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Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου της Μονής του
Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο

Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ

Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ'• Σελ. 205-266
ΑΘΗΝΑ 1989

Ντούλα Μουρίκη

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ
Α'. Εισαγωγικά

1 1 ιστορία της μνημειακής ζωγραφικής του τέλους
τοΰ Που αιώνα πλουτίσθηκε με ενα λαμπρό παράδειγ
μα όταν μέ τόν μεγάλο σεισμό στά Δωδεκάνησα, τό
1956, επισημάνθηκε τό αρχικό στρώμα τοιχογραφιών
κάτω άπό τό νεότερο στρώμα ζωγραφικής τοΰ 1745
στό παρεκκλήσιο τής Παναγίας τής Μονής Α γ ί ο υ
'Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο 1 .
' Η αφαίρεση του νεότερου στρώματος Κατά τό μεγαλύ
τερο τμήμα, καθώς καί ό καθαρισμός καί ή συντήρηση
τών τοιχογραφιών τοΰ άρχικοΰ στρώματος, έγιναν με
ταξύ 1957 καί 1963 άπό την 'Αρχαιολογική 'Υπηρε
σία μέ τό συνεργείο τοΰ Φώτη Ζαχαρίου. Τό 1970 δη
μοσιεύθηκε άπό τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών μεγάλη μο
νογραφία τοΰ 'Αναστασίου 'Ορλάνδου γιά τήν αρχι
τεκτονική καί τίς βυζαντινές τοιχογραφίες τής μονής,
οπού περιλαμβάνεται εκτεταμένη μελέτη τής ζωγρα
φικής τοΰ παρεκκλησίου 2 .
Στή μονογραφική του μελέτη γιά τή Μονή τής Πάτμου
ό 'Ορλάνδος χρονολόγησε μέ τεχνοτροπικά κυρίως
κριτήρια τίς τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου μεταξύ
1185 καί 1190, κατά τήν ήγουμενία τοΰ 'Αρσενίου 3 .
Γιά τή χορηγία τοΰ παρεκκλησίου δέν χρησιμοποίησε
καθόλου τίς μαρτυρίες πού περιέχει τό εικονογραφικό
πρόγραμμα. Τό αντίθετο συνέβη σέ μιά σύντομη μνεία
τών τοιχογραφιών τοΰ παρεκκλησίου στον 'Οδηγό
τής Μονής τής Πάτμου, πού εκδόθηκε γιά πρώτη φορά
τό 1967 άπό τόν Στέλιο Παπαδόπουλο. 'Εδώ υπάρχει
μιά εύστοχη παρατήρηση 4 , ή οποία αποτέλεσε νέα
αφετηρία γιά τήν αναζήτηση τής ταυτότητας τοΰ χο
ρηγού τών τοιχογραφιών καί μιά συνακόλουθη χρο
νολογική τοποθέτηση τους. Οί πολυάριθμες προσω
πογραφίες επισκόπων τής εκκλησίας τών ' Ιεροσολύ
μων στό εικονογραφικό πρόγραμμα συσχετίσθηκαν
άπό τόν Παπαδόπουλο μέ τόν Λεόντιο, ηγούμενο τής
μονής καί μετέπειτα πατριάρχη ' Ιεροσολύμων. Διατυ
πώθηκε ή υπόθεση οτι οί τοιχογραφίες έγιναν μέ χο
ρηγία του στό διάστημα πού ό Λεόντιος κατείχε τόν
πατριαρχικό θρόνο, ενώ παρέμενε, όπως φαίνεται, καί
ηγούμενος τής Μονής Πάτμου (περίοδο πού υπολογί

σθηκε οτι συμπίπτει μέ τό διάστημα άπό τό 1176 εως
5
τό 1180 περίπου) . Ή υπόθεση αυτή αξιοποιήθηκε ως
ενα βαθμό άπό τους ερευνητές πού ασχολήθηκαν πρό
σφατα μέ τή ζωγραφική τοΰ παρεκκλησίου 6 . 'Ωστόσο,
τό θέμα παραμένει ανοικτό εάν δέν γίνει πληρέστερη
ερμηνεία τοΰ περιεχομένου τοΰ εικονογραφικού προ
γράμματος τοΰ παρεκκλησίου μέ παράλληλη εξέταση
1. Τό άρθρο αποτελεί εκτενέστερη ανάπτυξη τής ανακοίνωσης πού
έγινε στό Συμπόσιο γιά τά 900 χρόνια τής Μονής τής Πάτμου (22-24
Σεπτεμβρίου 1988). 'Επιθυμώ νά εκφράσω τίς θερμές μου ευχαρι
στίες προς τόν βιβλιοφύλακα τής μονής διάκονο Χρυσόστομο
Φλωρεντή γιά τήν πολύτιμη βοήθεια πού μου παρέσχε κατά τή
διάρκεια τής μελέτης μου στή μονή. 'Επίσης θέλω νά ευχαριστήσω
θερμά τόν συνάδελφο Δημήτρη Καλομοιράκη πού είχε τήν καλοσύ
νη νά διαβάσει τό κείμενο καί νά κάμει εύστοχες υποδείξεις. Ευχα
ριστώ θερμά τόν κ. Φώτη Ζαχαρίου, τήν ' Αρχαιολογική ' Εταιρεία,
τή Μονή τής Πάτμου, τή Μονή τοΰ Σινά καί τό Dumbarton Oaks
γιά τήν ευγενική άδεια νά δημοσιεύσω τό φωτογραφικό υλικό.
2. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς . Προηγήθηκαν δύο άρθρα τοΰ ιδίου: Fresques byzan
tines du Monastère de Patmos, CahArch XII (1962), σ. 285-302, καί
Ή έν Πάτμω Μονή ' Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (' Η αρχιτεκτονι
κή καί αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι της) στό Ή βυζαντινή τέχνη,
τέχνη ευρωπαϊκή. Διαλέξεις, 'Αθήνα 1966, ιδιαίτερα σ. 68-77.
3. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 267.
4. Σ. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Πάτμος. Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ
Θεολόγου. 'Ιστορικός-'Αρχαιολογικός 'Οδηγός, Πάτμος 1967, σ.
19 (καί σέ δλες τίς μετέπειτα εκδόσεις τοΰ Όδηγοΰ).
5. Μερικά σημαντικά βιογραφικά στοιχεία του οσίου Λεοντίου, κυ
ρίως ό χρόνος εκλογής του ως πατριάρχη ' Ιεροσολύμων, διευκρινί
σθηκαν άπό τήν καθηγήτρια "Epa Βρανούση. Βλ. " E p a Λ. Βραν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Α ' Κομνηνού υπέρ τής έν Πάτμω
Μονής ' Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Χρονολογικά καί προσωπογραφι
κά ζητήματα, Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρλάνδον, Β', 'Αθήναι
1966, ιδιαίτερα σ. 85-86, 92-97. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα,
σ. 77-78, 156-157. ' Η ί δ ι α , ' Ιστορικές μαρτυρίες γιά τήν Κρήτη τόν
IB ' αιώνα άπό πατμιακές πηγές, Πεπραγμένα τοΰ Β ' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, 1966, Γ ' , 'Αθήναι 1968, σ. 5-15. Β ρ α ν ο ύ σ η ,
Βυζαντινά έγγραφα, κυρίως σ. *72-*74.
6. Π.χ. ό Μ. Χατζηδάκης χρονολογεί τίς τοιχογραφίες μεταξύ 1176
καί 1180 στό κεφάλαιο «Μεσοβυζαντινή Τέχνη (1071-1204)», ΙστΕΕ,
Θ ' , 'Αθήνα 1979, σ. 408. Ή Ντούλα Μουρίκη γύρω στά 1180, Mouriki, Stylistic Trends, σ. 116. Ό Ή . Κόλλιας, τέλος, χρονολογεί καί
αυτός τίς τοιχογραφίες μεταξύ 1176 καί 1180, βλ. Κ ό λ λ ι α ς , Πά
τμος, σ. 15 καί 26, καί Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, σ. 63.
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των σχετικών αγιολογικών κειμένων, κυρίως του Βίου
του οσίου Λεοντίου. ' Η μελέτη πού επιχειρείται εδώ
μέ βάση τους δύο αυτούς άξονες οδηγεί σέ ενδιαφέρο
ντα, αν καί απροσδόκητα, συμπεράσματα. "Ολα τά
στοιχεία στηρίζουν την άποψη ότι ό αρχικός ζωγρα
φικός διάκοσμος του παρεκκλησίου έγινε μέ χορηγία
του ηγουμένου 'Αρσενίου, όπως είχε προτείνει ό
'Ορλάνδος, προκειμένου όμως νά τιμηθεί ή μνήμη τοΰ
πνευματικού του πατέρα, προκαθηγουμένου της Μο
νής Πάτμου καί πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, Λεοντίου.
Τό παρεκκλήσιο αφιερώθηκε αρχικά στον δσιο Λεόντιο, τόν μόνον καθηγούμενο, μετά τόν ιδρυτή της μο
νής όσιο Χριστόδουλο, πού τιμήθηκε ώς άγιος. Πολύ
αργότερα, καί κατά πάσα πιθανότητα τό 1745, όταν τό
παρεκκλήσιο καλύφθηκε μέ νέο στρώμα τοιχογραφι
ών μέ πρωτοβουλία του ηγουμένου 'Ιωακείμ, τούτο
αφιερώθηκε στην Παναγία. Μέ τά νέα δεδομένα ό πα
λαιότερος ζωγραφικός διάκοσμος τοΰ παρεκκλησίου
πρέπει νά τοποθετηθεί μετά τό 1185, έτος τοΰ θανάτου
τοΰ οσίου Λεοντίου.
Τό παρεκκλήσιο είναι ενα μονόχωρο κτίσμα (χωρίς
κόγχη ίεροΰ) σέ σχήμα τραπεζιοειδοΰς ορθογωνίου μέ
μέσο μήκος 8,50 καί πλάτος 3,05 μ.7. "Εχει προσκολ
ληθεί στή νότια πλευρά τοΰ ίεροΰ καί τοΰ κυρίως ναοΰ
τοΰ καθολικοΰ, άλλα στην πραγματικότητα είναι
εγκλωβισμένο στην ανατολική καί τή δυτική πλευρά
άπό τήν τράπεζα καί τό παρεκκλήσιο τοΰ 'Οσίου
Χριστοδούλου αντίστοιχα (Είκ. 1). Ό βόρειος τοίχος
τοΰ παρεκκλησίου δέν είναι κοινός μέ τόν νότιο τοίχο
τοΰ ναοΰ άλλα παραμένει αυτοτελής. 'Αποτελείται
άπό ενα μεγάλο, ελαφρά τεθλασμένο, τόξο στό μέσον
καί άπό δύο μικρά τόξα δεξιά καί αριστερά. Τά τόξα
στηρίζονται σέ δύο μαρμάρινους κιονίσκους μέ πα
λαιοχριστιανικά κιονόκρανα. Ή πρόσβαση στό πα
ρεκκλήσιο γινόταν, όπως καί σήμερα, άπό τή βόρεια
πλευρά (άπό τόν κυρίως ναό τοΰ καθολικού) καί τή
νότια (άπό τή δευτερεύουσα αυλή). Γιά τήν άμεση επι
κοινωνία τοΰ ίεροΰ τοΰ καθολικού μέ τό παρεκκλήσιο
ανοίχτηκε αργότερα μιά μικρότερη θύρα πού είχε ώς
συνέπεια τή φθορά τμήματος τών αρχικών τοιχογρα
φιών στην περιοχή αυτή. Τό παρεκκλήσιο στεγάζεται
μέ ενα επίμηκες σταυροθόλιο στό κεντρικό τμήμα, κα
θώς καί μέ δύο ήμικυλινδρικές καμάρες στό ανατολικό
καί τό δυτικό άκρο. Οί ακμές τοΰ σταυροθολίου έχουν
αμβλυνθεί γύρω άπό τήν κορυφή, έτσι ώστε νά σχημα
τίζεται στό κέντρο μιά επίπεδη επιφάνεια.
Τό αρχικό μαρμάρινο τέμπλο τοΰ παρεκκλησίου απο
μακρύνθηκε καί τή θέση του έχει πάρει ενα ξύλινο
τέμπλο τοΰ 1607. Στό ιερό σώζεται ή παλαιά αγία τρά
πεζα πού αποτελείται άπό τή βάση αρχαίου περιρραντηρίου, ή οποία στέφεται μέ παλαιοχριστιανικό ιω
νικό κιονόκρανο. Στό παρεκκλήσιο διατηρείται επί
σης τό αρχικό μαρμάρινο δάπεδο.
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Είκ. Ι. Κάτοψη τον καθολικού της Μονής της Πάτμου
('Ορλάνδος, είκ. 31).
Π α ρ ' δλο πού ορισμένες επιφάνειες στους θόλους καί
στον νότιο τοίχο δέν διατηροΰν τόν ζωγραφικό τους
διάκοσμο, τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ παρεκ
κλησίου είναι δυνατόν νά αποκατασταθεί κατά τό με
γαλύτερο μέρος (Είκ. 2). 'Επιπλέον, γίνεται σαφής καί
ή επιδίωξη νά προβληθούν ορισμένα νοήματα, έτσι
ώστε νά μπορεί νά προσδιορισθεί σέ γενικές γραμμές
καί ή θεματολογία τών κατεστραμμένων τοιχογραφι
ών. Προκειμένου νά προσδιορισθεί τό περιεχόμενο
τοΰ είκονογραφικοΰ προγράμματος, θά ακολουθήσει
περιγραφή τών αγιογραφικών πορτραίτων καί τών
σκηνών σέ συνάρτηση μέ τά κείμενα πού πρέπει νά
υπαγόρευσαν τήν παρουσία τους στό παρεκκλήσιο,
ενώ θά γίνει καί συνολική θεώρηση τοΰ προγράμματος
σέ συσχετισμό μέ τή μοναστική παράδοση.
Β '. Τό εικονογραφικό πρόγραμμα καί ή μοναστική παρά
δοση
Τό εικονογραφικό πρόγραμμα πού σώζεται στό πα
ρεκκλήσιο περιλαμβάνει τήν ενθρονη βρεφοκρατούσα
Παναγία (Είκ. 3,4 καί 51) ανάμεσα στους αρχαγγέλους
Μιχαήλ (Είκ. 5) καί Γαβριήλ (Είκ. 6) στον ανατολικό
τοίχο, μία σκηνή άπό τήν Παλαιά Διαθήκη, τή Φιλο
ξενία τοΰ 'Αβραάμ (Είκ. 7-10 καί 44), άπό πάνω, μία
σκηνή άπό τά 'Απόκρυφα Ευαγγέλια, τά Είσόδια της
Θεοτόκου (Είκ. 34 καί 35), στον νότιο τοίχο τοΰ ίεροΰ,
7. Γιά τήν αρχιτεκτονική τοΰ παρεκκλησίου βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ.
78-92.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. "Ιαση του Παραλυτικού στην
Κολυμβήθρα της Βηθεσδά
2. "Ιαση του εκ γενετής Τυφλού

ΕΙκ. 2. Προοπτικό

Προβατική

σχέδιο μέ τό εικονογραφικό

3.
4.
4.
6.
7.

"Αγιος Επίμαχος
Σκηνή Θαύματος
"Ιαση τοϋ ξηράν έχοντος τήν χείρα
"Αγιος Άρέθας
"Ιαση των Δέκα Λεπρών

πρόγραμμα

τοΰ παρεκκλησίου

"Αγιος
9. "Ιαση των δύο Τυφλών
10. Συνομιλία τοΰ Χριστού μέ τή Σαμαρείτιδα
11. Φιλοξενία τού 'Αβραάμ
12. "Ενθρονη Παναγία βρεφοκρατούσα μεταξύ
τών αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ
13. Είσόδια της Θεοτόκου
14. "Αγιος Γόρδιος
15. "Αγιος
16. "Αγιος
17. "Αγιος Άρκάδιος
18. "Αγιος Ξενοφών
19. "Αγιος 'Ιωάννης
20. Ζωγραφιστή όρθομαρμάρωση
21. "Αγιος Ναθαναήλ
22. "Αγιος Ίωαννίκιος ό εν Ό λ ύ μ π φ
23. "Αγιος
24. Συλλειτουργών ιεράρχης
25. Συλλειτουργών ιεράρχης
26. Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων
27. "Αγιος Ίουβενάλιος(;) 'Ιεροσολύμων
28. Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων
29. "Ιαση Συγκυπτούσης
30. Ό "Αγιος Λεόντιος(;) ώς «πηγή της σοφίας»
31. 'Ιεράρχης
32. 'Ιεράρχης
33. "Αγιος Στρατόνικος
34. "Αγιος Αντωνίνος
35. "Αγιος Μαρτιανός
36. "Αγιος Διονύσιος
37. "Αγιος Έξακουστιδιανός
38. "Αγιος Μαξιμιλιανός
39. "Αγιος Ίάμβλιχος ή Κωνσταντίνος
40. "Αγιος 'Ιωάννης
41. "Αγιος "Ερμυλος
42. "Αγιος Γουρίας
43. "Αγιος Σαμωνάς
44. "Αγιος "Αβιβος
45. "Αγιος Λουκιανός
46. ' Ιεράρχης (Σαβίνος;)
47. Μοναστικός άγιος
48. "Αγιος Μανουήλ
49. "Αγιος 'Ισμαήλ
50. "Αγιος Σαβέλ
51. "Αγιος Μαρκιανός(;)
52. "Αγιος Μώκιος
53. Μάρτυς
54. Μάρτυς
55. "Αγιος Νήφων
56. "Αγιος Μαρτύριος(;)
57. "Αγιος Θεόδουλος
58. "Αγιος Σαλούστιος 'Ιεροσολύμων
59. "Αγιος Μακάριος 'Ιεροσολύμων
60. Κτητορική επιγραφή τοΰ 1745
61. Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων
62. "Αγιος 'Ηλίας 'Ιεροσολύμων
63. Ό Πρωτομάρτυς Στέφανος
64. "Αγιος 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος
Π
Ποδέα
Δ
Διακοσμητικό θέμα

(Κόλλιας,

Πάτμος, είκ. 3).
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Είκ. 4. 'Ιησούς. Λεπτομέρεια της Είκ. 3.
τή Συνομιλία τοϋ Χρίστου μέ τη Σαμαρείτιδα (Είκ. 36)
καί διάφορα Θαύματα τοϋ Χρίστου ("Ιαση Παραλυτι
κού, Τυφλού, Λεπρών, Συγκυπτούσης κ.α.) (Είκ. 26 καί
37-39) στους θόλους καί στό τύμπανο τού δυτικού τοί
χου, καθώς καί μία αλληγορική σκηνή, έναν ιεράρχη
ώς «πηγή της σοφίας», στον δυτικό τοίχο, κάτω από τό
Θαύμα της Συγκυπτούσης (Είκ. 39-41). Ό ιδιαίτερος
χαρακτήρας τού προγράμματος καθορίζεται κατά μεγά
λο βαθμό άπό τήν επιλογή των αγιογραφικών προσω
πογραφιών στίς όποιες δεσπόζουν εκείνες τών επισκό
πων ' Ιεροσολύμων. Τά υπόλοιπα πορτραίτα περιλαμ
βάνουν, μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, εκπροσώπους άπό
τίς τάξεις τών ιεραρχών, πρεσβυτέρων καί διακόνων,
καθώς καί ασκητές της ερήμου, όλους όμολογητές της
πίστεως, πού καλύπτουν ευρύτατο γεωγραφικό φάσμα,
άπό τή Ρώμη εως τή Θράκη καί άπό τή Μικρά 'Ασία
εως τήν Α'ίγυπτο καί τήν Παλαιστίνη. Ό ιδιαίτερος
χαρακτήρας τού εικονογραφικού προγράμματος τού
παρεκκλησίου γίνεται φανερός, όπως θά ιδούμε, οχι
μόνον άπό τήν επιλογή τών αγιογραφικών προσωπο
γραφιών, άλλα καί άπό τήν εμφανή απουσία άλλων.

Μολονότι τό εικονογραφικό πρόγραμμα τού παρεκ
κλησίου παρουσιάζει σημαντικές διαφορές άπό τό πρό
γραμμα ενός βυζαντινού ναού της ύστεροκομνήνειας
εποχής, πράγμα πού μπορεί νά εξηγηθεί άπό τή σύν
δεση του μέ τόν όσιο καθηγούμενο της μονής καί πα
τριάρχη 'Ιεροσολύμων, ορισμένα θέματα στό ιερό
έχουν επιλεγεί καί μέ βάση τή λειτουργία αυτού τού
χώρου. ' Η επίπεδη μορφή καί οι περιορισμένες δια
στάσεις της ανατολικής πλευράς έδωσαν τή δυνατότη
τα γιά τήν απεικόνιση της Παναγίας ενθρονης βρεφοκρατούσας ανάμεσα στον Μιχαήλ καί τόν Γαβριήλ,
οχι όμως τού βωμού καί τών συλλειτουργούντων ιε
ραρχών άπό κάτω. "Ετσι ή χαμηλότερη ζώνη καλύ
πτεται άπό μιά «ποδέα» μέ ψευδοκουφικά καί άλλου
τύπου κοσμήματα, ενώ στό τύμπανο, επάνω άπό τήν
Παναγία, εικονίζεται ή Φιλοξενία τού 'Αβραάμ (ή
Α γ ί α Τριάς), θέμα πού τουλάχιστον άπό τόν 14ο αιώ
να παρατηρείται συχνά σέ αυτή τή θέση (π.χ. στην
Περίβλεπτο τού Μυστρά καί σέ πολλές εκκλησίες της
Κρήτης).
Τό θέμα τών συλλειτουργούντων ιεραρχών δέν έχει
παραμερισθεί άλλα αντιμετωπίζεται στό παρεκκλήσιο
μέ ιδιάζοντα τρόπο. "Ενας ιεράρχης στον βόρειο καί
δύο ιεράρχες στον νότιο τοίχο τού ιερού στρέφονται
κατά τά τρία τέταρτα προς τό κέντρο κρατώντας ανοι
κτά ενεπίγραφα ειλητάρια μέ τίς «μυστικές» Ευχές της
Λειτουργίας. Δυστυχώς, διατηρείται σέ καλή κατά
σταση μόνον ή παράσταση τού ιεράρχη στον βόρειο
τοίχο, πού είναι σύμφωνα μέ τήν επιγραφή ό 'Ιάκωβος
ό Άδελφόθεος (Είκ. 13)8. Τό κείμενο στό ειλητάριο
του ( Ό Θεός ό Θεός ημών ό τον ούράνιον αρτον τήν
τροφήν τον παντός...) προέρχεται άπό τήν Ευχή της
Προσκομιδής 9 . Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθεί οτι ό
'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος δέν περιλαμβάνεται μεταξύ
τών συλλειτουργούντων ιεραρχών στην αψίδα τού
' Ιερού Βήματος στά προγράμματα τών βυζαντινών
ναών, οπού οί τέσσερις πιό δημοφιλείς ιεράρχες σέ
αυτή τή θέση είναι ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί ό
Μέγας Βασίλειος ώς οί συγγραφείς τών δύο σπουδαιό
τερων Λειτουργιών, καθώς καί οί Γρηγόριος ό Θεολό
γος καί 'Αθανάσιος —ό τελευταίος εναλλάσσεται εί
τε μέ τόν Γρηγόριο Νύσσης είτε μέ τόν Νικόλαο. Ό
'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος σπάνια εντάσσεται καί στην
ευρύτερη ομάδα επισκόπων —συλλειτουργούντων ή
μ ή — πού παριστάνονται στό ιερό 1 0 . "Ετσι, ή άπεικό8. "Ο.π., σ. 136-137, πίν. 5 καί 29. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 11, καί
Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 26.
9. 'Από τή Λειτουργία τοϋ'Ιωάννη τοϋ Χρυσοστόμου. Π. Τ ρ ε μ π έ λας, Αϊ τρεις Λειτουργίαι, 'Αθήναι 1955, σ. 17.
10. Ή προσωπογραφία τοϋ 'Ιακώβου τοϋ Άδελφοθέου εντάσσεται
συνήθως στό εικονογραφικό πρόγραμμα ενός ναοϋ όταν επιδιώκεται
νά τονισθεί ό οικουμενικός χαρακτήρας της χριστιανικής έκκλη-
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Είκ. 5. Αρχάγγελος Μιχαήλ. Λεπτομέρεια.
νισή του στον βόρειο τοίχο τοϋ ίεροο, μόνου νά διαβά
ζει μία «μυστική» Ευχή, δίνει τόν τόνο γιά νά κατα
νοηθεί τό περιεχόμενο του προγράμματος του παρεκ
κλησίου.
' Ασφαλώς ό ' Ιάκωβος παίρνει τήν τιμητική αυτή θέση
ως ό πρώτος επίσκοπος 'Ιεροσολύμων. Υιός τοΰ 'Ιω
σήφ καί κατά συνέπειαν ετεροθαλής αδελφός τοΰ Κυ
ρίου (γι' αυτό ή προσωνυμία Άδελφόθεος), ό 'Ιάκω
βος χειροτονήθηκε άπό τόν Χριστό επίσκοπος ' Ιερο
σολύμων, άλλα καί πρώτος αυτός συνέγραψε τή Θεία
Λειτουργία όπως τή διδάχθηκε άπό τόν Χριστό. Ό
'Ιάκωβος μαρτύρησε γιά τήν πίστη του. Είναι αυτο
νόητο ότι, ώς πρώτος επίσκοπος ' Ιεροσολύμων, ό ' Ιά
κωβος ό Άδελφόθεος τιμήθηκε ιδιαίτερα στά γεω
γραφικά όρια τοΰ πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. Στην
Κωνσταντινούπολη ή σύναξη τήν ήμερα της εορτής
του, στίς 23 'Οκτωβρίου, γινόταν στό άποστολεΐο του,
μέσα στον περίβολο τοΰ ναοΰ της Θεοτόκου τών Χαλκοπρατείων".
Θά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον νά ταυτισθούν δύο άκό210

ΕΙκ. 6. 'Αρχάγγελος Γαβριήλ. Λεπτομέρεια.
μη συλλειτουργοΰντες ιεράρχες πού έχουν περιληφθεί
στό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου απέναντι άπό τόν
'Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο, στον νότιο τοίχο τοΰ ίεροΰ 1 2 . Παρά τήν κακή διατήρηση τών μορφών αυτών,
τό σχήμα τοΰ προσώπου καί πιό πολύ τό σχήμα της
κόμης καί της γενειάδας πείθουν ότι ανάμεσα τους δέν
είναι ούτε ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ούτε ό Βασί
λειος. Πρόκειται'ίσως γιά ιεράρχες της εκκλησίας τών
'Ιεροσολύμων, χωρίς νά αποκλείεται ή περίπτωση ό
ένας νά είναι ό 'ίδιος ό όσιος Λεόντιος.
Στό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ ίεροΰ τοΰ παρεκ
κλησίου ή τάξη τών διακόνων στή ζώνη τών συλλειτουργούντων ιεραρχών εκπροσωπείται άπό έναν καί
μάλιστα τόν πρώτο στην ιεραρχία, τόν πρωτομάρτυρα
Στέφανο (Είκ. 13). Ντυμένος μέ τό λευκό στιχάριο καί
μέ τό όράριο, ό Στέφανος κρατάει μέ τό δεξί χέρι τό
θυμιατό καί μέ τό αριστερό τήν κιβωτό τοΰ θυμιάματος
13
επάνω σέ κόκκινο ύφασμα . Ή θέση του πλάι στον
πρώτο επίσκοπο 'Ιεροσολύμων είναι εύστοχη καί γιά
τόν λόγο ότι ό Στέφανος είναι ό πρώτος διάκονος ' Ιε-
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Είκ. 7. "Αγγελος. Λεπτομέρεια
'Αβραάμ.

άπό τή Φιλοξενία τον

ροσολύμων πού μαρτύρησε στην ίδια πόλη καί μάλι
στα μέ τρόπο παρεμφερή μέ εκείνον του μαρτυρίου τοΰ
'Ιακώβου. Τό λίκνο της λατρείας του Στεφάνου ήταν,
όπως είναι φυσικό, ή ' Ιερουσαλήμ, άλλα σύντομα τά
λείψανα του μεταφέρθηκαν τμηματικά στην Κωνστα
ντινούπολη καί ήδη άπό τόν 5ο αιώνα κτίσθηκαν πολ
λοί ναοί πού αφιερώθηκαν στον άγιο 1 4 . Στό παρεκκλή
σιο ή απόδοση τής μορφής σέ μικρότερη κλίμακα σέ
σχέση μέ τόν 'Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο, πού οφείλεται
στό περιορισμένο υψος τής διαθέσιμης αρχιτεκτονι
κής επιφάνειας, δηλώνει καί τή διαφορά τους στην
εκκλησιαστική ιεραρχία. Ή μετωπική παράσταση

σίας μέ τήν παρουσία εκπροσώπων όλων των αυτοκέφαλων εκκλη
σιών, όπως συμβαίνει, π.χ., στον ψηφιδωτό διάκοσμο τοΰ ταφικοΰ
παρεκκλησίου τής Παμμακάριστου, όπου ό ιεράρχης αυτός εικονί
ζεται στην κόγχη τής Προθέσεως. Πρβλ. D. M o u r i k i , στό Η. Bel
ting, C. M a n g o καί D. M o u r i k i , The Mosaics and Frescoes of St.
Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington, D.C.,
1978, σ. 45-46, 58 καί 61. "Οπως έχει συχνά παρατηρηθεί, τό 'ίδιο

Είκ. 8. "Αγγελος. Λεπτομέρεια
'Αβραάμ.

άπό τή Φιλοξενία τον

ισχύει καί γιά τό εικονογραφικό πρόγραμμα τής ' Αγίας Σοφίας
στην Άχρίδα, όπου ό 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος εικονίζεται στό
Διακονικό. Βλ. Α. G r a b a r , Deux témoignages archéologiques sur
l'autocéphalie d'une église: Prespa et Ochrid, ZRVI 8 (1964), σ. 163168. 'Ανατ. στό A. G r a b a r , L'art de la fin de l'Antiquité et du
Moyen Age, Premier Volume, Paris 1968, σ. 180-181. Για τή θέση τής
προσωπογραφίας τοΰ 'Ιακώβου του Άδελφοθέου στον ναό βλ. R.
H a m a n n - M a c Lean καί Η. H a l l e n s l e b e n , Die Monumentalma
lerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis frühen 14. Jahrhundert.
Giessen 1963, σχέδ. 4. "Αλλη περίπτωση αντιπροσωπεύει ή παρά
σταση του ' Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου στον χώρο τοΰ ίεροΰ, όταν ό
χορηγός φέρει τό όνομα τοΰ αγίου, όπως, γιά παράδειγμα, στίς τοι
χογραφίες στον Ά γ ι ο Παντελεήμονα τής Θεσσαλονίκης, όπου ό
άγιος εικονίζεται στην κόγχη τοΰ Διακονικού. Βλ. Α. T s i t o u r i dou, Zidno slikarstvo svetog Pantelejmona u Solunu, Zograf 6 (1975),
σ. 16, είκ. 3.
11. Synaxarium EC, στ. 155-157. J a n i n , Eglises, σ. 253-255. Γιά τήν
εικονογραφία τοΰ 'Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου βλ. LChrl 7 (1975),
στ. 39-41.
12. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 139, είκ. 106.
13. "Ο.π., σ. 137-138, πίν. 5.
14. Synaxarium EC, στ. 349-350. J a n in. Eglises, σ. 472-478. Γιά τήν
εικονογραφία τοΰ Πρωτομάρτυρα Στεφάνου βλ. LChrl 8 (1976), στ.
395-403.

