έμίρη, τού βασιληά). Είναι φανερό ότι πρόκειται γιά μιά έκφραση τρυφε
ρότητας πού αφορά τόν μεταστάντα. Τό ότι ή προσαγόρευση αύτή γίνεται 
στήν τούρκικη γλώσσα δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει, όχι μόνον γιατί τό 
’Ικόνιο τελούσε ήδη έπί δύο αιώνες κάτω άπό τήν κυριαρχία των Σελτξού- 31

31. Στο ίδιο.
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κων, άλλα καί γιατί είναι γνωστό πώς στήν αυλή τής Τραπεζούντας, από 
όπου καταγόταν αυτός ό Μιχαήλ Κομνηνός, αρκετοί 'Έλληνες συνήθιζαν 
δίπλα στο όνομά τους νά προσθέτουν κι ένα δεύτερο τούρκικο όνομα ώς 
προσωνύμιο32.

β. Ή έπιγραφή μάς πληροφορεί επίσης ότι ό ένταφιασθείς ήταν “εγγων” 
(έγγονός) «τοϋ πανευγενεστάτον δισέγγονον των αοιδίμων πορφυρογέννη
των βασιλέων κυροϋ Ίωάννον Κομνηνοϋ τοϋ Μαυροζώμη.Δηλαδή 
παππούς τού νεκρού ήταν ό πορφυρογέννητος βασιληάς ’Ιωάννης 
Κομνηνός-Άξούχος, ό όποιος άπεκαλεΐτο καί “Μαυροζώμης” καί ό όποιος 
είχε διατελέσει αύτοκράτορας τής Τραπεζούντας (1235-1238). Κατά τον 
Cumont, όμως, δέν έτόλμησαν νά τό γράψουν στήν επιτάφια πλάκα, γιατί ό 
Σουλτάνος τού Ίκονίου θεωρούσε τήν Τραπεζούντα δική του περιοχή, 
άφού ήταν φόρου υποτελής σ’ αυτόν. Τό δεύτερο όνομα πού τού άποδίδε- 
ται (“Μαυροζώμης”) άνήκε στή μητέρα του καί τό κρατούσε ώς δεύτερο 
επώνυμο, μιά συνήθεια πού δέν ήταν άγνωστη εκείνη τήν εποχή33.

γ. Ό πατέρας τού Μιχαήλ (ό ’Ιωάννης Κομνηνός) άποκαλεΐται “ταπει
νός”, ισχυρότατη άπόδειξη ότι τήν εποχή έκείνη ήταν μοναχός πού προ
φανώς έγκαταβίωνε στή μονή 'Αγίου Χαρίτωνος. Οί λόγοι πού όδήγησαν 
τόν ’Ιωάννη Κομνηνό, γυιό ενός αύτοκράτορα τής Τραπεζούντας, νά άπο- 
τραβηχτει άπό τά εγκόσμια καί νά μονάσει σέ μοναστήρι μιας περιοχής 
υπόδουλης στους Σελτζούκους, είναι άδιευκρίνιστοι. Μήπως ήταν όμηρος 
καί άναγκασμένος νά διάγει τις μέρες του στό φημισμένο μοναστήρι ; Ή 
μήπως πρέπει νά άναζητηθοΰν κάποιες προσωπικές απογοητεύσεις, κάποια 
αύλική μηχανορραφία ή άπλά καί μόνον ήταν ένας χαρακτήρας έντονα θρη
σκευόμενος πού προτίμησε τόν άσκητικό βίο άπό τά βασιλικά μεγαλεία ; 
Δέν υπάρχει κανένα τεκμήριο πού νά δείχνει πώς είχε προηγουμένως περά
σει στήν υπηρεσία τού Σουλτάνου τού Ίκονίου, όπως είχε συμβεΐ μέ άρκε- 
τούς βυζαντινούς πρίγκιπες. Έζησε άρκετά χρόνια άποτραβηγμένος στή 
μονή, άφού όμως είχε στό μεταξύ άποκτήσει έναν γυιό, αυτόν άκριβώς πού

32. Γιά τά διπλά αύτά όνόματα, βλ. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τοϋ Μεσαιωνι
κού Ελληνισμού τής Μικρός ’Ασίας καί ή διαδικασία έξισλαμισμοϋ (11ος-15ος 
αιώνας), μετάφραση Κ. Γαλαταριώτου, ’Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996, σ. 611, σημ. 58.

33. Ή οικογένεια των Μαυροζώμηδων καταγόταν από τήν Πελοπόννησο καί 
είχε άναδείξει αρκετούς έπιφανεΐς άνδρες. Μέχρι σήμερα υπάρχει κοντά στον 
Μελιγαλά μιά γέφυρα πού άποκαλεΐται «τής Μαυροζούμαινας», κτισμένη στούς 
βυζαντινούς χρόνους καί άνακαινισμένη τόν 17ο αιώνα.
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άποκαλεί στην επιτύμβια πλάκα μέ τήν τρυφερή άλλα καί ηρωική προσαγό- 
ρευση “λιοντάρι τοϋ βασιλνά" (“άμηρασλάνη’). Καμία όμως μέχρι στιγμής 
ασφαλής ένδειξη δέν υπάρχει γιά το ποιος ήταν αυτός δ βασιληάς.

δ. Τέλος, σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή, καί ό βασιληάς αυτός τής Τραπε- 
ζούντας (Ιωάννης Κομνηνός-Μαυροζώμης ή Άξοΰχος, ό παππούς δηλαδή 
τοϋ ένταφιασθέντος) ήταν δισέγγονος ενός άλλου πορφυρογέννητου, τοϋ 
αύτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης ’Ανδρονίκου τοϋ Α' τοϋ Κομνηνοϋ 
(1183-1185). Καί γιά τή συγγένεια αύτή οί Κομνηνοί πού βρέθηκαν στή 
Σύλλη αισθάνονταν περήφανοι.

Μιά εντυπωσιακή λοιπόν γενεαλογία περίλαμπρων όνομάτων όχι 
μόνον αύτοκρατορικής καταγωγής άλλά καί πορφυρογεννήτων, πού οί δύο 
τελευταίοι τότε γόνοι της βρέθηκαν στα τέλη τοϋ Που αιώνα στή μονή τοϋ 
'Αγίου Χαρίτωνος τής Σύλλης. Πρώτος ό πατέρας, ό ταπεινός πλέον 
μοναχός ’Ιωάννης Κομνηνός, καί μαζί του ό γυιός του ό Μιχαήλ, ίσως κι 
αυτός καλογεροπαίδι, πού πέθανε εκεί καί τόν έθαψε μεγαλοπρεπώς ό 
πατέρας του μέσα στον ναό τής μονής.

’Αξιοσημείωτη είναι ή σύμπτωση πού συνδέει τις δύο τελευταίες επιτύμ
βιες έπιγραφές, τοϋ άνακαινιστή τής μονής ήγουμένου Ματθαίου καί τοϋ 
νεαροϋ βλαστοϋ των Κομνηνών, τοϋ Μιχαήλ Άμηρασλάνη. Φέρουν καί οί 
δύο τήν ίδια άκριβώς ήμερομηνία θανάτου (1η Νοεμβρίου 1297). Μήπως 
καμία επιδρομή Μογγόλων, πού λυμαίνονταν τότε τήν περιοχή, εύθύνεται 
γιά κάποιο διπλό φονικό34; ’Ιδού ένα θέμα πού θά μπορούσε να τροφοδοτή
σει τή φαντασία ένός συγγραφέα ιστορικού μυθιστορήματος. Υπενθυμί
ζουμε ότι στα τέλη τοϋ Που αίώνα τό σελτζουκικό κράτος τοϋ Ίκονίου 
έπνεε τά λοίσθια. Οί διάφορες εσωτερικές έριδες τής δυναστείας είχαν 
ουσιαστικά καταργήσει τήν άσφάλεια τοϋ κράτους, ίδίως μετά τό 1243, 
όταν οί Σελτζοΰκοι νικήθηκαν άπό τούς Μογγόλους καί τό κράτος τους 
κατατεμαχίστηκε σέ διάφορα άλληλοϋποβλεπόμενα καί άλληλοσυγκρουό- 
μενα εμιράτα. Άπό τότε ή περιοχή τοϋ Ίκονίου γνώρισε τις επιδρομές 
άγριων καί ανεξέλεγκτων νομαδικών λαών, τουρκομανικής κυρίως κατα

34. Ή άποψη τοϋ Ί. Γεωργίου («Ή èv Καππαδοκία Νέβσεχιρ», Μικρασιατικά 
Χρονικά Α' (1938), σ. 421) περί ταυτότητος τοϋ ήγουμένου Ματθαίου καί τοϋ 
Μιχαήλ Άμηρασλάνη-Κομνηνοϋ, δηλαδή περί δύο τάφων πού άνήκαν στον ίδιο 
νεκρό, δέν στηρίζεται σέ καμία λογική. Ούδέποτε παρετηρήθη τό προηγούμενο να 
εχει κάποιος δύο τάφους, καί μάλιστα τον ενα δίπλα στον άλλο μέ διαφορετικά 
όνόματα.
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γωγής, πού οί "Ελληνες της Μικρός ’Ασίας τούς άποκαλοΰσαν “κυνοκέφα
λους” καί “άνθρωποφάγους”35.

Μέσα σ’ αύτό το καθεστώς των ταραχών καί των σφαγών ό συντάκτης 
τής επιτύμβιας αύτής επιγραφής, πού δέν πρέπει να είναι άλλος άπό τον 
πατέρα τού νεκρού, τόν πρίγκιπα-μοναχό ’Ιωάννη Κομνηνό, τονίζει μέ 
ύπερηφάνεια τή διπλή πορφυρογέννητη καταγωγή τού παιδιού του αλλά 
καί τήν εξ αίματος συγγένειά του μέ τις δύο αύτοκρατορικές οικογένειες 
τών Κομνηνών, τής Κωνσταντινούπολης καί τής Τραπεζούντας. Αύτός 
άκριβώς ήταν καί ό στόχος τών Κομνηνών τής Τραπεζούντας μετά τήν 
απελευθέρωση τής βασιλίδας τών πόλεων άπό τούς Φράγκους (1261): Νά 
ύπενθυμίζουν σέ κάθε εύκαιρία τήν καταγωγή τους άπό τούς αύτοκράτορες 
τής Κωνσταντινούπολης καί νά συντηρούν έτσι τις βλέψεις τους στον θρό
νο εκείνο. Ό πρίγκιπας-μοναχός ’Ιωάννης, ακόμα καί στήν επιτάφια πλά
κα πού σκέπασε τόν γυιό του, δέν λησμονεί τούς πολιτικούς στόχους τής 
οίκογένειάς του. Τό ότι βρισκόταν στή ζωή τόν Νοέμβριο τού 1297, καί 
επομένως θά συνέταξε ό ίδιος τό κείμενο τής επιτύμβιας πλάκας, συμπε- 
ραίνεται μέ άσφάλεια άπό τήν προσωνυμία “ταπεινός” πού δίνουν συνή
θως στον εαυτό τους οί μοναχοί, γιατί άν είχε άποβιώσει θά άπεκαλεΐτο 
“αοίδιμος” ή “μακαριστός” κ.λπ. 'Ολόκληρη ή επιγραφή, πίσω άπό τή λιτή 
καί λακωνική αναγραφή τού γενεαλογικού δέντρου τού νεαρού βλαστού 
τών Κομνηνών, κρύβει μιά τρυφερή θλίψη γιά τόν χαμό τού παλικαριού, 
μιά περηφάνεια γιά τήν αύτοκρατορική καταγωγή του, ίσως καί τό παρά
πονο τού μοναχού ’Ιωάννη36 γιά τή δική του κακή μοίρα, πού τόν έστειλε 
νά καλογερέψει σέ τόπο κατακτημένο άπό άλλόπιστους. Ή μοναδικής 
ιστορικής αξίας επιτύμβια επιγραφή αύτή ( φωτογραφία τής οποίας μπορεί 
νά δει ό αναγνώστης στήν εικόνα 6) βρισκόταν μέσα στήν Παναγία τήν 
Σπηλαιώτισσα επί πολλούς αιώνες, οπότε σέ καιρούς χαλεπούς, μάλλον 
λίγα χρόνια πριν άπό τήν ’Ανταλλαγή τών πληθυσμών, τοποθετήθηκε στό 
προαύλιο τού ναού τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σύλλη, προφανώς γιά νά

35. Σπ. Βρυώνης, «Ή Μικρά ’Ασία (1204-1453)», στό Ιστορία τοϋ Έλληνικοϋ 
'Εθνους, Εκδοτική ’Αθηνών, τόμ. Θ', ’Αθήνα 1979, σ. 318.

36. Ό Κομνηνός αύτός ’Ιωάννης ίσως άπεκαλειτο ώς μοναχός καί Ίωαννίκιος, 
άν γίνει δεκτή ή εκδοχή πού ύποστηρίζει ό Πανάρετος στό Χρονικό του πού άφορά 
τούς αύτοκράτορες τής Τραπεζούντας (Περί τών τής Τραπεζοϋντος βασιλέων, τών 
Μεγάλων Κομνηνών, όπως καί πότε καί πόσον έκαστος εβασίλευσεν. Έκδόθηκε 
άπό τόν Όδ. Λαμψίδη σχολιασμένο, μέ τόν τίτλο : Μιχαήλ τού Παναρέτου, Περί 
τών Μεγάλων Κομνηνών, ’Αθήνα 1958).
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προστατευθεΐ. Μετά τήν άναχώρηση των Ελλήνων, παρά το ότι οΐ Συλ- 
λαΐοι τήν διεκδικούσαν για να τήν μεταφέρουν στήν Ελλάδα, μεταφέρθηκε 
στο Μουσείο του Ίκονίου37.

