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Π
ριν από χρόνια είχα δείξει ότι ποιητής τής ελεύθερης παράφρασης τού Άμύντα 

τοϋ Torquato Tasso πού έξεδόθη άνωνύμως στή Βενετία τό 1745 ήταν ό Κυθήριος 
Ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Μόρμορης ( 1720-1790).1 ’Αργότερα, υστέρα άπό έρευνες στό 

Τοπικό Ιστορικό 'Αρχείο τών Κυθήρων, συγκέντρωσα βιογραφικά καί άλλα στοιχεία γιά 
τόν ποιητή καί τά δημοσίευσα.2

Στό έργο τό όποιο εξελίσσεται σ’ ένα τόπο πού δεν προσδιορίζεται (δάση όπου 
περιφέρονται κι ερωτεύονται «ιδανικοί» βοσκοί) ξάφνου εμφανίζονται μέσα σέ δεκαπέντε 
στίχους πέντε ναξιακά τοπωνύμια. Μέ σύντομο μελέτημα διατύπωσα κάποιες υποθέσεις 
πού έπεδίωκαν νά ερμηνεύσουν τήν παρουσία τών τοπωνυμίων αυτών.3 Μετά τή συγγραφή 
τού μικρού αυτού άρθρου προσέκρουσα σέ μιά πληροφορία πού προβάλλει μιά παράξενη 
σχέση Κυθήρων καί Νάξου.4

Κατά τήν παράδοση ένας Κυθήριος καπετάνιος πλέοντας μέ τό καράβι του γιά τή Σμύρνη 
συνάντησε κοντά στή Νάξο φοβερή φουρτούνα. Πρό τού μεγάλου κινδύνου προσευχήθηκε 
στήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα, προστάτιδα τών Κυθήρων, παρακαλώντας νά τούς σώσει 
καί τάζοντας, εάν σωθεί, νά χτίσει ένα εκκλησάκι αφιερωμένο σέ Εκείνην. Πράγματι, ό 
Κυθήριος καπετάνιος καί τό πλήρωμά του σώθηκαν καί ό ευσεβής ναυτικός εκπλήρωσε τό 
τάμα του, χτίζοντας ένα εκκλησάκι άφιερωμένο στήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα πάνω σ’ 
ένα μικρό νησάκι πού βρίσκεται μέσα στό λιμάνι τής Χώρας τής Νάξου, πολύ κοντά στήν 
άκτή.5

Δέν γνωρίζουμε πότε χτίσθηκε τό εκκλησάκι, τό όποιο σώζεται μέχρι σήμερα. Μιά 
αόριστη πληροφορία τό φέρει νά οίκοδομήθηκε γύρω στά 1700.6 Βέβαιο είναι ότι υπήρχε 
πρό τού 1782, αφού άπεικονίζεται σέ γκραβούρα τής τότε εποχής.7
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Αν γνωρίζαμε ότι ò ναΐσκος αυτός χτίστηκε γύρω στά 1735, εύκολα θά άποδεχόμεθα 
πιθανή παρουσία τού Μόρμορη στη Νάξο, στην περίπτωση πού ήταν ένας από τούς 
Κυθήριους πού είχαν έρθει στό κυκλαδίτικο νησί γιά νά καθοδηγήσουν τήν οικοδόμηση 
ή καί νά δουλέψουν οί ίδιοι. Ασφαλώς κάποιοι θά παρευρίσκονταν καί στά έγκαίνια 
τού ναού. ’Αλλά καί αν ό ναός ήταν παλιότερος, καί πάλι, τουλάχιστον κατά τήν ήμερα 
πού εορτάζεται ή Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα (24 Σεπτεμβρίου), ό ναός θά λειτουργούσε 
καί σίγουρα κάποιοι Κυθήριοι συγγενείς ή απόγονοι ή καί απλώς συμπατριώτες θά 
παρευρίσκονταν στήν τελετή. Αυτή είναι άκόμη μιά υπόθεση πού θά έρμήνευε τήν παρουσία 
τού Μόρμορη κατά τά νεανικά του χρόνια στή Νάξο.8

Πήγα στή Νάξο όταν γιορταζόταν ή Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα (24-9-2007). Γιά τόν 
ναΐσκο δέν υπάρχει επιστημονική περιγραφή. Μέτρησα τίς διαστάσεις του (περιττό νά τίς 
σημειώσω εδώ) καί είδα δτι δέν υπάρχει κάποια χρονολογική ένδειξη (επιγραφή ή παλαιά 
εικόνα). Οί πιστοί πού είχαν συγκεντρωθεί δέν είχαν ν’ άφηγηθοΰν κάποια ανάμνηση άπό 
πρόσφατες αφίξεις προσκυνητών άπό τά Κύθηρα. Σχεδόν όλοι δμως ήξεραν τήν παλαιά 
παράδοση γιά τόν Τσιριγώτη καπετάνιο, πού -ύστερα άπό τάμα- έκτισε τό έκκλησάκι.

8 Ο Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, δ.π., 104, σημ. 42 άνα- 
φέρει μιά άλλη αόριστη έκδοχή περί οίκοδομήσεως 
του ναΐσκου άπό Σταυροφόρους. Παραπέμπει μέ τήν 
ασαφή ένδειξη: «Χειρ. ’Αρχείου Νάξου». Τόσο Ιστο
ρικά όσο καί αρχιτεκτονικά ή πληροφορία δείχνει 
απολύτως αΐολη. Κι έπειτα θά έχτιζαν οί υπερφίαλοι 
Σταυροφόροι ένα έκκλησάκι ορθόδοξο πάνω σ’ ένα 
βράχο; Μέ τά Κύθηρα συνδέει τόν ναΐσκο τής Μυρτι-

διώτισσας καί ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΡΡΕΣ, «’Επωνυμί- 
αι τής Παναγίας έν Νάξω», Έπετηρίς Εταιρείας Κυ
κλαδικών Μελετών, τ. 6 (1967), 566. Ή ΕΥΛΑΜΠΙΑ 
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, Παναγία έλπίς καί 
καταφυγή. Μοναστήρια καί προσωνυμία τής Παναγί
ας, ’Αθήνα (χ.χ. = 2004), 426-427 επαναλαμβάνει όσα 
έχει γράψει ό Ν. Ά. Κεφαλληνιάδης.
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CHOISEUR-GOUFFIER, Voyage pittoresque de la Grèce, v. 1, Paris 1782

Λεπτομέρεια άπό τήν ίδια γκραβούρα
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Φωτογραφίες τού ναΐσκου, 24 Σεπτεμβρίου 2007 (εορτασμός τής Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας).