211

ΝΤΟΥΛΑ ΜΟΥΡΙΚΗ

λειτουργεί σέ δύο επίπεδα: ως συμπλήρωμα της εικο
νογραφίας του επισκόπου, εξαίροντας τον έτσι περισ
σότερο άπό τους άλλους δύο συλλειτουργοϋντες ιε
ράρχες, άλλα καί ως αυτόνομη προσωπογραφία ίερομάρτυρα. Έξαλλου, ως πρωτομάρτυς καί διάκονος ό
Στέφανος δίνει τό στίγμα σέ τούτο τό εικονογραφικό
πρόγραμμα, όπου ή συντριπτική πλειοψηφία αγιο
γραφικών προσωπογραφιών ανήκει, δπως θά ιδούμε,
σέ κληρικούς όλων τών τάξεων, μάρτυρες καί όμολογητές της πίστεως.
' Η ζώνη τών ιεραρχών στό ιερό τοΰ παρεκκλησίου συ
νεχίζεται στον βόρειο καί τόν νότιο τοίχο μέ μετωπι
κές προσωπογραφίες επισκόπων ' Ιεροσολύμων, όπως
φανερώνουν οί επιγραφές πού τίς συνοδεύουν. Στον
βόρειο τοίχο τέσσερις ιεράρχες έχουν διαταχθεί ως
ζεύγη δεξιά καί αριστερά άπό τήν αρχική θύρα επικοι
νωνίας μέ τόν κυρίως ναό τού καθολικού. ' Η πλησιέ
στερη προς τό ιερό μορφή (Είκ. 12 καί 15), σήμερα
κατεστραμμένη εν μέρει εξαιτίας της θύρας πού ανοί
χτηκε εκεί σέ μεταγενέστερη εποχή, παριστάνει, σύμ
φωνα μέ τη σωζόμενη επιγραφή, τόν 'Ηλία ' Ιεροσολύ
μων (πιθανότατα τόν A ' , 494-506)15. Ή δεύτερη μορ
φή (Εΐκ. 12) παραμένει άταύτιστη, επειδή δέν σώζεται
ή επιγραφή μέ τό ονομά της, άλλα παριστάνει επίσης
έναν άπό τους κατόχους τοΰ πατριαρχικού θρόνου
'Ιεροσολύμων' 6 . Ό τρίτος ιεράρχης (Είκ. 11 καί 42),
πάντοτε μέ κατεύθυνση άπό τά ανατολικά στά δυτικά,
είναι, σύμφωνα μέ τή σωζόμενη επιγραφή, ό Μακά Είκ. 9. "Αβραάμ. Λεπτομέρεια άπό τή Φιλοξενία τοΰ
'Αβραάμ.
ριος 'Ιεροσολύμων (ασφαλώς ό A ' , 314-333)17, έρει
σμα της 'Ορθοδοξίας στην Πρώτη Οικουμενική Σύ
νοδο, ό όποιος πρωτοστάτησε στην ανέγερση τών λα σιο μετωπική προσωπογραφία τοΰ οσίου Λεοντίου μέ
μπρών κτισμάτων στους 'Αγίους Τόπους τήν εποχή τή λειτουργία εικόνας, αυτή θά ήταν ή ιδανική θέση 2 0 .
τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. ' Ο τελευταίος μετωπικός Τό ζήτημα της προσωπογραφίας τοΰ οσίου Λεοντίου
ιεράρχης (Είκ. 11 καί 14) της κατώτερης ζώνης στον θά μας απασχολήσει αργότερα.
βόρειο τοίχο είναι, σύμφωνα μέ τή σωζόμενη επιγρα Ό δεύτερος άπό ανατολικά μετωπικός ιεράρχης (Είκ.
φή, ό Σαλούστιος 'Ιεροσολύμων (486-494)18. Οί επι 17) δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθεί μέ συγκεκριμένο
γραφές πού ταυτίζουν τους επισκόπους έχουν γραφεί επίσκοπο 'Ιεροσολύμων 2 1 , ενώ άπό τό όνομα τοΰ τρί
κιονηδόν, ώστε τό όνομα νά βρίσκεται αριστερά καί ή του στή σειρά έχει σωθεί τό τέλος ΛΙΟΣκαί ή ένδειξη
ένδειξη της Ιδιότητας δεξιά.
της έδρας του (Ιεροσολύμων). Στον κατάλογο τών
Οί προσωπογραφίες επισκόπων της εκκλησίας ' Ιερο παλαιών επισκόπων της 'Ιερουσαλήμ επισημαίνονται
σολύμων συνεχίζονται καί στον νότιο τοίχο τοΰ πα άπό τόν ' Ορλάνδο δύο ονόματα μέ τήν παραπάνω κατά
ρεκκλησίου, μόνον πού δέν διατηρούνται όλοι καί, ληξη, ό Πραΰλιος (417-422) καί ό Ίουβενάλιος (422επιπλέον, παρουσιάζουν δυσκολία ως προς τήν ακριβέ 458), καί προτείνεται σωστά ό δεύτερος ως εξέχουσα
στερη ταύτιση τους, επειδή οί επιγραφές έχουν σχεδόν προσωπικότης πού έλαβε μέρος στην Τρίτη και τήν
22
εξ ολοκλήρου καταστραφεί. Συγκεκριμένα, σώζονται Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο . Είναι άλλωστε αυτός
τρεις προσωπογραφίες ανάμεσα στά δύο παράθυρα τοΰ πού συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη σέ πατριαρ
νότιου τοίχου. Ό ανώνυμος ιεράρχης πλάι στό τέ χείο της εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων. Ή σειρά τών
μπλο (Είκ. 16)19 έχει αποδοθεί σέ μικρότερη κλίμακα επισκόπων αυτής της εκκλησίας έκλεινε μέ αρκετή
άπό τους άλλους ιεράρχες αυτής της ομάδας επειδή ή βεβαιότητα στή δυτική άκρη τοΰ νότιου τοίχου όπου
σκηνή τών Είσοδίων της Θεοτόκου πού έχει απεικο υπάρχει χώρος γιά μία ή καί γιά δύο μορφές. Πρόχει
νισθεί ακριβώς άπό πάνω περιορίζει τό ΰψος της διαθέ ρη εξέταση της βιογραφίας τών επισκόπων ' Ιεροσολύ
σιμης επιφάνειας. 'Εάν είχε περιληφθεί στό παρεκκλή- μων, πού έχουν περιληφθεί στό εικονογραφικό πρό212
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Είκ. IO. Φιλοξενία τον 'Αβραάμ.
γράμμα τοϋ παρεκκλησίου, δείχνει οτι έχουν επιλεγεί
μέ κριτήρια την παλαιότητα τους στά Δίπτυχα της εκ
κλησίας των ' Ιεροσολύμων καθώς καί την αποδοχή
τους ως αγίων 2 3 μέ κριτήριο τή συμβολή τους στους
αγώνες της 'Ορθοδοξίας.
Στή ζώνη τών ιεραρχών τοϋ βόρειου τοίχου ανήκουν
μερικές ακόμη μορφές σέ μικρότερη κλίμακα πού
έχουν απεικονισθεί στίς διαθέσιμες επιφάνειες, όπως
έχουν διαμορφωθεί στον τοίχο αυτό μέ τήν προσθήκη
ενός ολόκληρου καί δύο μισών τόξων. Ό ολόσωμος
μετωπικός άγιος στην τριγωνική επιφάνεια επάνω άπό
τόν κιονίσκο πού χωρίζει τό ίερό άπό τόν κυρίως ναό
είναι, σύμφωνα μέ τήν επιγραφή, ό Λουκιανός. Φέρει
τήν ενδυμασία πρεσβυτέρου καί κρατάει μέ τό δεξί
χέρι σταυρό καί μέ τό αριστερό κλειστό κόκκινο ειλη
τάριο άπό τό όποιο σώζεται πολύ μικρό τμήμα. Μέρος
τοϋ σώματος καί τοϋ κεφαλιοϋ τοϋ αγίου καταστρά
φηκαν όταν τοποθετήθηκε τό ξύλινο τέμπλο τοϋ
160724. Ό άγιος αυτός ήταν πρεσβύτερος άπό τήν
'Αντιόχεια. 'Εξαιρετικά μορφωμένος, μέ ρητορικές
ικανότητες άλλα καί μέ τό χάρισμα τοϋ καλλιγράφου,
είναι γνωστός καί γιά τόν λόγο οτι σέ αυτόν οφείλεται

15. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 158, πίν. 41.
16. "Ο.π., σ. 158, πίν. 41. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 19.
17. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 158, πίν. 39, 40 καί είκ. 101. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος,
είκ. 23, καί Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 27.
18. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 158, πίν. 39 καί είκ. 101. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος,
είκ. 20, καί Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 25.
19. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 169, πίν. 52. Ά π ό παραδρομή θεωρείται άπό
τόν Κόλλια ότι αυτός ό ιεράρχης είναι ό Ίουβενάλιος ή ό Πραΰλιος. Βλ. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 3 (σχέδιο μέ τό εικονογραφικό
πρόγραμμα).
20. Γιά ανάλογη ταύτιση θετική ένδειξη θα μπορούσε νά αποτελέσει
καί ή απεικόνιση ενός σταυρού στην ανατολική εσωτερική επιφά
νεια τοΰ παρακειμένου παραθύρου. Είναι άπό τους σταυρούς πού
καλύπτουν συχνά, λόγω άποτροπαϊκού συμβολισμού, τίς παραστάδες θυρών καί παραθύρων στους βυζαντινούς ναούς. ' Ο σταυρός εδώ
είναι λιθοκόσμητος άλλα καί φυλλοφόρος στή βάση καί έχει τήν
συνηθισμένη συντετμημένη επιγραφή ΙΣ Χ Σ NI ΚΑ. Βλ. ' Ο ρ 
λ ά ν δ ο ς , σ. 173-174, είκ. 105 καί πίν. 60. Γιά τό νόημα τών σταυρών
αύτοΰ τοΰ τύπου βλ. G. Babic, Les croix à cryptogrammes, peintes
dans les églises serbes des XHIe et XIVe siècles, Byzance et les Slaves.
Mélanges Ivan Dujcev, Paris 1979, σ. 1-13.
21. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 169, πίν. 53.
22. "Ο.π., σ. 169. 'Αδημοσίευτη.
23. Γιά τή δράση τών επισκόπων της εκκλησίας τών ' Ιεροσολύμων,
βλ. Χρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορία της 'Εκκλησίας 'Ιεροσολύ
μων, συμπληρωμένη έκδοση, 'Αθήναι 1970.
24. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 139. 'Αδημοσίευτη.
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ή έβδομη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στά ελ
ληνικά. Δίδαξε με εξαιρετικό ζήλο τή χριστιανική πί
στη καί κατά τόν διωγμό του Διοκλητιανοΰ πήγε στή
Νικομήδεια όπου καταδικάσθηκε σέ ασιτία καί τελικά
μαρτύρησε. "Η σύναξη στην εορτή του στίς 15
'Οκτωβρίου γινόταν στό μαρτύριο του μέσα στον πε
ρίβολο τοΰ ναοΰ του Α γ ί ο υ Μωκίου στην Κωνστα
ντινούπολη 2 5 . Ό άγιος, μέ τά σχεδόν ρεαλιστικά χα
ρακτηριστικά, απεικονίζεται σπάνια σέ άλλες βυζα
ντινές εκκλησίες, όπως, γιά παράδειγμα, στό Avvali
Kilise στό Soganli τής Καππαδοκίας (913-920) καί
στους 'Αγίους 'Αποστόλους κοντά στή Σινασό, τής
ίδιας περίπου εποχής 2 6 . Τά φυσιογνωμικά χαρακτηρι
στικά τοΰ αγίου στό παρεκκλήσιο τής Πάτμου συμπί
πτουν μέ αυτά πού παρατηρούνται στην προσωπογρα
φία του στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β' (Vat. gr.
1613)27.
' Η πάριση μορφή τοΰ αγίου Λουκιανού στην τριγωνική
επιφάνεια επάνω άπό τόν κιονίσκο πού χωρίζει τό κε
ντρικό τόξο άπό τό δυτικό μισό τόξο στον βόρειο τοί
χο εικονίζει έναν ιεράρχη μετωπικό πού κρατάει ευαγ
γέλιο μέ τό αριστερό καί ευλογεί μέ τό δεξί χέρι. Εΐναι
πολύ πιθανόν ò εικονιζόμενος άγιος νά είναι ό όσιος
Σαβίνος, ό επίσκοπος πού εορτάζεται επίσης στίς 15
'Οκτωβρίου όπως καί ό άγιος Λουκιανός 28 . Χάρη στή
μεγάλη του αρετή ό Σαβίνος έγινε επίσκοπος Κύπρου,
άλλα γιά νά αποφύγει τους θορύβους τοΰ κόσμου κατέ
φυγε στην έρημο καί αγωνίσθηκε ως ασκητής, έτσι
ώστε αξιώθηκε νά αποκτήσει πολλά χαρίσματα, όπως
τό νά θεραπεύει ασθενείς καί νά προλέγει τά μέλλοντα.
Είχε ειρηνικά τέλη. Τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστι
κά αύτοΰ τοΰ αγίου στό παρεκκλήσιο ταιριάζουν μέ
εκείνα πού διακρίνουν τήν προσωπογραφία τοΰ Σαβί
νου στό Μηνολόγιο τοΰ Βασιλείου Β' 2 9 .
Στή ζώνη των ιεραρχών τοΰ βόρειου τοίχου είναι δυ
νατόν νά ενταχθούν δύο ακόμη προσωπογραφίες. Ει
δικότερα στό κατώτερο τμήμα τοΰ δυτικού μισοΰ τοΰ
έσωρραχίου τοΰ κεντρικού τόξου σώζεται εν μέρει μιά
μορφή αγίου μέ κατεστραμμένο τό μεγαλύτερο τμήμα
τοΰ προσώπου. Τό βαθύ καστανό χρώμα τής ενδυμα
σίας καί τά μαΰρα κλειστά υποδήματα μαρτυροΰν οτι
πρόκειται γιά μοναχό. Δέν υπήρχε συμμετρική μορφή
αύτοΰ τού αγίου στην απέναντι επιφάνεια τοΰ τόξου
παρά μόνον πλατύ κόσμημα πού συνεχίζεται καί ψηλό
τερα. Κόσμημα υπάρχει καί επάνω άπό τόν άταύτιστο
μοναστικό άγιο. Ή παραβίαση τής αρχής τής συμμε
τρίας πού τηρείται σχολαστικά στή διάταξη τοΰ εικο
νογραφικού προγράμματος στό παρεκκλήσιο πρέπει
νά οφειλόταν στην επιθυμία νά περιληφθεί ή συγκε
κριμένη αυτή μορφή γιά τήν οποία δέν είχε προβλε
φθεί αρχικά θέση 3 0 . Δυσχέρεια παρουσιάζει καί ή
ακριβέστερη ταύτιση ενός νεαροΰ μοναστικού αγίου
214

Είκ. 11. Σαλούστιος 'Ιεροσολύμων καί Μακάριος 'Ιεροσο
λύμων.

πού εικονίζεται στό τύμπανο τοΰ τεταρτοκυκλίου στή
δυτική άκρη τοΰ βόρειου τοίχου (Είκ. 18). Π α ρ ' ολο
πού τό ονομά του διατηρείται ακέραιο {Θεόδουλος)^,
παραμένει ανοικτό τό θέμα εάν πρόκειται γιά τόν όσιο
Θεόδουλο, υίό τοΰ οσίου Νείλου τοΰ Σιναΐτου, πού
εορτάζεται στίς 14 'Ιανουαρίου μαζί μέ τους πατέρες
32
τους εν Σινά τελειωθέντες , ή γιά τόν ασκητή όσιο
Θεόδουλο τόν Κύπριο, τοΰ οποίου ή μνήμη εορτάζεται
33
στίς 3 Δεκεμβρίου . Προσωπογραφίες τών δύο αυτών
αγίων στή βυζαντινή τέχνη, εκτός άπό τίς παραστά
σεις τους στό Μηνολόγιο τοΰ Βασιλείου, δέν γνωρί
ζω 3 4 . Τά βιογραφικά τους στοιχεία, ιδιαίτερα τοΰ Κυ
πρίου αγίου, συμφωνούν απόλυτα μέ τά κριτήρια επι
λογής τών αγιογραφικών προσωπογραφιών στό πα
35
ρεκκλήσιο . 'Ωστόσο, ή απεικόνιση τοΰ αγίου ως νε
αροΰ στην τοιχογραφία παρέχει ενα ισχυρό επιχείρη
μα ότι πρόκειται μάλλον γιά τόν υίό τοΰ οσίου Νείλου
τοΰ Σιναΐτου 36 . Θά μπορούσε νά σημειωθεί, εξάλλου,
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Είκ. 12. 'Ανώνυμος
'Ιεροσολύμων.

επίσκοπος

'Ιεροσολύμων

καί

'Ηλίας

25. Synaxarium EC, στ. 137-141. J a n i n , Eglises, σ. 311.
26. Γιά τό παράδειγμα στό Ayvali Kilise, βλ. Μ. Restie, Byzantine
Wall Painting in Asia Minor, Plates III, Recklinghausen 1967, σχέδ.
XXIX, αριθ. 161. Γιά εκείνο των ' Αγίων ' Αποστόλων της Σινασοϋ,
βλ. J e r p h a n i o n , Cappadoce, Texte, II, 2, σ. 67, Planches, III, πίν.
150, 2 (σχέδιο). 'Από τόν άγιο, πού εικονιζόταν στό ιερό, σώζεται
μόνον τό όνομα.
27. Menologio, σ. 115.
28. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 142. Βλ. καί Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς , ' Αγιολόγιον, σ.
414. 'Εδώ σημειώνεται ότι στον Paris, gr. 1578 ό Σαβίνος αναφέρε
ται ώς επίσκοπος Κύπρου.
29. Menologio, σ. 116.
30. Ό 'Ορλάνδος δέν αναφέρει τό πορτραίτο αυτό, τό όποιο όμως
σημειώνεται στό σχέδιο μέ τό εικονογραφικό πρόγραμμα από τόν
Κόλλια ( Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 3).
31. 'Από παραδρομή ό άγιος περιγράφεται άπό τόν 'Ορλάνδο ώς
μάρτυρας μέ ενδυμασία αύλικοΰ αξιωματούχου. Μεταξύ διαφόρων
αγίων μέ τό ίδιο όνομα προκρίνεται εδώ ό Θεόδουλος άπό την ομάδα
των Δέκα Μαρτύρων της Κρήτης πού εορτάζονται στίς 23 Δεκεμ
βρίου. Βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 166, είκ. 102. ' Η δυσκολία γιά την ακρι
βέστερη ταύτιση της μορφής οφείλεται στό ότι υπάρχουν αρκετοί

Είκ. 13. Ό Πρωτομάρτυς
φόθεος.

Στέφανος

καί

Ιάκωβος

ό

Άδελ

άγιοι μέ τό όνομα αυτό πού εορτάζονται άπό τήν 'Ορθόδοξη 'Εκ
κλησία. Πρβλ. J a n i n , Eglises, σ. 147.
32. Synaxarium EC, στ. 389-391. Γιά βιογραφικά στοιχεία του οσίου
Νείλου βλ. Nil l'ascète ou Nil d'Ancyre dit le Sinaïte (saint), DTC 11,
στ. 661-674. Γιά τόν υιό του Νείλου Θεόδουλο βλ. Bibliotheca
Sanctorum XII (1969), στ. 318-319. 'Επίσης LChrl 8 (1976), στ. 456.
33. Synaxarium EC, στ. 275. Γιά τόν άγιο αυτό βλ. καί LChrl 8
(1976), στ. 458.
34. Menologio, σ. 223 (Θεόδουλος ό Κύπριος) καί σ. 318 (Θεόδου
λος, υιός του οσίου Νείλου).
35. Ό Θεόδουλος ό Κύπριος ό Σαλός υπέβαλλε τόν εαυτό του σέ
ακραίες μορφές άσκησης. ' Υποκρινόμενος μωρία δίδασκε τους αν
θρώπους καί τους έλεγχε απευθύνοντας σέ αυτούς παραινέσεις γιά
μετάνοια καί επιστροφή στον ενάρετο βίο. 'Αξιώθηκε νά προλέγει
τά μέλλοντα ενώ πολλές ιάσεις είχαν συνδεθεί μέ τό σκήνος του
αγίου στην Κύπρο. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς , 'Αγιολόγιον, σ. 178.
36. Ό ομώνυμος άγιος άπό τήν Κύπρο εικονίζεται ώς ηλικιωμένος
μέ κοντό γένι στό Μηνολόγιο τοΰ Βασιλείου. Μέ κοντό γένι, άλλα
νεότερος στην ηλικία, παριστάνεται στον ίδιο κώδικα ό υιός του
όσιου Νείλου.
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Είκ. 14. Σαλούστιος

'Ιεροσολύμων. Λεπτομέρεια

της Είκ. 11

οτι ό όσιος Νείλος καί ό υιός του Θεόδουλος ήσαν
αγαπητοί στίς μοναστικές κοινότητες του Λάτρους,
στην περιοχή δηλαδή οπού έδρασε ό κτήτωρ της Μο
νής της Πάτμου όσιος Χριστόδουλος πρίν έλθει στά
Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τήν παράδοση πού διασώζει
ό Χριστόδουλος στην Ύποτύπωσή του, οι συνεχείς
έφοδοι των Βλεμμύων ανάγκασαν τους περισσότερους
πατέρες πού ζούσαν παλαιά στή Ραϊθώ καί στό Σινά νά
μεταναστεύσουν στό Λάτρος προσδίδοντας σέ αυτό
ιδιαίτερη αίγλη 3 7 .
'Επειδή στον νότιο τοίχο δέν υπάρχουν παραστάσεις
άλλων αγίων στό υψος τής κατώτερης καί κύριας ζώ
νης, όπου δεσπόζουν οι μνημειακές μορφές ιεραρχών
τής εκκλησίας των 'Ιεροσολύμων, θά ασχοληθούμε μέ
τή δεύτερη ζώνη αγιογραφικών προσωπογραφιών αρ
χίζοντας πάλι άπό τόν βόρειο τοίχο μέ κατεύθυνση
άπό τά ανατολικά στά δυτικά. Στον χώρο τοΰ ίεροΰ
εικονίζονται τρεις άγιοι πού έχουν κοινή εορτή στίς
15 Νοεμβρίου, δηλαδή οί Γουρίας, Σαμωνάς καί "Αβι216

Είκ. 15. 'Ηλίας

'Ιεροσολύμων.

Λεπτομέρεια

τής Είκ. 12.

βος (Είκ. 21) 38 , ασφαλώς επειδή οί δύο πρώτοι ήσαν
πρεσβύτεροι καί ό τρίτος διάκονος. Ή ταύτιση γίνε
ται άπό τήν επιγραφή μέ τό όνομα τής μεσαίας μορφής
(Σαμωνάς), καθώς καί τήν ενδυμασία διακόνου καί τή
λιβανωτίδα πού χαρακτηρίζει τόν τελευταίο άγιο στά
ανατολικά. ' Η διαθέσιμη αρχιτεκτονική επιφάνεια εί
χε ως συνέπεια νά αποδοθούν ό πρώτος, ό Γουρίας,
ολόσωμος, επάνω ακριβώς άπό τόν άγιο Λουκιανό,
ενώ οί δύο άλλοι ως στηθάρια, επάνω ακριβώς άπό τόν
πρωτομάρτυρα Στέφανο καί τόν ' Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο. Οί άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς καί "Αβιβος ανήκουν
στην τάξη τών όμολογητών. Οί δύο πρώτοι κατάγο
νταν άπό τά περίχωρα τής 'Εδέσσης τής Συρίας καί
ζούσαν στην πόλη αυτή επί Διοκλητιανού. Μετά άπό
τήν κατηγορία οτι θεράπευαν Χριστιανούς πού είχαν
ριχτεί στίς φυλακές, βασανίσθηκαν όταν αρνήθηκαν
νά θυσιάσουν στά είδωλα. "Οσο γιά τόν "Αβιβο, ρί
χτηκε σέ καμίνι καί μαρτύρησε επί Λικινίου, επειδή
διάβαζε στους πιστούς τή Βίβλο. Οί τρεις όμολογητές
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είχαν συναντηθεί στην "Εδεσσα. Ή σύναξη την ήμε
ρα της εορτής τους, στίς 15 Νοεμβρίου, γινόταν στό
μαρτύριο τους πού βρισκόταν κοντά στον Φόρο στην
Κωνσταντινούπολη 3 9 . 'Αντίθετα άπό ο,τι συμβαίνει
μέ τά περισσότερα αγιογραφικά πορτραίτα του παρεκ
κλησίου τής Πάτμου, απεικονίσεις των τριών μαρτύ
ρων άπό την "Εδεσσα παρατηρούνται αρκετές φορές
στά εικονογραφικά προγράμματα τών ναών. "Ισως τά
πιό γνωστά παραδείγματα είναι στό Δαφνί 4 0 . Ή δια
φοροποίηση τους ως προς την ηλικία πού παρατηρού
με στην Πάτμο χαρακτηρίζει συνήθως τίς προσωπο
γραφίες τους, όπως, γιά παράδειγμα, στό Μηνολόγιο
τοΰ Βασιλείου Β' 4 1 .
Στό τύμπανο τού μεγάλου τόξου, επάνω άπό τους επι
σκόπους ' Ιεροσολύμων, εικονίζονται δύο ολόσωμοι
πρεσβύτεροι στίς άκρες καί ανάμεσα τους δύο στηθάρια αγίων σέ απόλυτη συμμετρία, δεξιά καί αριστερά
άπό τό τοξωτό άνοιγμα πού βρίσκεται επάνω ακριβώς
άπό τή θύρα μέ τήν οποία επικοινωνεί τό παρεκκλήσιο
μέ τόν κυρίως ναό τοΰ καθολικού (Είκ. 19 καί 20). Ό
ολόσωμος πρεσβύτερος προς τά δεξιά είναι, σύμφωνα
μέ τή σωζόμενη επιγραφή, ό Μώκιος (Είκ. 20 καί 23) 42 .
' Ο άγιος αυτός, άπό τή Ρώμη, έγινε πρεσβύτερος στην
εκκλησία τής Άμφιπόλεως στή Θράκη καί εργάσθη
κε μέ πάθος γιά τήν καταπολέμηση τής εΐδωλολατρείας καί τήν εμπέδωση τοΰ Χριστιανισμού. "Υστερα
άπό διάφορα μαρτύρια, αποκεφαλίσθηκε στην Κων
σταντινούπολη, όπου ό Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε
προς τιμήν του λαμπρό ναό, στον όποιο γινόταν ή
σύναξη τήν ήμερα τής εορτής του, στίς 11 Μαΐου 4 3 .
Σπάνια περιλαμβάνεται ό άγιος Μώκιος στά εικονο
γραφικά προγράμματα τών βυζαντινών ναών, όπως,
γιά παράδειγμα, στά ψηφιδωτά τοΰ καθολικού τού
'Οσίου Λουκά 4 4 .Ή πραγματική ταύτιση τοΰ συμμετρικοΰ ώς προς τόν Μώκιο αγιογραφικού πορτραίτου
παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, παρ' όλο πού ή μορ
φή ταυτίσθηκε μέ τόν άγιο Νήφωνα μέ βάση τήν εν
μέρει σωζόμενη επιγραφή μέ τό ονομά του (Εικ. 19 καί
22) 45 . ' Ο ' Ορλάνδος θεωρεί οτι πρόκειται γιά τόν όσιο
επίσκοπο Κωνσταντιανής Νήφωνα, πού εορτάζεται
στίς 23 Δεκεμβρίου 46 , άγνωστο στους εντύπους Συνα
ξαριστές καί στά Μηναία, τοΰ οποίου όμως ό Βίος
περιέχεται σέ παλαιούς καί νεότερους κώδικες 47 . Δι
στάζω νά δεχτώ τήν ταύτιση μέ τόν συγκεκριμένο άγιο
καί γιά τόν λόγο οτι στό παρεκκλήσιο αυτός παριστά
νεται ώς πρεσβύτερος καί οχι ώς επίσκοπος.
'Εξίσου δύσκολη είναι καί ή ταύτιση τών δύο νεαρών
μαρτύρων σέ προτομή μέσα σέ κύκλο (Είκ. 19, 20 καί
24) πού πλαισιώνουν τους δύο όρθιους ιερείς στό τύ
μπανο τοΰ μεγάλου τόξου στον βόρειο τοίχο. "Ισως
επειδή κρατούν μέ τό ενα χέρι κλειστό κουτί σέ μορφή
λιβανωτίδας ό 'Ορλάνδος θεώρησε οτι πρόκειται γιά

Είκ. 16. 'Ανώνυμος επίσκοπος 'Ιεροσολύμων. Λεπτομέρεια.
37. Βλ. 'Ακολουθία νερά τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου τοΰ θαυματουργού, έκδοσις τρίτη ή προσετέθησαν ή
Ύποτύπωσις αυτού, ό έν πλάτει βίος, δύο εγκώμια καί διήγησις
θαύματος αύτοϋ. "Εκδ. Κυρίλλου 'Ιεροδιακόνου Βοΐνη, Άθήνησιν
1884, σ. 66-67. Ή προσωπογραφία τοΰ οσίου Νείλου περιλαμβάνε
ται στό νεότερο στρώμα ζωγραφικής τοΰ καθολικού τής Μονής τής
Πάτμου.
38. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 138-139, πίν. 30. Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ.
22 ΓΑβιβος).
39. Synaxarium EC, στ. 225. J a n i n , Eglises, σ. 80.
40. G. Millet, Le Monastère de Daphni, Paris 1899, είκ. 47 (σχέδιο
μέ τό εικονογραφικό πρόγραμμα).
41. Menologio, σ. 183. Γιά τους τρεις αγίους βλ. LChrl 6 (1974), στ.
465-466.
42. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 163, πίν. ΙΟβ, 12α, 43 καί 45α. Κ ό λ λ ι α ς , Πά
τμος, είκ. 14 καί 16.
43. Synaxarium EC, στ. 674-676. J an in, Eglises, σ. 354-358.
44. Ε. Diez καί Ο. D e m u s , Byzantine Mosaics in Greece: Daphni
and Hosios Lucas, Cambridge, Mass., 1931, σχέδιο μέ τό εικονογρα
φικό πρόγραμμα. Γιά τόν άγιο Μώκιο βλ. καί LChrl 8 (1976), στ. 21.
45. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 162, πίν. 10α, Ι2β, 42 καί 45β. Κ ό λ λ ι α ς , Πά
τμος, είκ. 14 καί 15.
46. "Ο.π.
47. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς , Άγιολόγιον, σ. 350.
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48

διακόνους . ' Ωστόσο, ή ενδυμασία τους είναι εκείνη
πού χαρακτηρίζει τίς παραστάσεις των ιατρών αγίων.
Ή 'ίδια ενδυμασία χαρακτηρίζει στό Μηνολόγιο του
Βασιλείου καί τους αγίους Μαρκιανό καί Μαρτύριο
49
πού ήσαν νοτάριοι . 'Επειδή τά φυσιογνωμικά χαρα
κτηριστικά των δύο αινιγματικών αγίων στό παρεκκλή
σιο της Πάτμου μοιάζουν πολύ μέ εκείνα πού παρατη
ρούνται στίς προσωπογραφίες τών δύο μαρτύρων στό
Μηνολόγιο του Βατικανού, μπορεί νά υποστηριχθεί
οτι οί ίδιοι αυτοί άγιοι περιλαμβάνονται καί στό πρό
γραμμα τού παρεκκλησίου. ' Ο Μαρκιανός καί ό Μαρτύριος ήσαν φοιτητές καί γραμματείς τοΰ πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Παύλου τού Όμολογητή τόν
4ο αιώνα, στά χρόνια τοΰ Άρειανοΰ αυτοκράτορα
Κωνσταντίου. 'Επειδή ό πατριάρχης δέν δεχόταν νά
επικοινωνεί μέ τους Άρειανούς, έξορίσθηκε άπό τόν
αυτοκράτορα στην 'Αρμενία όπου καί πνίγηκε άπό
οπαδούς αυτής της αίρεσης. Τότε καί γιά τήν'ίδια αι
τία θανατώθηκαν οί δύο γραμματείς του στην Κων
σταντινούπολη. Έτάφησαν στην περιοχή τοΰ Δευτέ
ρου, όπου ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ανήγειρε ναό
στή μνήμη τους. 'Εδώ γινόταν ή σύναξη στίς 25
'Οκτωβρίου 5 0 . Σύμφωνα μέ τήν 'Ερμηνεία, οί δύο
μάρτυρες παριστάνονται νέοι κρατώντας καλαμάρια 5 1 .
Μέ πολύ μικρό γένι καί μαλλιά μέ ελαφρούς κυματι
σμούς όπως καί στην Πάτμο εικονίζονται στό Μηνολό
γιο τοΰ Βατικανού. Οί δύο μάρτυρες περιλαμβάνονται
σπάνια στά εικονογραφικά προγράμματα τών βυζαντι
νών ναών, όπως, γιά παράδειγμα, στον ψηφιδωτό διά
κοσμο τών 'Αγίων 'Αποστόλων της θεσσαλονίκης 5 2 .
Δέν γνωρίζω απεικονίσεις τους μέ τά κιβωτίδια πού
κρατούν στην Πάτμο. Τό οτι αυτά θυμίζουν στή μορφή
τή λιβανωτίδα πού βαστάζουν οί διάκονοι ϊσως απηχεί
παλαιά παράδοση, σύμφωνα μέ τήν οποία ό 'ένας άπό
αυτούς ήταν ύποδιάκονος καί ό άλλος ψάλτης καί
αναγνώστης τών θείων γραφών 5 3 .
Στό έσωρράχιο τοΰ μεγάλου τόξου τοΰ βόρειου τοίχου
εικονίζονται τρεις άγιοι (Είκ. 25-27), πού χωρίς αμφι
βολία αποτελούν τριάδα μέ κοινή εορτή. Ό μεσαίος
αποδίδεται στηθαΐος σέ κύκλο στό κλειδί τοΰ τόξου
καί είναι, σύμφωνα μέ τή σωζόμενη επιγραφή, ό άγιος
'Ισμαήλ 5 4 . Οί δύο σύντροφοι του, δηλαδή ό Μανουήλ
καί ό Σαβέλ, πού είναι ολόσωμοι, παριστάνονται στό
ανατολικό καί τό δυτικό μισό τοΰ τόξου, αντίστοιχα.
'Από τό όνομα τοΰ αγίου στό ανατολικό μισό τοΰ τό
ξου σώζεται τό γράμμα Ν, πού ενισχύει τήν ταύτιση μέ
τόν Μανουήλ. Καί οί τρεις άγιοι φέρουν τήν πολυτελή
ενδυμασία πού χαρακτηρίζει τους μάρτυρες, άφοΰ άλ
λωστε κρατούν μέ τό ενα χέρι σταυρό. Οί ολόσωμες
μορφές ξεχωρίζουν μέ τίς ιδιότυπες λωρίδες άπό ύφα
σμα πού τυλίγουν τά πόδια τους, ενώ οί κνήμες καλύ
πτονται μέ στενό πλεκτό ύφασμα, στοιχεία καί τά δύο
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πού διακρίνουν τίς παραστάσεις προσώπων τά όποια
κατάγονταν άπό την 'Ανατολή (π.χ., οι τρεις Μάγοι
καί ό Δανιήλ) 5 5 . Οί ' Ισμαήλ, Μανουήλ καί Σαβέλ εορ
τάζονται μαζί στίς 17 Ιουνίου 5 6 . Ή σ α ν αδελφοί Πέρ
σες Χριστιανοί πού αγωνίσθηκαν κατά της εΐδωλολατρείας τήν εποχή του 'Ιουλιανού του Παραβάτη καί
αποκεφαλίσθηκαν γιά τή δράση τους. Ή σύναξη τήν
ημέρα της εορτής τους γινόταν στό μαρτύριο τους
στην Κωνσταντινούπολη, τό όποιο βρισκόταν κοντά
σέ εκείνο του προφήτη Έλισσαίου. "Οπως συμβαίνει
γενικότερα μέ τήν επιλογή των αγίων στό παρεκκλή
σιο της Πάτμου, οί τρεις αυτοί μάρτυρες άπό τήν
Περσία περιλαμβάνονται πολύ σπάνια στά προγράμ
ματα των βυζαντινών ναών, όπως, γιά παράδειγμα, στίς
τοιχογραφίες του 'Αγίου 'Ανδρέα στην Καστοριά,
τοΰ 15ου αιώνα 5 7 .
Στό μέτωπο τοΰ μεγάλου βόρειου τόξου διατάσσονται
εννέα συνολικά στηθάρια αγίων πού απεικονίζουν
τους ' Επτά Παίδες εν ' Εφέσω (Εικ. 26, 28-30 καί 46) 5 8
καί στίς άκρες τους αγίους "Ερμυλο καί Στρατόνικο
(Εικ. 31), όπως αποκαλύπτουν οί επιγραφές μέ τά
ονόματα γιά τους περισσότερους άπό τους αγίους αυ
τούς. Γιά μιά ακόμη φορά διαπιστώνεται ό ιδιαίτερος
χαρακτήρας του εικονογραφικού προγράμματος τοΰ
παρεκκλησίου, άφοϋ οί ' Επτά Παίδες εν ' Εφέσω σπά
νια περιλαμβάνονται στον ζωγραφικό διάκοσμο τών
βυζαντινών ναών. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οί
' Επτά Παίδες (κατά μία εκδοχή ποιμένες), πού ζούσαν
στά χρόνια του Δεκίου, οδηγήθηκαν μπροστά στον
Ρωμαίο αυτοκράτορα γιά νά απολογηθούν επειδή εί
χαν καταγγελθεί ώς Χριστιανοί. 'Εκείνοι ζήτησαν λί48. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 162, πίν. 10, 42-44. Κ ό λ λ ι α ς . Πάτμος, είκ.
14-16.
49. Menologio, σ. 137.
50. Synaxarium EC, στ. 161-162. J a n i n , Eglises, σ. 377-378.
51. 'Ερμηνεία, σ. 158.
52. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοΰ ναού τών
'Αγίων 'Αποστόλων θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1953, πίν. 33.
Γιά τήν εικονογραφία τών δύο αγίων βλ. ο.π., σ. 48-49. 'Επίσης
LChrl 7 (1975), στ. 493.
53. Γιά τίς πηγές βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 48.
54. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 163, πίν. 46. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 14 καί 18.
55. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 163-164, πίν. 47α, β. Οί δύο αυτοί άγιοι παρέ
μειναν άταύτιστοι άπό τόν 'Ορλάνδο καί τόν Κόλλια. Γιά απεικο
νίσεις τους βλ. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 14 καί 17.
56. Synaxarium EC, στ. 753-754. J a n i n , Eglises, σ. 322.
57. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά. Πίνακες, θεσσαλονίκη 1953, πίν.
167α καί β. Γιά τους τρεις αγίους βλ. LChrl 7 (1975), στ. 486-487.
58. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 165-166, πίν. 10, 11, 48, 50 καί 51. Κ ό λ λ ι α ς ,
Πάτμος, είκ. 14-16. Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 20-21.