Ή άξιοποίηση των έπιγραφών για τή διαλεύκανση μιας ιστορικής 
περιόδου αποκτά άκόμη μεγαλύτερη σημασία, όταν οί άλλες πηγές είναι 
ελάχιστες ή καί ανύπαρκτες. Μιά άλλη επιγραφή άπό τή μονή τού 'Αγίου 
Χαρίτωνος, πού τό κείμενό της σώθηκε άπό τόν Smirnoff καί δημοσιεύθηκε 
άπό τόν E. Predik38, ενισχύει τις ενδείξεις γιά τις περιπέτειες των κατοίκων 
τής περιοχής τού Ίκονίου καί τής Σύλλης στις αρχές τού Μου αιώνα άπό 
τις ορδές των διαφόρων επιδρομέων. Τό κείμενό της είχε ώς εξής :

ΚΑΙΡΙΩΣ ΕΔΗΩΘΗ (ή ΕΠΑΙΣΘΗ ;) Ο ΑΒΡΑΑΜ ΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ ΚΘ' ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΤΑ ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΩ ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΕΝΘΑΔΕ ΕΤΟΥΣ ,ςΩΐ' ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ Α'

Τό έτος ,ςΩΐ' (6810) άπό κτίσεως κόσμου αντιστοιχεί μέ τό 1301 μ.Χ.
Ό Ν. Βέης εκφράζει τις επιφυλάξεις του γιά τήν άκρίβεια μέ τήν οποία 

άντεγράφη ή επιγραφή αυτή, ή οποία, σημειωτέον, δέν μνημονεύεται άπό 
τόν Κύριλλο. Οί άμφιβολίες όμως αυτές δέν άναιροΰν τή βεβαιότητα οτι 
στά 1301 κάποια φονική επιδρομή έγινε άπό άλλόφυλους (όχι μάλλον άπό 
Σελτζούκους), στό χριστιανικό μοναστήρι, πού θά ύπέστη καί τή σχετική 
λεηλασία, συνοδευόμενη βέβαια άπό τις απαραίτητες σφαγές. Θύμα τού 
ξίφους των επιδρομέων ήταν καί αύτός ο ’Αβραάμ, γυιός τού Νικολάου, 
γιά τόν όποιον δέν έχουμε άλλες πληροφορίες. Πάντως μοναχός δέν πρέ
πει νά ήταν, άφού καμία σχετική ένδειξη δέν υπάρχει δίπλα στό όνομά του.

Δέν άπομένει παρά μιά άκόμη επιτύμβια επιγραφή, πού βρισκόταν μέσα 
στήν Παναγία τή Σπηλαιώτισσα, τής οποίας τό κείμενο, άν καί ελλιπές, 
άποσπασματικό καί χωρίς χρονολογία, διασώθηκε άπό τόν Σιναϊτικό Κώ

37. Βλ. τήν άπό 5-1-1925 έπιστολή τού Έλληνα άντιπροσώπου τής 8ης Μικτής 
Υποεπιτροπής ’Ανταλλαγής Πληθυσμών Δημ. Οίκιάδη, πού βρίσκεται έν άντι- 
γράφα) στό Ιστορικό ’Αρχείο τού Κέντρου Καππαδοκικών Μελετών Νέας Καρβά- 
λης (άρ. κωδικός 402), καθώς καί τήν από 17-5-1924 έπιστολή τού τελευταίου 
Δημάρχου τής Σύλλης Ίω. Χριστοφορίδη προς τόν ώς άνω Δημ. Οίκιάδη, πού βρί
σκεται καί αύτή στό Ιδιο Ιστορικό ’Αρχείο (άρ. κώδικος 434).

38. Ε. Predik, στό Journal des russisches Ministerium für Volksaufklärung, τόμ. 
CCCXXVIII, Aprilheft, Teil für klassische Philologie, σσ. 23-24.
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δικά. Κατά τον Κύριλλο «ετι εις τον αριστερόν χορόν τοϋ ναόν™ πλησίον 
της βόρειας πύλης τοϋ Ίεροϋ Βήματος εις τον τοίχον τής προσκομιδής 
εξωθεν (υπάρχει) ετερον κιβονριον μέ γράμματα τάδε» :

ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΤΑΙ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩΝ ΕΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΟΝ ΤΕ ΛΕΓΩ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ... ΕΙΚΩΝ ΔΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΟΣ ΑΧΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ,
ΥΙΟΥ ΔΕ ΠΑΝΕΥΓΕΝΟΥΣ ...

Προφανώς ή λέξη ΕΙΚΩΝ πρέπει μάλλον να διαβαστεί ΕΓΚΩΝ, δηλαδή 
έγγονός. Πρόκειται πάλι για απόγονο μεγάλης βυζαντινής οικογένειας πού 
ενταφιάστηκε καί αυτός στή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος, έτσι πού να 
δικαιολογείται ή προαναφερθεισα άποψη ότι ή μονή αυτή χρησίμευε ώς 
ένα είδος μικρού Πανθέου γιά τούς έπιφανεΐς νεκρούς τής περιοχής. Καί 
τή φορά αυτή ή επιγραφή αρχίζει μέ τή μνημόνευση των “ενγενεστάτων” 
προγόνων καί μάλιστα άποκαλεΐ τόν παππού τού ένταφιασθέντος μέ τρία 
χαρακτηριστικά επίθετα : “τρισμάκαρ”, “πάγκαλος” καί “Άχής”. Έχουμε 
δηλαδή πάλι ένα προσωνύμιο τουρκικό (“Άχής”), πού άποδίδεται σέ 
κάποιον "Ελληνα εύγενικής καί αριστοκρατικής καταγωγής. Τό προσωνύ
μιο αύτό άποτελεΐ ένα ακόμη δείγμα τής άλληλεπίδρασης καί τού συγχρω
τισμού των δύο ανόμοιων έθνοθρησκευτικών κοινοτήτων πού ζούσαν στήν 
ίδια επικράτεια. Γιά τούς Άχήδες γνωρίζουμε ότι υπήρχαν ήδη τήν εποχή 
των Σελτζούκων μέ τή μορφή τού σωματείου, τού άδελφάτου ή καί τής 
ήμιθρησκευτικής ή επαγγελματικής όργάνωσης, κατέληξε όμως ò τίτλος 
“Άχής” να σημαίνει τόν “άδελφό” μέ τήν έννοια πού άλληλοαποκαλούνται 
μέχρι σήμερα οί μασόνοι. Ό όρος αύτός χρησιμοποιείται τόν 13ο καί 14ο 
αιώνα γιά νά χαρακτηρίσει καί άτομο υψηλά ίστάμενο στήν κοινωνία ή καί 
άτομο πού άνήκε σέ κάποια επαγγελματική τάξη καί απολάμβανε τής εκτί
μησης των Σελτζούκων πού τόν περιέλαβαν στις οργανώσεις τους 39 40. 
'Οπωσδήποτε όμως ή ταφή τού έγγονού ενός Άχή ή καί τού ίδιου τού Άχή41

39. Δηλαδή στή θέση τού αριστερού ψάλτη.
40. Γιά τούς ’Αχήδες, βλ. Άλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, Δοκίμια ’Οθωμανικής Ιστο

ρίας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002, σ. 207. Επίσης, Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τοϋ 
Μεσαιωνικού Ελληνισμού, σσ. 350-354 καί Βλαδ. Μιρμίρογλου, Οί Λερβίσσαι, σ. 86. 
Γιά τή χρήση τής λέξης “Άχής” στο Βυζάντιο, βλ. G. Moravcsik, Byzantinoturcica, 
Βερολίνο 21958, II, σ. 81.

41. ’Από τό κείμενο τής επιγραφής φαίνεται εκ πρώτης δψεως ότι ό τάφος 
ανήκε στον έγγονό τού Άχή. Δέν άποκλείεται όμως νά πρόκειται γιά τό μνήμα τού
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σέ χριστιανικό μοναστήρι σημαίνει ότι αυτός παρέμεινε μέχρι τέλους πιστός 
στή θρησκεία του, παρά τα αξιώματα καί τούς τίτλους πού είχε δεχθεί από 
τούς κυρίαρχους τής πατρίδας του.

Ή ανάγνωση όλων αύτών των επιγραφών, οί περισσότερες από τις 
όποιες ίσως είναι σήμερα χαμένες, μάς έπιτρέπει να συναγάγουμε αρκετά 
συμπεράσματα γιά τήν ιστορία τής περιοχής, όταν μάλιστα λείπουν άλλες 
ιστορικές πηγές. Άποδεικνύει επίσης ότι στούς σκοτεινούς εκείνους χρό
νους καί κάτω άπό μακροχρόνια τουρκική κατάκτηση ύπήρχαν άνθρωποι 
πού συνέτασσαν επιγραφές σέ άρχαία έλληνική γλώσσα καί δέν δίσταζαν 
νά διακηρύσσουν τήν προσήλωσή τους στό έθνικό καί θρησκευτικό τους 
κέντρο. Παράλληλα, ένισχύονται οί μαρτυρίες καί οί άναμνήσεις των προ
σφύγων άπό τή Σύλλη, πού θεωρούσαν τή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος τό 
σπουδαιότερο άπό τά τόσα ιερά σεβάσματά τους, παρά τό ότι άρκετά χρό
νια πριν άπό τή Μικρασιατική καταστροφή ή μονή παρέμενε άκατοίκητη 
άπό μοναστικό πληθυσμό. Πάντοτε, όμως, ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος 
παρέμενε κρίκος άκατάλυτος πού τούς συνέδεε μέ τό βυζαντινό παρελθόν 
τους καί έξακολουθοϋσε νά είναι τόπος ιερός, πού τόν εύλαβοΰνταν καί 
τόν πρόσεχαν Ιδιαίτερα, μέ μόνιμο μάλιστα φύλακα διορισμένο άπό τούς 
ίδιους42.

Ή άγιογράφηση τοϋ ναοϋ τής Παναγίας τής Σπηλαιώησσας

Όπως φαίνεται άπό τις περιγραφές πού σώζονται, ό λαξευτός ναός τής 
Παναγίας τής Σπηλαιώτισσας, δηλαδή τό καθολικό τής μονής τού 'Αγίου 
Χαρίτωνος, άνήκε στον άρχιτεκτονικό τύπο τού σταυροειδούς μέ τρούλλο 
πού στηριζόταν σέ τέσσερις τετράγωνους πεσσούς (βλ. είκ. 3, 4). "Ηταν λα- 
ξευμένος έξ όλοκλήρου μέσα στον βράχο καί δέν πρέπει κατά κανένα τρό
πο νά συγχέεται μέ μιά άλλη έκκλησία τής Παναγίας Θεοτόκου πού βρι
σκόταν μέσα στή Σύλλη καί ήταν κατά τόν Κύριλλο «εξ ήμισείας λελατομη- 
μένη καί κτιστή”. Θά ήταν πολύ ένδιαφέρον νά μπορούσε κανείς σήμερα νά

ίδιου τοϋ Άχή καί γιά λόγους μετρικούς νά τέθηκαν όλα αύτά τά επίθετα στή γενι
κή, όπως συμβαίνει προφανέστατα καί στήν επιτύμβια πλάκα τοϋ ηγουμένου Ματ
θαίου, πού έξετάσαμε προηγουμένως.

42. Σύμφωνα μέ επιστολή τοϋ Γεωργ. Βαϊανοΰ ή Σακάλογλου άπό 3/3/1954, πού 
βρίσκεται στο ΚΜΣ/ΑΠΠ, φάκελος άρ. 7, Λυκαονία - Σύλλη, τελευταίος επίτροπος 
(“εκκλησιάρχης’) τής μονής ήταν κάποιος Κοσμάς Χασταπάνογλου.
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μελετήσει τήν εικονογράφηση τοΰ έσωτερικοΰ τής Παναγίας τής Σπηλαιώ- 
τισσας, αν βέβαια αυτή σωζόταν. Οί σημειώσεις πού κράτησε ό ’Ιωάννης 
Κεχαγιόπουλος στή δεκαετία τοΰ 1870 είναι ή μοναδική μαρτυρία. "Οσο κι 
άν ή πληροφόρηση αυτή είναι ατελής, άποτελεΐ όμως ευτύχημα τό γεγονός 
ότι ό Ν. Βέης πρόλαβε καί τήν περιέγραψε, έστω καί εμμέσως, μέ βάση τό 
κείμενο τού Κεχαγιόπουλου43.

Εκτός από τις διάφορες απεικονίσεις τής Παναγίας, όρθιας ή καθιστής 
σέ θρόνο μέ τόν Χριστό-βρέφος στα χέρια της, φαίνεται πώς οί υπόλοιπες 
τοιχογραφίες αποτελούσαν σπάνια δείγματα ενός πρώιμου είκονογραφι- 
κοΰ τύπου, πού ή μελέτη του ίσως θά προσέθετε άρκετά στήν ιστορία τής 
βυζαντινής ζωγραφικής. Οί τοιχογραφίες για τις όποιες έχουμε έμμεσες 
μόνον πληροφορίες καί πού θά παρουσίαζαν, άν είχαν διασωθεί, τό μεγα
λύτερο ενδιαφέρον, ήταν αύτές πού είκόνιζαν τόν "Αγιο Χαρίτωνα σέ διά
φορες σκηνές από τόν βίο του, ή Βάπτιση τοΰ Χριστοΰ καί ή Σταύρωση.

