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Νίκος Βαολές

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ,
Η ΕΠΟΧΗ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΤΟΥΣ*
Στή μνήμη τοϋ πατέρα

μου

ΪΓΐ. πίστη οτι τά ιερά λείψανα των μαρτύρων είναι «να
ός τοϋ Άγιου Πνεύματος» καί δτι ό πιστός ερχόμενος σε
επαφή με τά άγια λείψανα τοϋ μάρτυρα γίνεται μέτοχος
της ένοικου σας σε αυτά θείας χάριτος 1 , οδήγησε στην
απόδοση ιδιαίτερης τιμής στά ιερά λείψανα 2 . Ή τιμή
αυτή προς τά ιερά λείψανα των μαρτύρων καί οσίων
της πίστεως ήταν πολύ διαδεδομένη στους πρώτους
χριστιανικούς αιώνες πριν αντικατασταθεί σέ μεγάλο
βαθμό, κυρίως στην 'Ανατολή, από τόν προχωρημένο
6ο αιώνα από τήν απόδοση τιμής καί προσκύνησης στις
φορητές εικόνες3. Ή επιτακτική δε ανάγκη της κατοχής
άπό τους ναούς λειψάνων καί μάλιστα δημοφιλών,
θαυματουργών άγιων οδήγησε ενωρίς τήν Εκκλησία,
κυρίως στην Ανατολή, στον τεμαχισμό τών λειψάνων
ήδη άπό τό τέλος τοϋ 4ου αιώνα. Τούτο συμφωνούσε μέ

τήν πίστη οτι καί τό μικρότερο τμήμα λειψάνου μπορεί
νά υποκαταστήσει τό σύνολο καί έχει τήν ϊδια θεία χά
ρη μέ αυτό, όπου καί αν βρίσκεται4.
Κάθε τόπος λοιπόν, αναζητούσε νά συνδέσει τήν ύπαρ
ξη του καί νά ενισχύσει τό κύρος του μέ τήν παρουσία
ιερών λειψάνων, σωματικών ή μή, μαρτύρων, τά όποια
προέβαλε μέ κάθε τρόπο καί τά καθιστούσε παλλάδια
του. Στή θέση τών τάφων ή τοϋ χώρου πού συνδεόταν
μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο μέ τή ζωή κάποιου άγιου
προσώπου κτίζονταν περικαλλεις ναοί, συχνά δε γινό
ταν καί εισαγωγή λειψάνων άπό άλλες περιοχές, κυ
ρίως από τους Άγιους Τόπους, όπως συνέβη συστημα
τικά στή νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, τήν Κων
σταντινούπολη 5 , καί αργότερα μέ ιδιαίτερη έμφαση στή
Δύση 6 .

* Ή μελέτη παρουσιάστηκε στό Εικοστό Συμπόσιο
βυζαντινής
καί μεταβυζαντινής
αρχαιολογίας καί τέχνης, Πρόγραμμα καί πε
ριλήψεις εισηγήσεων καί ανακοινώσεων,'Αθήνα 2000, σ. 23-24.
1. K.M. Hofmann, Philema hagion, Güterloch 1938, σ. 55 κ.έ. R. Kroos,
Vom Umgang mit Reliquien, στό Α. Lenger (έπιμ.), Ornamenta
Ecclesiae. Kunst und Künstler der romanik Köln, 3, Κολωνία 1985, σ. 30
κ.έ. (στό εξής: Ornamenta Ecclesiae). P. Brown, The Cult of the Saints:
Its Rise and Function in Latin Christianity, Σικόγο 1981, σ. 11.
2. Β. Körting, Reliquien, LThK 8 (1963), στ. 1216-1221. Ό ϊδιος,
Peregrinano religiosa. Walhfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in
der alten Kirche (Forschungen zur Volkskunde 33-35), Münster 19802.
W. Schulten, Kölner Reliquien, Ornamenta Ecclesiae, 2, a. 62. H.
Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes von dem Zeitalter der
Kunst, Μόναχο 1991, σ. 72 (στό έξης: Bild und Kult). G. Mietke, Wun
dertätige Pilgerandenken. Reliquien und ihr Bildschmuck, στό M.
Brandt - Α. Effenberger (έπιμ.), Byzanz. Die Macht der Bilder, Hilde
sheim 1998, σ. 40-45.
3. Α. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien
antique, Παρίσι 1943-1946. H. Belting, Bild und Kult, σ. 164-166. E.
Kitzinger, The Cult of Images in the Period before Iconoclasm, DOP 8
(1954), σ. 85-150. A. Cameron, Images of Authority: Elites and Icon in
Late Sixth-Century Byzanz, στό M. Mullett - R. Scott (έπιμ.),Byzantium

and the Classical Tradition (University of Birmingham Thirteenth Spring
Symposium of Byzantine Studies), 1979, σ. 205-234. V. Vikan, Byzantine
Pilgrims' Art, στό L. Safran (έπιμ.), Heaven on Earth. Art and the Church
in Byzantium, University Park, Pennsilvania 1998, σ. 229-266.
4. Γρηγόριος Νύσσης, PG 46, 740B. Πασχάλιον Χρονικόν, στ. 406
(εκδ. L. Dindorf, Βόννη 1832, σ. 569). Αστέριος Αμασείας, PG 40,
301-304. Η. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Βρυξέλλες
1933, σ. 50 κ.έ. E.W. Kemp, Canonization and Authority in the Western
Church, 'Οξφόρδη 1948, σ. 3-6. Β. Kötting, Die frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude, Κολωνία-Opladen 1965.
E.D. Hunt, The Traffic in Relics: Some Late Roman Evidence, στό S.
Hacket (έπιμ.), The Byzantine Saint (University of Birmingham Four
teenth Spring Symposium of Byzantine Studies), Λονδίνο 1981, σ. 175,
179-180. C. Hahn, The Voices of the Saints: Speaking Reliquiaries,
Gesta 36.1 (1997), σ. 28. E.M. Schortell, Dismembering Saint-Quentin:
Gothic Architectur and the Display of Relics, Gesta 36.1 (1997), σ. 32-37.
5. N.H. Baynes, The Supernatural Defenders of Constantinople, ArtB
67 (1949), Mélanges P. Poeters, o. 165-177. G. Dagron, Ή γέννηση μίας
πρωτεύουσας. Ή Κωνσταντινούπολη
καί οι θεσμοί της άπό τό 330
ως τό 451, Αθήνα 2000 (μτφρ. Μαρίνα Λουκάκη), σ. 466 καί σημ.
238. Hunt, ο.π., σ. 172.
6. F. Niehoff, Umbilicus mundi - Der Nabel der Welt. Jerusalem und
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Τά μνημεία αυτά, πού ονομάστηκαν μαρτύρια, γίνο
7
νταν γρήγορα πόλος έλξης πλήθους πιστών . Πολλές
φορές οι ίδιοι οι αυτοκράτορες χρηματοδοτούσαν τήν
άνίδρυση πραγματικά εντυπωσιακών σέ μέγεθος καί
πολυτέλεια προσκυνηματικών συγκροτημάτων. Αυτά
δέν αποτελούντο μόνον άπό ένα μεγάλο ναό καί ένα
βαπτιστήριο, πού ήταν απαραίτητο τήν παλαιοχριστανική εποχή, άλλα άπό σύμπλεγμα κτισμάτων: ξενοδο
χεία, εστιατόρια, καταστήματα, σταύλους κτλ., γιά νά
καταλύουν άνθρωποι καί ζώα. Ή μαζική προσέλευση
πιστών γιά προσκύνημα τών ιερών τόπων, πέρα άπό
τόν ψυχωφελή του χαρακτήρα, είχε καί τεράστιες οικο
νομικές καί πολιτικές προεκτάσεις. 'Ασφαλώς οι αυτο
κράτορες πού διέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά γιά
τήν οικοδόμηση τών μαρτυρίων, δέν ενεργούσαν μόνον
άπό απλή ευσέβεια άλλα, πολύ περισσότερο, προσβλέ
ποντας σέ πολιτικές σκοπιμότητες, ιδίως δταν επρόκει
το γιά μεθοριακές περιοχές καί σέ σημαντικά οικονομι
κά οφέλη γιά τό δημόσιο ταμείο.
Τέτοια μαρτύρια, εκτός αυτών της Αγίας Γης πού συν
δέονται μέ τήν επίγεια ζωή του Θεανθρώπου 8 , εΐναι της
μονής τού Σινά 9 , του Αγίου Συμεών τοΰ Στυλίτη 10 καί
του Αγίου Σεργίου στή βόρεια Συρία 1 1 , τοΰ Αγίου
Μηνά στην Αίγυπτο 1 2 , της Αγίας Θέκλας στή Σελεύκεια
της νότιας Μικράς Ασίας 1 3 καί τοΰ Αγίου Δημητρίου
στή Θεσσαλονίκη 14 . Τό τελευταίο συνδεόταν ήδη άπό
τόν 5ο αιώνα μέ μία μεγάλη εμποροπανήγυρη, τά Δημή
τρια, πού συνεχίζονται μέχρι σήμερα μέ τήν επωνυμία

das Heilige Grab im Spiegel von Pilgerberichten und Karten, Kreuz
zügen und Reliquien, Ornamenta Ecclesiae, 3, σ. 53 κ.έ. Η. Belting, Die
Reaktion der Kunst des 13. Jahrhunderts auf den Import von Reliquien
und Ikonen, δ.π., σ. 173 κ.έ.
7. Πρβλ. G. Vikan, Guided by Land and Sea. Pilgrim Art and Pilgrim
Travel in Early Byzantium, Tesserae, Festschrift für Josef Engemann
(JbAChr, Erg. 19), Münster 1991, σ. 74-92.
8. E.D. Hunt, Holy Land Pilgrimage in Later Roman Empire (A.D 314460), Οξφόρδη 1982.
9. G.H. Forsyth, The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai. The
Church and Fortress of Justinian, Ann Arbor 1965.
10. J.P. Sodini, Qal'at Sem'an. Ein Wallfahrtszentrum, στό E.M. Ruprechtsberger (έπιμ.), Syrien von den Aposteln zu den Kalifen, Linz
1993, σ. 128-143 (στό εξής: Syrien). J. Christern, Die Pilgerheiligtümer
von Abu Mina und Qal'at Sim'an, στό Η. Beck - P.C. Bol (έπιμ.),
Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung Libieghaus Museum alter
Pkstik, Frankfurt am Main, Φραγκφούρτη 1984, σ. 219-221.
11. Th. Ulbert, Resafa-Sergiupolis. Archäologische Forschungen in der
Nordsyrischen Pilgerstadt, Syrien, σ. 112-127.
12. C M . Kaufmann, Die Menasstadt und Nationalheiligtum der altchrist
lichen Ägypten in der Westalexandrischen Wüste, Λειψία 1910. Chri
stern, ο.π., (ύποσημ. 10), σ. 211-218. P. Grossman,^« Mina:A Guide
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«Διεθνής "Εκθεση Θεσσαλονίκης». Στό χώρο της 'Αττι
κής βρίσκεται τό μαρτύριο τοΰ επισκόπου 'Αθηνών άγι
15
ου Λεωνίδη , τού οποίου τό λείψανο έξέβρασε, κατά τό
αγιολογικό κείμενο, ή θάλασσα στό Λέχαιο της Κοριν
θίας, όπου καί κτίστηκε μία ιδιαίτερα επιβλητική βασι
16
λική . Μεταφέρθηκε έ'τσι ή λατρεία τοΰ αγίου άπό τό
αρχικό του μαρτύριο στην 'Αθήνα, πού βρισκόταν σέ νη
17
σίδα τοΰ Ίλισοΰ στην περιοχή τοΰ Όλυμπιείου , στην
έ'δρα της μητροπόλεως της περιοχής, τήν Κόρινθο.
Τά Μέγαρα ακολουθώντας τή γενικότερη τάση της
παλαιοχριστιανικής περιόδου ανέδειξαν καί αυτά τους
ιδικούς τους τοπικούς μάρτυρες καί τους τίμησαν, δπως
θά δούμε, μέ ιδιαίτερα εντυπωσιακούς ναούς-μαρτύρια. Ή λατρεία δμως τών μαρτύρων αυτών λησμονήθη
κε γιά πολλούς αιώνες, γιά νά επανεμφανιστεί καί πάλι
κατά «θαυμαστό τρόπο», τό 18ο αιώνα, τήν εποχή της
όψιμης τουρκοκρατίας 1 8 , κατά τήν οποία γνωρίζει καί
πάλι ιδιαίτερα μεγάλη ακμή ή προσκύνηση τών σωμα
τικών ιερών λειψάνων τών άγιων μέσα στά πλαίσια
μιας γενικότερης κίνησης γιά επιστροφή καί εμμονή
στις ορθόδοξες ρίζες. Τούτο μαρτυρεί τό πλήθος τών
λειψανοθηκών μέ ιερά κατάλοιπα παλαιών καί νέων
μαρτύρων της πίστεως, πού φυλάσσονται στους διάφο
ρους ναούς καί τά μοναστήρια. Αυτό έρχεται σέ αντίθε
ση μέ τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, οπού έξ
αιτίας τών οικονομικών δυσχερειών καί τών αλλεπάλ
ληλων δηώσεων σώζονται δυστυχώς λίγα σχετικά πα
ραδείγματα. Δέν φαίνεται όμως ή λατρεία τών σωμα-