Είκ. 17. Ανώνυμος επίσκοπος 'Ιεροσολύμων.
Είκ. 18. "Αγιος Θεόδουλος.
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EÌK. 19. "Αγιοι Μαρκιανός(;) καί Νήφων.

Είκ. 20. "Αγιοι Μώκιος καί Μαρτύριος(;).

γο χρόνο γιά νά απαντήσουν καί, άφοΰ μοίρασαν τά
υπάρχοντα τους στους πτωχούς, κατέφυγαν στα όρη
καί κλείσθηκαν σέ ένα σπήλαιο. "Οταν ανακάλυψε τό
κρησφύγετο τους ό Δέκιος διέταξε νά φραγεΐ ή είσο
δος του σπηλαίου. "Υστερα από δύο αιώνες, τήν εποχή
του Θεοδοσίου του Μικρού, όταν αιρετικοί αμφισβη
τούσαν τό δόγμα της ' Αναστάσεως, οί ' Επτά Παίδες
βγήκαν άπό τό σπήλαιο σάν νά είχαν ξυπνήσει άπό
ύπνο καί έτσι έδωσαν απτό παράδειγμα γιά τή μέλλου
σα ανάσταση των νεκρών. ' Η λατρεία τών ' Επτά Παί
δων, πού εορτάζονται στίς 22 'Οκτωβρίου 5 9 , γνώρισε
μεγάλη διάδοση στην 'Ανατολή καί στή Δύση μέ
πρωταρχικό κέντρο τήν "Εφεσο 6 0 . Παραστάσεις τους
περιλαμβάνονται στά Ψαλτήρια μέ παρασελίδια εικο
νογράφηση, ήδη άπό τόν 9ο αίώνα, καί λίγο αργότερα
στό Μηνολόγιο του Βασιλείου 6 1 , ενώ καί πάλι εντοπί
ζονται κυρίως σέ σχετικά μεγάλο αριθμό εικόνων άπό
τή μεταβυζαντινή περίοδο, σπάνια όμως περιλαμβά
νονται στά προγράμματα τών βυζαντινών ναών. Στά
λιγοστά γνωστά παραδείγματα οί νεαροί απεικονίζο
νται βυθισμένοι σέ ύπνο, συνήθως μέσα σέ σπήλαιο,
όπως, λόγου χάριν, στίς τοιχογραφίες της ' Αγίας Σο
φίας στην Ά χ ρ ί δ α , του 1 Ιου αιώνα 6 2 , καί του 'Αγίου
Νικολάου της Ροδιάς κοντά στην "Αρτα, τού Που αι-

ώνα 6 3 . Πολύ σπανιότερα αποδίδονται στή μνημειακή
ζωγραφική οί 'Επτά Παίδες ως αυτόνομες προσωπο
γραφίες, όπως στην Πάτμο. Τό μόνο άλλο παράδειγμα
πού γνωρίζω περιλαμβάνεται στίς τοιχογραφίες της
'Αγίας Βαρβάρας στό Soganli τής Καππαδοκίας (αρ
χές 11ου αι.) 6 4 . Καί στίς δύο περιπτώσεις τά ονόματα
τών ' Επτά Παίδων, τά όποια παρουσιάζουν κάποιες
διαφορές στίς πηγές, αναγράφονται πλάι στίς προσω
πογραφίες τους. Στην Πάτμο διατηρούνται οί επιγρα
φές μέ τά ονόματα τών Άντωνίνου, Μαρτιανοΰ, Διο
νυσίου, Έξακουστιδιανού, Μαξιμιλιανοΰ καί 'Ιω
άννη. ' Η σύνδεση τής ιστορίας τών 'Επτά Παίδων μέ
τήν "Εφεσο, τό σπουδαιότερο κέντρο λατρείας τών
αγίων αυτών, πρέπει νά έπαιξε κάποιο ρόλο γιά τήν
παρουσία τους στό πρόγραμμα τού παρεκκλησίου,
αφού μέ αυτή τή μικρασιατική πόλη συνδέεται στενά ό
'Ιωάννης ό Θεολόγος.
Στους όμολογητές τής πίστεως ανήκουν οί "Ερμυλος
καί Στρατόνικος (Είκ. 31), ή συζυγία τών αγίων πού
πλαισιώνει τους 'Επτά Παίδες εν Έφέσω στά άκρα
τού μετώπου τού κεντρικού τόξου τού βόρειου τοί
χου 6 5 . ' Η καταγωγή τών δύο φίλων πού μαρτύρησαν
επί Λικινίου δέν είναι γνωστή. ' Ο "Ερμυλος ήταν διά
κονος. Μετά άπό βασανιστήρια, τους έριξαν στον πο-
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Είκ. 21. "Αγιοι

Σαμωνάς

καί

"Αβιβος.

ταμό "Ιστρο οπού καί πέθαναν. "Η σύναξη την ημέρα
της εορτής τους στίς 13 'Ιανουαρίου γινόταν στον ευ
κτήριο οΐκο του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ πού βρισκόταν
στην 'Οξεία, στή Φιρμούπολη καί στά Σπουδαίου,
όπως αναφέρει τό Συναξάριο της εκκλησίας της Κων
σταντινουπόλεως 6 6 . Πάλι στην περίπτωση τους διαπι
στώνουμε τήν παρουσία στό εικονογραφικό πρόγραμ
μα τοΰ παρεκκλησίου αγίων πού πολύ σπάνια εμφανί
ζονται στον ζωγραφικό διάκοσμο των βυζαντινών να
ών, όπως, γιά παράδειγμα, στίς τοιχογραφίες του 14ου
αιώνα στον "Αγιο Νικόλαο της Πλάτσας 6 7 . "Οπως καί
μέ τίς υπόλοιπες αγιογραφικές προσωπογραφίες στό
παρεκκλήσιο, πρόκειται γιά αγίους πού περιλαμβάνο
νται συχνά στά εικονογραφημένα Μηνολόγια τοΰ Συ
μεών Μεταφραστή καί στά Συναξάρια, παραδείγματος
χάριν, στό Μηνολόγιο του Βασιλείου 68 .
Στό έσωρράχιο του τόξου επάνω από τήν αρχική θύρα
επικοινωνίας τοΰ παρεκκλησίου μέ τόν κυρίως ναό τοΰ
καθολικοΰ, στον βόρειο τοίχο (Είκ. 26), διατηροΰνται
οί ολόσωμες μορφές δύο νεαρών μαρτύρων πού δέν
είναι εύκολο νά ταυτισθοΰν 6 9 . Ό άγιος στό δυτικό
μισό τοΰ τόξου κρατάει μέ τό δεξί χέρι σταυρό καί μέ
τό αριστερό κλειστό ειλητάριο.
Στον νότιο τοίχο καί ακριβώς επάνω άπό τίς προσω-

59. Synaxarium EC, στ. 155-156.
60. Βλ. E. R. F. M i l t n e r , Das Cömeterium der sieben Schläfer (Forschungen in Ephesos, Österr. Arch. Institut), Band IV, Heft 2, Wien
1937. CI. Foss, Ephesus after Antiquity: A Late Antique, Byzantine
and Turkish City. Cambridge 1979, σ. 42-45. Γιά τή λατρεία καί τήν
εικονογραφία των 'Επτά Παίδων έν "Εφέσω βλ. επίσης LChrl 8
(1976), στ. 344-348.
61. Γιά μιά πρώιμη απεικόνιση του θέματος σέ Ψαλτήριο, βλ. Μ. V.
S e p k i n a , Miniatjuri Chludovskoj Psaltiri, Moskva 1977, φ. 29r. Γιά
τή μικρογραφία μέ τήν ίδια παράσταση στό Μηνολόγιο τοΰ Βασι
λείου βλ. Menologio, σ. 133.
62. V. J. D j u r i c , The Church of St. Sophia in Ohrid, Beograd 1963.
σ. V, πίν. 40.
63. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ό "Αγιος Νικόλαος της Ροδιάς, ΑΒΜΕ
Β' (1936), σ. 144-145. είκ. 13.
64. J e r p h a n i o n , Cappadoce, Texte, II, 1, σ. 317-321, Planches, III,
πίν. 188, 1, 190 καί 191, 1.
65. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 164-165, πίν. 49α. β.
66. Synaxarium EC, στ. 387.
67. Ντ. Μ ο υ ρ ί κ η , Οί τοιχογραφίες του 'Αγίου Νικολάου στην
Πλάτσα της Μάνης (έκδοση Τραπέζης Αττικής), 'Αθήνα 1975, σ.
31, 52. Γιά τήν εικονογραφία των δύο αγίων βλ. LChrl 6 (1974). στ.
168.
68. Menologio, σ. 314.
69. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 170-171, πίν. 56α καί β. Ά π ό παραδρομή αναφέ
ρεται εδώ ότι οί δύο αυτοί άγιοι εικονίζονται στό έσωρράχιο του
νότιου τόξου. Σωστή είναι ή ένδειξη γιά τή θέση τών αγίων στό
Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 3 (σχέδιο μέ τό εικονογραφικό πρόγραμμα).
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πογραφίες των ιεραρχών της εκκλησίας των ' Ιεροσο
λύμων υπήρχε σειρά άπό στηθάρια αγίων μέσα σέ
εφαπτόμενους κύκλους. Ά π ό αυτά διατηρούνται σή
μερα σέ άνιση κατάσταση πέντε καί πολύ μικρό τμήμα
του κύκλου γιά ενα έκτο αγιογραφικό πορτραίτο προς
τά δυτικά. Τά στηθάρια διατάσσονται δεξιά καί αρι
στερά άπό τήν τοξωτή θύρα εισόδου στον νότιο τοίχο.
Τά τρία στηθάρια προς τά ανατολικά παριστάνουν τόν
όσιο Ξενοφώντα (Είκ. 32) ανάμεσα στους γιους του,
τόν Άρκάδιο (Είκ. 48) προς τά αριστερά καί τόν 'Ιω
άννη προς τά δεξιά 7 0 . ' Ο Ξενοφών ήταν συγκλητικός
έπί 'Ιουστινιανού. Ή στροφή του στον μοναχισμό
είχε σχέση μέ τήν πρωτοβουλία του νά στείλει τους
δύο γιους του νά σπουδάσουν νομικά στή Βηρυτό.
"Οταν έμαθε οτι ναυάγησαν, έφυγε μέ τή σύζυγο του
άπό τήν Κωνσταντινούπολη προς αναζήτηση τους.
Τους βρήκαν στά 'Ιεροσόλυμα όπου αυτοί είχαν έν τώ
μεταξύ γίνει μοναχοί, καί τότε οί γονείς ασπάσθηκαν
επίσης τόν μοναχισμό. "Ολοι τους προχώρησαν τόσο
πολύ στην άσκηση τής αρετής, ώστε έκαναν συνεχώς
θαύματα. ' Η μνήμη τους εορτάζεται στίς 26 ' Ιανουα
ρίου 71 . Πάλι πρόκειται γιά αγίους πού συναντούμε σπά
νια στά εικονογραφικά προγράμματα τών βυζαντινών
ναών 7 2 άλλα συχνότερα σέ ιστορημένα Μηνολόγια
τοΰ Συμεών Μεταφραστή καί Συναξάρια. Στό Μηνολό
γιο του Βασιλείου, γιά παράδειγμα, εικονίζονται μαζί
καί τά τέσσερα μέλη τής οικογένειας 7 3 . "Οπως καί στή
μικρογραφία τοΰ Μηνολογίου, έτσι καί στό παρεκκλή
σιο τής Πάτμου φέρουν μοναχικά ενδύματα. Ό σταυ
ρός πού κρατούν στό χέρι δέν φανερώνει ότι μαρτύρη
σαν, πράγμα πού δέν συνέβη άλλωστε, άλλα δτι ήσαν
όμολογητές τής πίστεως σύμφωνα μέ μιά γνωστή σύμ
βαση πού ισχύει καί σέ άλλες ανάλογες περιπτώσεις
στό εικονογραφικό πρόγραμμα του παρεκκλησίου 7 4 .
"Ο όσιος Ναθαναήλ 7 5 , πού εικονίζεται πλάι στους
οσίους Άρκάδιο, Ξενοφώντα καί 'Ιωάννη, έκπροσω-.
πει τήν τάξη τών ασκητών τής ερήμου. "Οπως
αναφέρει ό Παλλάδιος, ό άγιος αυτός, πού έζησε στίς
αρχές τοΰ 5ου αιώνα, πέρασε 37 χρόνια μέσα στό κελλί του 7 6 . Είχε ειρηνικά τέλη καί ή μνήμη του εορτάζε
ται στίς 27 Νοεμβρίου 77 .
Ό επόμενος μοναστικός άγιος, ò όποιος μπορεί νά
ταυτισθεί μέ επιγραφή, είναι ό Ίωαννίκιος ό έν Ό λ ύ 78
μπω . ' Η πλούσια δράση του, πού τοποθετείται στην
περίοδο τής Εικονομαχίας, είναι γνωστή άπό δύο
εκτενείς Βίους καί μία σύνοψη τοΰ Βίου του άπό τόν
Συμεών Μεταφραστή 7 9 . Στό ενεργητικό του εγγράφε
ται κυρίως ή βαθιά άσκηση τής αρετής πού εξασφάλι
σε στον άγιο μεγάλη φήμη, ώστε νά προταθεί σέ αυτόν
νά καταλάβει τόν πατριαρχικό θρόνο τής Κωνσταντι
νουπόλεως τόν όποιο όμως αρνήθηκε. " Ο ' Ιωαννίκιος
ό μέγας ό έν Όλύμπω τής Βιθυνίας είχε ειρηνικά τέλη
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Είκ. 22. "Αγιος Νήφων. Λεπτομέρεια.
σέ βαθύτατο γήρας καί ή σύναξη τήν ήμερα τής εορ
τής του στίς 3 Νοεμβρίου γινόταν στή Μονή τών Καλ
λιστράτου στην Κωνσταντινούπολη 8 0 . Πορτραίτο τοΰ
αγίου αύτοΰ περιλαμβάνεται στά ψηφιδωτά τοΰ καθολικοΰ τοΰ 'Οσίου Λουκά 81 καί στό Μηνολόγιο τοΰ
82
Βασιλείου . Ή παρουσία τής προσωπογραφίας του
στό παρεκκλήσιο τής Πάτμου εξηγείται καί άπό τή
στενή σχέση πού είχε μέ τήν περιοχή τοΰ 'Ολύμπου
στά πρώτα χρόνια τής πνευματικής του πορείας ό
όσιος Χριστόδουλος, ό όποιος καταγόταν άπό μία κώ
μη τής Βιθυνίας, κοντά στή Νίκαια 8 3 .
Σώζεται έν μέρει τό στηθάριο ενός ακόμη αγίου στην
'ίδια ζώνη. 'Εξάλλου, επτά ή, τό πιθανότερο, εννέα
στηθάρια αγίων είχαν απεικονισθεί στό μέτωπο τοΰ
νότιου τόξου απέναντι άπό τά εννέα στηθάρια αγίων
τοΰ βόρειου τοίχου. Ά π ό αυτά σώζονται σέ άνιση
διατήρηση τά τρία προς τά ανατολικά. Ό πρώτος
άγιος είναι ό Γόρδιος, όπως μαρτυρεί ή επιγραφή μέ
τό ονομά του (ΓΟΡΔΙ(ΧΣ>)Μ. Ό άγιος αυτός άπό
τήν Καισαρεία τής Καππαδοκίας είχε στρατιωτικό
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Είκ. 23. "Αγιος

Μώκιος.

Λεπτομέρεια.

αξίωμα επί βασιλείας τοΰ Λικινίου, άλλα αποσύρθηκε
άπό τόν κόσμο καί κατέφυγε στά ορη, πρώτη ένδειξη
της στροφής του προς τόν Χριστιανισμό. Θανατώθηκε
όταν επέστρεψε μιά μέρα στην πόλη καί κήρυξε τήν
πίστη στον Χριστό εμπρός σέ πλήθος κόσμου πού είχε
συγκεντρωθεί στό θέατρο. Ή μνήμη του εορτάζεται
στίς 3 ' Ιανουαρίου 8 5 . Πρόκειται γιά έναν άγιο πού πε
ριλαμβάνεται πολύ σπάνια στά εικονογραφικά προ-

70. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 169-170, πίν. 54 καί 55α. Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογρα
φίες, είκ. 23.
71. Synaxarium EC, στ. 423-424.
72. Ό Ά ρ κ ά δ ι ο ς με μοναχική ενδυμασία καί σταυρό στό χέρι πε
ριλαμβάνεται στίς σωζόμενες τοιχογραφίες σέ ενα άπό τά στρώματα
ζωγραφικής στην 'Επισκοπή Κισσάμου Κρήτης, τό όποιο μπορεί
νά χρονολογηθεί γύρω στό 1200. Τήν πληροφορία οφείλω στον
συνάδελφο Μιχάλη Άνδριανάκη. Γιά τήν εικονογραφία του οσίου
Ξενοφώντος καί τής οικογένειας του βλ. LChrl 8 (1976), στ. 633.
73. Menologio, σ. 351.
74. Γιά τήν ταύτιση τών όμολογητών μέ τους μάρτυρες βλ. Ε. Ε.
Ma lo ne, The Monk and the Martyr. The Monk as the Successor of

Είκ. 24. "Αγιος

Μαρτύριος(;).

Λεπτομέρεια.

the Martyr, Washington, D.C., 1950.
75. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 170, πίν. 55β.
76. P a l l a d i o , La storia Lausiaca. Itroduzione di Christina Mohr
mann, Testo critico e commento e cura di G. J. M. Bartelink, Tradu
zione di M. Babchies (Fondazione Lorenzo Valla), Vicenza 19851, σ.
64-70, κεφ. 16, 1-6 (τοΰ κειμένου).
77. Synaxarium EC, στ. 261-262 (Synaxaria Selecta). Γιά τόν άγιο βλ.
καί LChrl 8 (1976), στ. 31.
78. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 170, πίν. 55γ.
79. Βλ. F. Hal kin, BHG II, Bruxelles 1957 (SubsHag, αριθ. 8a), σ.
55.
80. Synaxarium EC, στ. 189 καί 190 (Synaxaria Selecta). Γιά τόν άγιο
βλ. καί LChrl 7 (1975), στ. 198-199.
81. Diez καί D e m u s , ο.π. (ύποσημ. 44), σχέδιο μέ τό εικονογραφι
κό πρόγραμμα.
82. Menologio, σ. 158.
83. Βλ. Βίος καί Πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Χριστοδούλου
συγγραφείς παρά 'Ιωάννου του Ίερωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου,
έκδ. Βοΐνη (βλ. ύποσημ. 37), σ. 115.
84. ' Η ταύτιση έγινε γιά πρώτη φορά άπό τόν καθηγητή Π. Βοκοτόπουλο στην ανακοίνωση του μέ τίτλο «Πατμιακά παραλειπόμενα»
στό Συμπόσιο γιά τά 900 χρόνια τής Μονής τής Πάτμου (Σεπτέμ
βριος 1988).
85. Synaxarium EC, στ. 367.
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86

γράμματα των βυζαντινών ναών , αλλά άπαντα στό
87
Μηνολόγιο τοϋ Βασιλείου .
'Ιδιαίτερα αποκαλυπτική γιά την αφιέρωση του παρεκ
κλησίου της Μονής τής Πάτμου θά ήταν ή τοιχογρα
φία στό εσωτερικό τύμπανο τοϋ ανακουφιστικού τό
ξου επάνω άπό τή θύρα στη νότια πλευρά. Ή τοιχο
γραφία πού σώζεται σήμερα ανήκει στό στρώμα τοϋ
18ου αίώνα καί παριστάνει μιά αγία.
Τέσσερις ακόμη αγιογραφικές προσωπογραφίες είχαν
ενταχθεί στό εικονογραφικό πρόγραμμα τοϋ παρεκ
κλησίου τής Πάτμου, όλες στά πτερύγια τοϋ σταυροθολίου στό κεντρικό τμήμα τής θολωτής οροφής (Είκ.
2). Ά π ό αυτές διατηροΰνται σέ άριστη κατάσταση
εκείνες πού βρίσκονται στό νοτιοανατολικό καί στό
βορειοδυτικό πτερύγιο καί ταυτίζονται μέ τους αγίους
'Επίμαχο καί Άρέθα αντίστοιχα, σύμφωνα μέ τίς επι
γραφές. Σώζεται εν μέρει καί τό στηθάριο τοϋ ανώνυ
μου αγίου μέ κοντά άσπρα μαλλιά στό βορειοανατολι
κό πτερύγιο ενώ έχει εξαφανισθεί τό τέταρτο πορτραί
το στό νοτιοδυτικό πτερύγιο τοϋ σταυροθολίου.
Ό 'Επίμαχος, πού φέρει ενδυμασία βυζαντινού αξιω
ματούχου καί κρατάει σταυρό στό δεξί χέρι 8 8 , είναι
ίσως ό άγιος μέ τό ίδιο όνομα πού καταγόταν άπό τήν
περιοχή τοϋ Πηλουσίου όρους κοντά στην 'Αλεξάν
δρεια. Ή δεύτερη εναλλακτική πρόταση είναι οτι
έχουμε εδώ τόν ομώνυμο άγιο άπό τή Ρώμη 8 9 . 'Υπήρ
ξαν καί οί δύο θερμοί όμολογητές τής πίστεως στά
πρώιμα χριστιανικά χρόνια καί γιά τούτο μαρτύρη
σαν. Καί οί δύο εορτάζονται στίς 31 'Οκτωβρίου 9 0 . Ό
'Επίμαχος εικονίζεται σέ δύο καππαδοκικές εκκλη
σίες, στό Keledzlar, τοϋ 10ου αίώνα, καί στό Munchil
Kilise91, άλλα συχνότερα εικονίζεται σέ ιστορημένα
Μηνολόγια τοϋ Συμεών Μεταφραστή καί σέ Συναξά
ρια, όπως στό Μηνολόγιο τοϋ Βασιλείου 92 .
Ά π ό τό άλλο μέρος ό άγιος Άρέθας (Είκ. 33) 93 , πού
εορτάζεται στίς 24 'Οκτωβρίου, ανήκει στους μεγα
λομάρτυρες 94 . "Ενας άπό τους προύχοντες στην πόλη
Νεγρά τής Αιθιοπίας έζησε στά χρόνια τοϋ αυτοκρά
τορα Ίουστίνου. "Ο άγιος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο
στον πόλεμο ανάμεσα στον Χριστιανό βασιλιά τής
Αιθιοπίας Έλεσβαάν καί τόν 'Εβραίο βασιλιά τής
Όμηρίτιδος. Στην εκστρατεία τοϋ τελευταίου ενα
ντίον τής Νέγρας πολλοί Χριστιανοί έχασαν τή ζωή
τους καί ανάμεσα σέ αυτούς καί ό γηραιός Άρέθας
πού στήριξε τους υπολοίπους στην πίστη καί τους
προέτρεψε στό μαρτύριο. Ή σύναξη τήν ημέρα τής
εορτής του γινόταν στην Κωνσταντινούπολη, στον
ναό τής Θεοτόκου στά Πρωτασίου. Προσωπογραφία
τοϋ αγίου Άρέθα περιλαμβάνεται μερικές φορές στά
προγράμματα τών βυζαντινών ναών, ιδιαίτερα κατά
τήν υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως, γιά παράδειγμα,
στό Πρωτάτο τοϋ Α γ ί ο υ "Ορους 9 5 , άλλα περιέχεται
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συχνότερα στά ιστορημένα Μηνολόγια τοϋ Συμεών
Μεταφραστή καί στά Συναξάρια, παραδείγματος χά
96
ρη, στό Μηνολόγιο τοϋ Βασιλείου .
Οί άγιοι τοϋ παρεκκλησίου κατανέμονται στό εκκλη
σιαστικό έτος μέ τή συχνότητα πού σημειώνεται στά
εικονογραφικά προγράμματα τών βυζαντινών ναών,
δηλαδή ή εκπροσώπηση είναι πληρέστερη γιά τους
μήνες 'Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο καί 'Ιανουά
ριο, ενώ οί υπόλοιποι μήνες εκπροσωπούνται μέ ελά
χιστους αγίους ή ακόμη καί μέ κανέναν. Στους αγίους
τοϋ 'Οκτωβρίου μπορούν νά ενταχθούν: οί Λουκιανός
καί Σαβίνος(;) στίς 15, οί 'Επτά Παίδες εν Έφέσω
στίς 22, ό 'Ιάκωβος ò Άδελφόθεος στίς 23, ό Άρέθας
στίς 24, οί Μαρκιανός (;) καί Μαρτύριος (;) στίς 25,
καί ό 'Επίμαχος στίς 31. Γιά τόν Νοέμβριο έχουμε:
τόν Ίωαννίκιο στίς 3, τους Γουρία, Σαμωνά καί "Αβιβο στίς 15 καί τόν Ναθαναήλ στίς 27. Τόν Δεκέμβριο
εορτάζουν: ό Νήφων στίς 23 καί ό πρωτομάρτυς Στέ
φανος στίς 27. Τόν 'Ιανουάριο εορτάζουν: ό Γόρδιος
στίς 3, οί "Ερμυλος καί Στρατόνικος στίς 13, ό Θεό
δουλος (υίός τοϋ οσίου Νείλου τοϋ Σιναΐτου ;) στίς 11
καί οί άγιοι Ξενοφών, Άρκάδιος καί 'Ιωάννης στίς
26. Τέλος, στίς 11 Μαΐου εορτάζεται ό Μώκιος καί
στίς 17 'Ιουνίου έχουν κοινή εορτή οί άγιοι 'Ισμαήλ,
Μανουήλ καί Σαβέλ. 'Εάν εξαιρέσουμε τους επισκό
πους 'Ιεροσολύμων (χωρίς νά περιλάβουμε τόν 'Ιά
κωβο τόν Άδελφόθεο), ή συντριπτική πλειοψηφία
τών αγίων στό παρεκκλήσιο περιλαμβάνεται στά Συ
ναξάρια, όπως στό Μηνολόγιο τοϋ Βασιλείου, καί στά
Μηνολόγια τοΰ Συμεών Μεταφραστή. Πρόκειται
ωστόσο γιά ανατολικούς συνήθως αγίους πού —μέ λί
γες εξαιρέσεις— δέν είχαν εξασφαλίσει σημαντική
λατρεία στην Κωνσταντινούπολη. Μολονότι ή αρχή
τοΰ Βίου τους στά λειτουργικά εικονογραφημένα χει
ρόγραφα πού αναφέρθηκαν παρουσιάζει αρκετά συχνά
παραστάσεις τών αγίων αυτών, δέν ακολουθείται
ενιαία αντιμετώπιση, δηλαδή άλλοτε έχουμε πορτραί
το τοϋ αγίου καί άλλοτε τό μαρτύριο του 9 7 . "Ετσι δέν
φαίνεται πιθανόν οί αγιογραφικές προσωπογραφίες
τοΰ παρεκκλησίου νά είχαν ως πρότυπο ένα ιστορημέ
νο χειρόγραφο τής κατηγορίας αυτής.
Όπως έγινε φανερό άπό τήν περιγραφή τών αγιογρα
φικών προσωπογραφιών στό παρεκκλήσιο, αυτές ανή
κουν στίς τάξεις τοϋ κλήρου, τών μαρτύρων καί τών
ασκητών. ' Από τίς σαράντα εννέα σωζόμενες παραστά
σεις καί σύμφωνα μέ τήν ενδυμασία τους, έχουμε δε
κατρία πορτραίτα επισκόπων (στά όποια μέ βεβαιότη
τα μπορούν νά προστεθούν ένα ή καί δύο ακόμη), τρία
πρεσβυτέρων καί δύο διακόνων οί προσωπογραφίες
τών μοναχών είναι έξι καί τών μαρτύρων είκοσι πέντε.
'Εάν λάβουμε υπόψη οτι οί μάρτυρες εμφανίζονται
συνήθως κατά ομάδες μέ βάση τήν κοινή εορτή τους
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(π.χ. οί 'Επτά Παίδες εν ' Εφέσω), ή έμφαση στην
παρουσία μεμονωμένων συνήθως προσωπογραφιών
εκπροσώπων του κλήρου, καί μάλιστα επισκόπων, στό
σπουδαιότερο, τουλάχιστον ώς προς τήν κλίμακα καί
τή θέση, παρεκκλήσιο του καθολικού της μονής, απο
κτά ιδιαίτερη σημασία. Ή διαπίστωση αυτή επιβε
βαιώνεται καί από τήν υποτονική παρουσία μοναχών
στό εικονογραφικό πρόγραμμα. Τό μοναχικό ιδεώδες
της ησυχίας έχει δώσει τή θέση του στην προβολή
μιας άλλης ιδιότητας, αυτής του λειτουργού της εκ
κλησίας. Τό φαινόμενο αυτό μπορεί νά βρει εξήγηση,
όπως πιστεύουμε, μέσα άπό τήν αφιέρωση τοϋ παρεκ
κλησίου στον πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Λεόντιο Β'.
Ά π ό τό άλλο μέρος, γίνεται σαφές ότι ή επιλογή τών
αγίων στό εικονογραφικό πρόγραμμα του παρεκκλη
σίου δέν είναι αντιπροσωπευτική γιά τά αγιογραφικά
πορτραίτα πού συναντούμε στους βυζαντινούς ναούς.
Λείπουν όχι μόνον σημαντικοί εκπρόσωποι άλλων κα
τηγοριών, κυρίως εκείνων πού δέν ανήκουν στίς τάξεις
του κλήρου, άλλα καί οί περισσότεροι εικονιζόμενοι
άγιοι άπό τίς τάξεις τών κληρικών καί τών ασκητών
δέν εΐναι οί πιό γνωστοί καί αγαπητοί στά προγράμμα
τα τών βυζαντινών ναών. Χωρίς νά παραβλέπουμε τήν
πιθανή πρόθεση νά αποφευχθεί ή επανάληψη προσω
πογραφιών σημαντικών αγίων πού θά είχαν'ίσως περι
ληφθεί στό πρόγραμμα τού κυρίως ναού καί τού νάρ
θηκα του καθολικού, είναι φανερό ότι οί άγιοι τού
παρεκκλησίου παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία
στή βιογραφία τους. "Ολοι είχαν εντυπωσιακές επιδό
σεις στίς πνευματικές ασκήσεις καί ανάλωσαν τή ζωή
τους στην καταπολέμηση της είδωλολατρείας καί τών
αιρέσεων καί στή διάδοση της Βίβλου. Είναι εύλογο

86. Στίς τοιχογραφίες τοϋ Belli Kilise της Καππαδοκίας τό όνομα
ΓΟΡΔΙΟΣ έχει γραφεί δίπλα σέ έναν άγιο από τους Σαράντα Μάρτυ
ρες, τόν Γοργόνιο. J e r p h a n i o n , Cappadoce, Texte, II, 1, σ. 276.
Γιά τήν εικονογραφία τοϋ αγίου βλ. LChrl 6 (1974), στ. 418-419.
87. Menologio, σ. 282.
88. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 149-150. πίν. 31.
89. "Ο.π., σ. 150.
90. Synaxarium EC, στ. 181-184.
91. J e r p h a n i o n , Cappadoce, Texte, Ι, σ. 211; Texte, II, σ. 375.
92. Menologio, σ. 148. Γιά τόν άγιο βλ. καί LChrl 6 (1974), στ.
153-154.
93. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 151-153, είκ. 99. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 2.
94. Synaxarium EC, στ. 159-161.
95. G. Millet, Monuments de l'Athos, Paris 1927, πίν. 56.3.
96. Menologio, σ. 135. Γιά τόν άγιο Άρέθα βλ. καί LChrl 5 (1973),
στ. 242-243.
97. Ευχαριστώ τή συνάδελφο Nancy Sevcenko πού είχε τήν καλοσύ
νη νά κάνει προσιτές σέ εμένα τίς σημειώσεις της σχετικά μέ τήν
απεικόνιση τών αγίων τοϋ παρεκκλησίου στά ιστορημένα Μηνολό
για τοϋ Συμεών Μεταφραστή καί στά Συναξάρια.