Οί τοιχογραφίες μέ τή διπλή απεικόνιση τοΰ 'Αγίου Χαρίτωνος άποτε- 
λοΰσαν μιά πρώτη ένδειξη τής είκονογραφικής αύτής σπανιότητας, πού 
άφίσταται άπό τό καθιερωμένο τυπικό, όπως αύτό όρίζεται στή γνωστή 
Ερμηνεία ζωγραφικής τέχνης τοΰ Διονυσίου τοΰ εκ Φουρνά. Στήν πρώτη 
άπό αύτές ό "Αγιος παριστανόταν πεσμένος στό έδαφος καί αλυσοδεμένος, 
ενώ δύο ληστές τόν βασάνιζαν. Στήν άλλη ήταν φυλακισμένος μέσα στή 
σπηλιά. Καί οί δύο αύτές τοιχογραφίες παρέπεμπαν στό γνωστό μαρτύριο 
τοΰ 'Αγίου, πού ή τοπική παράδοση ήθελε να έχει λάβει χώρα άκριβώς στό 
ίδιο σημείο44. Μέ τις δύο αύτές άντωπές (άντικρυστές) παραστάσεις τοΰ 
μαρτυρίου τοΰ 'Αγίου Χαρίτωνος ό καλλιτέχνης θέλησε νά ιστορήσει σκη
νές άπό τή ζωή καί τό μαρτύριο τοΰ 'Αγίου άκριβώς στον τόπο πού αύτός, 
κατά τήν τοπική βέβαια παράδοση, είχε μαρτυρήσει.

Ή ιστόρηση τοΰ βίου τοΰ 'Αγίου Χαρίτωνος συνεχιζόταν μέ δύο άλλες 
τοιχογραφίες, πού, κατά τόν Ν. Βέη, ήταν μοναδικές άφοΰ δέν συναντώνται 
πουθενά άλλοΰ, ούτε άναφέρονται καί αύτές στή γνωστή Ερμηνεία ζωγρα
φικής τέχνης τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνά. Πρόκειται γιά τήν άναπαρά- 
σταση τοΰ θαύματος τής πηγής, μέ τήν οποία ό "Αγιος Χαρίτων έπροίκισε

43. Ν. Bees, Die Inschriftenaufzeichnung des Codex Sinaiticus graecus, o. 11 κέ.
44. Είναι πολύ πιθανό νά είχε ό ζωγράφος ύπ’ όψη του μιά μικρογραφία άπό τό 

μηνολόγιο τοΰ αύτοκράτορα Βασιλείου τοΰ Β' (976-1025) πού βρίσκεται στή Βατι- 
κανή Βιβλιοθήκη (Nr 1613) καί οφείλεται στον ζωγράφο Μηνά. "Εχει παρατηρηθεί 
μάλιστα ότι όχι μόνον ή διάταξη των προσώπων είναι ή ίδια, αλλά δτι καί όλες οί 
λεπτομέρειες τής τοιχογραφίας καί τής μικρογραφίας ταυτίζονται.
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το μοναστήρι καί τής όποιας τό άγιασμα ήταν θαυματουργό για τούς χρι
στιανούς αλλά καί για τούς μουσουλμάνους τής περιφέρειας τού Ίκονίου. 
Ή Ιστόρηση τού θαύματος αύτοΰ παραπέμπει βέβαια στό θαύμα τού 
Μωυσή, πού κτυπώντας μέ τό ραβδί του ένα βράχο στην έρημο δημιούργη
σε μιά πηγή για τούς διψασμένους Εβραίους45. Στήν Παναγία τη Σπηλαιώ- 
τισσα είκονίζονταν καί τά δύο αύτά θαύματα σέ δύο άντωπές παραστάσεις 
καί μάλιστα άν δέν ύπήρχαν οί εγγραφές στό περιθώριο των τοιχογραφιών 
δεν θά ξεχώριζε κανείς ποιά είκονίζει τόν προφήτη καί ποιά τόν άγιο46.

Μιά άλλη τοιχογραφία στό εσωτερικό τού ναού άναπαριστοΰσε τή 
Βάπτιση τού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Ό ’Ιορδάνης ήταν εδώ προ- 
σωποποιημένος ώς μικρός μαύρος διάβολος πού βρίσκεται στό ρεύμα τού 
ποταμού καί αφήνει νά ρέει τό νερό μέσα από κάποιο κέρας πού κρατά μέ 
τό δεξί του χέρι, ενώ μέ τό αριστερό κρατά μιά κανάτα. Ή προσωποποίηση 
αύτή τού ’Ιορδάνη ποταμού είναι συνηθισμένη στίς εκκλησίες τής Καππα
δοκίας αλλά καί σέ άλλους χριστιανικούς ναούς47. Δυστυχώς άλλες πληρο
φορίες γιά τά υπόλοιπα πρόσωπα τής παράστασης, ή οποία διαφέρει καί 
αύτή από τήν περιγραφή της πού μάς δίνει ό Διονύσιος ό εκ Φουρνά, δέν 
υπάρχουν (π.χ. γιά τόν ’Ιωάννη τόν Βαπτιστή, τό περιστέρι πού συμβολίζει 
τό "Αγιο Πνεύμα κ.λπ.).

Ενδιαφέρον παρουσίαζε, τέλος,'άπό είκονογραφική άποψη, καί όχι 
βέβαια άπό καλλιτεχνική, άφοΰ γι’ αύτόν τόν τομέα δέν ύπάρχει καμία 
σχετική άξιολόγηση, ή τοιχογραφία τής Σταύρωσης. Τό ενδιαφέρον συνί- 
σταται στήν άπεικόνιση μιας δευτερεύουσας μορφής, αύτής τού εκατόνταρ
χου Λογγίνου δίπλα στίς μορφές τής Παναγίας, τού ’Ιωάννη καί τών 
άλλων γυναικών. Ό εκατόνταρχος σύμφωνα μέ τήν παράδοση ήταν Καπ- 
παδόκης καί καταγόταν κατ’ άλλους άπό τήν Καισάρεια καί κατ’ άλλους 
άπό τήν περιοχή τών Τυάνων. Ήταν ό πρώτος πού πίστεψε στον Χριστό.

45. Παλαιά Διαθήκη, ΈξοδοςXVII, 1-7 καί Αριθμοί XX, 1-13.
46. Ή παράσταση αύτή τού 'Αγίου Χαρίτωνος, τή στιγμή πού ώς άλλος 

Μωυσής ανοίγει μέ τό ραβδί του τήν πηγή, έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν περιγραφή 
τής ζωής του, όπως τήν παραδίδει ô Συμεών ό Μεταφραστής, σύμφωνα μέ τήν 
όποια τό θαύμα έγινε μέ προσευχή καί δχι μέ τό άγγιγμα τής ράβδου. Ό ζωγράφος 
ακολούθησε καί έδώ τήν τοπική παράδοση καί δχι τά Συναξάρια μέ τούς βίους τών 
'Αγίων (ή Ισως άπλά καί μόνον εμπνεύστηκε άπό τό τυπικό τής διπλανής τοιχογρα
φίας τού Μωυσή).

47. Π.χ. στή μονή τού Όσιου Λουκά τής Φωκίδας, στή Ραβέννα, στον καθεδρικό 
ναό τού Monreale στό Παλέρμο, στον 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας, στή Μητρόπολη 
τού Μυστρά άλλα καί στήν Περίβλεπτο κ.ά.
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Μάλιστα θρυλεΐται ότι κήρυξε τον χριστιανισμό στην πατρίδα του, έγινε 
πρώτος επίσκοπος Καππαδοκίας καί μαρτύρησε επί αύτοκράτορος Τιβε- 
ρίου. Έταν φυσικό λοιπόν να τιμάται καί νά απεικονίζεται στην πατρίδα 
του, πράγμα πού παρατηρειται σέ αρκετές τοιχογραφίες ναών τής Καππα
δοκίας48. Οί χριστιανικοί θρύλοι γιά τον τοπικό άγιο άντηχοΰσαν λοιπόν 
άκόμα στις χαράδρες καί τα σπήλαια τής Καππαδοκίας καί δ εκατόνταρ
χος Λογγίνος απεικονιζόταν πολλές φορές καί μόνος του, καβαλάρης σέ 
άσπρο άλογο ώς μικρασιάτης στρατιωτικός άγιος, όπως ό "Αγιος Γεώργιος 
καί οί "Αγιοι Θεόδωροι.

"Ολες αύτές οί τοιχογραφίες, πού υπήρχαν, όπως είπαμε, μέχρι τή δεκα
ετία τού 1870, καθώς καί κάποιες άλλες μονοπρόσωπες, όπως τού 'Αγίου 
Θεοδοσίου τού κοινοβιάρχου, τού 'Αγίου Όρέστη καί άλλες, ήταν προ
φανώς δείγματα μιας τέχνης λαϊκής πού, όπως καί τής γειτονικής Καππα
δοκίας, διακρινόταν άπό μιά ελευθερία στή σύλληψη τού θέματος καί από 
τήν προσπάθεια νά άναπαραστήσει τήν εκδοχή πού ή τοπική παράδοση έδι
νε στα αγιολογικά συμβάντα. Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε, οί τοιχο
γραφίες δέν γλύτωσαν τήν καταστροφή, πού ή μανία «εύπρεπισμοΰ» επι
βάλλει συχνά στις εκκλησίες μέ εισηγητές καί πρωτεργάτες τούς λάτρεις τής 
καθαριότητας. Έτσι στις αρχές τού 20οϋ αιώνα δέν σωζόταν καμία. Πρέπει 
νά όμολογηθεΐ όμως ότι, καί άν άκόμα γλύτωναν άπό τόν εύπρεπισμό τού 
άσβεστώματος, είναι πολύ άμφίβολο άν θά διασώζονταν μέχρι σήμερα. Ή 
μεταχείριση, τήν όποια φαίνεται ότι ύπέστη ή μονή άπό τή μετατροπή της 
σέ τουρκική στρατιωτική βάση, δέν θά άφηνε περιθώρια ελπίδων.

Οί σχέσεις τής μονής μέ τον Τζελαλεδίν-Ρουμί καί 
τούς στροβιλίζόμενους δερβίσηδές του

Ή ιστορία τής μονής τού 'Αγίου Χαρίτωνος σφραγίζεται κυρίως άπό τις 
σχέσεις της μέ τό τάγμα τών περίφημων στροβιλιζόμενων δερβίσηδων τού 
Τζελαλεδίν-Ρουμί, σχέσεων πού ανατρέχουν στον 13ο αιώνα καί πού έδω
σαν υλικό γιά νά γραφούν πολλά καί ενδιαφέροντα, τα όποια μέχρι σήμερα 
έπαναλαμβάνονται ώς πολύ αξιοπερίεργα. Ή τοπική παράδοση βρίθει άπό

48. Π.χ. στο Soandere (Balyakilise, Kabaschkilise, Belikilise), καί στο Göreme 
(Elmahkilise, Soganhkilise). ’Αναφορές στον "Αγιο εκατόνταρχο Λογγίνο κάνει ό 
Γρηγόριος ό Νύσσης στή 17η επιστολή του προς τήν εκκλησία τής Νικομήδειας καί ό 
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος στήν 'Ομιλία 88 προς Ματθαίον, κεφ. XXV II, V. 45-61.
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σχετικές πληροφορίες, κυρίως τουρκικής προέλευσης, τίς οποίες έπανέλα- 
βαν σχεδόν αυτολεξεί όλοι οί μετέπειτα συγγραφείς. Τίς πληροφορίες 
αυτές τίς διέσωσαν καί οί προφορικές μαρτυρίες των πληροφορητών από 
τή Σύλλη m. Τίς έχει διασώσει έπίσης καί ό ήδη γνωστός μας Πατριάρχης 
Κύριλλος ό ΣΤ', πρώην μητροπολίτης Ίκονίου, ό όποιος στην Ιστορική 
περιγραφή τον εν Βιέννη προεκδοθέντος χειρογράφου πίνακος τής μεγά
λης Άρχισατραπείας τοϋ Ίκονίου (σ. 42) άναφέρει ότι δίπλα στον τάφο 
τοΰ Τζελαλεδίν-Ρουμί στό ’Ικόνιο «...είναι καί μνήμα ένός καλογήρον, 
ηγουμένου τοϋ ’Ακ-Μοναστηρίου... ταφέντος εκεί κατά διάταξιν τον ίδιου 
ύπεραγαπώντος αυτόν, εφ’ ώ εκειτο καί μέχρι τίνος μανρον καλογερικόν 
σκέπασμα, το όποιον άπό χρόνων σχεδόν τριάκοντα μετέβαλον εις άλλο 
χρώμα διά νά μή γνωρίζεται ...». Τά θρυλούμενα όμως περί των σχέσεων 
αυτών άποτυπώνονται σέ κείμενα Τούρκων ιστορικών καί ιδίως τοΰ 
Ahmed Eflaki49 50.