to the Ancient Pilgrimage Center, Κάιρο 1986.
13. Η. Hellenkemper, Die Kirchenstiftung des Kaisers Zenon im Wall
fahrtsheiligtum des Heiligen Thekla bei Seleukeia, Wallraf-Richaitz
Jahrbuch 47 (1966), σ. 65-90.
14. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τον Άγίον Δημητρίου
Θεσσα
λονίκης, 'Αθήναι 1952. Ά . Μέντζος, Τό προσκύνημα
τοΰ Άγίον
Δημητρίου Θεσσαλονίκης στά βυζαντινά χρόνια, 'Αθήνα 1994.
15. Σ. Εύστρατιάδης, Άγιολόγιον
της 'Ορθοδόξου
Εκκλησίας,
Αθήνα 1995, σ. 275.
16. Δ.Ί. Πάλλας,77/1£ 1956, σ. 164-176· 1957, α 95-104-1958, σ. 119134· 1959, σ. 126-140· 1960, σ. 144-170· 1961, σ. 134-154. ΑΔ 17
(1961-1962), Χρονικά, σ. 69-74. D.I. Pallas, Les monuments paléochrétiens de Grèce découverts du 1959 à 1973, Ρώμη 1977, ο. 165-171.
17. Γ. Σωτηρίου, Παλαιά χριστιανική βασιλική Ίλισσοΰ, ΑΕ 1919,
σ. 17-23. Μ. Chatzidakis, Remarques sur la basilique de l'Ilissos,
CahArch 5 (1951), σ. 63 κ.έ. Δ/Ί. Πάλλας, Ή Α θ ή ν α στά χρόνια της
μετάβασης άπό τήν αρχαία λατρεία στή χριστιανική. Τά αρχαιο
λογικά δεδομένα, Θεολογία 28 (1989), σ. 26-28 (άνάτυπον).
18. Μ. Λεβέντης, Οί άγιοι Δέκα Μάρτυρες, οι προστάτες τών Με
γάρων, Τά Μέγαρα καί οί άγιοι Δέκα Μάρτυρες (εκδ. Νομαρ
χιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής), Μέγαρα 1998, σ. 12-15.
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τικών λειψάνων των άγιων νά γνώρισε την περίοδο της
πρώιμης τουρκοκρατίας ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση, κα
θώς φαίνεται νά συνεχίζεται ή βυζαντινή παράδοση
γιά ιδιαίτερη λατρεία των λειψάνων τοΰ Τιμίου Ξύλου
και των μη σωματικών καταλοίπων τών άγιων προσώ
πων της Καινής Διαθήκης, καθώς και τών φορητών
εικόνων 19 .
Οι περισσότερες λοιπόν άπό τις μεταβυζαντινές λειψα
νοθήκες με σωματικά λείψανα άγιων ανάγονται στό
18ο και τόν πρώιμο 19ο αιώνα 2 0 , εποχή Ιδιαίτερης οικο
νομικής ανάπτυξης τών υπόδουλων ορθοδόξων και
συγχρόνως μεγάλου κινδύνου γιά εξισλαμισμό 21 . Πα
ρατηρείται σαφώς τήν εποχή αυτή άμιλλα μεταξύ τών
ορθόδοξων ναών και μονών γιά τήν απόκτηση οσο τό
δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ιερών λειψάνων και μά
λιστα διάσημων και θαυματουργών ηρώων της χριστια
νικής πίστεως 22 .
Τούτο σχετίζεται άμεσα με τήν προβολή άπό τήν Ε κ 
κλησία, και κυρίως άπό τους μοναχούς 2 3 , τών μαρτύ
ρων της πρωτοχριστιανικής περιόδου ως προτύπων γιά

19. Πρβλ. H.G. Thümmel, Kreuze, Reliquien und Bilder im Zeremonienbuch des Konstantinos Porphyrogenetos, ByzF 18 (1992), o.
119-126.
20. Πρβλ. Χρ. Κτένας, Τά κειμηλιαρχεΐα της έν Αγίω Όρει ιεράς,
βασιλικής, πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής Μονής τοϋ Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 7 (1930), ο. 120-125 (οι σωζόμενες χρονολογίες στίς
λειψανοθήκες τής μονής είναι: 1770,1777,1780,1784,1789,1796,
1805,1806,1811,1831,1834,1839,1849). Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαώίου. Παράόοσις, ιστορία, τέχνη, Αγιον "Ορος 1996, σ. 519
ε'ικ. 465, σ. 528 είκ. 472 (χρονολογίες: 1709,1732,1813,1818). Οί θη
σαυροί τής Μονής τής Πάτμου (γεν. έπιμ. Άθ. Κομίνης), 'Αθήνα
1988, σ. 232-233 ε'ικ. 52, σ. 236-237 είκ. 53,54 (χρονολογίες: δεύτερη
δεκαετία τοϋ 18ου αι., 1784,1796).
21. P.M. Kitromilides, Orthodox Culture and Collective Identity in the
Ottoman Balkans During the Eighteenth Century, Δελτίον Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών 12 (1997-1998), σ. 82 κ.έ. Εύστ. Χ. Ζεγκίνης, Ό μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία
τής οιαόόσεως τοϋ μουσουλμανισμοϋ στον ελλαδικό χώρο, Θεσ
σαλονίκη 1988, σ. 107 κ.έ.
22. 'Ανάλογη κίνηση παρατηρείται καί με τήν ιδιαίτερη έξαρση τής
λατρείας τών φορητών θαυματουργών εικόνων. Βλ. "Ο. Γκράτζιου, Μεταμορφώσεις μιας θαυματουργής εικόνας. Σημειώσεις στίς
όψιμες παραλλαγές τής Παναγίας τοϋ Κύκκου, ΔΧΑΕΙΖ (19931994), σ. 318.
23. Ό Μ. Γεδεών στό ανέκδοτο έργο του Ιστορία τών τοϋ Χρίστου
πενήτων, αποσπάσματα τοϋ οποίου δημοσίευσε ό Φ. 'Ηλιου (Πό
θος μαρτυρίου: άπό τις βεβαιότητες στην αμφισβήτηση τοϋ Μ. Γεδε
ών. Συμβολή στην ιστορία τών νεομαρτύρων, Τά Ιστορικά 23
(1995), σ. 281) επικρίνοντας τους φανατικούς καί αμαθείς καλογήρους τοΰ Αγίου Όρους γιά τά υπερβολικά καί αυστηρά έπιτίμια,τά
όποια επέβαλλαν στους έξομολογούμενους άνδρες πού είχαν ύπο-

τή νέα τάξη μαρτύρων τών χαλεπών αυτών χρόνων τής
δουλείας, οι όποιοι ονομάστηκαν «νεομάρτυρες» 24 . Οί
νέοι αυτοί άγιοι, ενα σύνολο περίπου άπό 180-190 άτο
μα, εμφανίζονται κυρίως στην περίοδο πού εκτείνεται
άπό τά τέλη τοΰ 15ου αιώνα μέχρι τή δεκαετία τοϋ 1840,
όταν ή οθωμανική εξουσία αποφάσισε νά σταματήσουν
οί θανατικές καταδίκες χριστιανών αποστατών γιά θρη
σκευτικούς λόγους 2 5 . Οί νεομάρτυρες αυτοί υπήρξαν,
όπως καί οί παλαιοί, φωτεινοί φάροι γιά τους δοκιμα
ζόμενους υπόδουλους χριστιανούς μέ τήν ακλόνητη
εμμονή τους στην ορθόδοξη πίστη, τή σθεναρή καί δη
μόσια απόρριψη δελεαστικών υποσχέσεων, τήν υπομο
νή τών εξευτελισμών καί τών φρικτών βασανιστηρίων
άπό τόν αλλόθρησκο κυρίαρχο προκειμένου νά μήν
άλλαξοπιστήσουν 26 .
Οί νεομάρτυρες έγιναν μιμητές τής ζωής τών παλαιών
μαρτύρων καί ισάξιοι αυτών. Ό π ω ς εκείνοι απέρριψαν
τήν είδωλολατρεία, έτσι καί αυτοί άπεστράφησαν τήν
αλλαξοπιστία, τή μεταστροφή στό Ισλάμ πού θά τους
απάλλασσε άπό τά πρόσκαιρα επίγεια βάσανα καί θά

πέσει στό αμάρτημα τής συνεύρεσης μέ αλλόθρησκη, γράφει οτι πε
ριλαμβανόταν μεταξύ τών άλλων καί ή ανάγνωση βίων μαρτύρων.
24. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Οι νεομάρτυρες, Αθήναι
19703 (πρωτοδημοσιεύτηκε στό Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής
Έκατονταετηρίδος, 1821-1921, 6, έν Αθήναις 1921). Ί.Μ. Περαντώνης, Λεξικόν νεομαρτύρων (Οί νεομάρτυρες από τής 'Αλώσε
ως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής απελευθερώσεως τοϋ δού
λου έθνους), Ι-ΙΠ, έν Αθήναις 1972. Στ.Γ. Παπαδόπουλος, Οί νεο
μάρτυρες καί τό δοϋλον γένος, έν Αθήναις 1974. Γ.Δ. Κοτταρίδης,
Νεομάρτυρες καί εθνική συνείδηση, Καλαμάτα 1985. I. Theocharides - D. Louies, The Neomartyrs in Greek History, 1453-1821,
EtBalk 25.3 (1989), σ. 78-86. Β. Φανουργάκης, Οί μάρτυρες-νεομάρτυρες, Τά μαρτύρια τών νεομαρτύρων ώς αδιάσπαστη συνέ
χεια τών μαρτύρων τής αρχαίας 'Εκκλησίας, Πρακτικά Θεολογι
κού Συνεδρίου εις τιμήν καί μνήμην τών νεομαρτύρων, Θεσσαλο
νίκη 1988, σ. 177-203 (στό εξής: Νεομάρτυρες, 1988). Χρ.Θ. Κρικώνης, Κληρικοί νεομάρτυρες-έθνομάρτυρες, ο.π., σ. 238-310. Ό
ϊδιος, Ό χριστιανικός χαρακτήρας τοϋ μαρτυρίου τών νεομαρτύ
ρων, Εισηγήσεις IB' Συνεδρίου Πατερικής Θεολογίας: Ό άγιος
καί ό μάρτυρας στη ζωή τής Εκκλησίας (έπιμ. Στ.Γ. Παπαδοπού
λου), Αθήνα 1994, σ. 69-81 (στό εξής: Ό άγιος καί ό μάρτυρας).
Π.Β. Πάσχος, Ό μοναχισμός, οί νεομάρτυρες καί ή παράδοση,
ΕΕΘΣΠΑ 28 (1994), σ. 265 κ.έ. Ήλιου, ο.π., σ. 267-284.
25. Βλ. R.M. Dawkins, The Monks of Athos, Λονδίνο 1936, σ. 316 κ.έ.
R. Clogg, A Little-Known Neo-Martyr, Athanasios of Smyrna (1819),
Eastern Churches Review 5 (1973), σ. 28-36. Ήλιου, ο.π., σ. 271.
26. Ε.Α. Zachariadou, The Neomartyr's Megase, Δελτίον Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών 8 (1991), σ. 55. Ήλιου, ο.π., σ. 267-269.
Η. Delehaye, Greek Neomartyrs, The Constructive Quarterly 9 (1921),
σ. 701-712 (=SubHag 42, Βρυξέλλες 1966, σ. 246 κ.έ.).
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έσωζε τή ζωή τους27. Ή έξαρση λοιπόν της λατρείας
των μαρτύρων αποσκοπεί σέ μεγάλο βαθμό στην αντι
μετώπιση άπό την 'Εκκλησία τοΰ όλου εντεινόμενου
κινδύνου τοΰ εξισλαμισμού28. Ό άγιος Νικόδημος ό
Αγιορείτης παρατηρεί ότι ή εμφάνιση των νεομαρτύρων αναζωογονεί την κλονιζόμενη πίστη των σύγχρο
νων χριστιανών, οι όποιοι βλέπουν καί ζουν, κατά κά
ποιο τρόπο, καί οι ϊδιοι τά μαρτύρια τών νεομαρτύρων.
Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος, γράφει ό άγιος Ιω
άννης ό Χρυσόστομος29. Αυτό άλλωστε οδήγησε τους
αγιογράφους ήδη άπό τά όψιμα παλαιολόγεια χρόνια
νά κοσμήσουν τίς εκκλησίες μέ πλήθος άπό σκηνές
μαρτυρίων άγιων. Τούτο γνωρίζει Ιδιαίτερα μεγάλη
διάδοση τό 18ο καί τόν πρώιμο 19ο α'ιώνα μέ τήν εισα
γωγή στά εικονογραφικά προγράμματα τών ναών καί
πολλών άθλων νεομαρτύρων30.
Στην καλύτερη γνωριμία τοΰ ευρύτερου κοινού μέ τους
παλαιούς εκείνους μάρτυρες καί οσίους πού διακρίθη
καν γιά τήν εμμονή στην ορθόδοξη πίστη βοήθησαν πο
λύ, μετά τήν ανακάλυψη της τυπογραφίας, οι έντυπες
εκδόσεις τών παλαιών συναξαριών. Ό κρητικός λόγιος,