Είκ. 25. "Αγιος Μανονήλ.
225

ΝΤΟΥΛΑ ΜΟΥΡΙΚΗ

νά συσχετισθεί τό φαινόμενο αυτό μέ τό θρησκευτικό
κλίμα πού επικρατούσε στον 12ο αίώνα, περίοδο πού
σφραγίσθηκε από έντονο προβληματισμό σχετικά μέ
τόν κίνδυνο γιά την επικράτηση αιρέσεων 98 . 'Ωστό
σο, ή επιλογή αγίων μέ τη συγκεκριμένη δραστηριό
τητα προδίδει ασφαλώς καί τίς προσωπικές προτιμή
σεις εκείνου πού είχε τήν ευθύνη γιά τή συγκρότηση
του εικονογραφικού προγράμματος. 'Επειδή ή επιλο
γή αυτή, σύμφωνα πάντοτε μέ τήν άποψη μας, έγινε μέ
κριτήριο τήν αντιστοιχία πού παρουσίαζε ό βίος των
αγίων αυτών μέ τά βιογραφικά στοιχεία του Λεοντίου,
αποκτά καί ενα πιό εξειδικευμένο νόημα. Δέν πρέπει
νά παραβλέπουμε άλλωστε οτι άπό ιδιοσυγκρασία, θε
ολογική κατάρτιση καί λόγω της ιδιότητας του ως εξό
ριστου πατριάρχη ' Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινού
πολη, ό Λεόντιος, όπως θά ίδοΰμε, πήρε μέρος σέ συ
ζητήσεις γύρω άπό τά καυτά θεολογικά ζητήματα της
εποχής του.
Τό εικονογραφικό πρόγραμμα του παρεκκλησίου χα
ρακτηρίζεται άπό τήν παντελή απουσία αγίων οι
όποιοι έχουν συσχετισθεί άπό τή βυζαντινή θεολογία
μέ τήν Παναγία καί τόν θεμελιώδη ρόλο της στην
'Ενσάρκωση του Λόγου. Συγκεκριμένα, δέν απεικονί
ζονται εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης άλλα καί
υμνωδοί τοΰ χριστιανικού κόσμου ή άλλα πρόσωπα
πού έχουν συνδεθεί μέ τήν Παναγία. 'Επίσης λείπουν
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Είκ. 26. "Αγιοι βόρειου τόξου.
Είκ. 27. "Αγιος Ισμαήλ.
Είκ. 28. "Αγιος Μαρτιανός (ένας άπό τους 'Επτά Παίδες εν
Έφέσφ) Λεπτομέρεια.
Είκ. 29. "Αγιος Διονύσιος (ένας άπό τους 'Επτά Παίδες εν
Έφέσφ). Λεπτομέρεια.
Είκ. 30. "Αγιος Μαξιμιλιανός (ένας άπό τους 'Επτά Παίδες
εν Έφέσφ). Λεπτομέρεια.
καί εκείνα τά πρόσωπα πού θά υπογράμμιζαν μέ τήν
παρουσία τους τό δεητικό περιεχόμενο τοΰ προγράμ
ματος, εννοιολογική παράμετρο, μάλλον απαραίτητη
γιά τό πρόγραμμα ενός παρεκκλησίου πού θά είχε
αφιερωθεί στην Παναγία. " Η διαπίστωση αυτή έρχε
ται νά στηρίξει τό συμπέρασμα στό όποιο οδηγεί ή
επιλογή τών αγίων στό παρεκκλήσιο, ότι δηλαδή τό
εικονογραφικό πρόγραμμα δέν είναι δυνατόν νά είχε
συγκροτηθεί γιά ενα παρεκκλήσιο πού θά αφιερωνό
ταν στην Παναγία.
Βεβαίως ή προνομιακή θέση πού έχει δοθεί στον άγιο
'Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο άλλα καί σέ μιά πλειάδα εκ
προσώπων της εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων, πού εμ
φανώς δεσπόζουν όλων τών υπολοίπων αγιογραφικών
98. Βλ., π.χ., R. Browning, Enlightenment and Repression in Byzan
tium in the Eleventh and Twelfth Centuries, Past and Present 69
(1975), κυρίως, σ. 18-19.
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πορτραίτων, οδηγεί μοιραία στην προσωπικότητα του
οσίου Λεοντίου, καθηγουμένου της Μονής της Πά
τμου καί πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, προσωπικότητα
μέ ξεχωριστή ακτινοβολία, πού είχε ξεπεράσει τά όρια
του νησιού καί της επιρροής τής Μονής τής Πάτμου.
Τό πρόβλημα, όπως εμφανίζεται τώρα, είναι νά προσ
διορισθεί αυτή ακριβώς ή σχέση τού Λεοντίου μέ τό
παρεκκλήσιο τής Μονής τής Πάτμου. Στην περίπτω
ση πού υποτεθεί οτι ό Λεόντιος ήταν ό κτήτωρ τού
παρεκκλησίου, τότε πρέπει νά αποσαφηνισθεί σέ
ποιόν άγιο ήταν αφιερωμένο καί, τό σπουδαιότερο,
εάν οί ιστορικές μαρτυρίες ενισχύουν ανάλογη υπόθε
ση. Τό εικονογραφικό πρόγραμμα, όπως τονίσθηκε
παραπάνω, δέν συνηγορεί γιά τήν αφιέρωση τού πα
ρεκκλησίου στην Παναγία, ενώ, όπως θά ιδούμε σέ
λίγο, τά βιογραφικά στοιχεία τού Λεοντίου καί ή
ιστορία τής μονής, σέ συνδυασμό μέ τά εντυπωσιακά
έργα στον τομέα τής τέχνης πού πραγματοποιήθηκαν
στή μονή αυτή τήν περίοδο, ελαχιστοποιούν τίς πιθα
νότητες γιά μιά ενδεχόμενη χορηγία άπό τό μέρος τού
ιεράρχη αύτοΰ. 'Απομένει νά εξετασθεί μέ προσοχή
καί ή δεύτερη εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα μέ τήν
οποία ό Λεόντιος υπήρξε ό επώνυμος άγιος τού πα
ρεκκλησίου, τό όποιο κτίσθηκε καί εικονογραφήθηκε
μέ πρωτοβουλία τού 'Αρσενίου, πνευματικού τέκνου
τού Λεοντίου καί διαδόχου του στην ήγουμενία τής
μονής. Γιά τήν πρόταση αυτή συνηγορούν τό περιεχό
μενο τού εικονογραφικού προγράμματος καί οί ιστο
ρικές μαρτυρίες, κυρίως εκείνες πού περιέχονται στον
Βίο τού οσίου Λεοντίου, δπως θά ιδούμε σέ λίγο.
'Υπογραμμίσθηκε ήδη οτι ή προσεκτική επισκόπηση
τής βιογραφίας τών αγίων πού περιλαμβάνονται στό
εικονογραφικό πρόγραμμα τού παρεκκλησίου, ακόμη
καί εκείνων οί όποιοι δέν εμπίπτουν στην ομάδα τών
ιεραρχών τής εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων, οδηγεί
στό συμπέρασμα οτι καί αυτή ή επιλογή έγινε μέ κριτή
ριο τίς εμφανείς αντιστοιχίες πού παρουσιάζουν τά
βιογραφικά στοιχεία αυτών ειδικά τών αγίων μέ τη
ζωή καί τή δράση τού οσίου Λεοντίου. Περισσότερο
εύγλωττες καί άπό τίς αγιογραφικές προσωπογραφίες
γιά μιά απάντηση στό ζήτημα πού έχει τεθεί είναι οί
σκηνές, ένας παράταιρος συνδυασμός ό όποιος απαι
τεί ειδικότερη διερεύνηση.
Μέ μοναδική εξαίρεση τά τέσσερα στηθάρια αγίων
στά ισάριθμα πτερύγια τού σταυροθολίου στό κεντρι
κό τμήμα, γιά τά όποια έγινε λόγος παραπάνω, ολό
κληρη ή θολωτή οροφή τού παρεκκλησίου καί τό τύ
μπανο τής δυτικής καμάρας είχαν καλυφθεί μέ σκηνές
άπό τή δημόσια δράση τού Χριστού, όλα Θαύματα μέ
μόνη 'ίσως εξαίρεση τήν εισαγωγική σκηνή τού κύ
κλου πού εικονίζει τή Συνομιλία τού Χριστού μέ τή
Σαμαρείτιδα. Στό σημείο αυτό πρέπει νά τονισθεί πώς
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Είκ. 31. "Αγιος Στρατόνικος. Λεπτομέρεια.
δέν ευσταθεί ή υπόθεση οτι τό στηθάριο τής Παναγίας
απεικονιζόταν στην πεπλατυσμένη επιφάνεια πού δη
μιουργούν οί άμβλυμένες ακμές τού σταυροθολίου,
υπόθεση πού ενίσχυσε ή παρουσία στηθαρίου τής Πα
ναγίας στην ίδια θέση όταν ξαναζωγραφήθηκε τό πα
ρεκκλήσιο τό 1745". Χωρίς νά υπολογίσουμε τά τέσ
σερα γωνιακά πτερύγια στά όποια εικονίζονταν ισά
ριθμα στηθάρια αγίων, ή υπόλοιπη επιφάνεια τού
σταυροθολίου εϊχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου μέ δύο
σκηνές Θαυμάτων τού Χριστού. Θά ήταν παράδοξο σέ
μιά θολωτή οροφή τό κεντρικό στηθάριο τής Πανα
γίας νά τό πλαισίωναν σκηνές Θαυμάτων καί όχι πα
ραστάσεις αγγέλων, προφητών ή άλλων αγίων.
Οί σκηνές τού κύκλου πού θά μας απασχολήσει ήσαν
αρχικά εννέα, όπως μπορούμε μέ αρκετή βεβαιότητα
νά συμπεράνουμε άπό τίς σωζόμενες συνθέσεις καί τίς
διαθέσιμες επιφάνειες στίς περιοχές τής ολοκληρωτι
κής καταστροφής τών σκηνών. 'Ασφαλές κριτήριο
γιά τόν υπολογισμό εΐναι καί εκείνο τής συμμετρίας
πού τηρείται σχολαστικά στον διάκοσμο τού παρεκ
κλησίου. 'Αναλυτικότερα, έχουμε τέσσερις σκηνές
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Είκ. 32. "Αγιος

Ξενοφών.

Λεπτομέρεια.

στην ανατολική καμάρα επάνω από τό ιερό, δύο σκη
νές στό σταυροθόλιο, στό κεντρικό τμήμα, άλλες δύο
στή δυτική καμάρα καί μία στό τύμπανο της 'ίδιας κα
μάρας (βλ. Είκ. 2). 'Από τίς σκηνές της ανατολικής
καμάρας οί τρεις είχαν ήδη αναγνωρισθεί άπό τόν
'Ορλάνδο. Στό ανατολικότερο τμήμα τοΰ βορινού μι
σού εικονίζεται ή Συνομιλία τού Χριστού μέ τή Σαμαρείτιδα (Είκ. 36) 100 , πού αναφέρεται μόνο στό Ευαγγέ
λιο τοΰ 'Ιωάννη (4, 5-42) καί αποτελεί τήν περικοπή
πού διαβάζεται στή Λειτουργία τής πέμπτης Κυριακής
μετά τό Πάσχα. Στό αντίστοιχο τμήμα τοΰ νότιου μισοΰ τής 'ίδιας καμάρας, διατηρείται εν μέρει ή "Ιαση
τοΰ Παραλυτικού κοντά στην Προβατική Κολυμβήθρα τής Βηθεσδά, στά 'Ιεροσόλυμα (Είκ. 37) 101 , ενα
άπό τά Θαύματα πού πραγματοποίησε ό Χριστός τό
Σάββατο καί γιά τόν λόγο αυτό προκάλεσε τήν οργή
των ' Ιουδαίων. Τό Θαύμα, πού αναφέρει πάλι μόνον ό
'Ιωάννης (5, 1-15), είναι τό θέμα τής περικοπής ή
οποία διαβάζεται στή Λειτουργία τής τέταρτης Κυρια
κής μετά τό Πάσχα. Ή σκηνή πλάι στην "Ιαση τοΰ
Παραλυτικού στό νότιο μισό τής ανατολικής καμάρας

Είκ. 33. "Αγιος Άρέθας.
είναι ή "Ιαση τοΰ εκ γενετής Τυφλού στά ' Ιεροσόλυμα
(Είκ. 38) 1 0 2 , Θαύμα πού πάλι πραγματοποίησε ò Χρι
στός ενα Σάββατο καί γ ι ' αυτό επέσυρε τίς επικρίσεις
των 'Ιουδαίων. Τό Θαύμα, πού αφηγείται μόνον ò 'Ιω
άννης (9, 1-38), αποτελεί τήν περικοπή ή οποία διαβά
ζεται στή Λειτουργία τήν έκτη Κυριακή μετά τό Πά
σχα. Πρόκειται δηλαδή γιά τά έορτολογικά θέματα
στίς τρεις ενδιάμεσες Κυριακές τοΰ Πεντηκοσταρίου,
δηλαδή στην περίοδο μετά τό Πάσχα καί πρίν άπό τήν
'Ανάληψη, πού αποκτά εξαιρετική σημασία στή ζωή
των μοναχών, αφού ό Χριστός, ως Θεάνθρωπος, μετά
τήν 'Ανάσταση του, είναι ακόμη στή γή κοντά στους
ανθρώπους. Στό Θαύμα τοΰ Παραλυτικού ό Χριστός
εμφανίζεται ώς ιατρός ψυχών καί σωμάτων, ενώ στον
διάλογο του μέ τή Σαμαρείτιδα ό Χριστός βρίσκει εύ99. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 150.
100. "Ο.π., σ. 143-145, πίν. 8 καί 32. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 7.
Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 17-19.
101. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 146-147, πίν. 1, 9β καί 33.
102. "Ο.π., σ. 147-149, πίν. 9α καί 34. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 10.
Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 16.
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καιρία νά αποκαλύψει τις πιό υψηλές αλήθειες, την
ιδιότητα του ώς Μεσσία, τόν τρόπο της αληθινής λα
τρείας, τή δροσιστική δύναμη τής χάριτος του. Τέλος,
στό Θαΰμα του εκ γενετής Τυφλού ό Χριστός εμφανί
ζεται καί πάλι ώς τό φώς τοΰ κόσμου, εκείνος πού
χαρίζει τό αισθητό, άλλα καί τό πνευματικό φώς τής
θεογνωσίας 1 0 3 . Ή εξαιρετική σημασία τών περικοπών
αυτών, σέ συνδυασμό μέ τήν ανάγνωση τους στή Λει
τουργία τών τριών μέσων Κυριακών τοΰ Πεντηκοσταρίου, εξηγεί γιατί αυτές εικονογραφήθηκαν μαζί καί
μάλιστα στό ιερό τοΰ παρεκκλησίου 1 0 4 . Οί τρεις αυτές
περικοπές έχουν καί μιά άλλη εσωτερική σχέση πού
ανάγεται στό στοιχείο τοΰ νεροΰ, άφοΰ ή Θεραπεία
τοΰ Παραλυτικού γίνεται στην Κολυμβήθρα τής Βηθεσδα, ή συνάντηση τοΰ Χρίστου μέ τή Σαμαρείτιδα
κοντά στό Φρέαρ τοΰ 'Ιακώβ στή Σαμάρεια, όπου ò
Χριστός ζητεί νά πιει νερό καί υπόσχεται στή Σαμα
ρείτιδα τό ύδωρ τό ζών, ενώ τό τρίτο Θαύμα γίνεται μέ
τό πτύσμα τοΰ Χρίστου, ό όποιος προτρέπει τόν τυφλό
νά νιφθεΐ στην Κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ 1 0 5 . Θά ιδούμε
σέ λίγο οτι τό στοιχείο τοΰ νεροΰ επανέρχεται στό
εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου, συγκε
κριμένα στην αλληγορική σύνθεση πού απεικονίζει
έναν ιεράρχη ώς «πηγή τής σοφίας». "Ισως στό σημείο
αυτό χρειάζεται νά αναφερθεί οτι τό στοιχείο τοΰ νε
ροΰ ώς μέσο θεραπείας από τόν όσιο Λεόντιο αναφέ
ρεται συχνά καί στον Βίο του, όπως θά φανεί πιό κάτω.
* Η μισοκατεστραμμένη σκηνή απέναντι άπό τήν "Ιαση
τοΰ εκ γενετής Τυφλού δέν έχει ταυτισθεί μέχρι τώ
ρα 1 0 6 , άλλα είναι σαφές οτι πρόκειται γιά τήν "Ιαση
τών δύο Τυφλών πού αφηγείται μόνον ό Ματθαίος (9,
27-31) καί αποτελεί τήν περικοπή πού διαβάζεται στή
Λειτουργία τήν έβδομη Κυριακή μετά τήν Πεντηκο
στή. Ά π ό τή σκηνή σώζονται μόνον οί μορφές τοΰ
Χριστού καί ενός αποστόλου άπό τό στήθος καί κάτω,
καθώς καί τό κάτω μέρος τοΰ σώματος δύο ανδρικών
μορφών καθισμένων εμπρός σέ βραχώδες τοπίο μέ ρα
βδιά πλάι τους 1 0 7 . Ά π ό τίς δύο σκηνές στό σταυροθόλιο σώζεται τό κάτω τμήμα εκείνης στή βόρεια πλευρά
πού παριστάνει τήν "Ιαση τών Δέκα Λεπρών τήν οποία
108
αναφέρει μόνον ό Λουκάς (17, 11-19) . Ή περικοπή
αυτή διαβάζεται στή Λειτουργία τή δωδέκατη Κυριακή
μετά τήν "Υψωση τοΰ Σταυρού. Ά π ό τό Θαύμα στό
νότιο τμήμα τοΰ σταυροθολίου σώζονται οί μορφές
τοΰ Χριστού καί ενός αποστόλου άπό τό στήθος καί
κάτω 1 0 9 . Ά π ό τίς δύο σκηνές τού κύκλου τών Θαυμά
των πού εικονίζονταν στή δυτική καμάρα τοΰ παρεκ
κλησίου διατηρείται εν μέρει μιά ανδρική μορφή μέ
γυμνά πόδια. Τό πιθανότερο είναι οτι πρόκειται γιά
τήν "Ιαση τοΰ ξηράν έχοντος τήν χεΐρα, άπό τήν περι
κοπή τοΰ Ευαγγελίου τοΰ Ματθαίου (12, 9-13), ή οποία
διαβάζεται στή Λειτουργία τής Δευτέρας τής πέμπτης
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Είκ. 34. Είσόδια τής Θεοτόκου. Λεπτομέρεια.
εβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή. Τό Θαύμα αυτό τό
πραγματοποίησε ό 'Ιησούς τό Σάββατο στή Συναγωγή
καί γι' αυτό κατηγορήθηκε άπό τους Φαρισαίους. Ή
τελευταία σκηνή άπό τόν κύκλο τών Θαυμάτων τοΰ
Χριστού, στό τύμπανο τής δυτικής καμάρας, εικονίζει
τήν "Ιαση τής Συγκυπτούσης στή Συναγωγή (Είκ. 39),
πού αναφέρεται στό Ευαγγέλιο τοΰ Λουκά (13, 10Ι7)ΐιο Ή περικοπή αυτή, πού εξιστορεί ενα ακόμη
Θαΰμα τοΰ Χριστού τήν ήμερα τοΰ Σαββάτου, διαβά
ζεται στή Λειτουργία τή δέκατη Κυριακή μετά τήν
"Υψωση τοΰ Σταυρού. ' Η σημασία πού έχει δοθεί στή
σκηνή αυτή στό παρεκκλήσιο απαιτεί μιά εξήγηση ή
οποία πρέπει νά έχει σχέση μέ τήν ερμηνεία τοΰ Θαύ
ματος σέ διάφορα κείμενα, όπως, γιά παράδειγμα,
στην ' Ομιλία γιά τή Θεραπεία τής Συγκυπτούσης άπό
τόν Θεόληπτο, επίσκοπο Φιλαδέλφειας. Στην 'Ομιλία
θεωρείται οτι τό κύρτωμα τής γυναίκας οφειλόταν στό
βάρος τών αμαρτιών της καί έτσι επισημαίνεται ό λυ
τρωτικός ρόλος τοΰ Χρίστου πού μόνος αυτός έχει τή
δύναμη νά σώζει τους αμαρτωλούς 1 ". Ή παρουσία
ενός μεγάλου αριθμού σκηνών μέ Θαύματα τοΰ Χρι
στού, πού αποτελούν καί τόν μόνο εικονογραφικό κύ-

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

••WISBPf*

1

^»Χ.*·«««* *

mmm*mr<
VtlWgi*

•

^^^^B^^KhJ^HS3i^^j
"F à β

ffc
^ '

i'

-.

ir-,

•

r

4

,

'''!''w

ai

s

Είκ. 35. Είσόδια τής Θεοτόκου. Λεπτομέρεια.
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κλο στό παρεκκλήσιο, έχει εμφανή διδακτικό χαρα
κτήρα καί ταιριάζει απόλυτα μέ τή μοναστική παρά
δοση. Μέσα άπό τίς παραστάσεις αυτές οί μοναχοί
διαπιστώνουν καθημερινά τόν λυτρωτικό ρόλο του
Χριστού, ιατρού ψυχών καί σωμάτων, καί παίρνουν
δύναμη γιά μεγαλύτερους αγώνες στην κατάκτηση της
αρετής.
'' Ο εικονογραφικός κύκλος τών Θαυμάτων τοΰ Χριστού
αποτελεί μιά καινοτομία στά προγράμματα τοΰ 12ου
αιώνα παίρνοντας συνήθως θέση σέ δευτερεύουσες
2
επιφάνειες τών βυζαντινών ναών" . Ά π ό τήν άποψη
αυτή ό διάκοσμος της Πάτμου αντανακλά τίς προτιμή
σεις της εποχής. Τό οτι όμως ό μοναδικός κύκλος
σκηνών πού έχει περιληφθεί στό εικονογραφικό πρό103. Γιά τό νόημα αυτών τών ευαγγελικών περικοπών βλ. Ί . Μ.
Φ ο υ ν τ ο ύ λ η ς , Λογική λατρεία (έκδοση 'Αποστολικής Διακονίας
της 'Εκκλησίας τής Ελλάδος), 'Αθήνα Ι9842, σ. 104-106.
104. Γιά ένα ακόμη παράδειγμα απεικόνισης τών τριών Θαυμάτων
στό ιερό βλ. τίς τοιχογραφίες του καθολικού τής Μονής του 'Αρ
χαγγέλου Μιχαήλ στό Θάρι Ρόδου, τοΰ 13ου αιώνα. Κ ό λ λ ι α ς ,
Τοιχογραφίες, σ. 61. Ή ένταξη τών τριών αυτών Θαυμάτων σέ μιά
ομάδα μέ κριτήριο τήν επίδραση τής Λειτουργίας παρατηρείται σέ
πολλά άλλα βυζαντινά μνημεία. Βλ. σχετικά P. Α. U n d e r w o o d ,

Some Problems in Programs and Iconography of Ministry Cycles.
στο P. A. Underwood (έκδ.). The Kariye Djami, 4, Princeton. N. J..
1975, κυρίως σ. 257-262.
105. Βλ. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 106-107. "Εμφαση στό νερό ώς τό
κοινό στοιχείο τών τριών σκηνών στό παρεκκλήσιο δίνεται καί άπό
τόν Κόλλια, Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, σ. 61. Παλαιά παράδοση
συνδέει τά τρία Θαύματα μέ κριτήριο τόν συμβολισμό τοϋ νερού σέ
συσχετισμό μέ τή Βάπτιση τοΰ Χριστού καί τής λυτρωτικής της
σημασίας γιά τίς αμαρτίες τών ανθρώπων. Πρβλ. U n d e r w o o d , ο.π.,
σ. 258-260.
106. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , πίν. 1.
107. Ή ταύτιση γίνεται άνετα καί μέ βάση τήν εικονογραφική
ομοιότητα πού έχουν οί δύο μορφές μέ τίς αντίστοιχες στή σκηνή
τοΰ Θαύματος αυτού στά ψηφιδωτά τού Monreale. Βλ. Ε. K i t z i n 
ger, Ι mosaici di Monreale, Palermo 1960, πίν. 71.
108. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 150-151, πίν. 36β.
109. "Ο.π., πίν. 36α.
110. "Ο.π., σ. 153-154, πίν. 37. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 9.
111. Τά κείμενα τοϋ Θεόληπτου είναι ακόμη αδημοσίευτα. Στον
κώδικα Ottobonianus gr. 405 τής Βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού, ή
' Ομιλία γιά τό Θαύμα τής Συγκυπτούσης κατέχει τά φφ. 67ν έως 79r.
Βλ. T h a l i a G o u m a - P e t e r s o n , Christ as Ministrant and the Priest
as Ministrant of Christ in a Palaeologan Program of 1303, DOP 32
(1978), σ. 213 ύποσημ. 42. Ευχαριστώ τόν Δημήτρη Καλομοιράκη
πού μοϋ υπέδειξε τήν 'Ομιλία αυτή.
112. Πρβλ. K i t z i n g e r , ο.π. (ύποσημ. 107), σ. 30-31.
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γράμμα του παρεκκλησίου αναφέρεται σέ Θαύματα
τοΰ Χρίστου πού τονίζουν τόν λυτρωτικό ρόλο του γιά
τό σώμα καί τό πνεύμα αποτελεί κλειδί γιά νά κατανοή
σουμε τό περιεχόμενο τού προγράμματος. Αυτός ό κύ
κλος δημιουργεί κατ' αρχήν εύλογες αμφιβολίες ώς
προς τή σκοπιμότητα του σέ περίπτωση πού τό παρεκ
κλήσιο είχε αφιερωθεί στην Παναγία. Πώς είναι δυνα
τόν νά απεικονίζονται τά Θαύματα καί νά απουσιάζει
έστω τό Δωδεκάορτο, οπού ό ρόλος της Παναγίας
στην 'Ενσάρκωση γίνεται εμφανής σέ ορισμένες του
λάχιστον σκηνές, ενώ ταυτόχρονα ή καταληκτήρια
σκηνή τοΰ κύκλου θά ήταν, μέ αρκετή πιθανότητα, ή
Κοίμηση της Θεοτόκου; Ά π ό τό άλλο μέρος, είναι
επαρκής ή παρουσία μιας μόνο σκηνής τοΰ θεομητο
ρικού κύκλου, τών Είσοδίων, γιά νά καταλήξουμε στό
συμπέρασμα δτι τό παρεκκλήσιο είχε αφιερωθεί εξ
αρχής στην Παναγία;
Ά π ό τά σωζόμενα παραδείγματα ζωγραφικού διακό
σμου παρεκκλησίων της βυζαντινής εποχής πού θά
ήταν δυνατόν νά συμβάλουν στην απάντηση σέ αυτό
τό ερώτημα τό μόνο πού μπορεί νά αναφερθεί είναι
κατά τή γνώμη μου τό παρεκκλήσιο τοΰ 'Αγίου Ευθυ
μίου τής βασιλικής τού 'Αγίου Δημητρίου στή Θεσ
σαλονίκη. Ή Θάλεια Γκούμα-Peterson προσδιόρισε
μέ πολύ ικανοποιητικό τρόπο τους λόγους γιά τους
οποίους τό παρεκκλήσιο αυτό αφιερώθηκε τό 1302/3
σέ ένα μεγάλο ασκητή τής πρώτης εποχής καί ακόμη
συσχέτισε σωστά τό περιεχόμενο τοΰ εικονογραφικού
προγράμματος μέ τόν τιμώμενο άγιο 1 1 3 . Ό ζωγραφι
κός διάκοσμος περιλαμβάνει τρεις κύκλους σκηνών,
δηλαδή τό Δωδεκάορτο, έναν κύκλο μέ Θαύματα τοΰ
Χριστού καί ενα βιογραφικό κύκλο τοΰ αγίου Ευθυ
μίου. Ή προβολή τών Θαυμάτων τοΰ Χριστού στό
παρεκκλήσιο τοΰ 'Αγίου Ευθυμίου αποσκοπεί νά δεί
ξει τήν αντιστοιχία πού υπάρχει ανάμεσα στό θαυμα
τουργό έργο τοΰ Χριστού καί σέ εκείνο τοΰ αγίου" 4 ,
άφοΰ ό Χριστός εΐναι τό μεγάλο πρότυπο μίμησης γιά
κάθε ασκητή τής αρετής.
Κατά συνέπειαν είναι δυνατόν νά υποστηριχθεί οτι ή
απεικόνιση Θαυμάτων τοΰ Χρίστου καί στό παρεκκλή
σιο τής Πάτμου σκοπό είχε νά προβάλει τήν αντιστοι
χία ανάμεσα στή δράση τοΰ Χρίστου καί σέ εκείνη τοΰ
οσίου Λεοντίου στον τομέα τής διδασκαλίας καί τών
θαυματουργών ίάσεων, εφόσον ό Χριστός είναι τό με
γάλο πρότυπο γιά κάθε αληθινό Χριστιανό. Μιά τέ
τοια αντιστοιχία στηρίζεται καί άπό τό γεγονός οτι
πολλά θαύματα πού αποδίδουν τά αγιολογικά κείμενα
στους αγίους συμπίπτουν μέ εκείνα τά όποια πραγμα
τοποίησε ό 'Ιησούς στην επίγεια ζωή τ ο υ " 5 . "Οπως
θά ιδούμε σέ λίγο, ή αντιστοιχία αυτή ενισχύεται καί
άπό τή μαρτυρία τοΰ Βίου τοΰ Λεοντίου, δπου γίνεται
λεπτομερής αναφορά σέ μιά ασυνήθιστα μεγάλη ποι
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κιλία θαυμάτων τοΰ αγίου, πολλά άπό τά όποια μάλι
στα πραγματοποιήθηκαν στην Παλαιστίνη. Στό πα
ρεκκλήσιο τής Πάτμου ό κύκλος τών θαυμάτων απο
τελεί εκπληκτικό παράλληλο στά αγιογραφικά πορ
τραίτα πού έχουν επιλεγεί σέ τούτο τό πρόγραμμα. ' Η
δράση τοΰ Χρίστου καί τών αγίων, πού παίρνουν ση
μαντική θέση στό εικονογραφικό πρόγραμμα, στάθη
κε παράδειγμα γιά τή δράση τοΰ Λεοντίου. Τό ότι ένας
αδελφός τής μονής αξιώθηκε νά γίνει τό σκεύος θείας
εκλογής καί νά κατακτήσει τήν αγιότητα, ώστε νά πά
ρει θέση κοντά στον Χριστό καί τους καταξιωμένους
όμολογητές τής πίστεως τής πρώτης εποχής, προσφέ
ρει ένα αμεσότερο πρότυπο προς μίμησιν. ' Η έμφαση
στους ιεράρχες τών 'Ιεροσολύμων, πρωτοφανής γιά
τά προγράμματα βυζαντινών ναών, οσο γνωρίζω, οδη
γεί καί αυτή μέ ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια στό πρό
σωπο τοΰ οσίου Λεοντίου ώς τοΰ αγίου στον όποιο
είχε αφιερωθεί τό παρεκκλήσιο τής Μονής τής Πά
τμου, τό όποιο πολύ αργότερα, γιά λόγους πού θά
προσπαθήσουμε νά εξηγήσουμε πιό κάτω, δέχτηκε νέο
ζωγραφικό διάκοσμο καί αφιερώθηκε τώρα πιά στην
Παναγία.
Μέ βάση τήν αρχή τής αντιστοιχίας μπορεί νά ερμη
νευθεί καί ή παρουσία τής μοναδικής σκηνής άπό τόν
βίο τής Παναγίας, τών Είσοδίων (Είκ. 34 καί 35)" 6 ,
στον νότιο τοίχο τοΰ ίεροΰ τοΰ παρεκκλησίου, μιά
σκηνή πού ασφαλώς έχει στηρίξει ώς ένα σημείο τήν
άποψη οτι τό παρεκκλήσιο είχε αφιερωθεί αρχικά
στην Παναγία. Είναι κοινός τόπος οτι ή είσοδος τής
Θεομήτορος στά άγια τών αγίων τοΰ ναού τοΰ Σολομώντος στά ' Ιεροσόλυμα έχει πολυσήμαντο περιεχό
μενο, πού θά εξηγούσε τήν απεικόνιση της μόνης αυ
τής άπό όλες τίς άλλες σκηνές τού βίου τής Παναγίας
στό παρεκκλήσιο, άλλα καί τήν παρουσία της στό ιε
ρ ό " 7 . Μπορεί επίσης νά υποστηριχθεί οτι ή εορτή
αυτή έχει καί μιά έκκλησιολογική θεολογική διάστα
ση, άφοΰ ή Θεοτόκος είναι καί τύπος τής ' Εκκλησίας,
όλων τών ανθρώπων, πού μέ τή Σάρκωση τοΰ Θείου
Λόγου σέ αυτήν καί άπό αυτήν, έγιναν ναοί τοΰ Θεού
τοΰ ζώντος" 8 . Μιά τέτοια διάσταση θά συμπλήρωνε
τή θεολογική σημασία τής παρουσίας τής μνημειακής
ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας ανάμεσα στους
αρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ στον ανατολικό
τοίχο τοΰ Βήματος. Είναι δυνατόν ωστόσο νά ενυπάρ
χει καί άλλη μία ερμηνεία γιά τήν παρουσία τής σκη
νής στό παρεκκλήσιο, οτι δηλαδή είχε επιλεγεί ώς μία
άπό τίς ελάχιστες σκηνές (έξω άπό τόν κύκλο τών
Θαυμάτων) στό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου, επειδή
αποτελεί ένα εκπληκτικό παράλληλο γιά τή θαυμαστή
δράση τοΰ τιμώμενου αγίου. Αυτή παίρνει σάρκα καί
οστά άπό τή στιγμή πού ό Λεόντιος εγκαταλείπει τά
εγκόσμια καί αφιερώνεται στον Θεό, δηλαδή άπό τή
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στιγμή πού επιλέγει τόν δρόμο της ίεροσύνης. Γιά την
επιλογή αυτή, ή οποία βεβαίως έχει καίρια αμεσότητα
καί επικαιρότητα γιά τους μοναχούς πού εκκλησιάζο
νταν στον χώρο αυτό, ή αφιέρωση της Παναγίας στον
ναό αποτελεί ενα σημαντικό πρότυπο. "Οπως εξάλλου
μας πληροφορεί ό Βίος τοΰ Λεοντίου, ό όσιος είχε
κατά κάποιον τρόπο επιλέξει μιά μονή αφιερωμένη
στην Παναγία γιά νά καρεΐ μοναχός 1 1 9 , ενώ σέ άλλα
σημεία του κειμένου αναφέρεται ή ιδιαίτερη λατρεία
πού έτρεφε ό άγιος στό πρόσωπο της Παναγίας 1 2 0 ,
όπως άλλωστε καί όλοι οί μοναχοί.
Ή μνημειακή παράσταση της Φιλοξενίας τοΰ 'Αβρα
άμ (Εικ. ΙΟ)121 στό τύμπανο της ανατολικής καμάρας,
επάνω ακριβώς άπό τήν ενθρονη βρεφοκρατούσα Πα
ναγία καί τους αρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, δέν
φαίνεται νά προσφέρει σέ πρώτη οψη λαβή γιά ειδικό
τερο σχολιασμό, επειδή πρόκειται γιά ενα θέμα ευχα
ριστιακό μέ αρκετά παράλληλα παραδείγματα στην
'ίδια ακριβώς θέση, έστω καί σέ μεταγενέστερη επο
χ ή 1 2 2 . ' Ωστόσο, καί σέ αυτή τήν περίπτωση μπορεί νά
αναζητηθεί ένας πιό εξειδικευμένος λόγος γιά τήν πα
ρουσία της σκηνής στό παρεκκλήσιο, πάντοτε σέ σχέ
ση μέ τόν όσιο Λεόντιο, τόν τιμώμενο άγιο τοΰ παρεκ
κλησίου, όπως υποστηρίζουμε. Ή σκηνή αυτή άπό
τήν Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις, 18, 1-15) άπό ενωρίς,
όπως είναι γνωστό, έγινε τό σύμβολο της ' Αγίας Τριά
δος 1 2 3 . Στίς παραστάσεις τοΰ θέματος αύτοΰ ό συμβο
λισμός φανερώνεται άπό τήν επιγραφή πού τό συνοδεύ
ει, σύμφωνα μέ παραδείγματα τουλάχιστον άπό τόν
1 Ιο αιώνα καί έξης 1 2 4 . "Οπως προκύπτει άπό τίς πηγές,
ό Λεόντιος, ως πατριάρχης ' Ιεροσολύμων πού διέμενε
στην Κωνσταντινούπολη, πήρε μέρος στίς θεολογικές
συζητήσεις σχετικά μέ μιά πτυχή τοΰ δόγματος της
'Αγίας Τριάδος, πού εκφράσθηκε μέ τή ρήση Ό Πα
τήρ μου μείζων μου εστίν άπό τό Ευαγγέλιο τοΰ 'Ιω
άννη (14, 28). Οί έριδες γύρω άπό αυτό τό θέμα εΐχαν