Ό Τζελαλεδίν-Ρουμί (1207-1273), ό έπιλεγόμενος “Μεβλάνα”, δηλαδή 
“ό Κύριός μας”, προσωνυμία άπό τήν όποια άπεκλήθησαν οί δερβίσηδες 
τοΰ τάγματος πού ίδρυσε Μεβλεβήδες, κυριάρχησε στη ζωή τοΰ Ίκονίου 
κατά τόν 13ο αιώνα. Τό άλλο προσωνύμιό του “Ρούμι” δεν σημαίνει ότι 
ήταν Ρωμιός, όπως πολλοί έσφαλμένα ένόμισαν, άλλά ότι έδρασε στήν

49. Βλ. ΚΜΣ/ΑΠΠ, φάκελος άρ. 3α, Λυκαονία - Σύλλη, καί ιδίως τίς σαφείς 
άναμνήσεις των πληροφορητών Παντ. Μαυρίδη, Πρόδρ. Παπαδόπουλου, Αιμίλιου 
Μπατζόγλου, Ιωάννη Ίεσσαί, Θεοφ. Καρακάση καί Άλέξ. Άνανιάδη-Χαλέπογλου. 
Έπίσης καί τά κείμενα τοϋ Γ. Μαυροχαλυβίδη, «Ή Σίλλη», ’Αρχείο Χειρογράφων 
ΚΜΣ, φάκελος άρ. 6, Λυκαονία, καθώς καί Β. Ραφτόπουλου, «Τό βιλαέτιον τοϋ 
Ίκονίου», ’Αρχείο Χειρογράφων ΚΜΣ, φάκελος Λυκαονία, όπου καί φωτογραφία. 
Τά ίδια περίπου επαναλαμβάνουν καί οί Μηνάς Χριστόπουλος, «Αί εις τάς μητρο- 
πόλεις Καισαρείας καί Ίκονίου υπαγόμενοι ελληνορθόδοξοι κοινότητες», Χανιά 
1939, σ. 125 καί Ίω. Κάλφογλους, «Ή μονή Φλαβιανών», Κωνσταντινούπολη 
1898, μετάφραση άπό τά καραμανλίδικα Χρ. Τουργούτη καί Γ. Μαυροχαλυβίδη, 
’Αθήνα, ’Ιούλιος 1957, σ. 749 (άμφότερα τά άνέκδοτα αύτά έργα εύρίσκονται στο 
’Αρχείο Χειρογράφων τοΰ ΚΜΣ). Ό Γ. Μαυροχαλυβίδης, μάλιστα, παρατηρεί σχε
τικά: «Όλα αύτά, πραγματικότης καί θρύλος, προσδίδουν μιά ξέχωρη σπουδαιότη- 
τα στό Μοναστήρι αύτό, πού είχε εξοχο κλίμα, κρύα νερά καί υψηλή τοποθεσία».

50. Ό Ahmed Eflaki μεταφράστηκε στά γαλλικά άπό τόν Cl. Huart (Les saints 
des derviches tourneurs. Récits traduits du persan et annotés, Παρίσι 1918-1922). Στά 
τουρκικά υπάρχει ή έκδοση: Sams al-din Ahmad al Aflaki Al Arif, Manakib al-arifin, 
πού άποδόθηκε σέ σύγχρονη τουρκική γλώσσα μέ τόν τίτλο Arìfierin menkibleri 
(§ark - islam Klasikleri, 26), Istanbul, β' έκδ., 1964, σ. 284 καί 533.
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επικράτεια του Ρούμ, δηλαδή τής Μικράς ’Ασίας5'. Ήρθε στο ’Ικόνιο από 
τό Χορασάν (πού περιλαμβάνει τό βορειοανατολικό ’Ιράν καί μέρος τού 
σημερινού ’Αφγανιστάν), την εποχή πού βασίλευε ό Σουλτάνος Άλαέτ-ντίν 
ô Α' Καϊκουμπάντ συνοδεύοντας τον πατέρα του Μεχμέτ Μπέχα-εντίν, 
πού ήταν ένας άπό τούς σοφότερους ουλεμάδες (θεολόγους-νομοδιδασκά- 
λους). Γρήγορα επιβλήθηκε καί λατρεύτηκε άπό τόν πληθυσμό τής 
περιοχής χάρις στήν εμπνευσμένη διδασκαλία του, πού άπευθυνόταν 
κυρίως στά μεσαία αστικά στρώματα. Διακήρυττε ότι είναι δυνατή ή 
ένωση όλων των θρησκειών, ότι τόν Θεό θά τόν νιώσει κανείς μόνον μέ τό 
συναίσθημα καί όχι μέ τή λογική, ότι όλοι οί άνθρωποι είναι ίσοι άνεξάρ- 
τητα άπό εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνική τάξη ή άξίωμα. Οί προοδευ
τικές γιά τήν εποχή εκείνη ιδέες του, ή υποδειγματική προσωπική του ζωή 
μέ συνεχείς νηστείες καί προσευχές, ή ρητορική του δεινότητα καί ή διάν- 
θιση τής διδασκαλίας του μέ παραβολές καί άπτά παραδείγματα άπό τήν 
καθημερινή ζωή τόν έκαναν τόσο δημοφιλή σέ Μουσουλμάνους, Χριστια
νούς καί Εβραίους, ώστε συνέρρεαν στό ’Ικόνιο πολλοί άπό άλλες πόλεις 
γιά να τόν γνωρίσουν. Λέγεται ότι εντελώς τυχαία άρχισε μιά μέρα να 
χορεύει μέσα στούς δρόμους τού Ίκονίου καί αύτό φαίνεται πώς έγινε ή 
άφορμή νά καθιερωθεί ό χορός ώς τό κύριο χαρακτηριστικό καί τό έμβλη
μα τών “δερβίσηδών" του51 52.

’Ιδού πώς περιγράφουν οί τοπικοί θρύλοι τήν άφορμή πού όδήγησε στις 
σχέσεις τών Μεβλεβή - δερβίσηδων μέ τούς μοναχούς τής μονής τού ’Αγίου 
Χαρίτωνος :

« Ό γιος τοϋ Τζελαλεδίν-Ρονμί έπεσε κάποτε μέσα στον περίβολο τον 
μοναστηριού άπό τόν γκρεμό. Κατά τήν πτώση του όμως σώθηκε ώς εκ 
θαύματος άπό ένα μυστηριώδη γέροντα. "Οταν ό διασωθείς είδε τήν απει
κόνιση τοϋ '.Αγίου Χαρίτωνος μέσα στον ναό τής Παναγίας τής Σπηλαιώ- 
τισσας, αναγνώρισε στό πρόσωπό τον τόν γέροντα στον οποίον οφείλε τή 
ζωή τον. Εις άνάμνησιν τοϋ θαύματος αύτοϋ ό πατέρας του δημιούργησε 
μέσα στον αυλόγυρο τοϋ μοναστηριού ένα μικρό τζαμί χωρίς μιναρέ 
(μεστζίτ), όπου αυτός καί ό έκάστοτε διάδοχός τον, ό «τσελεμπής», 
δηλαδή ό αρχηγός τοϋ τάγματος τών δερβίσηδων, ερχόταν μιά φορά τόν

51. Βλ., π.χ., Γρηγ. Μπαϊρακτάρης, «Ό εξαίσιος Ρωμιός (Τζελάλ-έλ-Ντίν Ρού
μι)», Βυζαντιακά 23 (2003), σσ. 251-270, όπου υποστηρίζεται ή πιθανότητα ελλη
νικής καταγωγής του, χωρίς όμως αποδείξεις.

52. Ή λέξη δερβίσης είναι περσική καί σημαίνει τόν όλιγαρκή, τόν ταπεινό, τόν 
πτωχό καί τελικά τόν μοναχό ίσλαμικοϋ τάγματος.

ίο



146 ΤΑΚΗΣ A. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

χρόνο προσκομίζοντας δώρα (λάδι γιά τά καντήλια κ.ά.), διανυκτέρευε καί 
προσευχόταν»53.

’Ανεξάρτητα από τήν Ιστορική ακρίβεια τοΰ περιστατικού, ένα φαίνε
ται νά είναι βέβαιο : 'Ότι μέ πρωτοβουλία τοΰ Τζελαλεδίν-Ρουμί στα μέσα 
τοΰ 13ου αιώνα εγκαινιάστηκαν οί σχέσεις αυτές μέ τούς χριστιανούς 
μοναχούς, γιά τις όποιες θρυλεΐται έπίσης ότι έγιναν άφορμή νά άρχίσουν 
θεολογικές καί φιλοσοφικές συζητήσεις μεταξύ τους. Ό άπόηχος τοΰ δια
λόγου αύτοΰ, πού συνεχίστηκε κατά τήν παράδοση καί μετά τόν θάνατο 
τοΰ Τζελαλεδίν από τόν έκάστοτε τσελεμπή καί τούς δερβίσηδές του, έφτα
σε μέχρι τις μέρες μας καί έγινε άντικείμενο πολλών καί περίεργων σχο
λίων. Πριν νά έξεταστοΰν οί πολυσυζητημένες διαθρησκευτικές αυτές επα
φές, πρέπει νά έξεταστοΰν οί συνθήκες πού τότε έπικρατοΰσαν στήν 
περιοχή τοΰ Ίκονίου.

Οί συνθήκες πού έπικρατοΰσαν τόν 13ο αιώνα στο Ικόνιο

Τό είδος καί ή έκταση τοΰ διαλόγου τοΰ Τζελαλεδίν μέ τόν χριστιανό ήγού- 
μενο παρέμεινε πάντα ένα μυστήριο γιά τήν ιστορία τοΰ Ίκονίου, πού τρο
φοδότησε όμως πολλές άπόψεις καί θέρμανε τούς τοπικούς θρύλους. Γιά νά 
έρμηνευθοΰν οί λόγοι πού επέβαλαν αύτόν τόν διάλογο στον 13ο αιώνα 
πρέπει, όπως προελέχθη, νά άνατρέξουμε στις συνθήκες τής εποχής εκείνης 
καί στήν κατάσταση των χριστιανών τής περιοχής.

Τήν εποχή τοΰ Τζελαλεδίν-Ρουμί, δηλαδή τόν 13ο αιώνα, οί σχέσεις των 
Ελλήνων χριστιανών μέ τούς μουσουλμάνους κατακτητές τους καί γενικό-

53. Αυτή είναι, σέ ελεύθερη άπόδοση, ή συγκεφαλαίωση τής τοπικής παράδοσης, 
όπως τήν περιγράφουν όλοι όσοι άσχολήθηκαν μέ τό θέμα. Στο ΚΜΣ/ΑΠΠ σώζε
ται, εκτός τών άλλων, καί σχετική μαρτυρία τής πληροφορήτριας Έλισσάβετ Μαυ- 
ρίδου γραμμένη μάλιστα στο τοπικό ιδιόλεκτο ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα (φάκε
λος άρ. 5, Λυκαονία - Σύλλη). ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό θαύμα αύτό δέν είναι τό 
μοναδικό στον ελληνορθόδοξο χώρο. Στον Κώδικα τής μονής του 'Αγίου Γεωργίου 
τής Σκύρου, πού δημοσίευσε καί σχολίασε δ Κωστής Άναστ. Κωνσταντινίδης, 
’Αρχείο Εύβοϊκών Μελετών ΚΔ' (1981-82), σ. 85, καταγράφεται παρόμοιο περι
στατικό. Κάποιος “δαιμονιζόμενος” προσκυνητής κατέπεσε τήν 1η Μαΐου 1769 
άπό τή δυτική απόκρημνη πλευρά τού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου καί άπό ύψος 
60-70 μέτρων, άλλα δέν έπαθε τίποτα άλλο εκτός άπό ένα συντριπτικό κάταγμα 
στό πόδι. Ό προηγούμενος τής μονής ’Ιωσήφ ό Κεφαλληνεύς σημείωσε στον Κώδι
κα ότι ό 'Άγιος Γεώργιος ό Σκυριανός «καί τόν δαίμονα έδιωξε καί τόν άνθρωπον 
υγιή άπέδωσε, καί έστω εις εΐδησιν εις τους μεταγενεστέρους».
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τέρα μέ τούς Τούρκους, δέν είχαν καμία σχέση μέ τις σημερινές, πού διατε- 
λοΰν κάτω άπό το βάρος τόσων αιώνων Τουρκοκρατίας καί από τις φορτί
σεις τόσων πολέμων. Σήμερα οί ελληνοτουρκικές σχέσεις χρωματίζονται 
από μιά αναπόφευκτη άμοιβαία καχυποψία, πού φτάνει πολλές φορές μέχρι 
τή μισαλλοδοξία. Τότε, όμως, οί Βυζαντινοί έβλεπαν αλλιώς τούς Σελτζού- 
κους καί γενικότερα τούς Τούρκους, πού τούς είχαν συχνά συμμάχους 
τους ή καί μισθοφόρους, τούς λεγάμενους “Τουρκόπουλονς”. Μετά μάλι
στα τήν κατάκτηση καί τή λεηλασία τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς 
Φράγκους τό 1204 τούς έβαζαν σέ καλύτερη μοίρα άπό τούς καθολικούς 
τού Πάπα. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τό έτος 1385 σέ επιστολή 
του προς τόν Πάπα Ούρβανό τόν ΣΤ' παραδέχεται ότι οί Τούρκοι άφηναν 
πλήρη ελευθερία δράσεως στις υποδουλωμένες έκκλησίες54. Ή αντίληψη 
αύτή βρήκε άλλωστε τήν ακραία έκφρασή της δύο αιώνες αργότερα μέ τή 
γνωστή ρήση τού Λουκά Νοταρά, ô όποιος τις παραμονές τής "Αλωσης 
υποστήριζε ότι : «κάλλιον ίδεΐν εν τή //όλα φακιόλιον τουρκικόν παρά 
καλύπτραν λατινικήν». Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει ότι καί σήμερα άκόμη 
υπάρχουν αρκετοί πού βρίσκουν μεγαλύτερη ιδεολογική συγγένεια τής 
’Ορθόδοξης Εκκλησίας μέ τό Ίσλάμ παρά μέ τό Βατικανό !55

"Οταν πρωτοεμφανίστηκε τό Ίσλάμ, άντιμετωπίστηκε άπό πολλούς 
απλοϊκούς χριστιανούς καί ιδιαίτερα τούς μονοφυσίτες καί τούς νεστο
ριανούς τής ’Αντιόχειας καί τής ’Αλεξάνδρειας ως μιά ακόμη αίρεση τού 
χριστιανισμού56. Αύτή ή πολύ διαδεδομένη αντίληψη ήταν μιά άπό τις 
αιτίες, πού συνετέλεσαν στον άθρόο έξισλαμισμό τους. ’Αλλά καί άπό τήν

54. Fernand Braudel, Γραμματική τών Πολιτισμών, ’Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2001, σ. 86. 
Για τις σχέσεις καί άλληλεπιδράσεις Σελτζούκων καί Βυζαντινών, βλ. Άλέξης Γ. Κ. 
Σαββίδης, Οί Τούρκοι καί τό Βυζάντιο, τ. Α', ’Αθήνα, Δόμος, 2001, σ. 50 κέ.