έπίσκοπος Μάξιμος Μαργούνιος (1549-1602), ανταπο
κρινόμενος στις απαιτήσεις της εποχής του καί διαπι
στώνοντας οτι ή γλωσσική μορφή τών παλαιών αυτών
κειμένων ήταν εμπόδιο στην κατανόηση καί τήν αμεσό
τερη επαφή τών πολλών μέ τά κατορθώματα τών πα
λαιών άγιων, οδηγήθηκε στην απόφαση νά μεταφράσει
τά παλαιά συναξάρια σέ απλούστερη ελληνική γλώσ
σα. Ή πρώτη αυτή μετάφραση τών βίων τών άγιων,
πού απέβλεπε μόνον στον εμπλουτισμό τών μοναστη
ριακών βιβλιοθηκών καί οχι γιά επιστημονικούς, ερευ
νητικούς σκοπούς, τυπώθηκε στή Βενετία τό 160731 καί
ανατυπώθηκε τό 1656.
Τό παράδειγμα τού Μαξίμου Μαργουνίου ακολούθησε
λίγο αργότερα ό, επίσης κρητικός, λόγιος μοναχός 'Α
γάπιος Λάνδος (περ. 1580-1656/7) μέ τά έ'ργα του Παρά
32
δεισος, τό 1641 , Εκλογή, τό 1642, Έκλόγιον, τό 1644,
καί Νέος Παράδεισος πού τυπώθηκε τό 1664, μετά τό
θάνατο του33. Ή προσπάθεια αυτή συμπληρώθηκε μέ
τήν έκδοση άπό τόν νάξιο άγιο Νικόδημο τόν Αγιορεί
τη (1748-1809) τού Νέου Μαρτυρολογίου τό 1794, όπου
καταγράφονται ογδόντα επτά επώνυμοι νεομάρτυρες34,

27. Δεν περιλαμβάνονται εδώ οί «εξ Άγαρηνών» νεομάρτυρες, δη
λαδή τών μουσουλμάνων πού αποδέχθηκαν τήν ορθόδοξη χρι
στιανική πίστη καί τήν ομολόγησαν δημόσια. Βλ. Ί.Μ. Περαντώνης, Ή ιδέα της Ιεραποστολής καί οί εξ Άγαρηνών νεομάρτυρες,
'Αθήνα 1966 (ανάτυπο άπό τό περιοδικό Πορενθέντες, τχ. 29-31).
Α. Salaville, Pour un répertoire des néo-saints de l'église orientale,
Byzantion 20 (1950), σ. 233. Π.Β. Πάσχος, 'Ισλάμ καί νεομάρτυρες,
ΕΕΘΣΠΑ 50 (1995), σ. 421. Ήλιου, ο.π. (ύποσημ. 23), σ. 268 σημ. 4.
Πρβλ. καί Δ. Κωνσταντέλου, Οί βίοι τών νεομαρτύρων ως πηγή με
θόδων 'ισλαμικού προσηλυτισμού κατά τήν όθωμανικήν περίοδον,
Νεομάρτυρες, 1988, σ. 205-223. Γ. Μαντζαρίδης, Κοινωνιολογική
προσέγγιση της παρουσίας τών νεομαρτύρων, ο.π., σ. 224-237.
28. Zachariadou, ο.π. (ύποσημ. 26), σ. 60-63. P. Karlin-Hayter, La
politique religieuse des conquérants Ottomans dans un texte hagiographique (a. 1437), Byzantion 35 (1965), σ. 353-358. Ήλιου, ο.π.
(ύποσημ. 23), σ. 268 κ.έ.
29. Νικόδημος Αγιορείτης, Νέον Μαρτνρολόγιον, Αθήναι 19613,
σ. 17-25. Κρικώνης, Ό χριστιανικός χαρακτήρας, ο.π. (ύποσημ.
24), σ. 74-75. Ό ίδιος, Κληρικοί νεομάρτυρες, ο.π. (ύποσημ. 24), σ.
281-283. Ό 'ίδιος, Ή'Ορθόδοξη 'Εκκλησία πρωταγωνιστής της
εθνεγερσίας τον 1821. Κληρικοίνεομάρτνρες-έθνομάρτυρες, Θεσ
σαλονίκη 1991. Πρβλ. Α. Παπαδόπουλος, Θεολογία αρχαίων καί
νέων μαρτυρολογίων, Νεομάρτνρες, 1988, σ. 105-176.
30. Μ. Γαρίδης - Θ. Παλιού ρας, Συμβολή στην εικονογραφία νεο
μαρτύρων, ΉπειρΧρον 22 (1980), σ. 11.
31. Βίοι αγίων εκ της ελληνικής γλώττης, ήτοι εκ τών Συναξαριών
μεταψρασθέντες παρά Μαξίμου Μαργοννίον επισκόπου Κυθή
ρων εις κοινήν ώφέλειαν, εν Ένετίησιν αχζ'. Βλ. γιά τόν συγγραφέα
Β.Ά. Μυστακίδης, Ό ιερός κλήρος κατά τόν ΪΣΤανώνα (Μάξιμος
Μαργούνιος), εν Αθήναις 1892. N.B. Τωμαδάκης, Κλείς τήςβνζα-

ντινής φιλολογίας, Ι, Αθήναι 1965, σ. 148,151. Σπ.Δ. Κοντογιάννης, Αγιολογικά κείμενα, μαρτύρια καί βίοι (εμφάνιση καί μορ
φή), Ό άγιος καί ό μάρτυρας, σ. 108 καί σημ. 36.
32. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος, εκ τών λόγων τοΰ οσίου καί
θεοφόρον πατρός ημών Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ. Μεταφρασθέν παρά 'Αγαπίου μονάχου τοϋ Κρητός μετά πάσης επιμελείας
καί πόθου πολλοϋ εκ τής τών 'Ελλήνων εις τήν κοινήν διάλεκτον,
Ένετίησιν αχμά.
33. Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος εκ τοϋ Μεταφραστοϋ.
Εις τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον. Μεταφρασθέν μέν παρά
'Αγαπίου μονάχου τοϋ Κρητός. Τυπωθέν δέ καί μετά πλείστης επι
μελείας διορθωθέν παρά Άκακίον ιερομόναχου Διακρούση τοϋ
εκ νήσου Κεφαλληνίας. Con Licenza de'superiori e Privilegio. Έτη άπό
Χρίστου ,αχξδ', εν Ένετίησιν, Παρά Ανδρέα τω Ίουλιανώ. Γιά τόν
Αγάπιο Λάνδο βλ. Στ. Μπαϊρακτάρης, Αγάπιος Λάνδος ό Κρής,
Αθήναι 1970. Έ . Κακουλίδου-Πάνου, Συμβολή στή μελέτη τοϋ
έργου τοΰ Αγαπίου Λάνδου, Συμβολές. Νεοελληνικά Μελετήμα
τα ("Ερευνες στή νέα ελληνική φιλολογία 4), 'Ιωάννινα 1982, σ.
143-147. Δ. Κωστονλα, Αγάπιος Λάνδος ό Κρής. Συμβολή στή με
λέτη τοϋ έργον τον ("Ερευνες στή νέα ελληνική φιλολογία 6), 'Ιω
άννινα 1983.
34. Νέον Μαρτνρολόγιον, ήτοι μαρτύρια τών νεοφανών Μαρτύ
ρων, τών μετά τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφό
ρους καιρούς, καί τόπους μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα εκ δια
φόρων συγγραφέων καί μετ' επιμελείας οτι πλείστης διορθωθέντα, εν οϊς καί ίκαναί άκολουθίαι προσετέθησαν παρά τοϋ οσίου
Νικοδήμον τοϋ Αγιορείτον, εν Ένετίησιν 1794. Πά τά προβλήμα
τα τής σύνθεσης, τής χρονολόγησης τής α' έκδοσης καί τής πατρό
τητας τοϋ έργου βλ. Β.Στ. Ψευτογκάς, Ίωνάς ό Καυσοκαλυβίτης.
Ό βίος καί τό έργο του, Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτον Σάρ-
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καί μετά τό θάνατο του τοΰ Συναξαριστοϋ, τό 181935.
Την ίδια χρονιά εκδόθηκε στη Βενετία τό Νέον Λειμωνάριον πού περιλαμβάνει καί βίους νεομαρτύρων των
άρχων του 19ου αιώνα 3 6 . Στην ϊδια κατεύθυνση ενίσχυ
σης της έμμονης στην 'Ορθοδοξία κινείται καί ή έκδοση
τό 1782 της συλλογής των πατερικών καί ασκητικών νηπτικών κειμένων, της Φάοκαλίας τών ιερών Νηπτικών37, από τόν αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Μακάριο Νο
ταρά (1731-1805) σέ συνεργασία με τόν άγιο Νικόδημο
τόν Αγιορείτη, καθώς καί τό ιεραποστολικό έργο μετα
ξύ τών ετών 1760-1779 τοΰ χαρισματικού ιεροκήρυκα
αγίου Κοσμά τού Αιτωλού (1714-1779)38.
Μέσα σέ αυτή τή θρησκευτική ατμόσφαιρα καί τήν
αγωνιώδη προσπάθεια της Εκκλησίας νά καταπολεμή
σει τόν εξισλαμισμό καί νά εμψυχώσει τους κατατρυχομένους χριστιανούς αποκαλύφθηκαν «κατά θαυμαστό
τρόπο» τά ιερά λείψανα παντελώς λησμονημένων μέχρι

τότε πρωτοχριστιανικών μαρτύρων καί στην περιοχή
τών Μεγάρων καί αναβίωσε ή λατρεία τους μετά άπό
λήθη πολλών αιώνων. Αρχικά ανακαλύφθηκε τό 1720 ή
τιμία κάρα τοΰ επισκόπου Αθηνών άγιου Ιεροθέου, μα
θητή τού αποστόλου Παύλου, κατά τήν παράδοση, καί
διδασκάλου τού άγιου Διονυσίου τού Αρεοπαγίτη 3 9 .
Κατόπιν, στή διάρκεια τού 18ου αιώνα βρέθηκαν τά ιε
ρά λείψανα τών εννέα άπό τους δέκα έπανεμφανισθέντες μάρτυρες τών Μεγάρων 4 0 . Ό λ ο ι τους, κατά τήν
παράδοση, ήταν στρατιωτικοί, εΐλκον τήν καταγωγή
άπό τις Σέρρες καί άθλησαν τά πρώτα χριστιανικά χρό
νια στή Μεγαρίδα 4 1 . Ώ ς χρόνος εύρεσης τών ιερών λει
ψάνων τών μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου,
Βασιλείου καί Δημητρίου αναφέρονται τά έτη 1798 καί
179942. Τούτο, σύμφωνα μέ τό συναξάριο, συνέβη αρχι
κά γιά τους τρεις πρώτους κατόπιν επανειλημμένων εμ
φανίσεων σέ παιδί μόλις εννέα ετών, τόν Πανούση, τόν

δέων Μαξίμου 1914-1986, Γενεύη 1989,5, σ. 399-427. Ό ϊδιος, Μαρτυρολόγια νεομαρτύρων (συγγραφείς, συλλογές καί εκδόσεις),
Νεομάρτνρες, 1988, σ. 98-100.
35. Συναξαριστής
τών δώδεκα μηνών τον ενιαυτοϋ πάλαι μεν
ελληνιστί συγγραφείς
υπό Μαυρικίου
διακόνου της
Μεγάλης
Εκκλησίας, νϋν δε δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ τον ελληνι
κού χειρογράφου
Συναξαριστού καίμεθ' δσης πλείστης επιμελεί
ας άνακαθαρθείς υπό τού ενμοναχοΐς ελαχίστου Νικόδημου Αγιορείτον. Τύποις ήδη λαμπροϊς εκδοθείς συνεργεία καί σπονδή Στεφάνον καί Νεοφύτου τών 'Αγιορειτών, εν Ένετίησιν, τυπ. Πάνου
Θεοδοσίου τοΰ έξ 'Ιωαννίνων, 1819. Τωμαδάκης, ο.π. (ύποσημ.
31), σ. 123 καί σημ. 1,148. Κοντογιάννης, ο.π. (ύποσημ. 31), σ. 108
καί σημ. 37.