113. T h a l i a G o u m a - P e t e r s o n , The Parecclesion of St. Euthymios
in Thessalonica: Art and Monastic Policy under Andronicos II, ArtB
58 (1976), σ. 168-183. ' Η ί δ ι α , Christ as Ministrant, ο.π. (ύποσημ.
I l l ) , σ. 199-216.
114. Βλ. G o u m a - P e t e r s o n , Christ as Ministrant, ο.π., σ. 201-202.
115. Βλ., π.χ., Evelyne P a t l a g e a n , Ancient Byzantine Hagiography and Social History, στό Saints and their Cults. Studies in Reli
gious Sociology, Folklore and History (εκδ. St. Wilson), Cambridge
University Press 1983 (ανατ. 1987), σ. 107-108.
116. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 139-143, πίν. 6-7. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 1213.
117. Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, σ. 61.
118. Βλ. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η ς , ο.π. (ύποσημ. 103), σ. 305.
119. Βίος Λεοντίου, σ. 383.
120. "Ο.π., σ. 384 καί 397.
121. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 132-136, πίν. 3, 4β καί 27-28. Κ ό λ λ ι α ς , Πά
τμος, είκ. 8. Κ ό λ λ ι α ς , Τοιχογραφίες, είκ. 13-15.

Είκ. 36. Συνομιλία τον Χριστού μέ τή Σαμαρείτιδα. Λεπτομέ
ρεια.
122. Π.χ., στίς τοιχογραφίες της Περιβλέπτου στον Μυστρά, τοΰ
' Αγίου Νικολάου στην ' Αγόριανη Λακωνίας καί τοΰ ' Αγίου ' Αθα
νασίου σιό Λεοντάρι, καί άφθονα παραδείγματα σέ εκκλησίες της
Κρήτης.
123. Βλ. πρόχειρα Ν τ ο ύ λ α Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς - Μ ο υ ρ ί κ η , Ή παρά
σταση της Φιλοξενίας τοΰ 'Αβραάμ σέ μιά εικόνα τοΰ Βυζαντινοΰ
Μουσείου, ΔΧΑΕ, περ. Δ' τ. Γ' (1962-1963), σ. 104-106.
124. "Ο.π., σ. 105, ύποσημ. 1.
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runry.

Είκ. 37. "Ιαση τον παραλυτικού στη Βηθεσδά.
φουντώσει κατά τη βασιλεία τοϋ Μανουήλ Κομνη
νού 1 2 5 αλλά ήλθαν πάλι στό προσκήνιο επί 'Ανδρόνι
κου του Α ' 1 2 6 . Στην τελευταία φάση πρέπει νά πήρε
μέρος καί ò Λεόντιος, όπως υποδηλώνεται άπό τόν
κώδικα αριθ. 187 τής Βιβλιοθήκης τής μονής, ό όποιος
περιλαμβάνει, μαζί μέ τόν Βίο, καί ενα δικό του κείμε
νο μέ τίτλο «Κεφάλαια περί τής 'Αγίας Τριάδος», τό
όποιο σχολιάζει σχεδόν αποκλειστικά τήν παραπάνω
127
ρήση τοϋ 'Ιωάννη .
Μέ τήν αφιέρωση τοϋ παρεκκλησίου στον όσιο Λεόντιο μπορεί νά βρει τή σωστή εξήγηση ή πιό αινιγμα
τική άπό τίς τοιχογραφίες στον χώρο αυτό, συγκεκρι
μένα ή αλληγορική σκηνή πού δείχνει έναν ιεράρχη
ώς «πηγή τής σοφίας» (Είκ. 39-41)128. Ά π ό τή σύνθε
ση πού κάλυπτε τή μεγαλύτερη έκταση τοΰ δυτικού
τοίχου, κάτω ακριβώς άπό τήν "Ιαση τής Συγκυπτούσης, έχει καταστραφεί ή μορφή τοΰ ιεράρχη μέ εξαί
ρεση τό δεξί χέρι, τμήμα τής ενδυμασίας καί τά πόδια,
κάτω χαμηλά. Τά σωζόμενα τμήματα καί μεταγενέστε
ρες παραστάσεις αυτού τοΰ θέματος βοηθοΰν στην
αποκατάσταση τής εικονογραφίας τής σκηνής. Ό ιε
ράρχης ήταν καθισμένος μπροστά σέ γραφείο μέ ανα
234

λόγιο, επάνω στό όποιο υπάρχει ενα βιβλίο. Τό χέρι
τοΰ ιεράρχη επάνω στό αναλόγιο μαρτυρεί ότι αυτός
διάβαζε τό βιβλίο. 'Από τήν κορυφή τοΰ αναλογίου
εκπορεύονται τρεις κρουνοί νερού πού σχηματίζουν
ρυάκια τά όποια κυλούν προς όλες τίς κατευθύνσεις.
Κοντά στό νερό βρίσκονται πρόσωπα μέ διαφορετικές
ενδυμασίες καί καλύμματα τοΰ κεφαλιού, πού άλλοτε
σκύβουν νά πιουν απευθείας άπό τό νερό καί άλλοτε
είναι καθισμένα ή όρθια καί πίνουν άπό αγγεία ή προ
σφέρουν νερό σέ άλλους. Πρόκειται κυρίως γιά μονα
χούς καί κληρικούς, άλλα καί λαϊκούς, όπως υποδη
λώνει ή ενδυμασία τους 1 2 9 . "Ενας ηλικιωμένος μονα
χός (Είκ. 41) διαφοροποιείται κάπως άπό τά υπόλοιπα
πρόσωπα επειδή παριστάνεται κοντά στά πόδια τοΰ
ιεράρχη. Ή θέση αυτή καί ή στάση προσκύνησης,
καθώς σκύβει γιά νά πιει άπό τό νερό, 'ίσως υποδηλώ
νουν ότι πρόκειται γιά ενα συγκεκριμένο πρόσωπο
πού υπήρχε πρόθεση νά διαφοροποιηθεί άπό τίς υπό
λοιπες μορφές πού πίνουν νερό.
5
Ιεράρχες ώς «πηγές τής σοφίας» σέ αλληγορικές συν
θέσεις, όπως αυτή τής Πάτμου, αποτελούν σπάνιο θέ
μα πού παρατηρείται —μέ εξαίρεση μιά μικρογραφία
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χειρογράφου του 12ου αιώνα— σέ τοιχογραφίες αλλά
καί σέ φορητές εικόνες άπό τό δεύτερο μισό του 14ου
αιώνα καί εξής 1 3 0 . Συνήθως οί ιεράρχες είναι ò 'Ιωάν
νης ό Χρυσόστομος, ό Μέγας Βασίλειος καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος. Ά π ό τόν 'Ορλάνδο ή τοιχογραφία
θεωρήθηκε οτι παριστάνει τό αλληγορικό θέμα του
Χρυσοστόμου ως «πηγής τής σοφίας» καί τήν ερμη
νεία αυτή υιοθέτησαν καί οί επόμενοι ερευνητές. Σύμ
φωνα μέ τή νέα θεώρηση του εικονογραφικού προ
γράμματος πού επιχειρείται στην παρούσα μελέτη, ό
ιεράρχης δέν είναι άλλος άπό τόν ϊδιο τόν Λεόντιο.
"Οπως προκύπτει άπό σύγχρονες γραπτές πηγές, ή
χρησιμοποίηση τής αλληγορίας τού νεροΰ, πού κυλά
ει πλούσια γιά νά δηλωθεί ή ρητορική ικανότητα καί
σοφία ενός προσώπου, έχει γενικότερη εφαρμογή 1 3 1 ,
σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής εποχής πού εκφράζεται συ
χνά μέσα άπό μεταφορικά σχήματα 1 3 2 . 'Αναφορές στή
ρητορική δεινότητα τού Λεοντίου περιέχονται στον
Βίο του: Ή δέ γλώττα αύτω τετόρεντο υπέρ ρήτο
ρας133. Σέ άλλο σημείο τού Βίου γίνεται μνεία ενός
ταξιδιού πού πραγματοποιεί ό Λεόντιος στην Κρήτη
ώς οικονόμος τής μονής καί εκεί συναντά έναν σαλό,
τόν Κωνσταντίνο τόν Σκανθή, πού πέφτει στά πόδια
του καί τόν προσκυνεί λέγοντας: καλώς ήλθες, ό Χρυ
σόστομος μονί3Α. Πρέπει ακόμη νά σημειωθεί οτι ή
παλαιότερη σωζόμενη φορητή εικόνα μέ τήν προσω
πογραφία τού οσίου Λεοντίου (Είκ. 53), γιά τήν οποία
θά γίνει λόγος πιό κάτω, παρουσιάζει τόν άγιο μέ τά
χαρακτηριστικά τού 'Ιωάννη του Χρυσοστόμου. "Οτι
ό ιεράρχης ώς «πηγή τής σοφίας» ήταν ό ίδιος ό Λεόντιος καί οχι ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ή κάποιος
άλλος ιεράρχης τής πρώτης εποχής είναι δυνατόν νά
ενισχυθεί καί άπό τήν απεικόνιση τού Θαύματος τής
Συγκυπτούσης ακριβώς άπό πάνω. Οί δύο σκηνές μπο
ρούν νά συνδεθούν πάλι μέ τό σχήμα τής αντιστοιχίας,
πού, όπως υποστηρίχθηκε προηγουμένως, αποτελεί τό
κλειδί γιά νά εξηγηθεί ή επιλογή των αγιογραφικών
πορτραίτων καί τών σκηνών στό εικονογραφικό πρό
γραμμα τού παρεκκλησίου. Στην "Ιαση τής Συγκυπτού
σης μεγάλη σημασία έχει οχι μόνον τό Θαύμα άλλα
καί τά λόγια τού Χριστού στον άρχισυνάγωγο καί
στην υπόλοιπη ομάδα τών επικριτών του. Στό παρεκ
κλήσιο οί δύο συνθέσεις έχουν διαταχθεί έτσι ώστε ό
ιεράρχης νά βρίσκεται κάτω ακριβώς άπό τόν Χριστό.
'Εάν ισχύει ή προτεινόμενη ερμηνεία τής σκηνής, τό
τε θά θέλαμε νά αναγνωρίσουμε καί ενα δεύτερο πρό
σωπο, τόν χορηγό των τοιχογραφιών, στή μορφή τού
ηλικιωμένου μοναχού πού σκύβει νά πιει νερό στό
πρώτο επίπεδο, αριστερά, κάτω άπό τόν ιεράρχη (Είκ.
41). Ό μοναχός αυτός ίσως είναι ό 'Αρσένιος, πνευ
ματικό τέκνο καί διάδοχος του Λεοντίου στην ήγουμενία τής Μονής τής Πάτμου.

Είκ. 38. "Ιαση τον εκ γενετής Τυφλοΰ. Λεπτομέρεια.
125. N i c e t a s C h o n i a t e s , σ. 212-219. ' Ι ω ά ν ν η ς Κ ί ν ν α μ ο ς ,
'Ιστορία (έκδ. Α. Meineke), Βόννη 1836, σ. 251-257. Βλ. μεταξύ
άλλων Στ. Ν. Σ ά κ κ ο ς , Ό Πατήρ μου μείζων μου εστίν. "Εριδες
καί σύνοδοι κατά τόν ι β ' αιώνα (Σπουδαστήριον 'Εκκλησιαστικής
Γραμματολογίας, VIII), Θεσσαλονίκη 1968.
126. N i c e t a s C h o n i a t e s , σ. 331.
127. Βίος Λεοντίου, σ. 434^139.
128. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 154-157, πίν. 38.
129. Οί περισσότερες μορφές έχουν άσπρα καλύμματα τού κεφαλιού
καί αρκετές φορές φορούν μαύρο ή κόκκινο σκούφο.
130. Γιά τό εικονογραφικό θέμα καί σχετικά παραδείγματα στή βυ
ζαντινή ζωγραφική βλ. κυρίως Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος 'Ιωάν
νης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής σοφίας», ΑΕ 1942-1944, σ. 1-36.
131. Βλ., π.χ., τόν Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (έκδοση T. L. F. Tafel,
Eustathii, Metropolitae Thessalonicensis, Opuscula), Frankfurt a.M.
1832, σ. 95 (XIII. De simulatione): Ώς di γε σοφοί μοναχοί, καί
γραμμάτων άνθρωποι, καί αρετής άνδρες, καί μύσται χρηστής παιδεύσεως, τήν τε φωνήν τοροΰσι, τρανότερον λαλονντες, καί το
φθέγμα καλλύνονσιν, εννοίας έμμούσους ποταμών δίκην έξερευγόμενοι, ων τά όρμήματα εύφραίνουσι πόλεις Θεού.
132. Α. P. K a z h d a n καί Ann W h a r t o n Epstein, Change in Byzan
tine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley-Los An
geles-London 1985, σ. 138-141.
133. Βίος Λεοντίου, σ. 392.
134. "Ο.π., σ. 396.
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Ή διερεύνηση της θεματολογίας των τοιχογραφιών
τοΰ νότιου παρεκκλησίου του καθολικού της Μονής
της Πάτμου δείχνει πέρα άπό κάθε αμφιβολία οτι με
αυτό συνδέεται ό όσιος Λεόντιος, καθηγούμενος της
μονής καί μετέπειτα πατριάρχης Ιεροσολύμων. Μέ
τοΰτο ως προϋπόθεση, οί εναλλακτικές λύσεις, επανα
λαμβάνουμε, είναι δύο. Σύμφωνα μέ τη μία ό Λεόντιος
υπήρξε ό χορηγός των τοιχογραφιών στό διάστημα
πού αυτός είχε γίνει πατριάρχης ' Ιεροσολύμων, χωρίς
όμως νά εγκαταλείψει την ήγουμενία τής μονής. Τό
διάστημα αυτό θεωρήθηκε οτι συμπίπτει μέ την περίο
135
δο άπό τό 1176 εως τό 1180 . Σύμφωνα μέ τη δεύτερη
εναλλακτική λύση, ό Λεόντιος υπήρξε ό τιμώμενος
άγιος του παρεκκλησίου τό όποιο κατασκευάσθηκε
καί δέχτηκε ζωγραφικό διάκοσμο μέ πρωτοβουλία κά
ποιου άλλου προσώπου. Μέ βάση ποικίλα επιχειρή
ματα, τό πρόσωπο αυτό δέν πρέπει νά ήταν άλλο άπό
τόν διάδοχο τοΰ Λεοντίου στην ήγουμενία τής Πά
τμου, τόν 'Αρσένιο, πού υπήρξε πνευματικό τέκνο του
Λεοντίου. "Οχι μόνον ή μαρτυρία τής ζωγραφικής τοΰ
παρεκκλησίου άλλα καί ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου,
καθώς καί άλλα στοιχεία καθιστούν τη δεύτερη εναλ
λακτική λύση τη μόνη αποδεκτή στην περίπτωση αυ
τή. "Ετσι ή χρονολογία τών τοιχογραφιών μετατίθεται
στό διάστημα μετά τόν θάνατο τοΰ Λεοντίου (1185) καί
πρίν άπό τή λήξη τής ήγουμενίας τοΰ 'Αρσενίου (1206
περίπου). Ταυτόχρονα, ανοίγεται καί ενα νέο πεδίο
έρευνας σχετικά μέ τήν ιστορία τής μονής. Γι' αυτό τό
πεδίο ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου αποτελεί πολυτιμό
τατη μαρτυρία πού πρέπει επιτέλους νά αξιοποιηθεί 1 3 6 .
Γ '. Ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου ώς πηγή γιά τήν αρχική
αφιέρωση καί τόν κτήτορα τοΰ παρεκκλησίου
' Ο Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου έχει σωθεί σέ δύο σχεδόν
σύγχρονα χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τής μονής,
πού έχουν χρονολογηθεί στίς αρχές τοΰ Που αιώνα.
Τό ενα, εκείνο πού αποτέλεσε τή βάση γιά τήν έκδοση
135. Βλ. ύποσημ. 6.
136. Γιά πληροφορίες του Βίου σχετικά μέ τήν ιστορία τής Μονής
τής Πάτμου βλ. κυρίως Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Α ' , ο.π.
(ύποσημ. 5). Γιά ιστορικές μαρτυρίες τοΰ Βίου σχετικά μέ τήν Κρή
τη τοΰ 12ου αιώνα βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η ; 'Ιστορικές μαρτυρίες, ο.π.
(ύποσημ. 5). "Η σημασία τοΰ Βίου ώς πηγής πληροφοριών γιά τά
δυναστικά τοΰ Βυζαντίου στό τέλος τοΰ 12ου αιώνα έχει τονισθεί
άπό τόν W. H e c h t , Der Bios des Patriarchen Leontios von Jerusalem
als Quelle zur Geschichte Andronikos' I. Komnenos, BZ 61(1968), σ.

Είκ. 39. "Ιαση τής Συγκυπτούσης. 'Ο άγιος Λεόντιος(;) ώς
«πηγή τής σοφίας».
Είκ. 40. Ό άγιος Λεόντιος ώς «πηγή τής σοφίας». Λεπτομέ
ρεια.
Είκ. 41. Ό άγιος Λεόντιος ώς «πηγή τής σοφίας». Λεπτομέ
ρεια (ο ηγούμενος Αρσένιος;).
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ριφορά του, όπως, γιά παράδειγμα, όταν τήν πρώτη
του Βίου 1 3 7 , είναι ό κώδικας 187 από περγαμηνή. Τό
νύχτα πού φιλοξενείται στό σπίτι τοΰ ίερέα, αφαιρεί
χειρόγραφο αυτό, πού διασώζει ολόκληρο τό κείμενο
άπό τό εικονοστάσιο ενα μικρό εικόνισμα τοΰ Χρι
τοϋ Βίου, περιέχει καί τό όνομα τοΰ βιογράφου, τοΰ
στού 'Εμμανουήλ καί τρέχει στά γειτονικά βουνά.
Θεοδοσίου Γουδέλη άπό την Κωνσταντινούπολη 1 3 8 .
Έκεΐ, όχι μόνον προσεύχεται ζητώντας βοήθεια γιά
"Οσο για τό δεύτερο χειρόγραφο, πού δέν έχει δημο
τή σωτηρία τής ψυχής του, άλλα καί κυλιέται γυμνός
σιευθεί, είναι ειλητάριο άπό χαρτί μέ χαμένη την αρ
μέσα στά αγκάθια μένοντας χωρίς τροφή γιά τρεις ήμε
χή τοΰ Βίου 1 3 9 . "Οπως έχει τονισθεί άπό τήν "Epa
ρες 1 4 4 . "Επειτα κατεβαίνει άπό τά όρη καί επιστρέφει
Βρανούση, ό Βίος είναι ενα αξιόπιστο κείμενο πού
πάλι στην οικία τοΰ ίερέα. Παίρνει τόν δρόμο γιά τή
συντάχθηκε άπό ενα μορφωμένο μοναχό, πιθανότατα
Βασιλεύουσα καί σέ ενα προάστιο, σέ μιά μονή αφιε
μέλος της γνωστής κωνσταντινουπολίτικης οικογέ
ρωμένη στή Θεοτόκο μέ τό όνομα Πτελήδιον, περι
νειας των Γουδέλη, ό όποιος ήταν μοναχός στην Πά
βάλλεται τό μοναχικό σχήμα 1 4 5 .
τμο επί ήγουμενίας Λεοντίου καί 'Αρσενίου 1 4 0 . Ό
|41
Βίος πρέπει νά έχει γραφεί λίγο μετά τό 1203 καί
Στην Κωνσταντινούπολη ό Λεόντιος διαβιώνει, όπως
είναι πολύτιμη πηγή γιά τήν ιστορία τής μονής. Τό
οί κατά Χριστόν σαλοί 1 4 6 . 'Ανάμεσα στίς προσφιλείς
κείμενο αυτό εξιστορεί μέ πολλές λεπτομέρειες τή ζωή
του ενασχολήσεις είναι νά τοποθετεί κάρβουνα στά
τοΰ Λεοντίου, άπό τήν πρώτη φάση τής ασκητικής του
χέρια του χωρίς νά αισθάνεται τόν παραμικρό πόνο.
θητείας εως τόν θάνατο του. "Οπως αναφέρει αρκετές
Μέ τόν φόβο μήπως αυτό πού διαπιστώνει είναι τέ
φορές ό βιογράφος, τά στοιχεία πού παραθέτει προέρ χνασμα τοΰ διαβόλου, τοποθετεί κάρβουνα καί στον
χονται κατά τό μέγιστο μέρος άπό τόν 'Αντώνιο, τόν
μανδύα του γιά νά βρεθεί πάλι μπροστά στό ίδιο αποτέ
μετέπειτα ηγούμενο 'Αρσένιο, πνευματικό τέκνο τοΰ
λεσμα. ' Η ενδυμασία του παραμένει ανέπαφη άπό τή
Λεοντίου, πού έζησε πολύ κοντά του στή μονή, ταξί φωτιά, πράγμα πού επαναλαμβάνεται καί σέ άλλη πε
δεψε πολλές φορές μαζί μέ τόν όσιο ή μέ σκοπό νά τόν
ρίπτωση 1 4 7 .
συναντήσει, όταν αυτός ζοΰσε στην Κωνσταντινούπο "Οταν ό επίσκοπος Τιβεριάδος φθάνει στην Κωνστα
λη τά τελευταία πέντε χρόνια τής ζωής του. ' Ο Βίος ντινούπολη, ό Λεόντιος αποκτά τόν πνευματικό του
τοΰ Λεοντίου αποτελεί στην πραγματικότητα καί ενα πατέρα καί προσκολλάται σέ αυτόν μέ όλη τή δύναμη
«αυτοβιογραφικό» έργο στον βαθμό πού οί συχνές τ ή ζ ΨυΧής του 1 4 8 . Προκειμένου νά μήν αθετήσει τήν
αναφορές στή σχέση ανάμεσα στον 'Αρσένιο καί τόν
εντολή τοΰ γέροντα του, ό όποιος έμενε στην ασιατική
πνευματικό του πατέρα, τόν Λεόντιο, υπαγορευμένες ακτή τοΰ Βοσπόρου, ό Λεόντιος, πού βρισκόταν στην
άπό τόν'ίδιο τόν 'Αρσένιο, έχουν σπάνια αμεσότητα
Κωνσταντινούπολη γιά διακόνημα, ρίχνεται μιά νύχτα
καί φωτίζουν ιδιαίτερα αυτή τήν τόσο σημαντική πτυ στή θάλασσα καί φθάνει σώος στό κατάλυμα τοΰ ιε
χή τοΰ πνευματικού βίου των Βυζαντινών. ' Ο Βίος τοΰ
ράρχη 1 4 9 .
Λεοντίου προσφέρει σοβαρά επιχειρήματα πού στηρί ' Ο Λεόντιος ακολουθεί τόν επίσκοπο Τιβεριάδος όταν
ζουν τήν άποψη οτι τό νότιο παρεκκλήσιο τοΰ καθο εκείνος παίρνει τόν δρόμο τής επιστροφής στην Πα
λικού αφιερώθηκε στον όσιο Λεόντιο άπό τόν καθη- λαιστίνη. Γιά νά αποφύγουν τή δύσπνοια των άνεμων
γούμενο 'Αρσένιο μέ σκοπό νά τιμηθεί μέ αυτό τόν αποβιβάζονται στην Πάτμο καί επισκέπτονται τή Μο
τρόπο ή μνήμη τοΰ πνευματικοΰ του πατέρα. Γιά τόν νή τοΰ Θεολόγου δπου μένουν γιά λίγες ήμερες 1 5 0 .
'ίδιο λόγο εκείνος εΐναι χωρίς αμφιβολία πού συντόνι "Επειτα παίρνουν τό πλοίο γιά τήν Κύπρο όπου καί
σε τή συγγραφή τοΰ Βίου τοΰ οσίου άπό τόν Θεοδόσιο παραμένουν γιά ενα διάστημα. Μέ τή σκέψη οτι ό ΛεόΓουδέλη 1 4 2 .
ντιος είναι πολύ νέος, ό άγιος Τιβεριάδος αποφασίζει
Τά κύρια βιογραφικά στοιχεία πού σκιαγραφούν τήν νά μήν τόν πάρει μαζί του στην Παλαιστίνη, άλλα
ούτε καί νά τόν αφήσει στην Κύπρο, όπου οί πειρα
προσωπικότητα τοΰ Λεοντίου, όπως περιγράφονται
στον Βίο του, είναι τά εξής: "Ο όσιος γεννήθηκε στή σμοί ήσαν πολλοί. 'Αντίθετα, τόν προτρέπει νά επι
Στρούμιτζα τής Μακεδονίας (τήν αρχαία Τιβεριούπο- στρέψει στή Μονή τοΰ Θεολόγου στην Πάτμο, όπως
151
λη) άπό γονείς όχι άσημους. Χάνει τόν πατέρα του σέ καί γίνεται .
νεαρή ηλικία καί αμέσως μετά εγκαταλείπει τή γενέ Στή Μονή τής Πάτμου τόν Λεόντιο καθοδηγεί στην
τειρα του καί καταφεύγει σέ μιά κωμόπολη στό σπίτι αρχή καί έχει ύπό τήν προστασία του ό ηγούμενος
κάποιου ίερέα πού ήταν πατρικός φίλος 1 4 3 . Ό Λεό- Θεόκτιστος καί γιά τόν λόγο ότι είναι πάρα πολύ νέος
ντιος έχει ήδη αποφασίσει νά πάει στην Κωνσταντι (μήπω εύφυέεστιν ίουλίζων κροτάφοις)152.
Ή τάση
νούπολη. Σέ αυτή τή φάση 'έχει διαμορφώσει τήν γιά ακραίες μορφές άσκησης χαρακτηρίζει τόν Λεό
αντίληψη οτι, γιά νά κερδίσει τήν αρετή, χρειάζεται ντιο, τουλάχιστον τά πρώτα χρόνια τής ζωής του στή
νά ταλαιπωρήσει τό σώμα του σέ υπέρμετρο βαθμό. μονή. Βρέχει τή στρωμνή του μέ δάκρυα τή νύχτα,
Σημειώνονται αρκετά περίεργα στοιχεία στή συμπε μαστιγώνεται ή πηγαίνει κρυφά στό κοιμητήριο τών
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II.

Είκ. 43. Τράπεζα τής Μονής Πάτμον (παλαιότερο στρώμα).
"Αγιος Χαρίτων. Λεπτομέρεια.

αδελφών καί, άφοΰ γυμνωθεί, εισέρχεται σε μιά άπό
τίς σορούς πού φύλασσαν τά λείψανα καί εκεί γίνεται
εκούσιος νεκρός, ώστε νά τόν ακολουθεί πάντοτε ή
153
μνήμη του θανάτου . Ό βιογράφος του Λεοντίου

138. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα, σ. 78.
139. Ά . Κ ο μ ί ν η ς , Ό νέος κατάλογος των χειρογράφων τής έν
Πάτμω ιεράς Μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, Σύμμικτα Κέντρου
Βυζαντινών 'Ερευνών 1 ('Αθήναι 1966), σ. 19, ύποσημ. 1. Β ρ α ν ο ύ 
ση, Βυζαντινά έγγραφα, σ. *72.
140. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα, σ. 78.
141. "Ο.π.
142. Ή υπόθεση ότι τά δύο κείμενα είναι έργο τοϋ Θεοδοσίου δια
τυπώθηκε αρχικά άπό τόν 'Ιωάννη Σακκελίωνα στον πρόλογο τής
έκδοσης τών αγιολογικών κειμένων τοϋ οσίου Χριστοδούλου άπό
τόν Κύριλλο Βοΐνη (βλ. ύποσημ. 37) καί επιβεβαιώθηκε άπό τήν
έρευνα τής Βρανούση, Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα, σ. 77.
143. Βίος Λεοντίου, σ. 381-382.
144. "Ο.π., σ. 382-383.
145. "Ο.π., σ. 383.
146. "Ο.π., σ. 383-384.
147. "Ο.π., σ. 384-385.
148. "Ο.π., σ. 385.
149. "Ο.π., σ. 386-388.
150. "Ο.π., σ. 388.
151. "Ο.π., σ. 389.
152. "Ο.π., σ. 389-390.
153. "Ο.π., σ. 390.

Είκ. 42. Μακάριος

'Ιεροσολύμων.

Λεπτομέρεια

τής Είκ.