55. Κωνστ. Ρωμανός, Τό ελληνιστικό Ίσλάμ (τρία δοκίμια), ’Αθήνα, ’Αλεξάν
δρεια, 2001, σ. 79. Τήν άποψη αύτή εχει επίσης καί ό σύγχρονος διανοητής 
Huntington. ’Αλλά καί ό ’Αναστάσιος Γιαννουλάτος (νΰν ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλβα
νίας), εχει γράψει τα έξης: «"Από δλας τάς ζώσας θρησκείας τό Ίσλάμ ευρίσκεται 
πλησιέστερον, τόσον πνευματικώς όσον καί γεωγραφικώς, προς τόν ’Ορθόδοξον 
Χριστιανισμόν. Παρά τάς βαθείας θεολογικάς διαφοράς καί τάς δραματικός 
συγκρούσεις τού παρελθόντος, ίστάμεθα εν πολλοίς επί κοινού πολιτιστικού καί 
θρησκευτικού εδάφους καί ή ούσιαστικωτέρα άλληλοκατανόησις τού πνευματικού 
πλούτου τών δύο κόσμων αποτελεί άμοιβαΐον χρέος, μεστόν προσδοκίας» (Άναστ. 
Γιαννουλάτος, Ίσλάμ, Θρησκειολογική ’Επισκόπηση, ’Αθήνα 1975, σ. 288).

56. Είναι γνωστό πώς ό ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός θεωρούσε τή θρησκεία τού Μωά
μεθ μιά έπί πλέον αίρεση τής Χριστιανικής θρησκείας (!). Στό έργο του μάλιστα Πηγή 
Γνώσεως δέν διστάζει νά επικροτήσει τό Ίσλάμ γιατί κατάφερε νά άποσπάσει τούς
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άλλη πλευρά χό κλίμα ανοχής καί επιείκειας πού έδειξαν oi Σελτζοϋκοι 
άπένανχι αχούς καχακχημένους χρισχιανούς είχε καί αύχό χήν εξήγησή χου. 
Κατ’ άρχάς xò άρχέγονο Ίσλάμ σεβόταν τίς κατακτημένες θρησκευτικές 
μειονότητες πού είχαν τίς ρίζες τους στις Γραφές. Οί ίδιοι οί σουλτάνοι 
καί οί ήγεμόνες των Σελτζούκων είχαν στενές σχέσεις μέ τούς Βυζαντι
νούς. ’Αρκετοί από αύτούς είχαν παντρευτεί βυζαντινές πριγκίπισσες καί 
μάλιστα ό μεγάλος Σουλτάνος τους Άλαέτ-ντίν ô Α' (1219-1237), αύτός 
πού άνέδειξε τήν πρωτεύουσά του, τό ’Ικόνιο, σέ σπουδαίο οικονομικό καί 
πολιτιστικό κέντρο τής Μικρός ’Ασίας, είχε παραμείνει ώς όμηρος έπί 
έντεκα χρόνια στήν Κωνσταντινούπολη, μιλούσε ελληνικά καί άντιμετώπι- 
ζε μέ συμπάθεια τή χριστιανική θρησκεία. Ήταν αύτός πού, σύμφωνα μέ 
τήν παράδοση, έφερε τίς επτά οικογένειες Λακώνων αιχμαλώτων γιά νά 
περιποιούνται τόν άρχαΐο ναό τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σύλλη καί 
συνετέλεσε έτσι στή δημιουργία τού πρώτου οικιστικού της σχηματισμού57. 
'Οπωσδήποτε ή άνεκτική αύτή πολιτική του θά συνετέλεσε καί στή διατή
ρηση τού κύρους τής μονής τού 'Αγίου Χαρίτωνος, πού εξακολουθούσε νά 
είναι ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, έτσι πού μερικά χρόνια άργότε- 
ρα νά καταφεύγουν έκεΐ γιά νά μονάσουν γόνοι μεγάλων βυζαντινών 
οικογενειών, όπως οί Κομνηνοί.

Μέσα σ’ αύτό τό άνεξίθρησκο πνεύμα είναι απολύτως κατανοητή όχι 
μόνον ή εύνοϊκή διάθεση πού έδειχναν οί Σελτζοϋκοι προς τούς χριστια
νούς άλλά καί ή πρόσκληση πού ό Άλαέτ-ντίν ό Α' άπηύθυνε στον Μεχμέτ 
Μπέχα-εντίν καί στον νεαρό γυιό του, τόν Τζελαλεδίν νά έρθουν καί νά 
εγκατασταθούν στό ’Ικόνιο. Ή έλευση τού Τζελαλεδίν καί τού πατέρα του 
στό ’Ικόνιο άπό τό Χορασάν περί τά μέσα τού 13ου αιώνα άποτέλεσε μεγά
λο σταθμό στήν ιστορία τού Ίσλάμ. Εκτός άπό τήν 'ίδρυση καί τήν εκπλη
κτική έξάπλωση τού τάγματος των Μεβλεβήδων καί τή μεγάλη άπήχηση 
τών ιδεών τους στον μουσουλμανικό πληθυσμό τού Ίκονίου, άρχισε 
παράλληλα καί μιά προσπάθεια προσέγγισης τών χριστιανών, μέ διαφανή 
τήν πρόθεση τού ήπιου προσηλυτισμού τους.

Άραβες άπό τήν ειδωλολατρία. Εξάλλου καί ό Γεώργιος Τραπεζούντιος (1396- 
1486) άποσκοπώντας σέ μιά έλληνο-όθωμανική συναδέλφωση μετά τήν Άλωση, 
πρότεινε στον Μωάμεθ τόν Πορθητή τή θρησκευτική ένωση χριστιανών - μουσουλ
μάνων, έπειδή πίστευε ότι ή διαφορά Ελλήνων καί ’Οθωμανών έκείνη τήν έποχή 
ήταν μικρότερη άπό τή διαφορά Ελλήνων καί Λατίνων (βλ. π.χ., Διονύσιος Ζακυ- 
θηνός, Ή (ίλωοις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή Τουρκοκρατία, Αθήνα 1954).

57. Βλ. καί παραπάνω, σημ. 26.
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Ό Τζελαλεδίν-Ρουμί υπήρξε μέγας μυστικιστής τοϋ Ίσλάμ. Μέ τή διδα
σκαλία του, πού είχε τεράστια άπήχηση στον αστικό κυρίως πληθυσμό τοϋ 
Ίκονίου, έμάγευε τούς ακροατές του πού δεν ήταν μόνον Μωαμεθανοί. 
Δίδασκε ότι δέν έχει σημασία άπό ποιο δρόμο θά πορευτείς για να ενωθείς 
μέ τόν Θεό, άρκει στό τέλος να τόν νιώσεις είλικρινά. Καί θά τόν νιώσεις 
είλικρινά μόνον μέ τό συναίσθημα, όχι μέ τή λογική, μόνον μέ τή μέθη, τόν 
χορό καί τήν έκσταση, όχι μέ τις φιλοσοφικές εκζητήσεις καί τά διανοητικά 
νεφελώματα. Ήταν παράλληλα καί μέγας ποιητής πού σφράγισε τήν Ιστο
ρία τής τουρκικής λογοτεχνίας μέ τό έργο του. Πίστευε σέ μιά αόριστη ένω
ση όλων τών θρησκειών καί από αύτές ακριβώς τις άντιλήψεις του πήγαζε 
ή κατανόηση καί ή συμπάθεια μέ τήν οποία έβλεπε τούς χριστιανούς τοϋ 
Ίκονίου. Πίσω όμως από τή στάση του αύτή κρυβόταν ασφαλώς κάποιος 
ύστερόβουλος ιεραποστολικός ζήλος, ή πρόθεση για έναν ήπιο προσηλυτι
σμό τους, πράγμα πού δυστυχώς συχνά επιβεβαιώθηκε. Μέ τό άπλούστερο 
ίσλαμικό δόγμα καί τις απλοϊκές λατρευτικές διαδικασίες είχε ήδη σημειώ
σει σημαντικές επιτυχίες. « ’Εσύ, Θεέ μου», έγραφε, «μ’ έφερες άπό τό Χο- 
ρασάν στή χώρα τών Ελλήνων, χιά νά συναναστραφώ μαζί τους καί νά 
τούς όδηγήσω στό δόγμα τοϋ καλοϋ» 5\

Ό προσηλυτιστικός ζήλος τοϋ Ρούμι καί τών Μεβλεβήδων του έφτασε 
μέχρι τούς χριστιανούς μοναχούς τοϋ 'Αγίου Χαρίτωνος καί εκδηλώθηκε μέ 
τήν προσπάθεια (ή μέ τό πρόσχημα) τής έναρξης ενός είδους διαλόγου τοϋ 
Ίσλάμ μέ τήν ’Ορθοδοξία. Ό διάλογος αύτός, πού φανερό σκοπό είχε νά 
φέρει πλησιέστερα τις δύο θρησκείες, δέν θά ήταν βέβαια δυνατός χωρίς τή 
θεμελίωση καλών σχέσεων μεταξύ τους. Έτσι έξηγοΰνται οί έπισκέψεις τοϋ 
Ρούμι καί τών δερβίσηδών του επάνω ατούς βράχους τοϋ χριστιανικοΰ 
μοναστηριοϋ τοϋ 'Αγίου Χαρίτωνος, πού συνεχίστηκαν έπί αιώνες μέ τις 
ετήσιες επισκέψεις τοϋ έκάστοτε διαδόχου του, τοϋ “τσελεμπή”, όπως άπεκα- 
λειτο ό άρχηγός τών δερβίσηδων, ό όποιος ανέβαινε στό χριστιανικό μονα
στήρι μέ τά δώρα του καί μέ τή συνοδεία του κάθε Δεκαπενταύγουστο. Οί 
μουσουλμάνοι Ιερωμένοι έκαναν τά “ναμάζια”58 59 60 τους στό δικό τους τέμενος, 
πού ήταν κι αύτό λαξευμένο (ύπόσκαφο) στούς βράχους, ενώ λίγα μέτρα πιό 
’κεί, στήν ίδια αύλή, αντηχούσαν οί ψαλμωδίες άπό τόν ναό τής Παναγίας 
τής Σπηλαιώτισσας !...“

58. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τοϋ Μεσαιωνικού 'Ελληνισμού, σ. 342.
59. Γονυκλισίες καί έπικύψεις μέ τίς όποιες προσεύχονται οί μουσουλμάνοι.
60. Ή συνύπαρξη ίσλαμικοΰ τεμένους καί χριστιανικής μονής παρατηρείται καί
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Πρέπει να τονισθει ότι πρόκειται για σπάνιο παράδειγμα ζωντανού και 
ϊσως συνεχώς επαναλαμβανόμενου διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων τών δύο 
θρησκειών61. Προ τεσσάρων περίπου αιώνων είχε ζητηθεί τέτοιος διάλογος 
σέ πολύ ύψηλότερο επίπεδο, άλλά είχε άποτύχει καί ή εύθύνη βάρυνε τούς 
Βυζαντινούς62. "Οταν όμως άποκόπηκε ό δεσμός μέ την Κωνσταντινούπο
λη καί μειώθηκε ή εξάρτηση από τό Πατριαρχείο λόγω της σελτζουκικης 
κατάκτησης, ό διάλογος αύτός ήταν εύκολότερος. Είτε δεχθεί κανείς ότι ό 
διάλογος αύτός έπιβλήθηκε μέ τήν αύθεντία τού κατακτητή, είτε απλά καί 
μόνον επειδή εύνοήθηκε από τις φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις τών δύο 
προσωπικοτήτων πού τις εγκαινίασαν, τού Τζελαλεδίν καί τού ήγουμένου 
τής χριστιανικής μονής, όπως οί τοπικές παραδόσεις εξυπονοοΰν, τό βέβαιο 
είναι ότι άποτέλεσε ένα ιστορικό γεγονός, έστω καί τοπικής μόνον σημασίας. 
Αύτό τό γεγονός μάλιστα έπαναλαμβανόταν άνελλιπώς κάθε χρόνο, αφού 
αντιπροσωπεία τού τάγματος τών δερβίσηδων άνέβαινε κάθε Δεκαπενταύ- 
γουστο, κομίζοντας δώρα στό χριστιανικό μοναστήρι, μέχρι τά μέσα περίπου 
τού 19ου αιώνα, κοιμόταν εκεί γιά μιά βραδιά, προσευχόταν καί βεβαίως 
συζητούσε επί διαφόρων θεμάτων μέ τούς χριστιανούς μοναχούς.