the Turkish Conquest to the Greek War of Independence, Cambridge
1968,σ.157-158.
38. Kitromilid.es, ο.π. (ύποσημ. 21), σ. 92 καί σημ. 22. Π.Β. Πάσχος,
Κοσμάς ό Αιτωλός, 'Αθήναι 1985. Κρικώνης, Κληρικοί νεομάρτυρες, ο.π. (ύποσημ. 24), σ. 272-276.
39. Σ. Εύστρατιάδης, Αγιολόγιον
της 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας,
'Αθήνα 1995, σ. 212-213. Μ. Μπεναρδής, Ψήγματα
Μεγαρικών.
Μνθολογικά-ίστορικά,
Μέγαρα 1936, σ. 178-179.
40. "Εχει χρησιμοποιηθεί ό όρος «νεοφανής» μάρτυς σέ αντιδια
στολή τοΰ ορού «νεομάρτυς» καί εννοείται ό λησμονημένος μάρ
τυς τών πρωτοχριστιανικών χρόνων, της εποχής τών διωγμών,
πού δέν περιλαμβάνεται στά μαρτυρολόγια, λείψανα τού οποίου
άνευρέθησαν κατά θαυμαστό τρόπο τήν εποχή της τουρκοκρα
τίας καί αρχίζει νά αναβιώνει έτσι, μετά ά π ό μακραίωνη λήθη, καί
πάλι ή λατρεία του. Ό ορός δέν είναι απολύτως ορθός γιά τήν πε
ρίπτωση. Τόν ϊδιο δρο χρησιμοποιεί καί ό άγιος Νικόδημος ό
Αγιορείτης στην επεξήγηση τοΰ τίτλου τοΰ Νέον
Μαρτνρολογίου
(βλ. παραπάνω, ύποσημ. 34), εννοώντας τους μάρτυρες της επο
χής της τουρκοκρατίας. Μάλλον ορθότερη θά ήταν κάποια περι
φραστική έκφραση ή ή φράση «έπανεμφανιζόμενοι μάρτυρες».

36. Νέον Λειμονάριον, περιέχον Μαρτύρια παλαιά καί νέα καί Βί
ους οσίων, άτινα έπισυλλέχθηκαν
παρά τον άοιδίμον Μητροπολίτον Άγίον Κορίνθου κνρίον Μακαρίον Νοταρά. Οις προσετέθη
σαν καί τά τον Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου
Συναξάρια, μεταφρασθέντα παρά τού σοφιολογιωτάτου
Διδασκάλου κυρίου Αθανασίον τον Πάριου. Προς τούτοις καί άσματικαί Ακολονθίαι εις
διαφόρονς νεομάρτυρας,
φιλοπονηθεϊσαι παρά τού πανοσιολογιωτάτου κυρίου Νικηφόρου τού Χίου. Νϋν πρώτον τύποις λαμπροϊς εκδοθέν διά φιλότιμου δαπάνης τών τιμιωτάτων
φιλοχρίστων συνδρομητών τών εν τω τέλει της βίβλου όνομαστί
καταγρα
φέντων, εις κοινήν απάντων τών ορθοδόξων ώφέλειαν, εν Ένετίη
σιν 1819. Ήλιου, ο.π. (ύποσημ. 23), σ. 271 σημ. 14. Ψευτογκας,
Μαρτυρολόγια Νεομαρτύρων, ο.π. (ύποσημ. 34), σ. 100-101.
37. Φιλοκαλία τών ιερών Νηπτικών συνερανισθεϊσα
παρά τών
άγιων καί θεοφόρων πατέρων ημών, εν η διά της κατά τήν Πράξιν
καί Θεωρίαν Ηθικής Φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται,
φωτίζεται
καί τελειούται. Επιμέλεια μέν δτι πλείστη διορθωθεϊσα, νϋν δέ
πρώτον τύποις εκδοθείσα διά δαπάνης τού τιμιωτάτου καί θεοσεβεστάτου κυρίου Ιωάννου Μαυροκορδάτου
εις κοινήν τών 'Ορ
θοδόξων ώφέλειαν, Ένετίησιν 1782. St. Runciman, The Great Church
in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of

41. Πότε ακριβώς παραμένει άβέβαιον. Ή διατυπωθείσα άποψη
δτι αυτό συνέβη επί αύτοκράτορος 'Ιουλιανού τοΰ Παραβάτου
(361-363) είναι επιπόλαιη (Δ. Μουρτζοΰκος, Άσματική
ακολου
θία καί παρακλητικός
κανών. Ιστορικόν
της άνενρέσεως
τών
αγίων λειψάνων καί θαύματα τών εν Μεγάροις άθλησάντων
νεο
φανών μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέον, 'Ιακώβου,
Δημητρίου,
Βασιλείου, Σαράντη, Μέγαρα 1991, σ. 45-47).
42. Κ.Χ. Δουκάκης, 'Ακολουθία πληρέστατη, βίος καί θαύματα
τών εν Μεγάροις άνενρεθέντων
αγίων μαρτύρων Σεραφείμ, Δω
ροθέον, 'Ιακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου καί Σαράντη
νεωστίτυπωθεΐσα καί έρανισθεΐσα εκ χειρογράφων
επιμελείς.
Κωνσταντί
νου Χρ. Δουκάκη τού εκ Καλαμών της Πελοποννήσου,
προσκυνητοϋ. Ύπό Αθανασίου Ί. Παπασιόέρη
Μεγαρέως εκδίδεται φι
λοτιμώ κοινή δαπάνη, εν 'Αθήναις 1896, ο. 22-28. Μπεναρδής, ο.π.

87

ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΛΕΣ

μετέπειτα ιερέα Παΐσιο, καί έ'να χρόνο μετά, στό ϊδιο
πρόσωπο, γιά τους υπόλοιπους δύο.
Είκοσι χρόνια αργότερα, τό 1819, ό 'ίδιος νεανίας, πάλιν
κατόπιν οράματος, άνευρε μέσα σέ χείμαρρο, στά βό
ρεια των Μεγάρων, καί τά λείψανα του αγίου Σαράντη,
τά όποια μετακομίστηκαν στά Μέγαρα καί εναποτέθη
καν μαζί μέ των υπολοίπων πέντε μαρτύρων. Οι μάρτυ
ρες ονομάστηκαν από τό επίθετο της οικογένειας, σέ
οίκημα της οποίας φυλάσσονταν αρχικά τά Ιερά λείψα
43
να τους, «'Άγιοι των Μπεκιώτιδων» . Ή μνήμη καί των
έ'ξι μαζί τελείται τη 16η Αυγούστου, ημέρα εύρεσης των
λειψάνων των τριών πρώτων. Πολύ αργότερα, τό 1889,
κτίστηκε τελικά ο σημερινός τρουλαΐος ναός των
Άγιων Έ ξ ι Μαρτύρων.
Γιά τους υπόλοιπους τέσσερις μάρτυρες -Αδριανό, Πο
λύευκτο, Πλάτωνα καί Γεώργιο- μιά σύντομη διήγηση
γιά τήν ανεύρεση τών λειψάνων τους, ή οποία τυπώθη
κε στις δύο τελευταίες σελίδες μιας ακολουθίας γιά τήν
εορτή τους, της 1ης Φεβρουαρίου, αναφέρει οτι βρέθη
καν «πιθανόν μεταξύ τοΰ 1700-1770». Ό Μ. Αεβέντης
προσδιορίζει ως έτος εύρεσης τό 1754, σύμφωνα μέ τήν
προφορική παράδοση πού κατέγραψε ό μεγαρίτης
ιερέας Γεώργιος Δρίτσας (20ός αι.). Τοΰτο συνέβη κατά
τήν έκσκαφήν θεμελίων γιά τήν ανέγερση οικοδομής σέ
ιδιόκτητο οικόπεδο από κάποιον μεγαρίτη ιερέα ονό
ματι 'Ιωάννη Οικονόμου στή θέση πού βρίσκεται σήμε
ρα ό ναός τών Άγιων Τεσσάρων Μαρτύρων. Καθώς
έσκαβαν, έ'νας εργάτης ένιωσε έντονη θερμότητα νά
εξέρχεται άπό τό έδαφος. Πίστεψε τότε οτι υπάρχει
κρυμμένος θησαυρός. Συνεννοήθηκε μέ τους υπολοί
πους καί ήλθαν τή νύχτα κρυφά νά ψάξουν. Βρέθηκαν
τότε κάτω άπό ενεπίγραφη πλάκα μέ τά ονόματα τους,
τήν οποία έσπασαν, τά λείψανα τών τεσσάρων άγιων.
Τά λείψανα περισυνελέγησαν άπό τους εργάτες καί φυ
γαδεύτηκαν στην Πελοπόννησο, εκτός ελάχιστων ύπο-

λειμμάτων πού φυλάσσονται σήμερα σέ ασημένια λει
ψανοθήκη τοΰ 1900 ή 1902.
Οι τέσσερις τελευταίοι άγιοι έλαβαν άπό τους ντόπιους
τήν προσωνυμία «'Άγιοι τών 'Κονομαίων», άπό τό επί
θετο της οικογενείας, στό οικόπεδο της οποίας βρέθη
καν καί ή οποία προσπάθησε νά τους αναδείξει. Ό Οι
κονόμου μετέβη τό 1760, πάντα κατά τήν παράδοση,
στό Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλε
ως προκειμένου νά ταυτίσει τους μάρτυρες. Έκεΐ τόν
πληροφόρησαν, μετά άπό έρευνα σέ μαρτυρολόγια τοΰ
Πατριαρχείου, οτι οι μάρτυρες κατάγονταν άπό τις
Σέρρες της Μακεδονίας καί μαρτύρησαν τά πρωτοχρι
44
στιανικά χρόνια στά Μέγαρα . Τό 1907 κτίστηκε στό
σημείο εύρεσης τών ιερών λειψάνων μικρός ναός προς
τιμήν τών Άγιων Τεσσάρων Μαρτύρων, ό όποιος εγκαι
νιάστηκε άπό τόν μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο τό
1909. 'Εσφαλμένα ό ναός επικράτησε νά αποκαλείται
αργότερα «τών Άγιων Αναργύρων» άπό μία εικόνα
πού υπήρχε στην εκκλησία καί, όπως ήταν φυσικό, εξ
αίτιας τοΰ ιαματικού χαρακτήρα τών άγιων θά έτιμάτο
ιδιαίτερα 45 .

(ύποσημ. 39), σ. 178. Λεβέντης, ο.π. (ύποσημ. 18), σ. 13. Μουρτζοΰκος, ο.π. (ύποσημ. 41), σ. 49 κ.έ. Στά παλαιά συναξάρια δεν
αναφέρονται άλλα μόνον άπό τόν Σωφρόνιο Εύστρατιάδη (18721947) στό Άγιολόγιον της Όρθοοόξον Εκκλησίας, 'Αθήναι 1961,
σ. 313. (Τό κείμενον τοΰ Αγιολογίου ήταν έτοιμο γιά εκτύπωση
άπό τό 1935). Βλ. τό συναξάρι καί στό: Ό Μέγας Συναξαριστής
της Όρθοοόξον Εκκλησίας (έκόίοεται άναλώμασι καί επιμέλεια
υπό του επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή), 'Αθήναι 19995, 6,
σ. 283-292.
43. Ή πληροφορία οφείλεται στον πανοσιολογιώτατο ηγούμενο
της Ιεράς μονής της Άγιας Παρασκευής Μαζίου κκ. Χρυσόστομο.
44. 'Ακολουθία τών 'Αγίων Μαρτύρων τών εν Μεγάροις άθλησά-

ντων: Αδριανού, Πολύευκτου, Πλάτωνος καί Γεωργίου έορταζόντων τη 1η Φεβρουαρίου, χ.τ., χ.χρ., σ. 22-23. Λεβέντης, ο.π. (ύπο
σημ. 18), σ. 14.
45. Πά τή μεγάλη πάντα έξαρση της λατρείας τών ιαματικών
αγίων βλ. Μ. Peraymond, Linee di diffusione del culto dei Santi
Anargiri attraverso le testimonianze monumentali ed epigrafiche del
VI secolo, Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Split-Porec, Πόλις τοΰ Βατικανού 1998, Π, σ. 674-686. Η. Skrobucha, Kosmas und Damian, Recklinghausen 1965. A. Effenberger,
Das Mosaik aus der Kirche San Michele inAfricisco zu Ravenna, Βερολί
νο 1989, σ. 64-65.
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Τά παραπάνω, όπως ή κλοπή τών λειψάνων, ή προσπά
θεια ταύτισης τους, ή προσωνυμία μέ τό επίθετο τοΰ
εύρέτη, ή ιδιαίτερα μεγάλη αργοπορία οικοδόμησης
ναοΰ καί τό ότι αυτός έγινε γνωστός όχι μέ τό όνομα
τών αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, άλλα μέ τό όνομα τών
δημοφιλών πάντα ιαματικών άγιων Αναργύρων, δεί
χνουν οτι ή πλειοψηφία τών κατοίκων τών Μεγάρων
έδειξε αρκετή δυσπιστία γιά τήν αποδοχή τών νέων
άγιων. Τοΰτο οφείλεται κυρίως στό γεγονός οτι προ
βλήθηκαν άπό μία οικογένεια, σέ κτίσμα της οποίας φυ
λάσσονταν τά ελάχιστα λείψανα τών άγιων, καί πού,
όπως διαφαίνεται άπό τις αφηγήσεις, απέβλεπε στον
προσπορισμό οφελών άπό τήν ανάδειξη τών επανεμφανισθέντων μαρτύρων.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΆΡΩΝ

Οί ιερές αυτές παραδόσεις γιά τους έπανεμφανισθέντες μάρτυρες των Μεγάρων έχουν οιανδήποτε σχέση
μέ τό ιστορικό παρελθόν της περιοχής; Σχέση πού νά
προδίδει τήν παρουσία τους εδώ στή διάρκεια των πρώ
των χριστιανικών αιώνων καί νά επαληθεύει τήν παρά
δοση πού διασώθηκε στά συναξάρια τους; Κάτι τέτοιο
πράγματι φαίνεται νά συμβαίνει καί νά επαληθεύει τήν
άποψη οτι πίσω άπό τους μύθους καί τις παραδόσεις
λανθάνει συχνά κάποιο ιστορικό γεγονός αποδεικνύο
ντας έ'τσι αδικαιολόγητη τή δυσπιστία τών παλαιότε
ρων κατοίκων τών Μεγάρων.
Μέσα στην πόλη τών Μεγάρων έχουν επισημανθεί δύο
σημαντικοί παλαιοχριστιανικοί χώροι, οί όποιοι μπο
ρούν μέ βάση τά ελάχιστα εναπομείναντα κατάλοιπα
νά αναχθούν στή σημαντικότερη περίοδο ιδιαίτερης
ακμής τής χριστιανικής τέχνης στον ελλαδικό χώρο κα
τά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, στά μέσα τού 5ουμέσα τού 6ου αιώνα. Τούτο ενισχύει τήν άποψη οτι ήδη
άπό τήν εποχή αυτή, πού εΐναι ιδιαίτερα διαδεδομένη
ή απόδοση τιμής στά ιερά λείψανα τών μαρτύρων τής
χριστιανικής πίστεως, υπήρχαν έδώ δύο ναοί-μαρτύρια, στά οποία έναπόκειντο λείψανα τών εννέα έκ τών
δέκα μαρτύρων τών Μεγάρων, μιά καί τό μαρτύριο τού
δέκατου μάρτυρα, τού άγιου Σαράντη, βρισκόταν εκτός
τής πόλεως 46 .

Είκ. 1. Μέγαρα. Ναός τών Άγιων "Εξι Μαρτύρων. Ή είσοδος
τον κιβωτιόσχημου τάφου εντός τοϋ ναοϋ.

Ό ένας ναός-μαρτύριο βρισκόταν πιθανότατα στή θέ
ση όπου σήμερα υψώνεται ο νεότερος τρουλαΐος ναός
τών Άγιων Έ ξ ι Μαρτύρων καί θά περιέκλειε τόν τάφο
πού βρίσκεται μέσα στό σημερινό ναό, παρά τή βορειο
δυτική γωνία, καί είναι προσιτός μέ στενή κλίμακα. "Εχει
μήκος 1,10, πλάτος 0,65 καί ϋψος επάνω άπό τήν έπίχωση 1 μ. (Εικ. 1). Πρόκειται γιά κιβωτιόσχημο τάφο
σκαμμένο πιθανώς στό κατώτερο, γεμάτο έπίχωση σή
μερα, τμήμα του στό μαλακό βράχο. Τό ανώτερο τμήμα
του είναι κτισμένο μέ άργολιθοδομή καί αρκετά βήσσαλα σέ ύψος 1 μ. περίπου καί καλύπτεται μέ εγκάρσια το
ποθετημένους κορμούς δένδρων. Πρόκειται γιά νεότε
ρη διαμόρφωση. Στή νότια πλευρά ανοίγεται μικρό τε
τράπλευρο άνοιγμα. Εντός τού τάφου αυτού βρέθηκαν
τά λείψανα τών άγιων Βασιλείου καί Δημητρίου. Μάλ
λον πρόκειται, στό κατώτερο τμήμα του, γιά αρχαίο τά-

φο 4 7 , ο όποιος χρησιμοποιήθηκε άπό τους χριστιανούς
γιά τήν εναπόθεση τών λειψάνων τών αγίων.
Ό άλλος τάφος, εντός τού οποίου βρέθηκαν λείψανα
τών υπόλοιπων τριών μαρτύρων, 'Ιακώβου, Σεραφείμ
καί Δωροθέου, τό σημαντικότερο τών οποίων είναι ή
κάρα τού άγιου Ιακώβου πού φυλάσσεται σήμερα στό
μητροπολιτικό ναό τών Μεγάρων τής Κοιμήσεως τής
Θεοτόκου 4 8 , βρίσκεται εξω άπό τό σημερινό ναό τών
'Αγίων Έ ξ ι , παρά τή νοτιοδυτική γωνία, καί επάνω του
έχει κτιστεί μικρό προσκυνητάρι. Καί αυτός ό τάφος
είναι προσιτός μέ κλίμακα, είναι περισσότερο ευρύχω
ρος άπό τόν προηγούμενο (2,35x0,90 μ.) καί έ'χει ύψος
1,75 μ. Είναι κτισμένος ολόκληρος μέ άργολιθοδομή,
όπως καί τό ανώτερο τμήμα τού πρώτου, άφθονο άσβεστοκονίαμα καί αρκετά βήσσαλα. Είχε πριν άπό τήν τε
λευταία αυθαίρετη διαμόρφωση τετράπλευρο άνοιγμα
μέ εντόνως επικλινές προς τό εσωτερικό κατώφλι καί
στεγαζόταν, όπως καί ό προηγούμενος, μέ εγκάρσια το
ποθετημένους κορμούς δένδρων (σήμερα έχουν καλυ
φθεί μέ άσβεστοκονίαμα). Πρόκειται γιά συνηθισμένο
τρόπο στέγασης στά παραδοσιακά νεότερα, μικρά κτί-

46. Λεβέντης, ο.π. (ύποσημ. 18), σ. 13.
47. 'Ανάλογοι αρχαίοι τάφοι έχουν ανασκαφεί κατά καιρούς πολ
λοί στά Μέγαρα. Πρβλ. Β. Βασιλόπουλος, ΑΔ 36 (1981), Χρονικά,
σ. 28,33,34-35.
48. Μπεναρδής, ο.π. (ύποσημ. 39), σ. 178-179. Π. Έπιτροπάκης,

Δύο κεφαλόσχημες λειψανοθήκες άπό τήν περιοχή τών Μεγά
ρων, Μέγαρα. Παράδοση, ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη. 'Επιστη
μονική ημερίδα, περιλήψεις, Μέγαρα 1998, σ. 11-13. Τό χειμώνα
του 1998 στίς εργασίες καθαρισμοί) τοϋ χώρου βρέθηκαν μερικά
ακόμα λείψανα.
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ώς «σήμα» τοΰ τάφου, όταν βρέθηκαν τά λείψανα. Ό
κίονας περιεβλήθη αργότερα μαζί μέ τόν τάφο άπό τοί
χο γιά περισσότερη προστασία καί ανάδειξη τοΰ χώρου.
Οι διαμορφώσεις αυτές καί στους δύο τάφους θά έγι
ναν ϊσως, όταν κτιζόταν ό σημερινός ναός.
Τήν ύπαρξη παλαιοχριστιανικοί) μνημείου στό σημείο
αυτό, εκτός τών παραδόσεων, προδίδει καί ή παρουσία
μερικών γλυπτών πού έχουν ενσωματωθεί στό σημερι
νό ναό. Τά γλυπτά αυτά μπορεί βέβαια, όπως συμβαίνει
συχνά, νά έχουν περισυλλέγει άπό άλλα σημεία, ή ομοιο
γένεια όμως πού παρατηρείται στις επιμέρους ομάδες
τών γλυπτών αυτών μας επιτρέπει νά δεχθούμε οτι προ
έρχονταν άπό τό ϊδιο παλαιοχριστιανικό μνημείο, πού,
σέ συνδυασμό καί μέ τους άλλους παράγοντες, βρισκό
ταν στό σημείο αυτό. Δυστυχώς όμως, προς τό παρόν
είναι δύσκολη ή συστηματικότερη μελέτη τους, γιατί
έχουν επικαλυφθεί μέ αλλεπάλληλα στρώματα συνθε
τικών επιχρισμάτων. Πρόκειται γιά τους οκτώ ϊδιων
διαστάσεων άρράβδωτους κίονες, τών οποίων οι πα
λαιοχριστιανικές μαρμάρινες αττικές ιωνικές βάσεις μέ
τήν πλίνθο έχουν χρησιμοποιηθεί τώρα ώς κιονόκρανα
(Εικ. 3). Άπό αυτές οι τέσσερις έχουν δύο σπείρες καί
μεταξύ τους σκοτία καί οι υπόλοιπες τέσσερις μία σπεί
ρα τομής τετάρτου κύκλου επάνω στην πλίνθο, σκοτία
καί απλή ταινία. Βάσεις τοΰ τύπου αυτού χρησιμοποι
ούνται κυρίως στό δεύτερο μισό τού 5ου καί τό πρώτο
μισό τοΰ 6ου αιώνα 5 0 .

Είκ. 2. Μέγαρα. Ναός τών 'Αγίων "Εξι Μαρτύρων. Το εσωτε
ρικό τον τάφου με τόν κίονα.

σματα της περιοχής 49 . Κοντά στη βόρεια στενή πλευρά
υψώνεται λεπτός άρράβδωτος κίονας (ΰψ. 1,97, διαμ.
επάνω 0,19 μ.) άπό γκρίζο μάρμαρο με απόφυση άπό
σπείρα καί ταινία στό επάνω μέρος (Είκ. 2). Ό κίονας
είναι πιθανώς χριστιανικός. 'Ανήκε ίσως αρχικά σε κιβώριο ή μικρό προστώο καί μάλλον τοποθετήθηκε έκεΐ

Ώ ς βάση τής πλάκας τής άγιας Τράπεζας τού ναού έχει
χρησιμοποιηθεί τό κατώτερο τμήμα άρράβδωτου κίονα
(ΰψ. 0,61, διάμ. 0,32 καί 0,34 μ.) μέ ταινιωτή απόθεση
(ΰψ. 0,08 μ.) 51 στό επάνω άκρο σήμερα. Ε π ά ν ω στον
κίονα έχει εναποτεθεί απλό ιωνικό κιονόκρανο μέ επί
πεδο λοξότμητο άβακα (μήκ. 0,57, πλ. 0,38, ΰψ. 0,18 μ.).
Στις δύο προσόψεις κοσμείται μέ κανονικά συστρεφόμενες έλικες μέ ελαφρά βαθυνόμενες αυλακώσεις (Είκ.
4). Ό μεταξύ τών ελίκων έχίνος κοσμείται μέ τρία ωά,
μεταξύ τών όποιων παρεμβάλλονται λόγχες. Άπό τά
ώά μόνον τό μεσαίο είναι ολόκληρο, τά υπόλοιπα δύο
καλύφθηκαν κατά τό μεγαλύτερο τμήμα τους άπό

49. Πρβλ. Θ. Μώλου, Λαογραφία των Μεγάρων, Μέγαρα 1993,
163. Σωτηρίου, ο.π. (ύποσημ. 14), πίν. 13γ, 23α, β, δ, 34, 35. Θ.Χ.
είκ. 34,59.
Άλιπράντης, ΉΈκατονταπνλιανή τής Πάρον, Πάρος 1996, είκ. 9,
50. Πρβλ. Ά.Κ. 'Ορλάνδος, Ή ξνλόστεγος παλαιοχριστιανική βα
30, πίν. 6. Αίκ. Καλαντζη-Σμπυράκη, Περίστυλο αίθριο στην πόλη
σιλική της μεσογειακής λεκάνης, 'Αθήναι 1952, σ. 268-269. J.
τοΰ Βόλου, ΔΧΑΕΙΣΤ' (1992), σ. 108, είκ. 7.
Kramer, Attische Säulenbasen des 5. und 6. Jahrhunderts n.Chr. und
51. Πρβλ. 'Ορλάνδος, ο.π. (ύποσημ. 50), σ. 274. Σωτηρίου, Αϊ χρι
ihre Rohform, BJb 170 (1970), o. 271-278. Γ. Σωτηρίου, Αι χριστιανι στιανικοί Θήβαι, ο.π., είκ. 22, 79, 163, 165, 167, 168. Καλαντζηκοί Θήβαι της Θεσσαλίας, ΑΕ 1929, είκ. 15,22-23, 28, 36, 79,108, Σμπυράκη, ο.π., σ. 108, είκ. 9.
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Είκ. 3. Μέγαρα. Ναός των 'Αγίων "Εξι Μαρτύρων. Τό εσωτερικό προς Α. με τους κίονες σε οεντερη χρήση.