40-43. ' Η σημασία τοϋ Βίου ώς ιστορικής πηγής γιά τή Λατινοκρα
τία στην 'Ανατολική Μεσόγειο στό τέλος τοϋ 12ου καί στίς αρχές
του 13ου αιώνα έχει σχολιασθεί άπό τόν Rose, The VITA of Saint
Leontios. Τέλος, ή συμβολή τοϋ Βίου γιά την πνευματική ιστορία
του Βυζαντίου στον 12ο αιώνα υπογραμμίσθηκε άπό τόν M a g d a l i no, Holy Man, σ. 58, 60 ύποσημ. 49, 64 ύποσημ. 71, 65. Ό Βίος
εκδόθηκε μέ βάση τόν χειρόγραφο κώδικα Πάτμου 187 στον τόμο.
Λόγοι Πανηγυρικοί... Μακαρίου τοϋ Χρυσοκεφάλου (βλ. Βραχυ
γραφίες). Νεοελληνική παράφραση τοϋ Βίου στό Νέον Έκλόγιον,
α' έκδοση, 'Ιωάννινα 1803, καί β' έκδοση, 1863.
137. Γιά τόν κώδικα βλ. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν , Πατμιακή Βιβλιοθήκη.
ήτοι ' Αναγραφή των έν τή Βιβλιοθήκη τής κατά τήν νήσον Πάτμον
γεραράς καί βασιλικής μονής τοϋ αγίου.... 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου
τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών...., 'Αθήναι 1890, σ. 108,
αριθ. ρπζ'. Β ρ α ν ο ύ σ η , ' Αγιολογικά κείμενα, σ. 77-78. Β ρ α ν ο ύ ση, Βυζαντινά έγγραφα, σ. *72.
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εξαίρει τη φιλομάθεια του, άφοΰ οχι μόνον μπορεί νά στή θάλασσα τής 'Ικαρίας ενα πλοίο πειρατών πού
αποστηθίζει ολόκληρα βιβλία μέ βίους πατέρων ή επιχειρούν νά κλέψουν τό πλοίο τής μονής 1 6 4 .
μαρτύρων, αλλά καί εκείνα πού ρυθμίζουν τά ήθη καί ' Η αφήγηση γιά τή δράση τοΰ οσίου αποκτά μεγαλύτε
όσα αναφέρονται σέ δογματικές αλήθειες, όπως είναι
ρη ζωντάνια όταν στον Βίο εισάγεται τό πρόσωπο πού
ή Δογματική Πανοπλία 1 5 4 . Ό Θεόκτιστος διακρίνει αναδεικνύεται δεύτερο σέ σημασία μετά τόν όσιο στό
τη μεγαλοσύνη του νέου καί κρίνει οτι πρέπει νά γίνει αγιολογικό αυτό κείμενο. 'Αναφέρεται λοιπόν οτι ό
πρεσβύτερος, λειτούργημα γιά τό όποιο ò Λεόντιος Λεόντιος αποκτά ενα μαθητή άπό τήν Κρήτη, τόν
θεωρεί τόν εαυτό του ανέτοιμο. 'Αργότερα τό δέχε όποιο παίρνει μαζί του σέ νεαρή ηλικία άπό τό νησί,
ται 1 5 5 . Γιά νά μήν περιπέσει στό αμάρτημα τής ανυπα άφοΰ διαπιστώνει τήν επίδοση του στην αρετή καί τό
κοής, χωρίς νά τό επιθυμεί, δέχεται εν συνεχεία νά κάλλος τής ψυχής του. Είναι ό 'Αντώνιος, ό μετέπειτα
γίνει οικονόμος τής μονής 1 5 6 . Συνεχίζει τήν πορεία ηγούμενος τής μονής 'Αρσένιος, εκείνος πού, σύμφω
τής άσκησης καί αφιερώνει τίς νύχτες στην προσευχή να μέ τόν βιογράφο, τά πλείω των γεγραμμένων εγγρά
καί τή μελέτη θείων λογίων. Οί καρποί των έργων φως μοι παραδέδωκε. τον Θεον, των εν γράμμασι δε
αποδίδουν γρήγορα καί ό Λεόντιος εισέρχεται στον
δομένων, προβαλλόμενος μάρτυρα, ώς μηδέν εν τοις
δρόμο τής αγιοσύνης, άφοΰ πραγματοποιεί ποικίλα δοθεϊσιν είναι, δ μή τής άναμφιλέκτον αληθείας εχεθαύματα καί γίνεται δέκτης θείων οραμάτων. Γιά παρά ται 1 6 5 . Ό Βίος φωτίζει τήν πνευματική σχέση τοΰ μα
δειγμα, εμφανίζεται μιά φορά στον'ίδιο ό άγιος 'Ιωάν θητή μέ τόν δάσκαλο καί εδραιώνει τό συμπέρασμα
νης ό Θεολόγος τήν ήμερα τής εορτής του, παίρνοντας δτι ό Λεόντιος παίζει συνταρακτικό ρόλο γιά τήν
τή μορφή τοΰ ηγουμένου τής μονής γιά νά του ζητή πνευματική πορεία τοΰ 'Αντωνίου 1 6 6 .
σει νά ίερουργήσει πολύ ενωρίς τό πρωί επειδή σκό Ό όσιος όχι μόνον έχει τό χάρισμα νά γνωρίζει τους
πευε νά μεταβεί στην "Εφεσο 1 5 7 .
λογισμούς των ανθρώπων άλλα διαθέτει καί προορα'Υπό τήν ιδιότητα του ώς οικονόμου τής μονής ό Λεό- τικότητα γιά τά μέλλοντα. "Ετσι, όταν ό ίδιος αρρω
ντιος πηγαίνει στην Κρήτη μέ μερικούς άπό τους
σταίνει βαριά πρίν κατορθώσει νά μεταβεί στην Κων
αδελφούς τής μονής προκειμένου νά συγκεντρώσει τό
σταντινούπολη μέ τόν ' Αντώνιο γιά επείγουσες υποθέ
ετήσιο σιτηρέσιο κατακυρωμένο μέ βασιλική δω σεις τής μονής, προλέγει δτι θά ζήσει ακόμη δεκατριρεά 1 5 8 . "Οπως σημειώθηκε πιό πάνω, στό νησί ό Λεό- σήμισυ χρόνια μετά τήν αρρώστια του, πράγμα πού θά
ντιος συναντά τόν Κωνσταντίνο τόν Σκανθή, έναν σα- αποδειχθεί αληθινό 1 6 7 . Έ ν συνεχεία ό Βίος εξιστορεί
λό, ό όποιος πέφτει στά πόδια του καί τόν προσκυνάει
τή μετάβαση τοΰ Λεοντίου καί τοΰ 'Αντωνίου στην
διακηρύσσοντας οτι μέγα ν είναι παρά τω Θεώ καί
Κρήτη προκειμένου νά λάβουν τό σιτηρέσιο. Τό ταξί
αγιον τον μάκαρα^59. "Οταν ό Λεόντιος επιστρέφει δι αυτό αποβαίνει άκαρπο καί ζητείται άπό τόν όσιο
άπό τήν Κρήτη, βρίσκει τόν ηγούμενο καί πνευματικό νά φροντίσει νά κατοχυρωθεί τό παλαιό δικαίωμα τής
του πατέρα ετοιμοθάνατο άπό αρρώστια πού προερχό μονής μέ βασιλικό ορισμό. Αυτός είναι ό λόγος γιά
ταν άπό τή χολή, καί μέ τήν προσευχή τόν θεραπεύ τόν όποιο ό Λεόντιος αναχωρεί γιά τήν Πρωτεύουσα
ει 1 6 0 . Ό θεόκτιστος τοΰ ζητεί νά αναλάβει αυτός πιά υστέρα άπό πίεση των αδελφών τής μονής. Τώρα προ
τήν ήγουμενία, πού όμως ό Λεόντιος αρνείται συνεχί βλέπει οτι θά εγκαταλείψει οριστικά τό νησί: πιστεύζοντας νά ζει ταπεινός ανάμεσα στους αδελφούς του σατέ μοι ώς ει τούτο γένητο, καί υμών χωρισθείς ανα
161
τής μονής .
χθώ προς τήν βασιλίδα τών πόλεων, ώς άπό διόδου
16
Σέ κάποια περίοδο χρειάσθηκε νά μεταβεί ό Λεόντιος είσέπειτα τήν Πάτμον δψομαι *.
Στην Κωνσταντινούπολη ό Λεόντιος γνωρίζεται μέ
στην Πρωτεύουσα γιά νά τακτοποιήσει υποθέσεις τής
μονής. Στην Κωνσταντινούπολη ό όσιος αποφασίζει ανώτατο αξιωματούχο τοΰ κράτους, ενα δρουγγά169
νά μήν επιστρέψει στην Πάτμο, συγκεκριμένα νά γυ ριο , πού συνειδητοποιεί οτι βρίσκεται μπροστά σέ
ρίσει μέν πίσω γιά νά αποδώσει τά οικονομικά καί άνθρωπο τοΰ θ ε ο ΰ καί τόν φέρνει σέ επικοινωνία μέ
έπειτα νά έλθει πάλι στή Βασιλεύουσα γιά νά καταφύ τόν Μανουήλ Κομνηνό. ' Εντυπωσιασμένος ô αυτοκρά
γει εν συνεχεία στό οίκίδιον του Δανιήλ τοΰ Κιονίτου τορας άπό τήν προσωπικότητα τοΰ Λεοντίου, τοΰ δια
σέ έναν άπό τους λόφους τής Προποντίδος· στή μάν μηνύει μέσω τοΰ δρουγγαρίου νά αναλάβει τόν αρχιε
δρα αύτη ό Λεόντιος σκόπευε νά περάσει τόν υπόλοι ρατικό θρόνο τής Ρωσίας πού μόλις είχε χηρεύσει,
170
πο βίο 1 6 2 . "Οταν γυρίζει στην Πάτμο, ό Θεόκτιστος άλλα ό Λεόντιος αρνείται . Τήν'ίδια τύχη έχει καί ή
έχει ήδη πεθάνει άφοΰ είχε καταστήσει αυτόν εγγρά δεύτερη πρόταση τοΰ αυτοκράτορα νά αναλάβει ό Λεόφως διάδοχο του. "Ετσι, χωρίς νά τό θέλει, αποδέχεται ντιος τόν αρχιερατικό θρόνο τής Κύπρου. Ό 'Αντώ
ό Λεόντιος τά νέα του καθήκοντα 1 6 3 . Πραγματοποιεί νιος παραπονείται γιά τή στάση αυτή λέγοντας, μετα
πάντοτε θαύματα, όπως, γιά παράδειγμα, εκδιώκει δαί ξύ άλλων, si τής Κύπρου κατάρξεις ποιμαντικώς, καί
μονες ή προκαλεί θαλασσοταραχή καί καταποντίζει ημείς κατά τόνδε τόνβίον σέ αντιλήπτορα εξομεν, καί
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ΕΙκ. 44. "Αγγελος. Αετττομέρεια της Είκ. 10.

Είκ. 45. Πάφος, Άσκηταριό
λος Γαβριήλ. Αεπτομέρεια.

τα της καθ ' ήμας μονής πλατννθήσεται καί παντοίως
άναθαλήσειεν. Τότε ό Λεόντιος τοϋ αποκαλύπτει οτι
προορίζεται νά καταλάβει πατριαρχικό θρόνο 1 7 1 .
Πράγματι, όταν λίγο αργότερα πεθαίνει ό πατριάρχης
' Ιεροσολύμων, ό Λεόντιος προχειρίζεται άπό τόν αυ
τοκράτορα πατριάρχης 1 7 2 . "Ο Λεόντιος ορίζει τότε
τόν 'Αντώνιο οικονόμο της μονής εξασφαλίζοντας με
γράμμα οτι θά γίνει εν καιρώ ό διάδοχος του στην
ήγουμενία της μονής.

154. "Ο.π σ. 392.
155. "Ο.π σ. 393.
156. "Ο.π σ. 394.
157. "Ο.π σ. 394-395.
158. "Ο.π σ. 395.
159. "Ο.π σ. 396.
160. "Ο.π σ. 396-397.
161. "Ο.π σ. 398.
162. "Ο.π σ. 398-399.
163. "Ο.π σ. 399.
164. "Ο.π σ. 402-403.
165. "Ο.π σ . 403-404.
166. "Ο.π σ. 404-408.
167. "Ο.π σ. 409-410.
168. "Ο.π σ. 411.
169. "Ο.π σ. 412. Πρόκειται γιά τόν 'Ανδρόνικο Καματηρό σύμ
φωνα με ταύτιση της Βρανούση, Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα.
σ. *62-*63. Ή ταύτιση στηρίζεται κυρίως στην παρουσία της υπο
γραφής του στην Πρόσταςη του Μανουήλ Α ' Κομνηνού υπέρ της
Μονής τής Πάτμου. Βλ. κυρίως, Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταςις Μανουήλ
Α ' , ο.π. (ύποσημ. 5), σ. 86-89.
170. Βίος Λεοντίου, σ. 412.
171. "Ο.π.. σ. 413.
172. "Ο.π., σ. 413-414.

Ό Βίος του οσίου αναφέρει οτι ή αναχώρηση του γιά
τά Ιεροσόλυμα έγινε ύστερα άπό υπόμνηση τοϋ αυ
τοκράτορα άλλα καί άπό προσωπική έφεση: καί ιδεΐν
επόθει τόπους, εφ Όϊς ό δι ' ήμας καθ ' ήμας γεγονώς
Κύριος εβεβαδίκεν καί τα καθ' ήμας υπέρ ήμας καί
υπέρ ημών ετέλεσεν, ώς αληθής Θεός τε καί άνθρωποςκαί το έκείσε των πιστών καταρτίσασθαι ποίμνιον, καί
άποδοΰναι τήν όφειλομένην όφειλήν τω Κυρίω. Ό
όσιος βλέπει άλλη μιά φορά τήν Πάτμο, όταν μένει
εκεί δύο ήμερες κατά τό ταξίδι του γιά τους ' Αγίους
Τόπους: καί του πλου ήψατο, όδοΰ πάρεργον τήν νή-

Όσιου Νεοφύτου. 'Αρχάγγε
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σον Πάτμον έποιήσατο' καί εν αύτη ώς παροδίτης έπέ- καί τον αύτον θεράποντα τα δι ' αύτον καί δι ' αύτον
βη καί παρεπίδημος1 και εις τή ν μονή ν άνήεν και δύο παρά τον θείον τελούμενα πνεύματος, κατάδηλον έεν αύτη διαγαγών ημέρας... εκείθεν απέπλευσε113.
Ό
ποίονν119. Η χαριστική βολή έρχεται μέ τό θαΰμα σχε
Λεόντιος αναγκάζεται νά διαχειμάσει στη Ρόδο επειδή τικά μέ τήν πολυήμερη ανομβρία πού ταλαιπωρούσε
οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στό τήν 'Ιερουσαλήμ. Χάρη στή μεσιτεία τοΰ Λεοντίου
πλοίο του νά φύγει. ' Εδώ ζητεί άπό τόν ' Αντώνιο νά πέφτουν βροχές πού γεμίζουν τίς δεξαμενές καί ποτί
φέρει τα αγώγιμα αύτοϊς και προς τροφήν
επιτήδεια. ζουν τή γή, ενώ μαζί μέ τήν περίσσεια τοΰ νερού εμφα
' Ο μαθητής σπεύδει νά εκτελέσει τήν εντολή τοΰ Λεο- νίζεται καί περίσσεια άρτου: καί τα δεινά έτοίμως
ντίου άλλα τό πλοίο του εμποδίζεται νά πλησιάσει στή λύονται, καί ό ταύτα λελνκώς, έπίδηλος πάσι καθίστα
Ρόδο λόγω σφοδρής κακοκαιρίας πού παρ' ολίγον νά ται, κάν τοις τών εύσεβούντων εκείτο στόμασιν. ό άρστοιχίσει τή ζωή στον 'Αντώνιο. Τό εγχείρημα έχει χιερεύς τον Θεού, λεγόντων, ό μέγας, ό άγιος, τή έαναίσιο τέλος χάρη στή θαυματουργή επέμβαση τοΰ τοΰ επιδημία τοΰ ήπειλημένον εκ δίψονς κινδύνον,
οσίου 1 7 4 . Τήν άνοιξη ό Λεόντιος φθάνει στην Κύπρο ημάς διεσώσατο. ϊωμεν. δράμωμεν. αύτώ προσπέσωοπού παραμένει αρκετούς μήνες σέ μονή του Πα μεν, ώς καί εις τό εξής ώμεν πλοντοΰντες έν τοις έπηρτριαρχείου ' Ιεροσολύμων καί ασχολείται, μεταξύ άλ τημένοις ήμϊν δεινοΐς αντιλήπτορα^0.
Οί δυσάρεστες
λων, μέ υποθέσεις του πατριαρχείου. Στό σημείο αυτό συνέπειες γιά τόν άγιο δέν άργοΰν νά φανούν. ' Ο Λα
τοΰ Βίου αναφέρονται διάφορες περιπτώσεις τιμωρίας τίνος άρχιερεύς στέλνει νύχτα ενόπλους στον οικίσκο
—ακόμη καί μέ θάνατο— αμαρτωλών μοναχών ή σφε όπου έμενε ό Λεόντιος μέ σκοπό νά τόν θανατώσουν,
τεριστών της περιουσίας τοΰ πατριαρχείου άπό εκ άλλα ό άγιος σώζεται μέ θεϊκή παρέμβαση 1 8 1 .
προσώπους τής κοσμικής ή καί τής εκκλησιαστικής Ή είδηση γιά τή θαυματουργή σωτηρία τοΰ Λεοντίου
εξουσίας. Σέ αυτές τίς περιπτώσεις επισημαίνεται ό απλώνεται σέ όλες τίς γειτονικές περιοχές καί φθάνει
ρόλος τοΰ οσίου ώς τιμωρού τών αδίκων 1 7 5 .
καί στή βασιλίδα τών πόλεων καί στην αυτοκρατορι
Ό όσιος αναχωρεί γιά τήν 'Ιερουσαλήμ καί αποβιβά κή αυλή. Ό Μανουήλ Κομνηνός αποφασίζει προς
ζεται στό "Ακε (τήν "Ακρα ή Πτολεμαΐδα). 'Αμέσως ό έαντόν τόν μέγαν, μετακαλέσασθαν
μή καί ζημιωθείη
άμφιμιγής όχλος συρρέει προς αυτόν, καί άλλοι δέχο προ ώρας ό κόσμος, καί ώς έκ χειρών
άφαρπασθείη,
νται τήν ευλογία του μέ τήν επίθεση τών χεριών του, τοιούτον όντως καλόν μεταδιδόναι τοΰ έαντοΰ πλούενώ άλλοι θεραπεύονται άπό νοσήματα υστέρα άπό τον, καί έτέροις δννάμενονΧ%1. 'Αξίζει νά σημειωθεί
επίκληση στον Θεό καί άπό νερό μέ τό όποιο τους ότι ό εμίρης τής Δαμάσκου ενδιαφέρεται προσωπικά
ερραινε ό όσιος. Καί ό βιογράφος συνεχίζει: διό καί
νά προσελκύσει τόν όσιο στην περιφέρεια του καί τοΰ
ώς ποτέ τον έμον Ίησοΰν έζήτει πας, καί ό άπτόμενος στέλνει γράμμα μέ τό όποιο τοΰ παραχωρεί τή σπου
αύτοΰ, το ενοχλούν οίονδητι πάθος άπετίθετο, ούτω δαιότερη χριστιανική εκκλησία, πού ήταν αφιερωμέ
καί τον ιερέα τούτον καί μιμητήν. καί ό άπτόμενος νη στην Παναγία, καθώς καί ημερήσιο σιτηρέσιο αο
ταχείας τής θεραπείας άπήλαυεν176. Στην πόλη αυτή ό ρίστου διαρκείας γιά τόν ϊδιο καί τή συνοδεία του. ' Ο
όσιος συγκεντρώνει σταθερά γύρω του πλήθη πού φθά Λεόντιος ευχαριστεί γιά τήν πρόσκληση άλλα εΐναι
νουν άπό όλη τή Συρία καί τή Φοινίκη μέ, σκοπό: καί υποχρεωμένος νά μήν τήν δεχτεί, επειδή πρέπει νά
θέας άπολαϋσαι τής αύτον, και τών θανμάτων τρνγή- φθάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου τόν έχει μετα
σαι άπόμοιρανίΊ1. Ο Λεόντιος παρατείνει τή διανομή καλέσει μέ γράμμα ό αυτοκράτορας, όταν έμαθε ότι
του στό "Ακε, επειδή οί Λατίνοι πού κατέχουν τήν επιβουλή υπήρξε ακόμη καί νά θανατωθεί δια τής τών
Παλαιστίνη δέν τοΰ επιτρέπουν νά μεταβεί στην ' Ιε λατίνων έμφύτον σκαιότητος. Αντί πάσης άλλης δω
ρουσαλήμ.
ρεάς τε καί χάριτος, ζητεί ό Λεόντιος άπό τόν Μου
Τελικά ό Λεόντιος παίρνει τόν δρόμο προς τήν 'Ιε σουλμάνο άρχοντα νά προστατευθούν μέ δικό του
ρουσαλήμ μέ πρώτο σταθμό τή Ναζαρέτ, όπου συνεχί γράμμα ό ϊδιος καί οί συμπλέοντες μέ αυτόν άπό τους
του, καί ή παράκληση του εισακού
ζει νά πραγματοποιεί θαύματα 1 7 8 . Στην 'Ιερουσαλήμ θαλασσοπειρατές
183
εται
.
φθάνει μιά νύχτα καί σπεύδει νά επισκεφθεί κρυφά
μαζί μέ τό πλήθος τών προσκυνητών τόν Πανάγιο Τά
φο γιά νά προσκυνήσει. Τελικά, μολονότι φαινόταν
ότι ή παρουσία του δέν θά γινόταν αντιληπτή καί, πα
ρά τήν τώνματαιοφρόνωνλατίνων
εύήθειαν, ανακαλύ
πτεται άπό τήν απήχηση πού έχει στους ευσεβείς ή
εκεί διαμονή του. Ώς γαρ τον έμον Ίησοΰν, αϊ αύτον
έξιοΰσαι δννάμεις, καί τους θεραπείας δεομένονς θεραπεύονσαι, όποιος ην πανταχού άνεκήρνττον,
οντω
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Κρίνει σκόπιμο ό βιογράφος νά σταθεί πάλι στά τε
λευταία γεγονότα ώστε νά μή δημιουργηθεί ή παραμι
κρή παρερμηνεία ώς προς τή φυγή τοΰ Λεοντίου άπό
τόν πατριαρχικό θρόνο. ' Ο όσιος έκαμε συνεχή διαβή
ματα γιά νά ίερουργήσει κανονικά στον Πανάγιο Τά
φο μαζί μέ τόν ορθόδοξο κλήρο καί μπροστά σέ όλους
τους Χριστιανούς, άλλα συνάντησε τήν άρνηση τών
Λατίνων πού τοΰ παραχωρούσαν μόνον άδεια νά τόν
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Είκ. 46. "Ενας άπό τους 'Επτά Παίδες εν Έφέσφ.

Είκ. 47. Καστοριά,
'Ορέστης.

"Αγιος Νικόλαος Κασνίτζη. "Αγιος

1
επισκεφθεί σάν ένας άπό τους προσκυνητές. "Ετσι μηκεν, έχαιρε καί ή μην Μακάριος εγωγε ελεγεν, οτι
κατηξίωμαι^6.
συμφέρον εγνω τών εκεϊσε άπαραι, μήτι δι ' αυτόν μέ τοιουδε καλού
σον των όρθοδοξούντων Ρωμαίων, και Σύρων, και αυ Ό Βίος δίνει ευθύς αμέσως ενδιαφέρουσες πληροφο
τών δή των καταρχόντων εκεϊσε λατίνων, σκαιωρη- ρίες γιά τά δυναστικά τοΰ Βυζαντίου. Στό επόμενο χω
ρίο αναφέρεται: 'Αλλ ' ό μεν κρατών τήνδε
τήνπαροιθείη άπαίσιον1*4.
Στην επιστροφή τό πλοίο σώζεται άπό φοβερή τρικυ
173. "Ο.π., σ. 414.
μία κοντά στή Ρόδο χάρη στή θαυματουργή επέμβαση
174. "Ο.π., σ. 414-415.
τοΰ οσίου. "Ολοι στό πλοίο αγιον τον άνδρα έκάλουν 175. "Ο.π., σ. 415-421.
176. "Ο.π., σ. 421.
και διορατικώτατον
εαυτούς της συμπλοίας
αύτω
177. "Ο.π.. σ. 421-422.
έμακάριζον
ώς άγγέλω Θεού προσεϊχον1*5. Ό Βίος
178. "Ο.π.. σ. 422-423.
περιγράφει καί τίς αντιδράσεις του αυτοκράτορα γιά
179. "Ο.π.. σ. 423.
τά γεγονότα: "Ατινα πάντα εις ώτα τον βασιλέως πεσό 180. "Ο.π., σ. 423-424.
ντα, εν τω αυτόν της νηος άποσωθήναι καί αύτω προ- 181. "Ο.π., σ. 424.
σελθείν, έμακάριζε, κατησπάζετο, τάς χείρας αύτοΰ
182. "Ο.π., σ. 424-425.
κατέψα, καί τοις όφθαλμοΐς εαυτόν έπετίθεν τους πό- 183. "Ο.π., σ. 425. Πρόκειται γιά τόν Salah ai-Din Yusuf, εμίρη της
νονς έπηνει, ους εν Παλαιστίνη έπόνησε' τα δια των Δαμασκού άπό τό 1174. Πρβλ. Rose, The VITA of Saint Leontios, σ.
246 ύποσημ. 14.
ευλογιών αύτοΰ τετελεσμένα, καί της τών τιμίων χει 184. Βίος Λεοντίου, σ. 425-426.
ρών επιθέσεως, έξεθείαζε· καί επί τω δώρω, ου την 185. "Ο.π., σ. 426-427.
αύτοΰ βασιλείαν ό βασιλεύων τών όλων Κύριος τετί- 186. "Ο.π., σ. 427.
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κίαν έκμετρησάμενος,
καί τον παρόντα βίον άφείς, Στό σημείο αυτό τοΰ Βίου υπάρχει μιά μικρή παρέκ
προς τον των όλων κρατούντα μετακεχώρηκε· και τάς
βαση πού αναφέρεται στην πνευματική σχέση τοΰ Λε
παρ ' αυτω μονάς και ζωήν την αΐώνιον ό δε μέγας, έτι
οντίου μέ τόν μαθητή του τόν 'Αντώνιο καί μετέπειτα
τω βίω ύπολέλειπτο' ερμαιόν τι Βυζαντίοις
έπέραστον
'Αρσένιο. Τούτον τον 'Άντώνιον ώς οπαδον αυτού έκ
διήρκεσε δέ και έως της τον 'Ανδρόνικου εις τήν βα- νεότητος χρηματίσαντα, πολλών πολλάκις θεατήν άμα
σίλειον περιωπήν, άναββήσεως· και είσέπειτα. Ά φ ο ΰ
καί άκουστήν θεαμάτων ύπερφυών γενέσθαι καταξιώαναφερθεί ή πραγματική συγγένεια τοΰ 'Ανδρόνικου
σας, καί θεραπείας ανεπαισθήτως έπί πάθει δεινω τής
μέ τόν Μανουήλ, σημειώνεται ότι ό 'Ανδρόνικος κατέ
γλώττης, ωσαύτως κατηξίωσενί92. Στην τελευταία πε
βασε άπό τόν θρόνο τόν γιό τοΰ Μανουήλ (δηλαδή τόν
ρίοδο τής ζωής του ό Λεόντιος παίρνει τό θάρρος νά
'Αλέξιο Β') και άνομώτατα εαυτόν έβασίλευσεν.
Ό πληροφορήσει τόν μαθητή καί διάδοχο του στην ηγε
Βίος εστιάζει τήν προσοχή τών ακροατών και ανα σία τής μονής γιά τόν ανάρμοστο βίο ορισμένων μο
γνωστών στό αθέμιτο συνοικέσιο (υπονοεί τήν επιδίω ναχών τής μονής 1 9 3 .
ξη τοΰ 'Ανδρόνικου νά επιτύχει τήν αναγνώριση άπό ' Εν συνεχεία γίνεται αναφορά σέ μιά παράδοξη περί
τή σύγκλητο καί τή σύνοδο τοΰ γάμου της θυγατέρας
πτωση εξορκισμού, όταν ό πατριάρχης Κωνσταντι
του Ειρήνης μέ τόν 'Αλέξιο Β') 1 8 7 .
νουπόλεως Θεοδόσιος καί ό πατριάρχης 'Ιεροσολύ
Κατά τήν ϊδια περίοδο πού οί εκκλησιαστικοί κύκλοι
μων Λεόντιος προσπαθούν νά βοηθήσουν τόν πα
της Πρωτεύουσας βρίσκονται σέ αναστάτωση λόγω τριάρχη ' Αντιοχείας Κύριλλο, πού ήταν ετοιμοθάνα
της άθέσμου συζυγίας, έρχεται στην Κωνσταντινού τος άλλα βασανιζόταν επειδή ό άγγελος ό εντεταλμέ
πολη ό 'Αρσένιος, πού τώρα ακριβώς προαγορεύεται νος γιά τήν έξοδο τής ψυχής άπό τό σώμα παρέτεινε
άπό τόν Λεόντιο ηγούμενος της μονής 1 8 8 . Ό 'Αρσέ τήν αγωνία του. Οί δύο ιεράρχες αποφασίζουν νά κα
νιος παρακαλεί τόν πατριάρχη νά μεσολαβήσει στον
ταφύγουν στην επιτίμηση τοΰ αγγέλου, διαδικασία
'Ανδρόνικο, ώστε νά κυρωθεί χρυσόσημος λόγος ως
πού τελικά αναλαμβάνει νά φέρει εις πέρας ό Λεόπρος τήν ατέλεια της δεκατείας γιά τό πλοίο τής μο ντιος, άφοΰ ό Θεοδόσιος ώς πρώτος τή τάξει αποφαί
νής. ' Η απάντηση τοΰ Λεοντίου αποτελεί κατηγορη νεται οτι οίδεν εν καιρώ εξουσία τή αρετή παραχωματική άρνηση σέ τοΰτο τό αίτημα, τί λέγεις
'Αντώ ρεϊν. ' Η επιτίμηση τοΰ αγγέλου γίνεται στό όνομα τής
νιε; α παιδόθεν καί εις τόδε το γήρας 'έκτισα, ταΰτα
'Αγίας Τριάδος μέ άμεσο αποτέλεσμα νά χωρισθεί ή
ροπή μια καταλΰσαι ουκ όκνήσαιμι; καί δια τήν κατά ψυχή άπό τό σκήνος τοΰ πατριάρχη 'Αντιοχείας 1 9 4 .
σέμονήν, Θεοΰ καταφρονήσαι, καί εντολής αύτοϋ πα "Ο χρόνος τής τελευτής τοΰ οσίου Λεοντίου πλησιάζει
ραβάτης γενέσθαι, ου φοβηθήσομαι; ό μηδέποτε τοΰτο καί οί αποδείξεις γιά τήν αγιότητα του συνεχίζουν νά
πεποιηκώς, το ήκον εις γνώσιν έμήν τήν ταπεινήν; πληθαίνουν. Μένει κατάκλιτος άπό ασθένεια άλλα
άπόστηθι άπ' έμοΰ άνθρωπε' ου μή κάμψω γόνυ τή αναλαμβάνει καί καταφεύγει σέ λουτρώνα γιά νά ανα
Βάαλ- ουδέ θνητον βασιλέα, έμπροσθεν τοΰ αθανάτου, κουφίσει τό σώμα του μέ θερμά λουτρά. Θέλοντας νά
θήσομαν έμοΰ γαρ τοιαΰτα αίτοΰντος τον βασιλέα, αυ άστειευθεΐ μέ τόν Εύλόγιο, τόν μοναχό καί ίερέα πού
τός τά πολλω μείζονα ή καί πάντη αδύνατα, αιτήσει τόν υπηρετούσε, τοΰ λέγει: τί φής Εύλόγιε; ούκ ές τήν
με 1 8 9 . "Οταν βλέπει τή λύπη τοΰ 'Αρσενίου γιά τήν Κύπρον άπάρτι άπελευσόμεθα ώς τά έκεΐσε έπισκεψόαπάντηση αυτή, τοΰ ανακοινώνει εις έπήκοον όσων μενοι; Ό όσιος αποκαλύπτει στον μοναχό τήν απά
ήσαν γύρω τους: γνωστόν έστω σοι ώς μετά τον έμον ντηση πού ό τελευταίος σχημάτισε μέ τόν λογισμό του
θάνατον, καί αυτού δή τοΰ βασιλέως, ταχύς δέ καί ό (ώς ούκ άκούεις. όπως βαθύγηρως ων, καί ήδη ήμίνετούτου, γενήσεται δ ζητείς. Στό σημείο αυτό ό 'Αρσέ κρος. άπελθεΐν εν τή Κύπρω
προτεθύμησαι;)195.
νιος παίρνει τή διαβεβαίωση άπό τόν Λεόντιο δτι ό Ή τελευτή τοΰ οσίου Λεοντίου συμβαίνει άφοΰ συ
ϊδιος καί οχι μέσω τρίτων θά εκτελέσει εκείνο πού μπληρώνονται δεκατρισήμισυ χρόνια, όπως είχε ανα
ζητούσε. ' Ο Βίος παρέχει τή μαρτυρία οτι όντως τοΰ φερθεί σέ προηγούμενο σημείο τοΰ Βίου. Ό όσιος
το καί έγινε επί βασιλείας τοΰ Ίσαακίου 'Αγγέλου 1 9 0 . αποχαιρετά όλους καί παραδίδει τό πνεΰμα στίς 14
Τό κείμενο αυτό είναι καί ή μόνη πηγή πού μας γνωρί Μαΐου. "Οσοι είναι κοντά του τοποθετούν τό σκήνος
ζει τή σθεναρή αντίθεση τοΰ πατριάρχη ' Ιεροσολύ του σέ ξύλινη θήκη καί τό μεταφέρουν στον ναό τοΰ
μων σέ αυτό τόν γάμο πού, όπως μαθαίνουμε άπό άλλες
'Αρχαγγέλου Μιχαήλ στά Στείρου 1 9 6 , έως ότου γνω
πηγές, οδήγησε τίς σχέσεις τοΰ πατριάρχη Κωνστα στοποιηθεί στον αυτοκράτορα ό θάνατος τοΰ αγίου.
ντινουπόλεως Θεοδοσίου Βοραδιώτη καί τοΰ 'Ανδρό "Οταν τό σκήνος είναι εκτεθειμένο καί περικυκλωμέ
νικου σέ αδιέξοδο, μέ αποτέλεσμα τήν παραίτηση τοΰ νο άπό ολο σχεδόν τό ιερωμένο κλήρωμα τής Βυζαντί191
πατριάρχη . Τό θέμα αυτό, τό όποιο είχε τελικά τήν δος, οί παλαιοί του μαθητές καί ό μοναχός γιά τόν
έκβαση πού επιθυμούσε ό 'Ανδρόνικος, τοποθετείται όποιο έγινε λόγος παραπάνω αποφασίζουν διά τίνος
στό 1183.
τών γραφέων ευ είδότος διά τής γραφικής, τους τών ών
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έθέλει χαρακτήρας έν σανίσιν άπομάττεσθαι, και αυ ηγουμένου τής Μονής τής Πάτμου καί μετέπειτα πα
τού ώς ενι το είδος δια της τέχνης άπομάξασθαν το, τριάρχη 'Ιεροσολύμων. Στά πρώτα νεανικά του χρό
γαρ γέρας εστί θανόντων, ώς εφησέ τις- ό δ' άποστά- νια ό Λεόντιος διακρίνεται γιά έντονες πνευματικές
δην στάς τοΰ σννέχοντος αυτόν σκίμποδος, και δια της ανησυχίες, μιά υπαρξιακή σχεδόν αγωνία γιά τήν τε
θέας άρξάμενος αυτόν άπομάττεσθαι, και αύθις προ- λείωση του στον δρόμο τής αρετής 2 0 1 . Ή απασχόλη
σιών τω σκίμποδι κατ ' ευθύ. και στήκων εγγιστα, και ση του μέ υλικές υποθέσεις, αναπόφευκτη συνέπεια
δεξιόθεν τούτον περιβλεπόμενος, και εξ αριστερών ει- τών ευθυνών πού αναλαμβάνει —συνήθως χωρίς τή
σέπειτα, ώς το είδος δήθεν αύτοΰ άκριβώσοιτο, ελαθεν θέληση του— στή διοίκηση τής μονής, χαρακτηρίζε
εαυτόν κάμνων άνήνυτα- μηδέ γαρ δια πάσης της αυ ται άπό συνέπεια. Γίνεται ώς διακόνημα άπό τήν ανά
τού βιοτής, ώς και εν τή κατ' αρχή μοι τού λόγου γκη υπακοής ή ανταπόκρισης στίς εκκλήσεις τοΰ
ειρηταν εικόνα αύτώ έγχαραχθήναι
καταδεξάμενος. πνευματικού του πατέρα καί τών αδελφών του τής μο
ούδ' άπελθών των τήδε, τούτο κατένευσε- δια τούτο, νής. 'Εντελώς διαφορετικά αντιμετωπίζει ό Λεόντιος
άλλος, και άλλος, και έτεροϊος ωσαύτως, και έτεροΐος, δ,τι έχει σχέση μέ πνευματικές αναζητήσεις, είτε αυ
τω δοκιμάζοντι γραφεί αυτόν έναπομάξασθαι, κατε- τές αφορούν τή θρησκευτική μόρφωση του είτε τόν
φαίνετο- ω τού θαύματος- οτι καί μετά θάνατον, τής αγώνα του γιά ψυχική τελείωση.
ακριβείας εϊχετο- διδάσκων οίον τους εν τω βίφ· οίου Ό Βίος μας πληροφορεί οτι ό Λεόντιος έρχεται στην
καί όσου αγώνος δέονται, εις το διαδράναι τού δια- Πάτμο σέ νεαρή ηλικία. "Οπως συνάγεται άπό έγγρα
φθονουμένου ήμϊν σατάν τά ενέδρα191. Ή πληροφο φα τής μονής, διαδέχεται τόν Θεόκτιστο στην ήγουμερία οτι άλλαζαν συνεχώς τά χαρακτηριστικά του προ νία τό 1158 202 . Τήν ήγουμενία διατηρεί ό Λεόντιος πε
σώπου τοΰ αγίου, ώστε νά μην κατορθώνουν νά τά ρίπου δέκα οκτώ χρόνια σύμφωνα μέ τήν έρευνα τής
αποτυπώσουν οί ζωγράφοι, έχει ενδιαφέρον γιά την
"Ερας Βρανούση πού οδήγησε στό συμπέρασμα ότι
εικονογραφική παράδοση τής προσωπογραφίας του προχειρίζεται πατριάρχης 'Ιεροσολύμων λίγο μετά
πού θά μας απασχολήσει σέ λίγο.
τόν 'Απρίλιο τοΰ 1176203. 'Ακολουθώντας τό παρά
Οί σημαντικότερες πληροφορίες πού περιέχει ό Βίος δειγμα παλαιότερων ηγουμένων τής μονής, άπό τήν
τοΰ Λεοντίου γιά τόν άγιο στό τέλος τοΰ κειμένου εί Πάτμο ό Λεόντιος ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη
ναι κατ' αρχήν οτι εύωδία έβγαινε από τή σορό καί, καί σέ άλλα μέρη (κυρίως στην Κρήτη) γιά νά χειρι
ακόμη, οτι αίμα άνέβλυζε από τό σώμα του καλύπτο σθεί υποθέσεις τής μονής. ' Η προσωπική του ακτινο
ντας τό μαρμάρινο δάπεδο. Σέ αυτό τό σημείο ό βιογρά βολία καί οί ιστορικές συγκυρίες διαγράφουν μιά
φος θυμίζει οτι τό ίδιο είχε συμβεί καί μέ τό σκήνος ιδιαίτερη εξέλιξη στην πνευματική του πορεία μέ τήν
τής μεγαλομάρτυρος αγίας Ευφημίας 1 9 8 . Έ ν συνεχεία αναγόρευση του άπό τόν Μανουήλ Κομνηνό ώς πα
μαθαίνουμε πώς, όταν πληροφορήθηκε ό 'Ανδρόνικος τριάρχη 'Ιεροσολύμων. Τό οτι όμως ό Λεόντιος απο
Κομνηνός οσα εξαίσια συνέβαιναν γύρω άπό τό σκή φασίζει νά αναλάβει τά καθήκοντα του μέ ουσιαστικό
νος τοΰ Λεοντίου, εξασφάλισε πολυτελή σορό γι' αυ
τό, καθώς καί τήν απόδοση μεγάλων τιμών στον άν
θρωπο τοΰ θ ε ο ΰ 1 9 9 .
Πρίν άπό τήν καταληκτική επίκληση τής ' Αγίας Τριά
δος ό Βίος τοΰ Λεοντίου συνοψίζει κατά κάποιον τρό
πο τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου
ώς προς τό σκέλος τών αγιογραφικών προσωπογραφι
ών: καί προστίθεται τοις δνκαίοις, ..., τοις όσίοις, ό
όσιος' τοις μάρτυσιν, ό εκούσιος μάρτυς- τοις άρχιερεύσιν ό μέγας άρχιερεύς- καί αινέσας τον Κύριον έν
ύπαγορευταΐς τών θείων λογίων έν διακόνοις, έν ίερεύσι, καί Έπισκόποις, καί έν Πατριάρχαις, ώς όντως
άρχιερεύς- καί νύν εστίν, οπού ό Θεός- συμβασιλεύων
αύτώ καί συνθεούμενος- καί αξίων επί τοις πόνοις
απολαύων τών αμοιβών™.
Ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου, μία πολύτιμη πηγή μαρ
τυριών ευρύτερης σημασίας γιά τήν εποχή, σκιαγρα
φεί μέ ευαισθησία τήν προσωπικότητα τοΰ αγίου καί
ακόμη τους κύριους σταθμούς τής πνευματικής του
πορείας καί τής σταδιοδρομίας του ώς άπλοΰ μοναχού,