Τό περιεχόμενο τοϋ διαλόγου στό “Μοναστήρι τοϋ Πλάτωνος” καί 
οί κοινές μυστικιστικές καταβολές

Εύλογα διερωτάται κανείς, ποιό άραγε θά ήταν τό περιεχόμενο τού διαλό
γου αύτοΰ καί ποιά θά ήταν τά σημεία επαφής τών δύο θρησκευτικών 
ταγών, τού χριστιανού ηγούμενου καί τού μουσουλμάνου τσελεμπή, όταν

στό Σινά, όπου δίπλα στον ναό τής 'Αγίας Αικατερίνης ύπάρχει μικρό τζαμί κτισμέ
νο άπό τον 10ο αίώνα. Εκεί όμως είχε κτισθεί για τις λατρευτικές ανάγκες των μου
σουλμάνων τής περιοχής, οί όποιοι υπηρετούν επί αιώνες τή μονή σέ διάφορες βοη
θητικές έργασίες.

61. Βλ. καί Ε. A. Zachariadou, «Religious Dialogue between Byzantines and Turks 
during the Ottoman expansion», Religionsgespräche im Mittelalter, WolfenbUtteler 
Mittelalter-Studien, B. Lewis - F. Niewoner (εκδ.), Wolfenbüttel 1992, σσ. 289-304.

62. Τό Βυζάντιο είχε άπορρίψει κάθε συζήτηση μέ τούς "Αραβες όταν ό αύτο- 
κράτορας Θεόφιλος (829-842) άρνήθηκε άπό υπεροψία καί ίσως άπό περιφρονη
τική διάθεση καί πνεύμα απομονωτισμού να άνταποκριθεΐ στήν έκκληση τού χαλί
φη τής Βαγδάτης al-Ma’mun πού ζητούσε νά έγκαινιαστεί ενα είδος πολιτιστικών 
άνταλλαγών μεταξύ τών δύο άντίθετων κόσμων, τού Χριστιανισμού καί τού 
Ίσλάμ. Βλ. Μεθόδιος Φούγιας, Τό ελληνικό υπόβαθρο τον Ισλαμισμού, ’Αθήνα, 
Νέα Σύνορα, 1994, σ. 160, ύποσημ. 14.
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άρχισαν αυτές τις συζητήσεις. Οί τοπικές παραδόσεις, ελληνικές καί τουρκι
κές, όπως κατεγράφησαν κυρίως από τον ιστορικό Eflaki, μιλούν για τα 
εξωτερικά στοιχεία των σχέσεων αυτών καί σταματούν στις κοινωνικές 
επαφές πού επί αιώνες διατηρήθηκαν μεταξύ τών μοναχών τών δύο μονα
στικών κοινοτήτων. Δέν αναφέρουν όμως ούτε τό περιεχόμενο τών συζητή
σεων τους, ούτε καί τόν άξονα γύρω από τόν όποιο περιστρέφονταν.

Γνωρίζουμε ότι ό Τζελαλεδίν-Ρουμί ήταν άτομο πεπαιδευμένο καί μι
λούσε πολλές γλώσσες, μεταξύ τών όποιων ελληνικά καί άραβικά. Είναι 
γνωστό πώς μέσα στά ποιήματα του παρεμβάλλει καί στίχους γραμμένους 
στήν ελληνική γλώσσα, πού άσφαλώς στήν εποχή του θά μιλιόταν καί θά 
γραφόταν στό ’Ικόνιοδ3. Εξάλλου μέσω τής άραβικής γλώσσας θά πρέπει 
νά ήταν μυημένος καί στήν ελληνική σκέψη καί φιλοσοφία. Δέν πρέπει νά 
λησμονούμε πώς οί "Αραβες ήταν εκείνοι πού σέ μεγάλο βαθμό μελέτησαν, 
μετέφρασαν καί διέσωσαν τήν ελληνική σκέψη καί φιλοσοφία, ή οποία, 
ιδίως στούς πρώτους βυζαντινούς αιώνες, δέν ήταν καί πολύ άποδεκτή 
άπό τήν παντοδύναμη Εκκλησία, αφού αντιπροσώπευε τις είδωλολατρικές 
άντιλήψεις63 64. ’Υπάρχει μιά κοινή άρχαία ελληνική παράδοση πού συνδέει 
τήν Ελλάδα τού ’Αριστοτέλη καί τού Πλάτωνος μέ τούς Άραβες καί μέ τό 
Ίσλάμ. Τήν παράδοση αυτή τήν άπέκοψαν οί ’Οθωμανοί Τούρκοι, υπήρχε 
όμως ακόμη ό άπόηχός της κατά τόν 13ο αιώνα καί ένας μορφωμένος μου
σουλμάνος, όπως ό Τζελαλεδίν-Ρουμί, πρέπει νά ήταν κοινωνός της. Ό 
διάλογος όμως σέ φιλοσοφικά καί θεολογικά θέματα άπαιτει δύο ισοδύνα
μους συζητητές. Ό ηγούμενος τής μονής τού Αγίου Χαρίτωνος, πού κατά 
τήν παράδοση λεγόταν Ευσέβιος ή ίσως Οίκουμένιος65, φαίνεται πώς ήταν

63. Βλ. Δημ. Δέδες, «Τα ελληνικά ποιήματα τού Μαυλανά Ρουμή καί τού γυιοϋ 
του Βαλέντ κατά τόν 13ον αιώνα», Ιστορικά 10, τεΰχ. 18-19 (1993), σσ. 3-22. Επί
σης, Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, Μόναχο 1897, σ. 811.

64. «Γιά ποιό λόγο (αναρωτιέται ό Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός στό βιβλίο του 
Ελληνιστικό Ίσλάμ, ’Αθήνα, ’Αλεξάνδρεια, 2001, σ. 72) οί μεγάλοι εξελληνισμένοι 
φιλόσοφοι τοϋ Ίσλάμ δέν βρίσκουν συνομιλητές στον κόσμο τοϋ Βυζαντίου τής 
εποχής τους αλλά συνδιαλέγονται αποκλειστικά μέ τούς °Ελληνες φιλόσοφους καί 
τούς σχολιαστές τους τής κλασικής καί ελληνιστικής εποχής;”. Ή απάντηση οφείλε
ται βέβαια στήν άπόλυτη προτεραιότητα πού εδινε τό Βυζάντιο στή διάδοση καί τήν 
επιβολή τής θρησκείας του καί δχι στήν καλλιέργεια καί τή διάδοση τών ελληνικών 
γραμμάτων, τών όποιων οί Άραβες άνεδείχθησαν διαπρεπείς μελετητές.

65. Οί τουρκικές λαϊκές παραδόσεις επιμένουν ότι ήταν καί αρχιεπίσκοπος 
Ίκονίου, ό όποιος μάλιστα άλλαξοπίστησε (!)... Πάντως άρχιεπίσκοπος ή μητρο
πολίτης Ίκονίου μέ τά όνόματα αυτά δέν υπήρξε ποτέ (βλ. Ν. Bees, Die Inschriften
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κι αυτός άτομο μεγάλης καλλιέργειας καί ή σοφία του αυτή ίσως ήταν ή 
αίτια πού ή μονή άπεκλήθη άπό τούς Τούρκους “Μοναστήρι τοϋ Πλά
τωνος” (Έφλατούν-Τεκεσί ή Ντεΐρ-ι-Έφλατούν ή Πλάτον’ουν-Μαναστίρ).

Είναι περίεργο, άλλα ό Πλάτων κατέχει σημαντική θέση στή λαογραφία 
τής περιοχής τού Ίκονίου. Σ’ αύτόν αποδίδονται όχι μόνον διάφοροι λαϊκοί 
μύθοι καί θρύλοι άλλά καί μιά βρύση με χιττιτικά ανάγλυφα μέσα στο ’Ικό
νιο καθώς καί μιά εκκλησία πού δέν ύπάρχει πιά καί ήταν άφιερωμένη στον 
"Αγιο Άμφιλόχιο66 Άλλωστε καί οί Σελτζοϋκοι, μετά τούς Άραβες, είχαν σέ 
μεγάλη εκτίμηση τόν Αριστοτέλη, τόν Σωκράτη καί τον Πλάτωνα, στον 
όποιο μάλιστα οί τοπικοί θρύλοι απέδιδαν καί διάφορα υπερφυσικά κατορ
θώματα67. Οί συζητήσεις μεταξύ τών δύο θρησκευτικών ηγετών στή μεσαιω
νική μονή τοϋ Αγίου Χαρίτωνος, οί οποίες θέρμαναν τή φαντασία τών 
κατοίκων τής περιοχής, θά πρέπει νά περιστρέφονταν γύρω άπό θεολογικά 
καί φιλοσοφικά θέματα καί θά πρέπει νά είχαν βάση τήν πλατωνική ή 
μάλλον τή νεο-πλατωνική θεώρηση τοϋ κόσμου, πού είχε έκφράσει καλύτερα 
ô Πλωτίνος. Ή νεοπλατωνική αντίληψη είναι εξάλλου καί ή πλησιέστερη 
στό μυστικιστικό κίνημα τοϋ Ίσλάμ, πού είναι ό σουφισμός68. Οί οφειλές

aufzeichnung, σ. 65, ύποσημ. 3). Πρέπει νά προστεθεί ότι για τή μονή τοϋ Άγιου 
Χαρίτωνος καί τις έπιχωριάζουσες σχέσεις μεταξύ χριστιανών καί μουσουλμάνων 
αφιερώνει αρκετές σελίδες καί δ Frederick W. Hasluck στό βιβλίο του Χριστιανι
σμός καί Ίσλάμ τήν εποχή τών Σουλτάνων, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα, Εκάτη, 
2004, σσ. 131, 511,520,529 κ.ά.

66. Περισσότερα γιά τόν Πλάτωνα στήν τουρκική λαογραφία τοϋ Ίκονίου, βλ. 
F. W. Hasluck, «Plato in the Folklore of the Konia Plain», The Annual of the British 
School at Athens 18 (1911-1912), σσ. 265-269, καθώς καί στον S. Eyice, δ.π., σ. 20, 
ύποσημ. 27, όπου καί βιβλιογραφικές παραπομπές. ’Ακόμα καί ό Άναστ. Λεβίδης 
γράφει ότι πάνω στον λόφο τοϋ ’Αλαντίν στό ’Ικόνιο υπήρχε το λεγόμενο... Αστε
ροσκοπείο τοϋ Πλάτωνος” (Ιστορικόν δοκίμων, τόμ. Γ', 1894, Περιγραφή Καππα
δοκίας, σ. 87, ’Αρχείο Χειρογράφων ΚΜΣ, φάκελος άρ. 3, Καππαδοκία).

67. Οί Τοΰρκοι τοϋ Ίκονίου πίστευαν δτι ό Πλάτων ήταν αύτός πού άποξήρανε 
τήν πλημμυρισμένη άπό νερά μετά τόν προϊστορικό κατακλυσμό πεδιάδα τοϋ ’Ικό
νιου, όπως αντίστοιχα ή έλληνική μυθολογία άποδίδει τόν άθλο τής άποξήρανσης 
τής Θεσσαλίας, τής Λέρνης ή τοϋ Φενεοΰ άπό τα ίδια νερά στον Ηρακλή (βλ. 
Hasluck, δ.π.).

68. Ό ίσλαμικός μυστικισμός λέγεται καί “σουφισμός” άπό τούς πρώτους όπα- 
δούς του, τούς “σούφι”, πού όνομάστηκαν έτσι γιατί φορούσαν λευκό μανδύα 
(“σονφ” περσικά σημαίνει λευκός έπενδύτης). Βλ. Λιάνα Μυστακίδου, Νεοπλατω
νικά στοιχεία στό Μεσνεβί τοϋ Τζελαλεττίν Ρούμι καί ή κοινωνία τών Μεβλε- 
βήδων, ’Αθήνα 2002, όπου καί βιβλιογραφία.
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των σούφι στή νεοπλατωνική σκέψη όμολογούνται μέχρι τήν εποχή μας 
άπό τούς μουσουλμάνους θεολόγους. Ό Maurice Barrés έπισκέφτηκε το 
’Ικόνιο καί μάς μετέφερε τα λόγια τοΰ ηγουμένου του τάγματος των 
Μεβλεβήδων (του τσελεμπή) ό όποιος τού είπε τά έξης: «Το Κοράνι γεννή
θηκε σέ μιά πόλη τής Χετζάζης χωρίς άξιόλογο πολιτισμό. "Οταν οί Μωα
μεθανοί ήρθαν στή Δαμασκό καί στήν Περσία, άρχισαν νά μελετοϋν τούς 
φιλοσόφους καί όλα τά ελληνικά συγγράμματα. Άπό τούς °Ελληνες πήραν 
τή γραμματική καί τήν άντίληψη τού κόσμου... Τόν σουφισμό, απ’ όπου 
κατάγονται οί δερβίσηδες, τόν έχουμε πάρει άπό τούς Έλληνες. Γι’ αύτό 
άκριβώς τούς δώσαμε πολλές ελευθερίες. Λεν πήραμε τίποτα ούτε άπό τούς 
Γάλλους ούτε άπό τούς Άγγλους»69.