άμελώς σχεδιασμένα τρίφυλλα στις άκρες. Ό διάκο
σμος του εχίνου μοιάζει με τόν έχίνο δύο κιονόκρανων
άπό την 'Αθήνα, πού χρονολογούνται στό τρίτο τέταρ
το τού 5ου αιώνα 3 2 . Στην ϊδια εποχή μπορεί νά χρονο
λογηθεί και τό μεγαρικό χριστιανικό κιονόκρανο.
Δύο άμφικιονίσκοι παραθύρου μέ τά αντίστοιχα επιμή
κη επιθήματα τους χωρίζουν τά δίλοβα παράθυρα στην
αψίδα και στό βόρειο τοίχο. Ή στενή πλευρά τού επιθή
ματος της αψίδας κοσμείται στά άκρα μέ δύο λογχοειδή
φύλλα, τά όποια πλαισιώνουν μετάλλιο πού εγκλείει

ισοσκελή σταυρό, ή επάνω κεραία τού οποίου έχει τή
μορφή εκφυλισμένου δεξιόστροφου ρό (Εικ. 5), δηλα
δή αρκετά απλοποιημένο χριστόγραμμα 53 . Παρόμοιο
μετάλλιο μέ χριστόγραμμα βρίσκουμε σέ επίθημα τού
δεύτερου μισού τού 5ου αιώνα άπό τή Θήβα 5 4 , καθώς
καί στό έπίκρανο παραστάδας άπό τή βασιλική τού
Κληματίου στην 'Αθήνα (μέσα 5ου αι.), όπου δμως, λό
γω της μεγαλύτερης διατιθέμενης γιά διακόσμηση επι
φάνειας, παρεμβάλλονται μεταξύ τού κεντρικού μεταλ
λίου καί των λογχοειδών φύλλων δύο βλαστοί μέ κρι-

52. V. Verni, Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à l'époque pa-89-91, αριθ. 17-18, πίν. 6-7), όπως καί τό απλό ιωνικό άπό τή Νέα
léochrétienne, Παρίσι 1989, σ. 83-84, αριθ. 1-2, πίν. 1. Πρβλ. καί τά 'Αγχίαλο (Σωτηρίου, Φθιώτιδες Θήβες, ο.π., σ. 133, είκ. 181).
53. Πρβλ. 'Ορλάνδος, Ή ξνλόστεγος βασιλική, σ. 317.
κιονόκρανα μέ επίθημα, τοΰ τέλους τοΰ 4ου αιώνα, άπό τή Σκρι54. Verni, ο.π., σ. 88, αριθ. 13, πίν. 4.
ποΰ που βρίσκονται πλησιέστερα στά ρωμαϊκά πρότυπα (ο.π., σ.
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Εικ. 4. Μέγαρα. Ναός των Αγίων "Εξι Μαρτύρων. Τμήμα
κίονα μέ ιωνικό κιονόκρανο (γ τέταρτο 5ου al), ώςβάση της
αγίας Τράπεζας.

Εικ. 5. Μέγαρα. Ναός των Αγίων "Εξι Μαρτύρων. Ό άμφικιονίσκος μέ τό επίθημα ατό παράθυρο της αψίδας τοϋ
Ίεροϋ (β'μισό 5ου αι.).

νάνθεμα 55 . 'Ανάλογος είναι ό διάκοσμος ομοίων επιθη
μάτων άμφικιονίσκων πού βρίσκονται εντοιχισμένα
στό επάνω μεσαίο τμήμα τοϋ νότιου καί τοϋ δυτικού
τοίχου. Τό ϊδιο συνέβαινε καί στό επίθημα τοϋ δίλοβου
παραθύρου στό βόρειο τοίχο, οπού διακρίνεται μόνον
ενα λογχοειδές φύλλο. Ό λιτός αυτός διάκοσμος φαίνε
ται νά συνηθίζεται την παλαιοχριστιανική εποχή σε
ανάλογα γλυπτά της κεντρικής Ελλάδας.

Στον κοντινό μητροπολιτικό ναό τής Κοιμήσεως της
Θεοτόκου 5 6 έχει χρησιμοποιηθεί ώς βάση τοϋ ξύλινου
σταυρού μέ τόν Εσταυρωμένο, πού στέκεται πίσω από
τήν αγία Τράπεζα, κολουροπυραμιδοειδές τεκτονικό
κιονόκρανο (διαστ. 0,36x0,36, υψ. 0,29 μ.). Κοσμείται
μέ πέντε επάλληλες ταινίες άπό τεθλασμένες γραμμές
εκτελεσμένες μέ βαθιά διάτρητη τεχνική (Εικ. 6 καί 7).
Στή μία πλευρά υπάρχει μετάλλιο μέ τό μονόγραμμα Γε-

55. Πάλλας, ο.π. (ύποσημ. 17), σ. 23, εικ. 3. Πρβλ. τά ανάλογα θέμα
τα σέ επιθήματα άπό τή βασιλική τής Βραυρώνας (5ος αί.) (Ευ.
Στίκας, Ανασκαφή βασιλικής Βραυρώνος, ΠΑΕ 1951, σ. 66, εικ.
21-22) καί τά εντοιχισμένα στον "Άγιο 'Αθανάσιο Παιανίας, τοΰ
6ου αιώνα (Δ.Ί. Πάλλας, Ή παλαιοχριστιανική νοτιοανατολική
Αττική, Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
1985, Καλύβια 1989, σ. 57-58, είκ. 15-16, καθώς καί τρία πού άπόκεινται στην αυλή τοϋ Βυζαντινοί Μουσείου Αθηνών, γεγονός

πού δείχνει οτι τό θέμα ήταν συνηθισμένο στην περιοχή τής
Αττικής κατά τόν 5ο αίώνα.
56. Κάτω άπό τόν πρόναο τής εκκλησίας έχει ανασκαφεί τοίχος
άπό Β. προς Ν. μέ spolia άπό αρχαίο μνημείο (ιδιαίτερα μεγάλοι
δόμοι, ένας έκ τών όποιων, στό νότιο άκρο, φέρει πολύστιχη ελλη
νική επιγραφή). Αβέβαιο αν σχετίζεται μέ τόν υποτιθέμενο πα
λαιοχριστιανικό ναό.
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Είκ. 6-7. Μέγαρα. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
(α μισό 6ον al).

ώργιος. Στή σπείρα της βάσης τοποθετούνται συμμετρι
κά τέσσερα ελλειψοειδή φύλλα, πού τό καθένα πλαισιώ
νεται άπό τριάδες μικρών λογχοειδών φύλλων δια
τεταγμένων σέ σχήμα ψαροκόκαλου 5 7 . Τό κιονόκρανο
μπορεί νά χρονολογηθεί στό πρώτο μισό του 6ου αιώνα
καί προέρχεται, δπως παραδίδεται, άπό την περιοχή του
ναοΰ τών Αγίων "Εξι Μαρτύρων 5 8 . Όμοιο, θραυσμένο
στό κάτω τμήμα κιονόκρανο έχει εντοιχιστεί στον έξωνάρθηκα του ναοΰ τής Καπνικαρέας στην Αθήνα 5 9 .

ες τεκτονικό κιονόκρανο, εμπρόσθια καί οπίσθια όψη

Από τήν Κωνσταντινούπολη είναι γνωστά δύο ακόμα
παραδείγματα 6 0 . Όμοιος διάκοσμος στή σπείρα τής βά
σης άπαντα σέ τεκτονικά πτυχωτά κιονόκρανα του
πρώτου μισοΰ του 6ου αιώνα στον Αγιο Μάρκο τής Βε
νετίας, σέ δεύτερη χρήση 61 , καί στό Αρχαιολογικό Μου
σείο τής Νίκαιας στή Βιθυνία τής Μικράς Ασίας 6 2 .
Ό λ α όμως τά ανωτέρω, πού υπαινίσσονται τήν ύπαρξη
στό σημείο αυτό παλαιοχριστιανικής βασιλικής του προ
χωρημένου 5ου ή του πρώιμου 6ου αιώνα, αποτελούν

57. 'Ορλάνδος, Ή ξνλόστεγος βασιλική, ο. 329, είκ. 287.
60. G. Mendel, Musées impériaux ottomans. Catalogue des sculptures
58. Υποστηρίζεται καί ή άποψη άπό άλλους ότι τό κιονόκρανο
grecques, romaines et byzantines, Κωνσταντινούπολη 1914,2, αριθ. 552.
προέρχεται άπό τό ναό τών Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων καί οτι
Ο. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische
εκεί βρέθηκε μικρό θραύσμα με όμοιο διάκοσμο, τό όποιο δεν πεBildwerke, Βερολίνο 1909,1, αριθ. 57. Kautzsch, ό.π., σ. 198.
ρισυνελέγη. Μέ τέτοια περιφρονητική αντιμετώπιση τών αρχαιο
61. 'Ορλάνδος, ο.π. (ύποσημ. 57), σ. 336, είκ. 294.
λογικών καταλοίπων καί τις συνεχιζόμενες αλλοιώσεις τών ελάχι
62. A.G. Guidobaldi, Reimpiego di marmi bizantini a Torcello, Milion 3
στων εναπομεινάντων (παραμόρφωση του χώρου γύρω άπό τά
(1995), σ. 606, είκ. 21. Πρβλ. τό πτυχωτό κιονόκρανο άπό τόν "Αγιο
κατάλοιπα της αψίδας στό ναό τών Άγιων Τεσσάρων Μαρτύρων,
Βιτάλιο στή Ραβέννα,του δεύτερου τετάρτου του 6ου α'ιώνα (ο.π.,
αυθαίρετες επισκευές τάφων καί επικαλύψεις γλυπτών στον άλλο
σ. 334, ε'ικ. 292), τά λεβητοειδή άπό τήν Άττάλεια, του 6ου αιώνα,
ναό) δέν μπορεί νά αποκατασταθεί ή πραγματική ιστορία τών
όπου δέν παρεμβάλλονται τέσσερα φύλλα στό ψαροκόκαλο (G.
μνημείων.
Grassi, Scultura architettonica e spolia marmoree della Panaghia di
59. Μ. Chatzidakis, Das byzantinische Athen, 'Αθήνα, χ.χρ., είκ. 27. R. Antalya nel quardo della produzione artistica dell'Asia Minore meri
dionale in epoca paleobizantina, Milion 2 (1990), σ. 80, πίν. XXXI.23,
Kautzsch, Kapitelstudien. Beiträge zu einer Geschichte des spätantiken
XXXII.25,27, καί τά πτυχωτά άπό τήν Κωνσταντινούπολη (Gui
Kapitells im Osten vom vierten bis ins siebente Jahrhundert, Βερολίνοdobaldi, ό.π., σ. 606,609, είκ. 19,33).
Λειψία 1936, σ. 198.
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άπλες μεν, αρκετά δμως ισχυρές ενδείξεις, πού γιά νά
επιβεβαιωθούν χρειάζεται περαιτέρω ανασκαφική διε
ρεύνηση τοϋ χώρου γύρω άπό τό ναό των Αγίων Έ ξ ι
Μαρτύρων.
Σημαντικότερα καί ασφαλέστερα είναι τά δεδομένα γιά
την ύπαρξη παλαιοχριστιανικού ναού, πιθανότατα μιας
ιδιαίτερα μεγάλης πεντάκλιτης βασιλικής μέ διάφορα
προσκτίσματα 63 , ή οποία κατελάμβανε μεγάλη έκταση
δυτικά άπό τό νεόδμητο ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρ
τύρων, ό όποιος αντικατέστησε τό 1997-1998 παλαιό
τερο ναό τού 1907. Στό δυτικό τμήμα τού ναού αυτού
αποκαλύφθηκαν στή διάρκεια των τελευταίων εκσκα
φών γιά τη θεμελίωση τού νέου ναού κατάλοιπα ημικυ
κλικής αψίδας, τό νότιο τμήμα τής οποίας σώζεται σέ