187. "Ο.π. Τό κώλυμα προερχόταν άπό τό δτι τά δύο παιδιά ήσαν
πρώτα εξαδέλφια άπό εξώγαμες σχέσεις τών γονιών τους.
188. "Ο.π., σ. 428.
189. "O.K.
190. "Ο.π.
191. Βλ. ύποσημ. 218.
192. Βίος Λεοντίου, σ. 428-429.
193. 'Ό.π., σ. 429.
194. "Ο.π., σ. 430-431.
195. "Ο.π., σ. 431.
196. "Ο.π., σ. 432.
197. "Ο.π., σ. 432-433.
198. "Ο.π., σ. 433.
199. "Ο.π., σ. 434.
200. "Ο.π.
201. Βλ. τίς παρατηρήσεις του M a g d a l i n o , Holy Man, σ. 60, ύπο
σημ. 49, 65.
202. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα, σ. *60.
203. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Α ' , ο.π. (ύποσημ. 5), σ. 8586.
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τρόπο μέ τη μετάβαση του στά ' Ιεροσόλυμα, άφοΰ
είναι καί ô μόνος ορθόδοξος πατριάρχης 'Ιεροσολύ
μων πού επισκέπτεται την έδρα του στη διάρκεια της
Λατινοκρατίας 2 0 4 , απαιτεί κάπως εκτενέστερο σχο
λιασμό, γιατί ή φάση αύτη του βίου του οσίου προδια
γράφει καί τη μετέπειτα στάση του απέναντι στη Μο
νή της Πάτμου.
Ό Βίος του οσίου επισημαίνει, όπως αναφέρθηκε πιό
πάνω, οτι ή αναχώρηση του γιά τά 'Ιεροσόλυμα έγινε
ύστερα άπό υπόμνηση τού αυτοκράτορα άλλα καί άπό
πόθο νά επισκεφθεί τους τόπους στους οποίους είχε
βαδίσει ό Κύριος 2 0 5 . Είναι φυσικό νά υποθέσει κανείς
οτι ό Λεόντιος πραγματοποιεί μέ τό ταξίδι αυτό καί
μιά νεανική του επιθυμία πού είχε μείνει ανεκπλήρω
τη. 'Υπενθυμίζουμε οτι είχε ακολουθήσει πολύ νέος
τόν πνευματικό του πατέρα, τόν επίσκοπο Τιβεριάδος,
εξόριστο ιεράρχη στην Κωνσταντινούπολη, όταν αυ
τός αναχώρησε γιά νά επισκεφθεί τό ποίμνιο του
στους ' Αγίους Τόπους, άλλα, σάν έφθασαν στην Κύ
προ, ό επίσκοπος παρότρυνε τόν μαθητή του νά επι
στρέψει στην Πάτμο 2 0 6 . Μία επικίνδυνη απόφαση,
πού, όπως ε'ίδαμε, παρ' ολίγον νά στοιχίσει τή ζωή
στον Λεόντιο, ταιριάζει οπωσδήποτε στον χαρακτήρα
του, φύση ανήσυχη καί επιρρεπή σέ πράξεις εξω άπό
τά συνήθη. Τό ταξίδι του Λεοντίου αντανακλά παράλ
ληλα τίς προσπάθειες του Μανουήλ Κομνηνού γιά δι
πλωματική προσέγγιση μέ τό λατινικό Βασίλειο της
' Ιερουσαλήμ 2 0 7 . Οί συγκυρίες της περιόδου πού πραγ
ματοποιήθηκε ή μετάβαση του ορθόδοξου πατριάρχη
δέν ήσαν ευνοϊκές. ' Η κίνηση αυτή λίγο έλειψε νά
μεταβληθεί σέ τραγωδία, επειδή συνέπεσε μέ μιά πε
ρίοδο εσωτερικών διαμαχών μεταξύ τών λατινικών
παραγόντων 2 0 8 . Μέσα σέ αυτό τό πνεύμα πρέπει νά
εκτιμηθεί καί ή άντιλατινική στάση τού Λεοντίου, άλ
λα καί ή φιλική διάθεση του απέναντι στην πρωτο
βουλία τού εμίρη της Δαμασκού νά προσκαλέσει τόν
άγιο καί τή συνοδεία του νά εγκατασταθούν στή δική
του επικράτεια 2 0 9 . Μέ βάση τά στοιχεία πού δίνει ό
Βίος καί τήν έρευνα σχετικά μέ τόν χρόνο αναγόρευ
σης τού Λεοντίου ώς πατριάρχη ' Ιεροσολύμων, ό Λεόντιος αναχωρεί γιά τήν Παλαιστίνη τό 1176, πρίν άπό
τόν χειμώνα. Διαχειμάζει στή Ρόδο καί τήν άνοιξη τού
1177 φεύγει γιά τήν Κύπρο, οπού παραμένει λίγους
μήνες. Μέ ευνοϊκό άνεμο, τήν ίδια χρονιά, φθάνει
στην "Ακρα. Ά π ό τήν 'Ιερουσαλήμ επιστρέφει στην
Κωνσταντινούπολη, ενα χρόνο αργότερα, πιθανότατα
τό καλοκαίρι τού 1178 210 . Ή ζωή καί ή δράση τού
Λεοντίου άπό τή στιγμή πού επιστρέψει καί εγκαθί
σταται στην Κωνσταντινούπολη εως τήν ήμερα τού
θανάτου του προδιαγράφονται αρκετά καθαρά κατά κύ
ριο λόγο άπό τή μαρτυρία τού Βίου άλλα καί άλλων
πηγών της εποχής. ' Ο Λεόντιος ζει στην Πρωτεύουσα
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άπό τό τέλος τού 1178 περίπου εως τίς 14 Μαΐου τού
1185, λίγο πρίν άπό τήν πτώση τού 'Ανδρόνικου 2 1 1 .
Είναι ήδη πολύ ηλικιωμένος, όπως φαίνεται καί άπό
τό. τελευταίο τμήμα τού Βίου 2 1 2 . ' Εγκαθίσταται πιθανό
τατα στά Στείρου, μιά περιοχή οπού, όπως φαίνεται,
έμεναν οί ορθόδοξοι πατριάρχες 'Ιεροσολύμων πού
ζούσαν αναγκαστικά μακριά άπό τήν έδρα τους λόγω
τής Λατινοκρατίας 2 1 3 . Τά Στείρου εμφανίζονται στον
Βίο όταν γίνεται λόγος γιά τόν ναό όπου φυλάχθηκαν
τά λείψανα τού Λεοντίου. 'Ακολουθώντας τό παρά
δειγμα καί τών προηγουμένων εξόριστων πατριαρ
χών 2 1 4 , άλλα καί σύμφωνα πάντοτε μέ τίς εσώτερες
κλίσεις του καί τή βαθιά θεολογική του κατάρτιση
πού επισημαίνει ό Βίος 2 1 5 , ό Λεόντιος παίρνει μέρος
στίς θεολογικές διαμάχες τής εποχής. Ή ανάμειξη
του στό καυτό θέμα τής ερμηνείας τής ρήσης Ό πα
τήρ μου μείζων μου εστίν επιβεβαιώνεται απροσδόκη
τα άπό τό κεφάλαιο γιά τό ίδιο θέμα πού έχει προστε
θεί στό τέλος τού Βίου του στον πατμιακό κώδικα
αριθ. 187 216 . Τό αξίωμα καί ή προσωπικότητα τού πα
τριάρχη ' Ιεροσολύμων προδιαγράφουν επίσης τή
συμμετοχή του καί στά γενικότερης σημασίας ζητή
ματα πού ανακύπτουν μέ αφορμή δυναστικές πρωτο
βουλίες σέ μιά περίοδο ανώμαλης πολιτικής ζωής. ' Η
στενή σχέση, ϊσως φιλία τού Λεοντίου μέ τόν πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοδόσιο Βοραδιώτη,
συνάγεται άπό τόν Βίο μέ αφορμή τό περίεργο επεισό
διο εξορκισμού στό κρεβάτι τού ετοιμοθάνατου πα
τριάρχη Θεουπόλεως 2 1 7 . ' Η μαρτυρία τού Νικήτα Χωνιάτη γιά τή σθεναρή στάση του Θεοδοσίου στό θέμα
τής άθέσμου συζυγίας πού επιδίωκε ό 'Ανδρόνικος,
στάση πού ανάγκασε τόν πρώτο νά αύτοεξορισθεί 2 1 8 ,
άλλα καί ή σαφέστατη θέση του Βίου τού Λεοντίου
όσον άφορα τήν άτεγκτη στάση τού πατριάρχη ' Ιερο
σολύμων γιά τό ϊδιο θέμα 2 1 9 , επιβεβαιώνουν τή στενή
συνεργασία τών δύο ανδρών. "Οτι ό Λεόντιος έχαιρε
ιδιαίτερης φήμης στην Πρωτεύουσα γιά τό ήθος καί
τήν προσωπικότητα του γενικότερα μπορεί νά συνα
χθεί άπό τόν Βίο άλλα ϊσως καί άπό άλλες σύγχρονες
πηγές 2 2 0 . Γιά τήν ακτινοβολία τού πατριάρχη ασφα
λώς συνέβαλε καί ή μετάβαση του στην Παλαιστίνη
μέ κίνδυνο τής ζωής του καί ή θαυματουργή δράση του
στά μέρη πού είχε καθαγιάσει μέ τό πέρασμα του ό
Χριστός.
Προσεκτική μελέτη τού Βίου δείχνει μέ μεγάλη σαφή
νεια, νομίζω, οτι άπό τή στιγμή πού ό Λεόντιος εγκα
ταλείπει τήν Πάτμο, υστέρα άπό τήν προχείρισή του
ώς πατριάρχη Ιεροσολύμων, ή μονή παίρνει δευτε
ρεύουσα θέση στους λογισμούς καί τίς ενέργειες του.
Στό διάστημα τής απουσίας του στην 'Εγγύς 'Ανατο
λή, μιά τέτοια διάθεση δικαιολογείται άπό τίς καθη
μερινές δυσχέρειες σέ ολα τά επίπεδα πού έχει νά
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204. Πρβλ. Rose, The VITA of Saint Leontios, σ. 238.
205. Βλ. παραπάνω, σ. 241.
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214. Γιά παράδειγμα, ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Νικόλαος υπέ
γραψε τά πρακτικά τής Συνόδου του 1156 μέ αφορμή τη φράση τής
Λειτουργίας Συ ει ό προσφέρων καί προσφερόμενος. Στή Σύνοδο
τοΰ επόμενου έτους γιά τό Ιδιο θέμα έλαβε μέρος ό πατριάρχης
'Ιεροσολύμων 'Ιωάννης ό θ ' , καί τά πρακτικά τής Συνόδου του
1166 σχετικά μέ την έννοια τοΰ χωρίου Ό πατήρ μου μείζων μου
εστί υπέγραψε ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Νικηφόρος ό Β'. Βλ.
καί Μ η λ ι α ρ ά ς , ο.π., σ. 335-336.
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217. Βλ. ύποσημ. 194.
218. Βλ. N i c e t a s C h ô m â t e s , σ. 261-262.
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220. Βίος Λεοντίου, σ. 430. Στό επεισόδιο σχετικά μέ την επιτίμηση
του αγγέλου ό πατριάρχης ' Ιεροσολύμων φέρεται νά λέγει γιά τόν
Λεύντιο: οίδεν εν καιρώ εξουσία τη αρετή παραχωρεϊν. 'Από τό
άλλο μέρος, ό Νικήτας Χωνιάτης, στην έκδοση τής Βόννης, κάνει
μνεία τοΰ Λεοντίου ώς ανδρόςχαρίεντος
το ήθος καί διαβόητου την
άρετήν(σ. 529, 18-530, 1). Ή αναφορά αύτη λείπει ωστόσο άπό τό
κείμενο στην έκδοση τοΰ Van Dieten, επειδή επισημαίνεται μόνο σέ
έναν κώδικα τοΰ κειμένου. Βλ. N i c e t a s C h ô m â t e s , σ. 405, 19/20.
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αντιμετωπίσει ό όσιος. Τοϋτο όμως φαίνεται ότι συνε
χίζεται καί κατά τη διαμονή του στην Κωνσταντινού
πολη μετά την επιστροφή του από τήν Παλαιστίνη.
' Ωστόσο, ή θέση του ηγουμένου της Μονής τοΰ Θεολό
γου παραμένει κενή επτά περίπου χρόνια, δηλαδή άπό
τήν προχείριση του Λεοντίου ως πατριάρχη ' Ιεροσο
λύμων (πού έχει τοποθετηθεί στό 1176) έως τό 1183,
έτος ανάληψης της ήγουμενίας άπό τόν 'Αρσένιο,
221
όπως πιστοποιεί ό Βίος . Σέ δλο αυτό τό διάστημα τή
διοίκηση τής μονής έχει εμπιστευθεί ό Λεόντιος στό
πνευματικό του τέκνο, τόν 'Αντώνιο καί μετέπειτα
ηγούμενο 'Αρσένιο, γιά τόν όποιο έγινε ήδη διεξοδι
κός λόγος πιό πάνω. Ή κατάσταση αυτή υποδηλώνει
'ίσως τήν ανασφάλεια πού αισθάνονταν οί Βυζαντινοί
εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, όταν, όπως στην περί
πτωση τοΰ Λεοντίου, δέν είχαν άμεση εποπτεία στην
περιοχή τής εξουσίας τους 2 2 2 . 'Ωστόσο, γιά τό κενό
εξουσίας στή Μονή τής Πάτμου πρέπει νά έπαιξε ρό
λο καί ό'ίδιος ό 'Αρσένιος, τόν όποιο ό Λεόντιος είχε
ορίσει οικονόμο τής μονής, πρίν άπό τήν αναχώρηση
του γιά τά νέα του καθήκοντα. Ή προσήλωση του
μαθητή στον δάσκαλο, πού φωτίζεται άπλετα άπό τόν
βιογράφο τοΰ Λεοντίου, καθ' υπαγόρευση τοΰ 'ίδιου
τοΰ 'Αρσενίου, θά παραμέριζε κάθε πρόθεση γιά τήν
ανάληψη άπό τόν ίδιο τής ήγουμενίας τής μονής.
Ό Λεόντιος δέν επισκέπτεται τήν Πάτμο άπό τό 1176
εως τόν θάνατο του, άλλα φαίνεται οτι δέν παύει νά
ενημερώνεται γιά θέματα τής μονής άπό τόν ' Αρσένιο
πού μέ ζήλο φροντίζει νά επικοινωνεί μαζί του, όπως,
γιά παράδειγμα, όταν επισκέπτεται τόν πατριάρχη
στην Πρωτεύουσα καί τοΰ ζητεί νά μεσολαβήσει στον
' Ανδρόνικο Α ' γιά τήν ατέλεια τοΰ πλοίου τής μονής.
Ή παράθεση αρκετών πληροφοριών σχετικά μέ τήν
προσωπικότητα καί τίς δραστηριότητες τοΰ Λεοντίου,
όπως φωτίζονται μέσα άπό τόν λεπτομερειακό Βίο πού
γράφηκε λίγα χρόνια μετά τόν θάνατο του, είναι ιδιαί
τερα χρήσιμη γιά τό θέμα τής χορηγίας τοΰ παρεκ
κλησίου τής Μονής τής Πάτμου. Σέ περίπτωση πού
αποδοθεί στον Λεόντιο ή χορηγία αυτή, πάντοτε μετά
τήν προχείριση του ως πατριάρχη r Ιεροσολύμων λό
γω τής παρουσίας πολλών προσωπογραφιών επισκό
πων αυτής τής πόλης στό εικονογραφικό πρόγραμμα,
αυτή πρέπει νά τοποθετηθεί στό διάστημα πού διατη
ρεί ό 'ίδιος, in absentia, τήν ήγουμενία τής Μονής τής
Πάτμου, δηλαδή μεταξύ 1176 καί 1183. Σέ αυτό τό διά
στημα θά μπορούσε πιό άνετα νά χρησιμοποιήσει οι
κονομικούς πόρους τής μονής γιά ένα τέτοιο εγχείρη
μα. ' Εάν λάβουμε υπόψη οτι έως τό 1178 ή τό πολύ τό
1179 ό Λεόντιος ζοΰσε κάτω άπό δυσμενέστατες συνθή
κες πού είχε νά αντιμετωπίσει στην ' Εγγύς ' Ανατολή
μέ τά νέα του καθήκοντα, θά ήταν λογικότερο νά το
ποθετηθεί αυτή ή πρωτοβουλία στό βραχύ σχετικά διά
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στημα πού ό όσιος ζει στην Κωνσταντινούπολη ενώ ή
Μονή τής Πάτμου παραμένει ακόμη χωρίς ηγούμενο.
Τό διάστημα αυτό κυμαίνεται μεταξύ 1179 περίπου καί
1183.
Ποια σκοπιμότητα άραγε θά εξυπηρετούσε ή ανέγερ
ση καί ή διακόσμηση ενός παρεκκλησίου, όπως αυτό
τής Πάτμου; Ή μόνη αποδεκτή υπόθεση είναι ότι ό
Λεόντιος είχε τήν επιθυμία νά ταφεϊ στην Πάτμο.
"Ενα παρεκκλήσιο πλάι στον κυρίως ναό τοΰ καθολι
κού καί πολύ κοντά στό παρεκκλήσιο τοΰ 'Οσίου
Χριστοδούλου θά ήταν μιά εύλογη επιλογή, εφόσον
ό όσιος είχε ζήσει τουλάχιστον τριάντα χρόνια στην
Πάτμο ως απλός μοναχός στην αρχή καί ηγούμενος
γιά λίγο λιγότερα άπό είκοσι χρόνια αργότερα. 'Αλλά
ό Λεόντιος δέν ήθελε νά ταφεϊ στην Πάτμο, γιατί δια
φορετικά θά είχε εκφράσει τήν επιθυμία του αυτή πρίν
άπό τόν θάνατο του, όπως είχε γίνει στην περίπτωση
τοΰ Χριστοδούλου. ' Ο Βίος τοΰ Λεοντίου, πού συντά
χθηκε άπό μοναχό τής Πάτμου καί κάτω άπό τήν επο
πτεία τοΰ 'Αρσενίου, δέν θά παρέλειπε αυτή τήν ου
σιαστική πληροφορία. Ό Λεόντιος ετάφη στην Κων
σταντινούπολη, στον ναό τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ
στά Στείρου, σύμφωνα μέ τό παράδειγμα πού είχαν
'ίσως δώσει παλαιότερα καί άλλοι πατριάρχες ανατο
λικών πατριαρχείων, τά όποια βρίσκονταν κάτω άπό
τή μουσουλμανική ή τή λατινική κυριαρχία. Μπορούν
νά δοθούν καί άλλες εξηγήσεις γιά τήν απόφαση τοΰ
Λεοντίου νά μήν ταφεΐ στην Πάτμο, ανάμεσα στίς
όποιες είναι καί ή παλαιότερη πρόθεση του νά εγκα
ταλείψει τό νησί καί νά μονάσει στην Προποντίδα,
όταν ακόμη ήταν οικονόμος τής Μονής τοΰ Θεολό
γου 2 2 3 . ' Οπωσδήποτε καί ή καταγωγή του άπό μιά
σχετικά μακρινή περιοχή ώς προς τήν Πάτμο, δηλαδή
τή Μακεδονία, ίσως τόν ταύτιζε ψυχικά περισσότερο
μέ τήν Κωνσταντινούπολη όπου είχε καταφύγει στά
εφηβικά του χρόνια. Ή ιδιοσυγκρασία τοΰ Λεοντίου,
πού εκδηλώνεται καί μέ μιά αδιαφορία γιά ο,τι έχει
σχέση μέ πρακτικές πρωτοβουλίες, όπως θά ήταν ή
κατασκευή έστω ενός παρεκκλησίου (μέ τό αδιαμφι
σβήτητο στοιχείο τής προσωπικής συμβολής καί
προβολής), δέν εύνοεΐ τήν υπόθεση ότι ή χορηγία τοΰ
παρεκκλησίου τής Πάτμου οφείλεται στον Λεόντιο.
Ή επιθυμία του νά μήν αφήσει πίσω του ούτε καί
εικόνα μέ τήν προσωπογραφία του, σύμφωνα μέ τή
μαρτυρία τοΰ Βίου, ενισχύει τήν άποψη αυτή. "Ετσι
καί ό Βίος παρέχει σημαντικά επιχειρήματα γιά νά
αποκλεισθεί ό Λεόντιος ώς πιθανός χορηγός τοΰ πα
ρεκκλησίου τής Πάτμου. Οί μαρτυρίες τοΰ αγιολογι
κού κειμένου έρχονται νά ενισχύσουν τά συμπεράσμα
τα στά όποια οδήγησε ή διερεύνηση τοΰ προγράμμα
τος. 'Ανακαλύπτοντας βασικές δυσκολίες ώς προς τήν
ερμηνεία του μέ τήν παραδοχή ότι τούτο είχε συγκρο-
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τηθεΐ γιά ένα παρεκκλήσιο της Παναγίας, όπως πι
στευόταν γενικά μέχρι σήμερα, άναφάνηκαν ουσια
στικά τά επιχειρήματα πού όδηγοΰν στό συμπέρασμα
οτι ό επώνυμος άγιος του παρεκκλησίου πρίν άπό τόν
18ο αιώνα ήταν ό όσιος Λεόντιος. Αυτή ή νέα εκδοχή
πρέπει νά δοκιμασθεί μέσα άπό τίς συγκυρίες στην
ιστορία της μονής αυτήν ακριβώς τήν περίοδο.

Δ'. Ή λατρεία τοΰ οσίου Λεοντίου στη Μονή της
Πάτμου

' Η αγιοποίηση ενός προσώπου μετά τήν Εικονομαχία
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καί έως τίς αρχές του Μου αιώνα περίπου ακολουθεί
τήν 'ίδια διαδικασία πού μπορεί νά συνοψισθεί στά
έξης: Ή αγιοποίηση έχει αφετηρία τό μέρος όπου ζει
καί δρα ό άγιος, ό όποιος είναι σχεδόν πάντοτε μονα
χός, συχνά κτήτωρ ενός μοναστηριού. ' Η μονή συνε
πώς αποτελεί τό κέντρο δημιουργίας της λατρείας
στον άγιο καί, ανάλογα μέ τήν ηθική καί οικονομική
επιρροή της, ρυθμίζει τήν εξάπλωση της λατρείας του,
πού συνήθως περιορίζεται στά γειτονικά μέρη. Ή
αναγκαία προϋπόθεση γιά τήν αγιοποίηση είναι ή
πραγματοποίηση θαυμάτων, εν ζωή άλλα καί μετά θά
νατον —τά τελευταία γίνονται συνήθως κοντά στό
σκήνος τοΰ αγίου. Ή μοναστική 7 κοινότητα, της
οποίας τέκνο υπήρξε ό άγιος, παίζει σημαντικό ρόλο
στην παράδοση, προφορική καί γραπτή, γιά τά θαύμα
τα του καί συνεπώς γιά τήν εδραίωση της λατρείας
του. Φυσικό είναι ό συντονισμός τών ενεργειών γιά
τήν καθιέρωση τής λατρείας τοΰ αγίου νά αναλαμβά
νεται άπό τόν επόμενο ηγούμενο, συνήθως πνευματικό
τέκνο τοΰ αγίου. Ά φ ο ΰ λοιπόν ή αγιοποίηση δέν
αποφασίζεται άπό ενα κεντρικό εκκλησιαστικό όργα
νο, όπως στή Δύση (άλλα συχνά καί στην 'Ανατολή
άπό τόν πρώιμο 14ο αιώνα καί έπειτα), τά εξωτερικά
τεκμήρια γιά τή λατρεία πού δέχεται ένας άγιος είναι:
ό εορτασμός τής επετείου τής μνήμης του (κυρίως επε
τείου τοΰ θανάτου ή τής άνακομιδής τών λειψάνων
του) στην εκκλησία, ή σύνταξη ειδικής 'Ακολουθίας
γιά τίς ανάγκες τής εορτής, ή αναγραφή τοΰ ονόματος
τοΰ αγίου στά Μηναία σέ χρήση στή μονή, ή ύπαρξη
εικόνων μέ τήν προσωπογραφία τοΰ αγίου, ώστε νά
δέχεται προσκύνηση τήν ήμερα τής εορτής καί σέ
οιαδήποτε άλλη περίσταση, καί ή συγγραφή Βίου. Ή
αφιέρωση είδικοΰ παρεκκλησίου στον άγιο αποτελεί
βεβαίως τό επιστέγασμα καί τήν πιό τρανή πιστοποί
ηση τής λατρείας προς αυτόν. "Εχοντας υπόψη ολα
αυτά τά στοιχεία, αξίζει νά ασχοληθούμε μέ τά τεκμή
ρια τής λατρείας τοΰ οσίου Λεοντίου στή Μονή τής
Πάτμου. Ή έρευνα αυτή αποκτά καί γενικότερο εν