Έτσι μπορούμε νά εικάσουμε ότι μετά τις αναπόφευκτες θεολογικές 
συζητήσεις και τις απαραίτητες αναπτύξεις των δογμάτων των δύο θρη
σκειών, έπικουρούμενες μάλιστα άπό έπιχειρήματα πού θά παρέπεμπαν σέ 
διάφορα θαύματα, ή πνευματική ποιότητα των δύο πρωταρχικών συζη
τητών, τοΰ Τζελαλεδίν καί τού χριστιανού ηγούμενου, θά τούς οδήγησε 
πρώτα απ’ όλα στήν αναζήτηση τών κοινών σημείων πού προσέγγιζαν τις 
δύο θρησκείες. Έκτος άπό τις γνωστές ομοιότητες πού συνδέουν τις δύο 
αύτές μονοθεϊστικές θρησκείες υπήρχε καί κάτι πού ίσως τούς προσέγγιζε 
περισσότερο. Τό συνδετικό αυτό στοιχείο ήταν ή μυστικιστική θεώρηση τού 
Θεού. Μέ δεδομένο ότι ό Τζελαλεδίν-Ρουμί ήταν μέγας μυστικιστής καί 
επειδή θρυλέίται ότι καί ό ηγούμενος τής μονής τού ’Αγίου Χαρίτωνος 
ήταν άνθρωπος μεγάλης παιδείας, μπορούμε ίσως νά εξηγήσουμε τώρα τόν 
λόγο για τόν όποιο ή μονή τοΰ 'Αγίου Χαρίτωνος κατεγράφη στήν τουρ
κική λαϊκή παράδοση ως “τό Μοναστήρι τού Πλάτωνος”.

Οί μυστικιστικές - νεοπλατωνικές άπόψεις ανθούσαν τήν ίδια εποχή 
καί στό Βυζάντιο. Τις περιέγραψε τό 1219 ό Ρώσος μητροπολίτης τής Λαύ
ρας τοΰ Κιέβου Δοσίθεος καί άργότερα ό Νικηφόρος Ίβηρίτης ό Ησυχα
στής άλλα εκφράστηκαν καλύτερα τόν επόμενο αιώνα άπό τόν Νικόλαο 
Καβάσιλα καί τόν Γρηγόριο Παλαμά, τόν εμπνευσμένο ύπέρμαχο τοΰ κινή
ματος τών Ησυχαστών. Ή μυστικιστική οδός τών βυζαντινών θεολόγων 
προς τή θεογνωσία, πού οπωσδήποτε γνώστης της θά ήταν ό χριστιανός 
ηγούμενος, περνούσε μέσα άπό τήν έκσταση τοΰ Ησυχασμού. Μέ τήν άδιά-

69. Βλ. Maurice Barrés, Une enquête aux pays du Levant, Παρίσι, Plon, 1923, 
τόμ. 2, σ. 121).
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λειπτη σιωπή, τή συνεχή άσκηση καί τή μυστηριακή εμπειρία ό μοναχός 
κατορθώνει να νεκρώσει τό σαρκικό φρόνημα, να ύπερβεΐ τήν άτομικότητά 
του καί να ενωθεί μέ τον Χριστό. Για τον Τζελαλεδίν-Ρουμί, όμως, ή 
ένωση μέ τόν Θεό περνούσε μέσα από τήν έκσταση πού προκαλεΐ στον 
πιστό ό χορός, καί μάλιστα ό χορός μέ τούς συνεχείς στροβιλισμούς70. 
Άρα ύπήρχε ένα κοινό σημείο, ένας άξονας γύρω άπό τόν όποιο θά μπο
ρούσε να άναπτυχθεΐ ένας θεολογικός καί φιλοσοφικός διάλογος. Τό 
κοινό αύτό σημείο δέν ήταν άλλο άπό τή μυστικιστική οδό για τή συνάντη
ση μέ τόν Θεό.

Ό θρησκευτικός μυστικισμός καί ό συνδυασμός του μέ τόν οργιαστικό 
χορό δέν ήταν άγνωστος στή «δυσχείμερη» χριστιανική Καππαδοκία. Είχε 
ρίζες προαιώνιες πού ασφαλώς επιβίωναν στήν ανάμνηση των κατοίκων 
της καί στις παραδόσεις τους. Ήδη άπό τήν αρχαιότητα εκεί λατρευόταν ή 
μεγάλη αρχαία καππαδοκική θεά Μά. Κατά τή διάρκεια τών λατρευτικών 
της τελετών οί θεράποντές της ντυμένοι στά μαύρα στροβιλίζονταν κάτω 
άπό τούς ήχους τυμπάνων καί σαλπίγγων. Στούς πρώτους κιόλας χριστια
νικούς χρόνους (τέλη τού 2ου μ.Χ. αιώνα) εμφανίστηκε στήν Καππαδοκία 
καί ή αίρεση τού Μοντανοΰ, ό όποιος ήταν προηγουμένως ιερέας τής 
Κυβέλης καί ό όποΧος, όπως περίπου καί οί πολύ μεταγενέστεροι δερβίση
δες τού Μεβλανά, πίστευε ότι μέ τόν χορό καί τήν έκσταση, πού νιώθει ό 
χριστιανός χορεύοντας, συναντάται μέ τόν Θεό71. Ο χορός ήταν δηλαδή 
για τούς οπαδούς τού Μοντανοΰ, όπως καί για τούς δερβίσηδες τού Ίκο- 
νίου, ένα είδος προσευχής, στήν όποια κυριαρχούσε τό ερωτικό στοιχείο, 
αύτός ό έρωτας προς τό θείο πού άποτελεΐ καί τήν ούσία τού μυστικισμού. 
Παραμερίζεται έτσι τό κριτικό καί τό έλλογο στοιχείο στις θεολογικές 
έρευνες καί τονίζεται ή άξια τού συναισθήματος καί τής έκστασης.

’Αλλά καί ό ίσλαμικός μυστικισμός, πού εκφράζεται κυρίως μέ τούς 
“σούφι”, δέν οφείλει τή γέννησή του στό Κοράνιο. Ή θεωρητική του βάση 
ανατρέχει στον "Άραβα θεολόγο άλ-Γκαζάλι (1059-1111), ό όποιος μέ τό

70. Για τόν χορό αυτό τών στροβιλιζομένων δερβίσηδων (πού συμβόλιζε τήν 
περιστροφή τών πλανητών καί κατέληξε στήν έποχή μας τουριστική attraction), βλ. 
μεταξύ τών άλλων καί Βλαδ. Μιρμίρογλου, Οί Αερβίσσαι, σ. 294. Οί γνωστοί 
«Άέρηδες» στήν Πλάκα τής Παλιάς "Αθήνας είχαν διατελέσει επί Τουρκοκρατίας 
τεκές τών Μεβλεβήδων, όπως είκονίζεται σέ γνωστή χαλκογραφία.

71. Β. Τατάκης, Ή συμβολή τής Καππαδοκίας στή χριστιανική σκέψη, "Αθήνα, 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1989, σ. 34 κέ. Βλ. έπίσης, Εύάγγ. Σδράκας, Ό 
χορός εν τή θρησκευτική ζωή τών άνθρώπων, Θεσσαλονίκη 1966.
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έργο του Tahalut al Falasifa ( Ή άνακολονΟία τής φιλοσοφίας) έθεσε εκποδών 
κάθε λογική λειτουργία από τις θεολογικές έρευνες καί διακήρυξε τήν πίστη 
στήν έξ άποκαλύψεως αλήθεια καί στο παράλογο. Μέ τή διδασκαλία του 
αυτή, πού πήρε τεράστια έκταση κυρίως σε πρακτικό, καθημερινό έπίπεδο, ό 
άλ-Γκαζάλι θεωρήθηκε υπεύθυνος γιά τήν καταστροφή τής φιλοσοφίας καί 
τής επιστήμης στό Ίσλάμ, πού μέχρι τότε είχαν δώσει εξοχα δείγματα στις 
αραβικές χώρες. Μετά από αύτόν οί μουσουλμανικοί λαοί θά τρέφονται, 
όπως ύποστηρίζουν πολλοί, μέ “μύθους καί μέ παραμύθια”. Ό ορθολογι
σμός καί ή επιστήμη θεωρούνται επικίνδυνοι γιατί οδηγούν στήν άθεΐα.

Ό χορός τών περιστρεφόμενων δερβίσηδων τού Ίκονίου, πού μέ τήν 
έκσταση καί τή μέθη οδηγεί στήν ένωση μέ τον Θεό, άναβίωσε, λοιπόν, τόν 
13ο αιώνα καί πάλι στα ίδια χώματα τής Καππαδοκίας, αλλά μέ άλλο 
ένδυμα τώρα, τόν ίσλαμικό μυστικισμό. Τή φορά αύτή μάλιστα χρησιμο
ποιήθηκε καί ώς ένα επί πλέον προσηλυτιστικό δόλωμα γιά τή μεταστροφή 
τών απλοϊκών χριστιανικών πληθυσμών στή μωαμεθανική θρησκεία. Οί 
πιστοί δέν χρειάζονται να σκέφτονται καί να βασανίζουν τό μυαλό τους. 
Τούς άρκει να νιώσουν τόν Θεό συναισθηματικά ή νά χορεύουν καί νά 
περιπίπτουν σέ κατάσταση έκστασης72.

Έτσι λοιπόν στό Ικόνιο κατά τόν 13ο αιώνα ήλθαν διαλογικά αντιμέ
τωποι ό μυστικισμός τών Ησυχαστών καί ό μυστικισμός τών όρχουμένων 
δερβίσηδων τού Μεβλανά. Μέ τή διαφορά, όμως, ότι πίσω άπό τόν διάλο
γο αύτό ήταν διαφανής ή πρόθεση τών δερβίσηδων νά προσελκύσουν τούς 
χριστιανούς στή δική τους πίστη, άδρανοποιώντας πρώτα-πρώτα τό θρη
σκευτικό τους κέντρο, τή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος.

Μερικά τελικά συμπεράσματα

Τελειώνοντας τις σκέψεις αύτές γιά τό πιθανό περιεχόμενο καί τις 
βάσεις τού ίσλαμο-χριστιανικού αύτού διαλόγου, άνακύπτει ένα πρακτικό
τερο έρώτημα : Ποιά ήταν τελικά τα αποτελέσματα αύτού τού διαλόγου ;

72. Δέν πρέπει νά μας διαφεύγει δτι τό Ίσλάμ ανέπτυξε πρωτοφανή έξαπλω- 
τική καί απορροφητική δύναμη, άλλοτε μέ τό σπαθί κι άλλοτε μέ τήν πειθώ. Ή 
διδασκαλία του είναι αμέσως καταληπτή άπό τις μάζες καί ή διαδικασία εισδοχής 
τού προσήλυτου είναι ακόμη άπλούστερη. Περιορίζεται σέ πανηγυρική εκφώνηση 
τής φράσης: « Ένας είναι ό Θεός καί προφήτης αντοϋ ό Μωάμεθ». Οί περισσότεροι 
λαοί πού έξισλαμίστηκαν, εκτός άπό λίγες εξαιρέσεις, έχασαν τή συνείδηση τής 
ύπαρξής τους καί σχεδόν αφομοιώθηκαν.
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Οί τουρκικές πηγές μάς πληροφορούν ότι όχι μόνον βαθειά φιλία συνέ
δεσε τον ηγούμενο της μονής τού 'Αγίου Χαρίτωνος μέ τον Μεβλανά, άλλα 
ότι καί ό ίδιος ό χριστιανός ηγούμενος καθώς καί αρκετοί μοναχοί της 
μονής άλλαξοπίστησαν. Προσθέτουν μάλιστα ότι άπόδειξη τής μεγάλης 
αυτής φιλίας είναι ότι ό ηγούμενος έτάφη στο ίδιο μαυσωλείο μέ τον Τζε- 
λαλεδίν, στό διπλανό άκριβώς μνήμα 7\ Δέν υπάρχουν ελληνικές πηγές πού 
νά τό βεβαιώνουν, καί οπωσδήποτε υπάρχει στούς τουρκικούς θρύλους, 
όπως τούς διατύπωσε ô Eflaki, μεγάλη δόση υπερβολής. Είναι όμως ιστο
ρικά βεβαιωμένο ότι συνέβη κάποτε καί τό άντίθετο, ότι δηλαδή μετεστρά- 
φησαν στον χριστιανισμό καί Μωαμεθανοί, όπως ό έγγονός τού Άλαέτ- 
ντίν τού Α', ό Ίτζεδίν, πού ήταν πιστός θαμώνας τών χριστιανικών ναών 
τής Κωνσταντινούπολης, ίσως γιατί ήταν τέκνο χριστιανής μητέρας. "Οσο 
γιά τόν ίδιο τόν Τζελαλεδίν, καί γι’ αυτόν υποστηρίζεται ότι είχε γίνει 
«κατά τό ημισυ χριστιανός»73 74.

Άν κρίνουμε άπό τήν σχεδόν καθολική έπέκταση τού Μωαμεθανισμού 
στήν κεντρική Μικρά ’Ασία καί άπό τό γεγονός ότι οί χριστιανικές κοινό
τητες ύπέστησαν μιά σταδιακή συρρίκνωση σ’ αύτήν τήν περιοχή, θά κατα
λήξουμε στό συμπέρασμα ότι ο ίσλαμικός προσηλυτισμός είχε πραγματικά 
δυσμενείς συνέπειες γιά τις κοινότητες αυτές 7\ χωρίς μέ τούτο νά σημαί
νει ότι μοναδική αιτία ήταν οί δερβίσηδες τού Ρουμί. Υπήρξαν καί πολλοί 
άλλοι παράγοντες πού συνετέλεσαν στήν παρακμή τού μεσαιωνικού έλλη- 
νισμού76.