ϋψος 2 μ. περίπου (Είκ. 8). Είναι κτισμένη άπό άργολιθοδομή καί άφθονο άσβεστοκονίαμα. Σέ μικρή από
σταση δυτικά τής αψίδας διακρίνεται τοίχος άπό Β.
προς Ν., πού σήμερα δυστυχώς καλύφθηκε άπό τή νέα
οικοδομή. Οικοδομικά κατάλοιπα μέ ανάλογη τοιχο
ποιία έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς πολλά καί στά
64
οικόπεδα δυτικά τοϋ ναού .
Μέ βάση τά λίγα σημαντικά σπαράγματα άπό ψηφιδω
τό δάπεδο πού βρέθηκαν, τό μνημείο αυτό μπορεί νά
χρονολογηθεί στά μέσα ή στό δεύτερο μισό τού 5ου αι
65
ώνα . Τά κατάλοιπα τοϋ ψηφιδωτού αποκαλύφθηκαν
στην πάροδο Χρ. Μωραΐτη 49, μέσα στό οικόπεδο τών
αδελφών Δ. Σάλτα, δυτικά τοϋ σημερινού ναού. Ό διά
κοσμος συνίσταται άπό συμπλεκομένους σηρικούς τρο
χούς στό πλαίσιο. Τό κύριο θέμα αποτελείται άπό πα
ράλληλα έλισσόμενες ταινίες πού διαγράφουν εναλλάξ
κάθετα καί οριζόντια κύκλους καί ελλείψεις. Μέσα στά
γεωμετρικά αυτά διάχωρα θά εικονίζονταν έμψυχα
όντα καί αντικείμενα. Σώζεται ένα κόκκινο ψάρι καί
τμήμα πιθανώς βάσης αγγείου. Τά χρώματα τών ψηφί
δων είναι κίτρινο, λευκό, κόκκινο καί ρόδινο.
Ό εμπλουτισμός ακριβώς αυτός τοϋ γεωμετρικού δια
κόσμου μέ ζώα καί άλλα αντικείμενα είναι τό κύριο
στοιχείο πού επιτρέπει τή χρονολόγηση τοϋ μεγαρικοϋ
ψηφιδωτού στά μέσα ή προτιμότερο στό δεύτερο μισό
τοϋ 5ου αιώνα, καθώς λίγο πριν άπό τά μέσα τοϋ 5ου
αιώνα αρχίζει νά παραμερίζεται ό ανεικονικός διάκο
σμος στά δάπεδα, πού κυριαρχούσε στην Ελλάδα καί
γενικά στην 'Ανατολική Μεσόγειο στό τέλος τοϋ 4ου
καί τόν πρώιμο 5ο αιώνα 6 6 . Τό θεματολόγιο τών αλυσι
δωτά συμπλεκόμενων κύκλων καί ελλείψεων τό έντάσ-

63. Στά γραφεία της 1ης 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων
υπάρχει πρόχειρο σχέδιο πού μέ βάση αρχαιολογικά κατάλοιπα
προτείνεται ή αποκατάσταση μιας πεντάκλιτης πιθανώς βασιλικής
(Π. Άσημακοπούλου-Άτζακα, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανι
κών ψηφιδωτών δαπέδων τής 'Ελλάδος, Π: Πελοπόννησος-Στερεά
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 143 σημ. 171 (στό έξης: Σύνταγμα).
64. ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, α 54-56, καί Σχέδ. 12 στή σ. 50. ΑΔ 35
(1980), Χρονικά, σ. 45-48, Σχέδ. 8 καί Σχέδ. 6 στή σ. 44. ΑΔ 42
(1987), Χρονικά, σ. 43-46, Σχέδ. 15 καί Σχέδ. 8 στή σ. 35. Στην κρύ
πτη τοϋ σημερινού ναοϋ άπόκεινται δύο ήμίεργα μαρμάρινα επι
θήματα άμφικιονίσκων.
65. Άσημακοπούλου-Άτζακα, Σύνταγμα, σ. 143-144, αριθ. 82, πίν.
229. 'Αξίζει νά αναφερθεί εδώ ή πληροφορία γιά ένα άλλο ψηφι
δωτό πού αναφέρει ή Π. Άσημακοπούλου-Άτζακά (ο.π., σ. 34,
143 σημ. 173), ή οποία δέν κατόρθωσε, όπως και εγώ, νά βρει πε
ρισσότερες πληροφορίες γιά τήν ακριβή θέση του στην πόλη τών
Μεγάρων. Γιά τό ψηφιδωτό κάνει νύξη μόνον ό Louis Robert, άνα-

φέροντας επιγραφή σέ αδημοσίευτο ψηφιδωτό στά Μέγαρα, στην
οποία υπάρχει ή λέξη μούσωσις (RPh 3, 32 (1958), σ. 48 σημ. 6.
Πρβλ. καί J. καί L. Robert, Bulletin Epigraphique 1960, αριθ. 96, σ.
147). Τό κείμενο της ψηφιδωτής αυτής επιγραφής, πού πληροφο
ρήθηκε άπό τόν L. Robert, δημοσιεύει ό Henri Stern (Orìgine et
débuts de la mosaïque murale, EtAC II, Παρίσι 1959, σ. 109 σημ. 5):
τον οίκον τούτον πάντα εκ θεμελίων συν τή οροφή καί ταϊς άψϊσιν
καί τή μονσώσει εκ φιλοτιμίας κατεσκεύασεν. Ή λέξη μούσωσις
άπαντα καί σέ επιγραφή δαπέδου στή Σίδη τής Μικρας Ασίας (L.
Robert, Bulletin Epigraphique 1958, αριθ. 497, σ. 337). Βλ. καί Άση
μακοπούλου-Άτζακα, Σύνταγμα, σ. 34-36. Ή λέξη μονσωτής άπα
ντα στή Σιδώνα (Π. Άσημακοπούλου-Άτζακα, Οί δωρητές στις
ελληνικές αφιερωματικές επιγραφές τοϋ ανατολικοί) κράτους
στην όψιμη αρχαιότητα, 'Αρμός, Τιμητικός τόμος στον καθ. Ν.Κ.
Μοντσόπονλο γιά τά 25 χρόνια πνευματικής προσφοράς στό
Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 1990,1, σ. 251).
66. Ασημακοπούλου-Ατζακα, Σύνταγμα, σ. 13-18,22.

Είκ. 8. Μέγαρα. Ναός των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Κα
τάλοιπα της παλαιοχριστιανικής αψίδας.
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Αγίας Παρασκευής στά Μέγαρα, στον όποιο υπάγεται
καί ό ναός τών Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ή δέ σω
ζόμενη επιγραφή έχει ώς έξης:
+ ΛΙΜΨΑΝ[Α]...
ΜΑΡΤΥΡΩ[Ν]...
ΓΕΩΡΓΙΟΥ...

Είκ. 9. Μέγαρα. Ναός τών Αγίων Τεσσάρων
Σπάραγμα ψηφιδωτού δαπέδου.

Μαρτύρων.

+ Κ(ΑΙ) nA[ATQNOC]...
Τό μικρό μέγεθος τής πλάκας καί τό περιεχόμενο του
κειμένου προδίδει ότι πρόκειται γιά τμήμα καλύμματος
κιβωτιόσχημης, λίθινης λειψανοθήκης μέ κατάλοιπα
άπό τά οστά τών τεσσάρων Μαρτύρων. Πιθανότατα τό
κιβωτίδιο είχε εναποτεθεί στό εγκαίνιο του ναοϋ, κάτω
άπό τήν αγία Τράπεζα, δπως συνηθιζόταν άπό τόν 4ο
έ'ως καί τόν 6ο αιώνα 6 9 . Στην άποψη αυτή συνηγορεί
καί τό γεγονός δτι ο παλαιότερος, καθώς καί ό νέος να
ός πού τόν αντικατέστησε, κτίστηκαν επάνω στό σημείο
πού κατά τήν παράδοση βρέθηκαν τά ιερά λείψανα. Σέ
αυτό ακριβώς τό σημείο βρέθηκε τώρα καί ή παλαιο
χριστιανική αψίδα της. Είναι γνωστό ότι, μερικές φο
ρές, επάνω στις λειψανοθήκες τών εγκαινίων αναγρά
φονταν τό όνομα ή τά ονόματα τών άγιων, στους όποι
ους άνηκαν τά λείψανα 7 0 .

σει στην καλλιτεχνική παράδοση του εργαστηρίου ψη
φιδωτών της 'Αθήνας 67 .
"Ενα άλλο ιδιαίτερα ισχυρό στοιχείο γιά τήν ύπαρξη
μαρτυρίου στην περιοχή είναι τμήμα ενεπίγραφης, λε
πτής πλάκας από τεφρό μάρμαρο (διαστ. 0,28x0,23,
πάχ. 0,02 μ.), ή οποία κατά τήν παράδοση βρέθηκε τό
18ο αιώνα επάνω από τά λείψανα τών αγίων Μαρτύ
ρων (Είκ. ΙΟ) 68 . Αυτή αποτέλεσε τήν αφορμή της ανα
ζωπύρωσης και πάλι της παλαιοχριστιανικής, λησμο
νημένης γιά αιώνες λατρείας τους. Ή άγνωστη μέχρι
σήμερα πλάκα φυλάσσεται στον ενοριακό ναό τής

Ή γραφή τής λέξης λείψανα μέ ιώτα είναι αρκετά συνη
θισμένη τήν παλαιοχριστιανική εποχή 7 1 . Ή εσφαλμένη
γραφή λίμψανα αντί του όρθοϋ λείψανα άπαντα και
άλλου τόν 4ο καί τόν 5ο αιώνα 7 2 .
Ό τύπος τών γραμμάτων τής επιγραφής ομοιάζει μέ
αυτόν τής εγχάρακτης σέ πηλό άποτροπαϊκής έπιγρα-

67. Ό.π., σ. 21. Ό μεγαρεύς φιλάρχαιος θεολόγος κ. 'Αλέξιος 'Ορ
φανός μου προσκόμισε φωτογραφία, τήν όποια καί δημοσιεύω,
ενός ακόμα θραύσματος ψηφιδωτού, πού βρέθηκε στό ϊδιο οικό
πεδο καί φυλάσσεται σέ παρακείμενο σπίτι (Ε'ικ. 9).
68. 'Εκτός της επιγραφής αυτής, στον ϊδιο ναό, της Άγιας Παρα
σκευής, φυλάσσεται καί μία αδημοσίευτη επιτύμβια ενεπίγραφη
πλάκα (διαστ. 0,35x0,23, πάχ. 0,25 μ.) πού φέρει τήν εγχάρακτη
επιγραφή: +++ / + ΚΥΜΗΤΗΡΙΟΝ / ΑΓΑΘΟΚΛΗ + Ι ΚΑΙ ΑΓΑΘΟKAIAC/+. Ή ομοιότητα τών γραμμάτων μέ τήν επιγραφή της λει
ψανοθήκης εντάσσει καί αυτή στην ϊδια εποχή (5ος-6ος αι.) (Ε'ικ.
11). Ή επίστεψη τής επιγραφής μέ τρεις σταυρούς έπιχωριάζει
στην 'Αττική (Ε. Sironen, The Late Roman and Early Byzantine In
scriptions ofAthen and Attica, 'Ελσίνκι 1997, αριθ. 47-48,71,108,131,
234,250,283,285,298,301. Βλ. καί J.S. Creaghan - A.E. Raubitschek,
Early Christian Epitaphs from Athens, Hesperia 16 (1947), σ. 14). To
ϊδιο, σέ πολύ μεγαλύτερη έκταση, παρατηρείται καί μέ τή γραφή
κνμητήριον (Sironen, ο.π., αριθ. 46,49, 56, 61, 66-68, 72-73, 76, 7981,87-88,93,103,108,124,129-130,132,136,139-141,148-149,155156,161,164,176,231,249,253,255,258,262,265,267-268,276,279,
281, 285, 294, 297, 299, 307, 313, 315, 318). Τό όνομα Αγαθοκλής