73. Οί τοπικοί τουρκικοί θρύλοι έφτασαν μάλιστα νά υποστηρίζουν ότι στό 
μνήμα αυτό κειται ό ίδιος δ "Αγιος Χαρίτων πού άλλαξοπίστησε (!...). Τις άπό- 
ψεις περί μεταστροφής χριστιανών μοναχών άπορρίπτει καί ή Encyclopédie de 
l’Islam υπό τό λήμμα “Mawlawiya”. Σχετικά, βλ. καί ΚΜΣ/ΑΠΠ, φάκελος άρ. 7, 
Λυκαονία - Σύλλη, έπιστολή ιατρού Γεωργ. Βαϊανού ή Σακάλογλου.

74. Βλαδ. Μιρμίρογλου, Οί Λερβίσσαι, σ. 291 καί 294.
75. Φαίνεται, όμως, ότι αρκετοί εξισλαμισμένοι τής περιοχής Ίκονίου παρέμει- 

ναν κρυπτοχρ ιστία voi. Έπέμεναν στήν ενδογαμία καί έδειχναν απρόθυμοι νά 
τηρούν τις λατρευτικές συνήθειες τών μουσουλμάνων. Οί Τούρκοι τούς άπο- 
καλούσαν ειρωνικά “Γιρνάβ” (Άμ. Σπυριδωνίδης, «Οί Κρυπτοχριστιανοί», περιο
δικό Έπιτροχάδην, περ. Β', τεΰχ. 5-8, Σεπτ. 1995, Λαογραφική Εταιρεία Νομού 
Πέλλας, σσ. 119-139). Πάντως κρυπτοχριστιανοί στό ’Ικόνιο πρέπει νά ύπήρχαν 
άπό τόν 13ο αιώνα, δηλαδή ήδη άπό τήν έποχή τού Τζελαλεδίν-Ρουμί (Άθ. Ε. Κα- 
ραθανάσης, Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη, Μαίανδρος, 2001, σ. 147).

76. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τον Μεσαιωνικού Ελληνισμού.



Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ 157

Πρέπει στο σημείο αυτό νά έξαρθεΐ τό γεγονός ότι οί θρησκευτικοί 
ταγοί του ελληνικού πληθυσμού στή διάρκεια τών εννέα περίπου αιώνων, 
κατά τούς όποιους ή κεντρική Μικρά Άσία διατελούσε κάτω άπό μου
σουλμανική κυριαρχία (1071 έως 1924), πραγματοποίησαν, παρά τούς έξι- 
σλαμισμούς πού σημειώθηκαν, ένα διπλό κατόρθωμα : Άπό τή μιά μεριά 
υπερασπίζονταν τις χριστιανικές θέσεις άπέναντι σέ άλλόθρησκους άντι- 
πάλους πού άσκούσαν βέβαια καί τήν εξουσία επάνω τους, καί άπό τήν 
άλλη προσπαθούσαν νά κατηχήσουν καί νά ένθαρρύνουν τό ποίμνιό τους. 
Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει ότι άκόμα καί μέσα άπό τις λατρευτικές δια
δικασίες καί τις λίγες δικαιοδοτικές εξουσίες, πού άσκούσαν, προσπα
θούσαν νά δώσουν στούς χριστιανούς τήν αίσθηση μιας κάποιας πολιτικής 
καί όχι μόνον πνευματικής εξουσίας, πού τήν ένίσχυαν οπωσδήποτε καί τά 
προνόμια πού είχε παραχωρήσει ό Μωάμεθ ô Β'. "Αλλωστε τό λατρευτικό 
τυπικό τής ’Ανατολικής Εκκλησίας καί τά χρυσοποίκιλτα άμφια τών κλη
ρικών παρέπεμπαν εύθέως στό ένδοξο βυζαντινό παρελθόν.

Στήν ήπια καί φιλική πράγματι προσηλυτιστική προσπάθεια τού Ρούμι 
καί τών Μεβλεβήδων θά πρέπει νά προστεθεί καί ή καθόλου ήπια καί 
συχνά εκβιαστική τακτική πού ακολουθήθηκε στή συνέχεια άπό τούς ’Οθω
μανούς. Μάρτυράς της είναι τά φιρμάνια γιά τή Σύλλη πού φυλάσσονται 
στήν Εθνική Βιβλιοθήκη καί πού πρώτος τά δημοσίευσε, έστω καί περιλη
πτικά, ό Θαν. Κωστάκης77. Συνεχείς διώξεις τού ελληνικού πληθυσμού, 
παράνομες ύπερφορολογήσεις τών τοπικών άρχόντων, καταπιέσεις καί 
καταδυναστεύσεις πού άνάγκαζαν τούς κατοίκους τής Σύλλης καί τού 
Ίκονίου νά καταφεύγουν στά βουνά καί νά εγκαταλείπουν περιδεείς τά 
σπίτια τους. Παρόλα αύτά, πού καταταλαιπώρησαν επί αιώνες τούς χρι
στιανούς τής περιοχής, ό ελληνικός πληθυσμός τής Σύλλης καί ό πνευμα
τικός του καθοδηγητής, ή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος, στάθηκαν όρθιοι. 
Διατήρησαν τό περίεργο καί μοναδικό έλληνικό γλωσσικό ιδίωμα πού 
μιλούσαν, δέν επηρεάστηκαν άπό τή μουσουλμανική προπαγάνδα καί άπο- 
τέλεσαν μιά άξιοπρόσεκτη εστία αντίστασης στήν ίσλαμική πλημμυρίδα. 
Αύτή ή πεισματική διατήρηση τού δικού τους γλωσσικού ιδιώματος συντε
λούσε στήν ένίσχυση τής φυλετικής τους ιδιαιτερότητας, πού όπωσδήποτε 
ενδυνάμωνε καί τήν προσήλωση στήν πίστη τους, έτσι πού ή Σύλλη δίκαια

77. Θαν. Κωστάκης, Τό γλωσσικό Ιδίωμα τής Σίλλης, σ. 12. ’Επίσης, Τάκης Ά. 
Σαλκιτζόγλου, Ή Σύλλη τοϋ Ίκονίου, ’Αθήνα, "Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 
2005, 63+67 σελ. καί Παράρτημα (όπου δημοσιεύονται δύο φιρμάνια).
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χαρακτηρίστηκε «κέντρο άντίστασης των Ελλήνων κατά των Σελτζούκων» 
καί μία οπωσδήποτε “δυσερμήνευτη περίπτωση”™.

Στή μακραίωνη αύτή προσπάθεια των κατοίκων τής Σύλλης ή συμβολή 
τής μονής του 'Αγίου Χαρίτωνος, πού μέ τή ζωντανή καί διαρκή (μέχρι τον 
20ό αιώνα) παρουσία της, το λαμπρό παρελθόν της καί τήν πνευματική 
άκτινοβολία της τούς συνέδεε μέ τον “ένδοξό μας βυζαντινισμό”, ήταν 
ίσως ό αποφασιστικότερος παράγοντας. Καμία περίπτωση αλλοίωσης τού 
χριστιανικού δόγματος δέν έλαβε χώρα, καμία ίσλαμική επιρροή δέν παρα
τηρήθηκε στά χριστιανικά λατρευτικά έθιμα. ’Αντίθετα υπήρξαν φαινόμενα 
θρησκευτικού συγκρητισμού αλλά άπό τήν πλευρά των Τούρκων, πιθανό
τατα πρώην χριστιανών πού έξισλαμίστηκαν καί διατήρησαν παλιές 
λατρευτικές πρακτικές78 79. Στή μονή τού 'Αγίου Χαρίτωνος ό ελληνικός 
λόγος άντέδρασε μέ επιτυχία στήν άχαλίνωτη όργιαστική έκσταση των 
μύθων καί τών μυστηρίων τής ’Ανατολής.

Σήμερα ή 'ιστορική καί μέ τόσους θρύλους περιβαλλόμενη μονή τού 
'Αγίου Χαρίτωνος τής Σύλλης άπόκειται έρειπωμένη, άφοΰ, όπως προα- 
ναφέρθηκε, είχε προηγουμένως μετατραπει σέ τουρκική στρατιωτική βάση. 
Μέχρι καί τό 1941 τό μοναστήρι ήταν ακόμη όρθιο καί ή περιγραφή του 
περιλήφθηκε σέ κάποιο τουρκικό βιβλίο τού 1964 για τήν 'ιστορία τού Ίκο- 
νίου80. ’Αποτελούσε μάλιστα άξιοθέατο τής περιοχής πού τό συνιστούσαν 
καί οί τουριστικοί οδηγοί, δίνοντας όμως πολλές λανθασμένες πληροφο
ρίες81. Θά ήταν όπωσδήποτε ενδιαφέρον αν κατόρθωνε κανείς σήμερα να 
έπισκεφθει καί να φωτογραφήσει τήν αρχαιότατη αύτή εστία τού βυζαντι
νού μας ελληνισμού για να εξακριβωθεί ή κατάσταση στήν οποία βρίσκε

78. Σπ. Βρυώνης, δ.π., σ. 399.
79. «Τό φαινόμενο τού θρησκευτικού συγκρητισμού υπάρχει όταν βρισκόμαστε 

μπροστά σ’ ενα αμάλγαμα λατρειών, πού χωρίς να προσέχει στήν όργανική σύνδε
ση τών στοιχείων πού τό αποτελούν, σκοπό του εχει νά Ικανοποιήσει τή θρησκευ
τική συνείδηση τού άτόμου», Β. Τατάκης, δ.π., σ. 18.

80. Πρόκειται για τό βιβλίο τού I. Η. Konyah, Abidelerì ve kitabeleri ile Konya 
tarìhi (Ή ιστορία τού Ίκονίου μέσα άπό τά μνημεία του καί τις επιγραφές), ’Ικόνιο 
1964, σσ. 1082-1090. Παλαιότεροι ταξιδιωτικοί οδηγοί άνέφεραν τή μονή τού 'Αγί
ου Χαρίτωνος ως ... Σπηλιά τού 'Αγίου Παύλου!

81. Ή περιοχή τής Σύλλης προσείλκυσε τό ενδιαφέρον καί τών σπηλαιολόγων : 
S. dell’Oca - Μ. Pavan, «Sul villagio troglodytico di Sille», Rassegna Spileologica 
Italiana, Como, anno Vili, 1956, σσ. 122-123.
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ται. Καί βεβαίως θά αποτελούσε σημαντική προσφορά ή πραγματοποίηση 
επιτόπιας αρχαιολογικής ερευνάς καί άνασκαφής καί ή ένδελεχέστερη 
μελέτη των ευρημάτων καί τής ιστορίας τής μονής, αν αυτό θά ήταν κάπο
τε εφικτό. ’Αρκεί ή άνασκαφή αυτή καί ή άξιοποίηση των ευρημάτων της 
νά μήν έλαύνονται άπό άνταγωνιστικές καί έθνοκεντρικές ερμηνείες τής 
τοπικής ιστορίας καί νά μήν οδηγούν σέ ύποβάθμιση ή καί εξαφάνιση των 
μνημείων τής παρουσίας καί τής άκμής άλλων λαών καί άλλων πολιτι
σμών, πού συμβαίνει νά άπαρέσκουν στούς κρατούντες.
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Είκ. 1. Ή μονή τοϋ 'Αγίου Χαρίτωνος 
(φωτογραφία F. W. Hasluck, 1913).
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Είκ. 2. 'Αποτύπωση τής Ιδιας φωτογραφίας σέ σχέδιο τού άρχιτέκτονα "Αλεξ. 
Κλείδωνα. Αιακρίνονται στον βράχο οί λαξευμένες είσοδοι τής εκκλησίας καί 
των κελιών. Σέ πρώτο πλάνο, άριστερά, οί προσθήκες τοϋ 19ου αιώνα με τά 
κελιά τών προσκυνητών καί δεξιά (ίσως) το ίσλαμικό τέμενος. Στο άκρο άρι

στερά, το μεγάλο κλιμακοστάσιο πού οδηγούσε στην πύλη τής μονής.
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Είκ. 3. Σκαρίφημα της κάτοψης τοϋ υποσκάψου ναοϋ τής Παναγίας τής Σπηλαιώ- 
τισσας στή βυζαντινή μονή τοϋ ’Αγίου Χαρίτωνος στή Σύλλη. Ό ναός λαξευμένος 
εξ όλοκλήρου στήν πέτρα, στηρίζεται κυρίως στους τέσσερις ύπερμεγέθεις πεσσούς 
πού τον προστατεύουν από το βάρος τοϋ τεράστιου πράγματι ύπερκείμενου βρά
χου. ΟΙ πεσσοί ενώνονται μεταξύ τους με τοξοστοιχίες πού δημιουργούν άψίδες 
καί θόλους, οί όποιοι άποτυπώνονται στο σχέδιο μέ διακεκομμένες γραμμές. Δεν 

υπήρχε νάρθηκας καί ή είσοδος είχε δημιουργηθεί από τή μεσημβρινή πλευρά.

Είκ. 4. 'Αποψη τμήματος τοϋ εσωτερικού τοϋ υποσκάψου ναοϋ 
τής Παναγίας τής Σπηλαιώτισσας.
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Είκ. 5. Πρόχειρο τοπογραφικό σχεδιογράφημα της μονής τοϋ Αγίου 
Χαρίτωνος τής Σύλλης μέ βάση σκαρίφημα τον Γεωργίου Μανροχαλυβίδη 

(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο Χειρογράφων).
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