άπαντά συχνά στις επιγραφές (βλ. SEG, ευρετήριο). Τό όνομα
Άγαθόκλ(ε)ια άπαντα καί σέ επιγραφή τοΰ 5ου-6ου αιώνα άπό
τά Καλύβια Κουβαρά τής 'Αττικής (IG II 2, αριθ. 13240. Sironen,
ό.π., αριθ. 230). Στην 'Αθήνα υπήρχε ναός τής Αγίας Άγαθοκλείας, όπως μαρτυρεΐται άπό δύο επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επι
γραφές (ό.π., αριθ. 110,148 καί σ. 179. Βλ. καί Creaghan - Raubit
schek, ό.π., σ. 39-40. ΑΡΜΑ 3,1998, σ. 67 σημ. 42).
69. Η. Buschhausen, Die spätrömischen Metallscrinia und frühchristlichen Reliquiare, I: Katalog, Βιέννη 1971, σ. 10. P.B. Bagatti, Gli altari
paleocristiani della Palestina, Studi Biblici Franciscani, Liber Annus Ί
(1956-1957), σ. 64-94.
70. 'Ορλάνδος, Ή ξνλόστεγος βασιλική, ο. 467-468. Buschhausen,
ό.π., σ. 246-249 αριθ. 18-19, σ. 304 κ.έ. αριθ. 51, 53, 54, 60, 67, 75, σ.
322-323 αριθ. 75.
71. Buschhausen, ο.π., σ. 305 αριθ. 51, σ. 306 αριθ. 53,54 (σέ λειψα
νοθήκες). SEG XLI, 1991, αριθ. 1537, σ. 511 (σέ έντοίχια επιγραφή
άπό τή Σεργιούπολη τής Συρίας, σ. 518).
72. SEG XXX, 1980, αριθ. 507, σ. 164 (άπό τους Δελφούς, 5ος αι.).
SEG XXXI, 1981, αριθ. 1419, σ. 372 (άπό τή Naplousa τής Παλαιστί
νης, 3ος-4ος αι.).
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Είκ. 10. Μέγαρα. Ναός Άγιας Παρασκευής. Τμήμα ενεπί
γραφης πλάκας από τό κάλυμμα λειψανοθήκης έγκαινίου
(περ. 500).
φής με τό «Πάτερ ημών...», πού βρέθηκε τό 19ο αιώνα
στά Μέγαρα. Σήμερα απόκειται στό Βυζαντινό Μου
σείο στην 'Αθήνα (ΒΜ 375, Τ 367) καί χρονολογείται
στον 5ο αιώνα 7 3 . Ή γραφή εδώ, επειδή τό κείμενο χαρά
χθηκε σέ μαλακό, άψητο πηλό, είναι μέν περισσότε
ρο άνετη, άλλα αμελέστερα άποδοσμένη άπό της επι
γραφής πού παρουσιάζεται εδώ. Τά στοιχεία όμως Λ,
Ε, Λ, Μ, Ν, Ρ, Υ, Ω αποδίδονται με τόν ϊδιο τρόπο καί
στις δύο. Τούτο επιτρέπει τή χρονολόγηση καί της πα
ρούσας επιγραφής στην ίδια εποχή. Ανάλογες ομοιότη
τες παρατηρούνται καί μέ τήν αθηναϊκή επιγραφή της

επιτύμβιας πλάκας τού επισκόπου 'Αθηνών Κληματίου
(Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. ΧΑΕ 540, Τ 42), πού χρονο
74
λογείται στά μέσα τού 5ου αιώνα .
Όμοιότητες στή μορφή τών γραμμάτων, όπως τού Ε, Λ,
Μ, Ν, Τ, Υ, καί της βραχυγραφίας τού συνδέσμου «καί»
παρατηρούνται σέ επιγραφές τού 5ου-6ου αιώνα της
75
76
Αττικής καί της Κορίνθου (αριθ. 1174) . Όμοιότητες
τών γραμμάτων Α, Ε, Μ, Ν, Π, Ρ. Τ, Υ, Ω σημειώνονται
77
καί σέ άλλες κορινθιακές επιγραφές τού 5ου αιώνα .
Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε ότι ή παραπάνω
έρευνα αποδεικνύει ότι πίσω άπό τις ευσεβείς παραδό
σεις, πού διαμορφώθηκαν στά Μέγαρα στή διάρκεια
250 χρόνων περίπου, υπάρχει αναμφίβολα ιστορικός
πυρήνας. Τούτο έρχονται νά επιβεβαιώσουν τά αρχαιο
λογικά κατάλοιπα, έστω καί πενιχρά, τά όποια όμως,
στην περίπτωση τών Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων είναι
ιδιαίτερα ισχυρά καί αναμφισβήτητα. Αυτά πιστοποι
ούν τήν ύπαρξη στό σημείο αυτό μιας πολύ μεγάλης καί
πολυτελούς βασιλικής, πέντε πιθανότατα κλιτών καί μέ
πολλά προσκτίσματα. Τό συγκρότημα αυτό ιδρύθηκε
εις τιμήν καί μνήμην τών αγίων τεσσάρων μαρτύρων
-Αδριανού Πολύευκτου, Πλάτωνος καί Γεωργίου, όπως
επιβεβαιώνει τό σωζόμενο τμήμα της ενεπίγραφης πλά
κας πού κάλυπτε τά ιερά λείψανα τους. Ό ναός πρέπει
νά κτίστηκε στό δεύτερο μισό τού 5ου αιώνα. Θά υπήρ
ξε, όπως καί ό άλλος, μεγάλο προσκύνημα στην περιο
χή στά χρόνια πού ακολούθησαν.
Τό μαρτύριο αυτό, όπως καί τό άλλο στά Μέγαρα, θά
καταστράφηκε μέ τό μεγάλο σεισμό πού ισοπέδωσε τήν
κοντινή Κόρινθο καί τις γύρω περιοχές τό καλοκαίρι
τού 552 καί είχε τεράστιες επιπτώσεις στό μνημειακό
πλούτο τού αίγαιακοΰ χώρου 7 8 . Τά ιδιαίτερα σκληρά
χρόνια πού ακολούθησαν άπό τις τελευταίες δεκαετίες
τού 6ου αιώνα, γύρω στό 582, καί έξης μέ τις σλαβικές
επιδρομές, τους λοιμούς καί τους σεισμούς, όπως καί
στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 7 9 , είχαν ώς αποτέλεσμα
τή συρρίκνωση καί εξαθλίωση τού πληθυσμού της Μεγαρίδος. Οι εναπομείναντες κάτοικοι σέ μεγάλο ποσο-

73. Β. Knopf, Eine Thonscherbe mit dem Texte des «Vater unser», AM 77. Ό.π., σ. 90-93 αριθ. 42, σ. 108 αριθ. 51, σ. 110 αριθ. 52, σ. 115
αριθ. 56.
26 (1900), σ. 313-324. M. Guarducci, Epigrafia greca, TV: Epigrafi sacre,
78. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή αρχιτεκτο
pagane e cristiane, Ρώμη 1978, σ. 336-337, αριθ. 2, είκ. 97.
νική, 'Αθήνα 1991, σ. 169. Φ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «...Καί τά
74. Guarducci, ο.π., σ. 324-325, αριθ. 5, είκ. 91. Πάλλας, ο.π. (ύποπολλά της Πελοποννήσου... σεισμού γεγόνασιν παρανάλωμα...»,
σημ.17),σ.20-23,είκ.2.
75. Creaghan - Raubitschek, ο.π., πίν. 1.4, ΙΙ.9,12,13, IV.20,21, V.4,6, Πρακτικά Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπου
δών 1985, 'Αθήνα 1987-1988, σ. 437-439. Γιά τή νέα προτεινόμενη
Vffl.l4,19,X.30,31,35.
χρονολόγηση τοΰ μεγάλου αύτοΰ σεισμού στό Μάιο ή 'Ιούνιο του
76. Η. Lietzmann - Ν. Bees - G. Sotiriu, Corpus der griechisch-christlichen
552Peloβλ. ό.π., σ. 438.
Inschriften von Hellas, I, 1: Die griechisch-christlichen Inschriften des
ponnes,'AQ-ψα 1941, o. 43-44 αριθ. 20.
79. D. Zakythinos, La grande brèche dans la tradition historique de
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στό θά πρέπει νά διασκορπίστηκαν στίς γύρω, πιό ασφα
λείς ορεινές περιοχές καί ασφαλώς δέν υπήρξε καμιά
δυνατότητα αποκατάστασης των ερειπωμένων παλαι
ών ναών καί συνέχισης της λατρείας καί τοϋ προσκυνή
ματος τών παλαιών τοπικών αγίων, μέ αποτέλεσμα τή
λήθη. Τή δύσκολη αυτή περίοδο πού διέρχεται ή περιο
χή τών Μεγάρων προδίδει καί ή απουσία μνείας το
πικών επισκόπων μετά τήν Ε' Οικουμενική Σύνοδο πού
80
συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τό 553 .
Ή ϊδια εγκατάλειψη παρατηρείται καί στό μεγάλο προ
σκύνημα του Αγίου Λεωνίδη στή γειτονική Κόρινθο.
Καί στίς δύο περιπτώσεις δέν κτίστηκαν επάνω στους
παλαιούς ναούς κάποιοι μεσαιωνικοί, πού θά συνέχιζαν
τήν παράδοση τών παλαιοχριστιανικών προσκυνημά
των, μέ αποτέλεσμα νά ξεχαστεί ή παλαιά λατρεία. Ό
Βίος τοϋ άγιου καί τά αρχαιολογικά κατάλοιπα οδήγη
σαν τόν αείμνηστο καθηγητή Δημήτριο Πάλλα στό Λέχαιο, στην ανασκαφή της εντυπωσιακής βασιλικής τοϋ
Άγιου Λεωνίδη. Κάτι ανάλογο φαίνεται οτι συμβαίνει
καί στά Μέγαρα. Έ δ ώ ή «συλλογική υποσυνείδητη μνή
μη» τών κατοίκων της περιοχής διατήρησε κάποια ανά
μνηση τών παλαιοχριστιανικών προσκυνημάτων. Ή μνή
μη αυτή καλλιέργησε τις παραδόσεις γιά ύπαρξη λειψά
νων πρωτοχριστιανικών άγιων στά Μέγαρα. Τά λείψα
να αυτά ανακαλύφθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο τό 18ο
αιώνα μέσα στό γενικότερο πνεύμα της εποχής γιά ανα
ζήτηση από τους χριστιανούς προτύπων προκειμένου
νά αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος τοϋ εξισλαμισμού. Ό λ α
αυτά έρχονται τώρα νά τά επιβεβαιώσουν καί τά ελάχι
στα εναπομείναντα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

l'hellénisme du septième au neuvième siècle, Χαριστήριον εις Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, Γ, 'Αθήναι 1966, σ. 300-327. Πρβλ. D.M.
Metcalf, The Aegean Coastlands under Treat: Some Coin Hoards from
the Reign of Heraclius, BSA 57 (1962), o. 340-379. S. Vrionis, The
Evolution of Slavic Society and the Slavic Invansions in Greece,
Hesperia 50 (1981), o. 378-390. A. Frantz, Late Antiquity: A.D. 267-700
(The Athenian Agora 24), Princeton 1988, σ. 93-94. R.L. Scranton,

Είκ. 11. Μέγαρα.

Ναός 'Αγίας Παρασκευής.

Ενεπίγραφη

επιτύμβια πλάκα (5ος-6ος αι.).

Medieval Architecture (Corinth XVI), Princeton 1957, o. 27 κ.έ. H.A.
Thompson, Athenian Twilight: A.D. 267-600, JRS 49 (1959), o. 70. Ά .
Άβραμέα, Νομισματικοί «θησαυροί» καί μεμονωμένα νομίσματα
άπό τήν Πελοπόννησο, Σύμμεικτα 5 (1983), σ. 4-90. Ν. Γκιολές, Βυ
ζαντινή ναοοομία (600-1204), Αθήνα 19922, σ. 12.
80. Πρβλ. F. Cabrai - Η. Leclercq, Mégare, DACL 11.1, στ. 199. J.
Köder - Fr. Hild, Hellas und Thessalia, Βιέννη 1976, σ. 215-216.
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Nikos Gioles

THE TEN HOLY MARTYRS OF MEGARA, THE PERIOD
OF THEIR REAPPEARANCE AND THE REMNANTS
OF THEIR MARTYRDOM IN EARLY CHRISTIAN TIMES
A td

Megara in the eighteenth century, the relics of Ten
Martyrs, hitherto unknown, were discovered in a miraculous
manner. According to the tradition generated at that time,
these martyrs lived in the Early Christian period. Two
churches were subsequently built on the find spot of the
relics. Thus the cult of the Early Christian saints that had
been totally forgotten was revived. This revival should be
seen as part of the more general endeavour of the Orthodox
Church in the period of Ottoman rule to combat conversion
to Islam, which was intensified during the eighteenth century. This endeavour also encompassed the growing movement, from the late fifteenth century, to publish Vitae of
Early Christian saints, who were enhanced as models for the
new order of martyrs of the period, the Neomartyrs, who
were put to death because they refused to become Muslims.
The question posed is whether these Ten Martyrs whose cult
was revived were indeed connected with Early Christian
Megara. It is answered by the archaeological remains. West
of and beneath the present church of the Four Holy Martyrs
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lie important remains of a fifth-century basilica with mosaic
pavements. Even more important is the fact that I identified
part of the plaque with the names of the martyrs, which,
according to the account of the discovery, was placed on top
of the relics. This is the lid of the marble casket of the
consecration of the Early Christian basilica. In the church of
the Six Holy Martyrs, apart from the tombs in which the
relics of the saints were found, there are also significant
Early Christian marble architectural members in secondary
use {spolia), which here too point to the existence of a basilica in the fifth-sixth century.
It is thus evident that the Martyrs of Megara were commemorated in Early Christian times by two martyria. The
martyria must have been destroyed in the mid-sixth century
and, as a consequence of their subsequent abandonment,
their existence was forgotten. However, the subconscious
collective memory of the region's inhabitants led to the
"miraculous" reappearance of their cult in the eighteenth
century.