διαφέρον επειδή άπό τή μεσοβυζαντινή περίοδο ό 12ος
αιώνας έχει χαρακτηρισθεί ό πιό πτωχός σέ αγιολογι
κά κείμενα καί κατά συνέπειαν ό πιό αρνητικός γιά
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τήν αναγνώριση νέων αγίων .
Τό παλαιότερο καί πιό σημαντικό κείμενο γιά τήν
αγιοποίηση καί λατρεία τοΰ οσίου Λεοντίου στή Μο
νή τής Πάτμου είναι ό Βίος, πού περιέχει λεπτομερή
αναφορά στους σταθμούς τής ζωής του, δίνει ολα τά
στοιχεία πού πιστοποιούν τήν αγιότητα του, κυρίως
μέσα άπό τή συνεχή πραγματοποίηση θαυμάτων, καί
οδηγεί στό συμπέρασμα οτι ό άγιος δεχόταν λατρεία
στή μονή σέ μιά περίοδο πολύ κοντά στον θάνατο του,
τό 1185. Ό Βίος, πού συντάχθηκε λίγο μετά τό 1203,
έγινε μέ σκοπό νά διαβάζεται στην εκκλησία καί νά
αναπλάθει τήν ηθική προσωπικότητα καί τά θαυμαστά
έργα τοΰ οσίου μπροστά σέ μοναχούς, πολλοί άπό
τους οποίους τόν είχαν γνωρίσει καί είχαν δεχτεί τήν
ευλογία του 2 2 6 . 'Από τό περιεχόμενο τοΰ Βίου, δέν
μένει καμιά αμφιβολία οτι ό συντάκτης του, ό Θεοδό
σιος Γουδέλης άπό τήν Κωνσταντινούπολη, μέλος τής
μοναστικής κοινότητας τής Πάτμου, πού έζησε κοντά
στον Λεόντιο καί τόν 'Αρσένιο, πήρε εντολή άπό τόν
τελευταίο νά συγγράψει τόν Βίο καί βασίσθηκε κατά
πολύ μεγάλο βαθμό στίς δικές του μαρτυρίες γιά τόν
Λεόντιο, τίς όποιες τοΰ έδωσε εγγράφως ό ' Αρσένιος.
' Ο Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου είναι τό μόνο αγιολογικό
κείμενο αύτοΰ τοΰ ε'ίδους άπό τόν 12ο αιώνα πού αναφέ
ρεται σέ μοναστική προσωπικότητα ή οποία δέν συνδέ
εται μέ τήν ίδρυση μοναστηριού 2 2 7 . "Εχει άλλωστε
παρατηρηθεί οτι ò Λεόντιος είναι καί ό μόνος βυζα
ντινός άγιος άπό τίς κεντρικές περιοχές πού ανήκει εξ
ολοκλήρου στον 12ο αίώνα 2 2 8 .
Σέ σύγκριση μέ τους πολύ λίγους Βίους άλλων αγίων
τής εποχής αυτής πού έχουν σωθεί, γίνεται φανερό οτι
ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου είναι ένα εκτεταμένο καί
μεστό σέ πληροφόρηση κείμενο, πού δίνει περισσά
στοιχεία γιά τήν αγιοποίηση τοΰ προσώπου αύτοΰ. ' Ο
Λεόντιος σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά θεωρηθεί
ένας επαρχιακός άγιος. "Οχι μόνον πέρασε στην
Κωνσταντινούπολη ένα μέρος τής ζωής του, μέ δρα
στηριότητες πού ταιριάζουν σέ σημαντική πνευματική
προσωπικότητα, άλλα ή οικουμενική ακτινοβολία του
221. Βίος Λεοντίου, σποραδικά.
222. Πρβλ. Rose, The VITA of Saint Leontios, σ. 242, ύποσημ. 13.
223. Βίος Λεοντίου, σ. 398.
224. Πρβλ. καί R u t h M a c r i d e s , Saints and Sainthood in the Early
Palaeologan Period, στό Byzantine Saint, κυρίως σ. 84 καί ύποσημ.
121 (γιά βιβλιογραφία στό θέμα αυτό).
225. Πρβλ. M a g d a l i n o , Holy Man, σ. 52.
226. Βίος Λεοντίου, σ. 380.
227. M a g d a l i n o , Holy Man, σ. 53.
228. "Ο.π.
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είχε αναμφισβήτητα σχέση μέ τήν προχείρισή του ώς
πατριάρχη 'Ιεροσολύμων καί μέ τήν παραμονή του
στους ' Αγίους Τόπους καί τήν πραγματοποίηση θαυ
μάτων εκεί, σέ μιά περίοδο μάλιστα διωγμού της 'Ορ
θοδοξίας. Ό κίνδυνος πού διέτρεξε ή ζωή του παρ'
ολίγον νά είχε ώς κατάληξη τη θανάτωση του καί τή
δημιουργία ενός νεομάρτυρα. Αυτή ή διάσταση θά πρέ
πει νά είχε τονισθεί σέ τοπικό επίπεδο, δηλαδή στό
ορθόδοξο πατριαρχείο τών 'Ιεροσολύμων, οσο μπο
ρούμε νά κρίνουμε άπό ορισμένες ενδείξεις 2 2 9 . ' Ωστό
σο, οι δυσχέρειες κάτω άπό τίς όποιες βρισκόταν τό
πατριαρχείο καί τόν 13ο αιώνα, μετά τήν κατάργηση
της Λατινοκρατίας καί τήν αποκατάσταση τών πα
τριαρχών στην έδρα τους μέ τή μουσουλμανική ανο
χή, δέν έπέτρ£παν ασφαλώς άμεση σχέση της Μονής
της Πάτμου μέ τά ' Ιεροσόλυμα γιά τίς ενέργειες αγιο
ποίησης τού Λεοντίου. Μιά ανάλογη θεώρηση αφήνει
ανοικτό τό θέμα τών εικονογραφικών προτύπων γιά τό
πλήθος τών προσωπογραφιών τών επισκόπων της εκ
κλησίας τών ' Ιεροσολύμων πού έχουν περιληφθεί στό
πρόγραμμα τού παρεκκλησίου. Δέν δημιουργεί ωστό
σο κώλυμα καί γιά τόν λόγον οτι οί προσωπογραφίες
αυτές φαίνεται νά ακολουθούν τους συμβατικούς εικο
νογραφικούς τύπους.
Ό όσιος Λεόντιος εορτάζεται σήμερα στή Μονή της
Πάτμου στίς 14 Μαΐου, επέτειο τού θανάτου του 2 3 0 . Ή
'Ακολουθία του συντάχθηκε στό τέλος τού 19ου αιώ
να άπό τόν ιερομόναχο Νικόδημο Κάππο, κατά παραγγελίαν τού δραστήριου καί λόγιου ιερομόναχου
'Ιεροθέου Φλωρίδη, καί εκδόθηκε γιά πρώτη φορά
στά 'Ιεροσόλυμα τό 1912231. Ή επόμενη ερώτηση εί
ναι εάν ή μνήμη τού οσίου Λεοντίου εορταζόταν αδιά
λειπτα στή μονή ή εάν ή «αποκατάσταση» του κατά
κάποιον τρόπο στή νεότερη εποχή είναι αποτέλεσμα
μιας πιό λόγιας, μεταγενέστερης αντίληψης σχετικά
μέ τόν ευρύτερο πνευματικό ρόλο της μονής σύμφωνα
μέ τήν ιδεολογία τής εποχής. Γιά τήν ιστορία της λα
τρείας τού Λεοντίου στή Μονή τής Πάτμου έχουμε
στή διάθεση μας ώς μέτρο σύγκρισης τήν περίπτωση
τής λατρείας τού οσίου Χριστοδούλου, κτήτορα τής
μονής καί καταξιωμένου τοπικού αγίου, τού οποίου τά
αγιολογικά κείμενα άλλα καί οί φορητές εικόνες
232
έχουν μελετηθεί μέ αρκετή πληρότητα . Μιά έρευνα
πού έγινε στή Βιβλιοθήκη τής μονής, σέ συνεργασία
μέ τόν βιβλιοφύλακα διάκονο Χρυσόστομο Φλωρεντή, γύρω άπό τά Μηναία πού ήσαν σέ χρήση στή
μονή, έδωσε τά έξης αποτελέσματα: Δέν βρέθηκε κανέ
να σχετικό χειρόγραφο μέ τήν αναγραφή τού ονόμα
τος τού οσίου Λεοντίου γιά τίς 14 Μαΐου. ' Η μαρτυρία
αυτή πρέπει νά εκτιμηθεί συγκριτικά μέ ο,τι ισχύει γιά
τόν όσιο Χριστόδουλο. Μέ κάποια έκπληξη διαπι
στώνει κανείς οτι, μέ τήν εξαίρεση τού κώδικα 262 233 ,
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Είκ. 50. Kurbinovo, "Αγιος Γεώργιος (1191). Παναγία. Λε
πτομέρεια άπό τήν 'Ανάληψη.
οί μνείες γιά τήν επέτειο τής μνήμης του οσίου Χρι
στοδούλου σέ χειρόγραφα αυτής τής κατηγορίας είναι
λιγοστές καί κατά κανόνα έχουν προστεθεί σέ μεταγε
νέστερη εποχή σέ χειρόγραφα πού χρονολογούνται
άπό τόν 15ο αΐώνα καί έπειτα 2 3 4 .
Σέ αυτό τό σημείο είναι ίσως σκόπιμο νά ιδούμε μέ
συντομία καί τήν ιστορία τών αγιολογικών κειμένων
σχετικά μέ τόν Λεόντιο καί τόν Χριστόδουλο. 'Υπεν
θυμίζεται ότι ό Βίος τού οσίου Λεοντίου έχει σωθεί σέ
δύο σύγχρονα σχεδόν χειρόγραφα τών άρχων τού Που
αιώνα, τόν κώδικα 187 καί ενα ειλητάριο σέ χαρτί, τό
235
δεύτερο 'ίσως τό πρότυπο γιά τόν κώδικα . Δέν έχει
επισημανθεί μεταγενέστερο χειρόγραφο τού Βίου τού
Λεοντίου. ' Η πρώτη έκδοση τού κειμένου αυτού, μαζί
μέ δεκατέσσερις Πανηγυρικούς Λόγους τού αρχιεπι
σκόπου Φιλαδέλφειας Μακαρίου τού Χρυσοκεφάλου,
έγινε στή Βιέννη τό 1793, μέ πρωτοβουλία καί δαπάνη
τού 'Επισκόπου 'Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων, καί εύπατρίδου τής Θεσσαλονίκης
Κυρίου Λεοντίου εις
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Είκ. 51. "Ενθρονη Παναγία βρεφοκρατονσα.
τής Είκ. 3.

Λεπτομέρεια

μνημόσννον των έαυτοΰ γεννητόρων1^· γιά την πρω
τοβουλία αύτη θά έπαιξε ρόλο καί τό γεγονός ότι ό
όσιος Λεόντιος καταγόταν άπό τη Μακεδονία. Νεοελ
ληνική παράφραση του Βίου περιλαμβάνεται στό Νέ
ον Έ κ λ ό γ ι ο ν (α' έκδοση, 'Ιωάννινα 1803, καί β' έκ
δοση, 1863). Τό ενδιαφέρον γιά την ιστορία των 'Αγί
ων Τόπων στον Μεσαίωνα υπήρξε τό κίνητρο γιά τη
δημοσίευση αποσπασμάτων του Βίου άπό τόν J.
Troickij, τό 1889237. Τώρα, ή εικόνα πού παρουσιάζει ή
229. Π.χ., ένα τροπάριο Κανόνος, πού συνέθεσε κάποιος υμνογρά
φος στό τέλος τοϋ 13ου αιώνα εις μνήμην των πατριαρχών ' Ιεροσο
λύμων ξεχωρίζει τόν Λεόντιο άπό δύο ακόμη πατριάρχες αυτής τής
εκκλησίας: Μετά των άνω τάξεων λειτουργεϊν
ήξιώθητε ένδοξοι
ποιμένες, ιερέ Λεόντιε καί Μάρκε μακάριε, σύν Εύθυμίω τω εύκλεεϊ.
Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς , 'Ανάλεκτα ΊεροσολυμιτικήςΣταχυολογίας, I, St. Petersburg 1891 (ανατύπωση, Βρυξέλλες 1963), σ.
133, 140.
230. ' Η μνήμη τοϋ οσίου Λεοντίου αναφέρεται γιά τίς 14 Μαΐου άπό
τους νεότερους Συναξαριστές, όπως, γιά παράδειγμα, τόν Νικόδημο
'Αγιορείτη.

Είκ. 52. Studenica, ναός Παναγίας (Ι208-1209). Παναγία Κνριώτισσα. Λεπτομέρεια.
231. Άσματική 'Ακολουθία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Λεοντίου,
αρχιεπισκόπου ' Ιεροσολύμων, τοϋ καί ηγουμένου χρηματίσαντος
τής έν Πάτμφ ιεράς Μονής ' Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Φιλοπονηθείσα παρά τοϋ ταπεινού έν ίερομονάχοις καί πνευματικού κ. Νικόδη
μου Κάππου κατ' αΐτησιν τοϋ πανοσιολογιωτάτου κ. 'Ιεροθέου
Φλωρίδου. Άντιγραφεΐσα υπό Νεοφύτου Άλεξιάδου 'Ιεροδιακό
νου, * Εν τη ' Ιερά Μονή ' Ιωαν. τοϋ Θεολόγου τη 4η Αυγούστου
1907. Νϋν δέ τό πρώτον έκδίδοται δαπάνη τοϋ 'Ιερομόναχου
Έφραίμ Βολονάκη, Έ ν τή αγία πόλει 'Ιερουσαλήμ (εκ τοϋ τυπο
γραφείου τοϋ ίεροϋ κοινοΰ τοϋ Π. Τάφου), 1912.
232. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , ' Αγιολογικά κείμενα. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικό
νες (βλ. ύποσημ. 245).
233. Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα, σ. *15.
234. Π.χ., στον κώδικα Πάτμου 199, τοϋ Μου αιώνα. Στό φ. 72r τοϋ
Μηναίου τοϋ Μαρτίου ( 16 τοϋ μηνός) γράφεται: Τον αγίου μάρτυρος
Σαβίνου (μέ τήν 'Ακολουθία του). Στό επάνω περιθώριο υπάρχει
προσθήκη μέ μικρά γράμματα τοϋ 15ου αιώνα: Τον οσίου πατρός
ημών Χριστοδούλου.... Στό τελευταίο φύλλο (φ. 162r) έχει προστε
θεί καί ένα κοντάκιο γιά τόν όσιο Χριστόδουλο. Στον κώδικα Πά
τμου 853, τοϋ 15ου αιώνα, υπάρχει προσθήκη γιά τή μνήμη τοϋ
οσίου Χριστοδούλου μέ γραφή τοϋ 18ου αιώνα.
235. Γιά τό έργο βλ. ύποσημ. 139.
236. Βλ. Βίος Λεοντίου, σελίδα μέ τόν έσώτιτλο.
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ζήτηση των αγιολογικών κειμένων του οσίου Χριστοδούλου, όπως έδειξε ή έρευνα της "Ερας Βρανούση,
είναι πολύ καλύτερη 2 3 8 , άλλα άφορα μόνον την πολύ
μεταγενέστερη εποχή. 'Αφήνοντας κατά μέρος τά
κείμενα πού συντάχθηκαν άπό τόν ίδιο τόν Χριστόδουλο, τά καθ' αυτό αγιολογικά κείμενα πού αφορούν
τόν όσιο είναι ό Βίος άπό τόν 'Ιωάννη, μητροπολίτη
Ρόδου, πού γράφηκε περίπου μισόν αιώνα μετά τόν
θάνατο του οσίου, ένα 'Εγκώμιο του πατριάρχη
'Αντιοχείας 'Αθανασίου, άπό τό τρίτο τέταρτο του
12ου αιώνα, ενα δεύτερο 'Εγκώμιο άπό τόν συγγραφέα
τοϋ Βίου του Λεοντίου Θεοδόσιο Γουδέλη, έργο της
τελευταίας δεκαετίας του 12ου αιώνα, καθώς καί μιά
Διήγηση Θαύματος του οσίου άπό άνώνυμον, λίγο με
τά τό 1280. Δύο σημεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια
φέρον γιά τήν ερευνά μας: Τό πρώτο είναι ότι τά κεί
μενα αυτά σώζονται, μαζί μέ εκείνα πού συνέγραψε ό
ίδιος ό όσιος Χριστόδουλος, καθώς καί άλλη υλη, σέ
έναν καί μοναδικό κώδικα άπό τή βυζαντινή εποχή,
τόν κώδικα 179 της Πάτμου, πού έχει χρονολογηθεί
στό τέλος τοϋ 12ου ή, τό πιθανότερο, στίς αρχές τοΰ
Που αίώνα (οί πολλές μεταγενέστερες δημοσιεύσεις,
σχεδόν όλες μετασκευές σέ δημώδη γλώσσα, χρονο
λογούνται συνήθως άπό τόν 17ο αίώνα καί έξης) 2 3 9 .
Στίς αρχές του Που αίώνα μπορεί νά τοποθετηθεί καί
ό σύντομος αδημοσίευτος Βίος του οσίου σέ δύο φύλ
λα στό τέλος τοΰ κώδικα 262 της Πάτμου, πού μνημο
νεύθηκε παραπάνω. 'Εκείνο πού έχει Ίσως μεγαλύτερο
ενδιαφέρον ακόμη είναι οτι ή γραφή στον κώδικα 179
μέ τά αγιολογικά κείμενα τοΰ οσίου Χριστοδούλου,
στον αδημοσίευτο Βίο του στον κώδικα 262, καθώς καί
στά δύο σύγχρονα χειρόγραφα μέ τόν Βίο τοΰ οσίου
Λεοντίου, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες καί βε
βαίως ανήκει σέ βιβλιογραφικό εργαστήριο της μο
νής 2 4 0 . Γιά τόν σύντομο αδημοσίευτο Βίο τοΰ οσίου
Χριστοδούλου, σέ πρόσφατη ανακοίνωση στό Συμπό
σιο μέ τήν ευκαιρία τοΰ έορτασμοΰ τών 900 χρόνων
άπό τήν ίδρυση της Μονής της Πάτμου, εκφράσθηκε
ή γνώμη άπό τόν βιβλιοφύλακα της μονής διάκονο
Χρυσόστομο Φλωρεντή οτι ή σύνταξη τοΰ κειμένου
έγινε κατά παραγγελίαν τοΰ καθηγουμένου 'Αρσε
νίου. Ά φ ο ΰ καί τό 'Εγκώμιο τοΰ οσίου Χριστοδού
λου άπό τόν Θεοδόσιο Γουδέλη, άλλα καί ό Βίος τοΰ
Λεοντίου άπό τόν 'ίδιο βιογράφο, οφείλονται, σύμφω
να μέ πολλές ενδείξεις, σέ πρωτοβουλία τοΰ 'Αρσε
νίου 2 4 1 , τό πιθανότερο είναι οτι καί ή αντιγραφή τών
αγιολογικών κειμένων καί τών δύο αγίων της μονής
έγινε τήν εποχή πού ό 'Αρσένιος είχε τήν ήγουμενία
(1183-περίπου 1206). Σύμφωνα μέ εσωτερικές μαρτυ
ρίες τών κειμένων καί τόν τύπο τής γραφής, τούτο
πρέπει νά τοποθετηθεί μάλλον στά πρώτα χρόνια τοΰ
Που αίώνα.
252

Είναι σκόπιμο νά ίδοΰμε τώρα εάν φορητές εικόνες
πού σώζονται στή Μονή τής Πάτμου μποροΰν νά μας
διαφωτίσουν σχετικά μέ τή λατρεία πού δεχόταν ό
δσιος Λεόντιος εκεί. Γιά τήν έρευνα αυτή σημασία
έχει, πάντοτε γιά λόγους προοπτικής, καί ή ομάδα άπό
εικόνες μέ τήν προσωπογραφία τοΰ οσίου Χριστοδού
λου στή μονή ή καί άλλου. ' Η παλαιότερη εικόνα τοΰ
οσίου Λεοντίου στή μονή είναι ενα μικρό, αδημοσίευ
το έργο πολύ καλής παλαιολόγειας τέχνης, πού μπορεί
νά χρονολογηθεί στό τέλος τοΰ Μου αίώνα (Είκ.
53) 2 4 2 . ' Η εικόνα, πού φυλάσσεται στό Σκευοφυλάκιο,
τοποθετείται κάθε χρόνο στό προσκυνητάριο τήν ήμε
ρα τής εορτής τοΰ οσίου. ' Η εικόνα φέρει μεταγενέ
στερη μετάλλινη επένδυση ρωσικής τέχνης πού κρύ
βει τό σώμα τής μορφής 2 4 3 . ' Ο άγιος, πού ταυτίζεται
μέ επιγραφή, Ο Α[ΓΙΟΣ] ΛΕΟΝΤΙΟΣ, αποδίδεται σέ
προτομή. Φέρει επισκοπική ενδυμασία καί ευλογεί μέ
τό δεξί χέρι, ενώ κρατεί μέ τό αριστερό κλειστό ευαγ
γέλιο. Είναι σαφές οτι δέν πρόκειται γιά ρεαλιστικό
πορτραίτο, άφοΰ αντιγράφονται μέ μεγάλη επιμέλεια
τά χαρακτηριστικά πού ή βυζαντινή παράδοση δίνει
στον 'Ιωάννη τόν Χρυσόστομο, όπως δείχνει καί ή
αντιπαραβολή μέ τήν παράσταση τοΰ Χρυσοστόμου
(Είκ. 54) σέ μιά παλαιολόγεια εικόνα τοΰ Σινά μέ τίς
προσωπογραφίες τών τριών ιεραρχών καί στά δύο έρ
γα ό άγιος είναι tonsatus. Προσωπογραφία τοΰ Λεο
ντίου επισημαίνεται μία φορά ακόμη στή μονή, σέ μιά
ζωγραφισμένη εικόνα τοΰ 19ου αιώνα, ή οποία χρησί
μευε έως πρίν λίγα χρόνια ώς προστατευτική θύρα τής
ασημένιας λειψανοθήκης τοΰ οσίου Χριστοδούλου
(Είκ. 55 καί 56) —σήμερα εκτίθεται στον δεύτερο
όροφο τοΰ Μουσείου τής μονής. Τό κύριο θέμα στην
εικόνα είναι ή Κοίμηση τοΰ οσίου Χριστοδούλου,
στην οποία προφανώς μετέχουν προσωπικότητες τής
μονής τήν εποχή πού έγινε τό έργο. Στό αριστερό τμή
μα υπάρχει μνημειακή μετωπική προσωπογραφία τοΰ
οσίου Λεοντίου, όπως πιστοποιεί καί ή επιγραφή μέ τό
ονομά του. Ό όσιος δέν εικονίζεται αναχρονιστικά
ώς ένας άπό τους παριστάμενους στην Κοίμηση τοΰ
κτήτορα τής Μονής τής Πάτμου. Ή παρουσία τοΰ
πορτραίτου έχει σκοπό νά δείξει οτι άπό τους κόλπους
τής μονής προήλθε καί ένας ακόμη άγιος, ό Λεόντιος.
' Η προσωπογραφία τοΰ οσίου σέ ένα έργο μέ τό όποιο
οί μοναχοί άλλα καί οί προσκυνητές τής μονής βρί
σκονταν σέ άμεση οπτική επικοινωνία αποδεικνύει ότι
ή λατρεία τοΰ οσίου Λεοντίου στή μονή, τουλάχιστον
τήν εποχή τής κατασκευής τοΰ έργου πού μας απα
σχολεί, αποτελεί μιά πραγματικότητα. Ώ ς προς τήν
προσωπογραφία τοΰ οσίου Λεοντίου (Είκ. 55) είναι
ενδιαφέρον νά σημειωθεί ότι τά χαρακτηριστικά τής
φυσιογνωμίας του δέν είναι εκείνα τοΰ Χρυσοστόμου
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όπως, αντίθετα, συνέβαινε στην παλαιότερη εικόνα
πού είδαμε. Νομίζω ότι γιά την απόδοση της φυσιο
γνωμίας του οσίου ό ζωγράφος της εικόνας-θύρας της
λειψανοθήκης έλαβε υπόψη μιά εικόνα του αποστόλου
'Ιακώβου, όχι του 'Ιακώβου του Άδελφοθέου, όπως
θά ιδούμε σε λίγο.
Ή έλλειψη παραστάσεων μέ την προσωπογραφία τού
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οσίου Λεοντίου , εάν εξαιρέσουμε τη μικρή παλαιολόγεια εικόνα γιά τήν οποία έγινε λόγος, πρέπει νά
εκτιμηθεί καί μέ βάση τίς σωζόμενες προσωπογραφίες
τού οσίου Χριστοδούλου σέ διάφορες εικαστικές εκ
φράσεις. Τά πορτραίτα τού οσίου είναι αναμφισβήτη
τα πολυάριθμα στή μονή καί σέ άλλους ναούς της Πά
τμου ή ακόμη μπορούν νά ανιχνευθούν καί σέ περιο
χές ακτινοβολίας της Μονής τού Θεολόγου μακριά άπό
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τό νησί . 'Ωστόσο, καμιά άπό τίς προσωπογραφίες
αυτές σέ εικόνες ή σέ τοιχογραφίες δέν θά μπορούσε
νά χρονολογηθεί πρίν άπό τό δεύτερο μισό τού 15ου
αίώνα 2 4 6 , εάν δέν αποκαλυπτόταν πρόσφατα ενα θαυμά
σιο πορτραίτο τού οσίου σέ τοιχογραφία τού 1300 πε
ρίπου, στό έσωρράχιο τού τόξου ενός τυφλού άψιδώματος στό παλαιό κελάρι τής μονής 2 4 7 . Τέτοιες διαπι
στώσεις τοποθετούν στή σωστή της προοπτική καί τή
λατρεία τού οσίου Λεοντίου στή μονή κατά τή βυζα
ντινή εποχή. Μία ακόμη σχετική παρατήρηση ώς
προς τόν όσιο Χριστόδουλο είναι οτι ή προσωπογρα
φία του στά εικαστικά έργα πού έχουν σωθεί τόν πα
ρουσιάζει μέ μιά Ιδεαλιστική διάθεση, άφοΰ σέ τελευ
ταία ανάλυση αναπαράγει τά χαρακτηριστικά τού
ιδρυτή τού μοναχισμού, τού αγίου 'Αντωνίου.
Ή πρωταρχική πηγή γιά πληροφορίες σχετικά μέ τή
φυσική εμφάνιση τού οσίου Λεοντίου θά έπρεπε νά
εΐναι ό Βίος του, πού συντάχθηκε μερικά χρόνια μετά
τόν θάνατο του άπό μοναχό τής Μονής τής Πάτμου, ό
όποιος γνώριζε τόν Λεόντιο καί είχε παράλληλα άμε
ση πληροφόρηση γιά τόν όσιο άπό τόν τότε ηγούμενο
τής μονής καί πνευματικό τέκνο τού Λεοντίου 'Αρσέ
νιο. ' Ο Βίος όμως περιέχει στό τέλος μιά εκπληκτική
μαρτυρία, συγκεκριμένα οτι ή προσπάθεια νά απεικο
νίσουν στή νεκρική του κλίνη τόν όσιο αρκετοί ζωγρά
φοι, κατόπιν εντολής των μοναχών πού ήσαν κοντά
του, απέτυχε γιά τόν λόγο οτι τά χαρακτηριστικά του
άλλαζαν διαρκώς. Γιά τόν βιογράφο τό φαινόμενο αυ
τό ήταν απόδειξη τής βαθιάς ταπεινοφροσύνης τού
οσίου. Είναι δύσκολο νά αποτιμηθεί σωστά τό χωρίο
τού Βίου σέ σχέση μέ τήν αγιοποίηση του καί τήν
παρουσία εικόνων τού οσίου στή Μονή τής Πάτμου,
τής οποίας ή διοίκηση ήταν γιά τά επόμενα είκοσι
χρόνια στά χέρια τού πνευματικού τέκνου τού Λεο
ντίου. Τόϊδιο ερώτημα ισχύει καί γιά τό παρεκκλήσιο
στή νότια πλευρά τού καθολικού, πού, όπως υποστη
ρίζεται στή μελέτη αυτή, αφιερώθηκε στον όσιο Λεό

ντιο άπό τόν διάδοχο του στην ήγουμενία τής Πάτμου
'Αρσένιο.
Παρ' όλο πού πρέπει νά αποκλεισθεί ό ταφικός προο
ρισμός τού παρεκκλησίου γιά λόγους πού βρίσκουν
πλήρη στήριξη στον Βίο τού Λεοντίου, ό όποιος μας
πληροφορεί οτι ό όσιος ετάφη σέ συγκεκριμένο ναό
τής Πρωτεύουσας, κάποια παράσταση τού οσίου σέ
φορητή εικόνα ή σέ τοιχογραφία στό παρεκκλήσιο
ήταν απαραίτητη γιά τίς λατρευτικές ανάγκες. "Οσον
άφορα τό εικονογραφικό πρόγραμμα έχουμε περιθώ
ρια νά υποθέσουμε τήν ύπαρξη προσωπογραφίας τού
οσίου σέ τέσσερις θέσεις. Κατ' αρχήν τίποτε δέν απο
κλείει ό ένας άπό τους δύο συλλειτουργοΰντες ιεράρ
χες στον νότιο τοίχο τού ιερού νά ήταν ό 'ίδιος ò Λεόντιος ώς επίσκοπος τής εκκλησίας τών 'Ιεροσολύ
μων. Θά μπορούσε επίσης πορτραίτο του νά είχε άπει237. J. T r o i e k i j , 'Ιωάννου του Φωκά έκφρασις, Pravoslavnyj Palestinskij Sbornik Vili, 2 (1889), σ. XVI-XXV.
238. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα, σ. 35-84.
239. Γιά τόν κώδικα Πάτμου 179 βλ. O.K., κυρίως σ. 36-37.
240. ' Η παρατήρηση αύτη οφείλεται στον βιβλιοφύλακα τής μονής.
241. Βλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα, σ. 110.
242. Διαστάσεις: "Υψος 17.2 έκ., πλάτος 14 έκ., πάχος σανίδας 1.6
έκ. Ή παράσταση είναι ζωγραφισμένη άπ' ευθείας στό ξύλο.
243. Δέν αποκλείεται ή ρωσική επένδυση τής εικόνας νά παραγγέλ
θηκε άπό κάποιον Ρώσο λόγω τής συνωνυμίας τοϋ οσίου Λεοντίου
μέ τόν άγιο Λεόντιο τοϋ Rostov, επίσης επίσκοπο, του οποίου ή
λατρεία είχε εγκαθιδρυθεί καί στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. Α. Ι.
Jacimirskij, Novye dannye ο Chozdenii archiepiskopa Antonija ν Car1grad, Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti 4, αριθ. 1
(1899), σ. 245-249. Γιά τόν Λεόντιο τοϋ Rostov βλ. καί LChrl 7
(1975), στ. 399.
244. Κατά τή γνώμη μου, αποκλείεται ή περίπτωση νά είναι ό Λεόντιος ό Νέος στίς τοιχογραφίες τής Παναγίας στης Γιαλλοΰς στή
Νάξο ό Λεόντιος τών 'Ιεροσολύμων, όπως υποστηρίχθηκε άπό τόν
Γ. Δη μη τ ρ ο κ ά λ λ η , Περί τήν τοιχογραφίαν τοϋ αγίου Λεοντίου
τοϋ Νέου έν Νάξω, ΕΕΒΣ 35 (1966-1967), σ. 132-135. Ό άγιος φέρει
εδώ μοναστική ενδυμασία μέ κουκούλιο. ' Η τοιχογραφία μέ τό πορ
τραίτο αυτό έχει δημοσιευθεί άπό τόν Ν. Β. Δρανδάκη, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τής Νάξου «Παναγία τής Γιαλλοϋς» (1288/1289),
ΕΕΒΣ 33 (1964), σ. 266, είκ. 6.
245. Γιά μερικά παραδείγματα τής προσωπογραφίας τοϋ οσίου Χρι
στοδούλου σέ εικόνες τής μονής ή καί άλλων εκκλησιών τής Πά
τμου βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες, αριθ. 10 σ. 61 πίν. 12, αριθ. 17 σ.
69 πίν. 84, αριθ. 19 σ. 70 πίν. 86 καί 87, αριθ. 64 σ. 113 πίν. 119, αριθ.
83 σ. 131 πίν. 133, αριθ. 112 σ. 148 πίν. 159, αριθ. 111 σ. 148 πίν. 161,
αριθ. 141 σ. 165-166 πίν. 184.
246. ' Η παλαιότερη προσωπογραφία τοϋ οσίου Χριστοδούλου σέ
φορητή εικόνα φαίνεται οτι είναι εκείνη πού περιλαμβάνεται στην
παράσταση τής ένθρονης Παναγίας στή μεγάλη δεσποτική εικόνα
τοϋ 'Ανδρέα Ρίτζου. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες, αριθ. 10, πίν. 12.
247. ' Η προσωπογραφία τοϋ οσίου Χριστοδούλου καλύπτει τό ανα
τολικό μισό τοϋ έσωρραχίου τοϋ τόξου στό τυφλό άψίδωμα τοϋ
νότιου τοίχου, ενώ τό δυτικό μισό καλύπτεται άπό τήν παράσταση
τοϋ αγίου 'Ιωάννη τοϋ Θεολόγου. Πρόκειται γιά σύνθεση αφιερω
τικού χαρακτήρα, άφοϋ στή γειτονική επιφάνεια τοϋ τοίχου προς τά
ανατολικά σώζεται ò δωρητής μοναχός. Στό τύμπανο τοϋ τόξου θά
πρέπει νά εικονιζόταν ή Παναγία.

253

ΝΤΟΥΛΑ ΜΟΥΡΙΚΗ

κονισθεΐ στό τύμπανο τού ανακουφιστικού τόξου επά
νω άπό τη νότια ε'ίσοδο του παρεκκλησίου, στό εσω
τερικό ή στό εξωτερικό, σύμφωνα με πάγια συνήθεια
νά εικονίζεται συχνά σέ αύτη τη θέση ό τιμώμενος
άγιος. Γιά λόγους πού εξηγήθηκαν μέ λεπτομέρεια
θεωρήθηκε οτι ό ιεράρχης ώς «πηγή της σοφίας» (Είκ.
39) στον δυτικό τοίχο ήταν ό ίδιος ό Λεόντιος. " Ωστό
σο, καμιά άπό τίς τρεις αυτές υποτιθέμενες παραστά
σεις του Λεοντίου δέν θά μπορούσε νά χρησιμεύσει
γιά λατρευτικούς σκοπούς, νά δεχτεί δηλαδή τήν προ
σκύνηση των πιστών. ' Η μόνη κατάλληλη θέση γιά
τή λειτουργία της ζωγραφιστής παράστασης στον
τοίχο ώς φορητής εικόνας είναι στην άκρη τού νότιου
τοίχου πλάι στό τέμπλο 2 4 8 . ' Ωστόσο, ό ανώνυμος σή
μερα ιεράρχης πού εικονίζεται σέ αυτή τή θέση (Είκ.
16) δέν έχει τά χαρακτηριστικά τού 'Ιωάννη τού Χρυ
σοστόμου πού βλέπουμε στή μικρή παλαιολόγεια εικό
να (Είκ. 53) καί τά όποια θά είχε καί ό ιεράρχης ώς
«πηγή της σοφίας» στην τοιχογραφία του παρεκκλη
σίου.
Οί μαρτυρίες του Βίου γιά τήν επιθυμία τοϋ οσίου νά
μήν αφήσει πορτραίτο μέ τά αυθεντικά χαρακτηριστι
κά της φυσιογνωμίας του, καθώς καί γιά τήν παρομοί
ωση του μέ τόν Χρυσόστομο, ή μόνη, οσο γνωρίζουμε,
σωζόμενη φορητή εικόνα του οσίου άπό τή βυζαντινή
εποχή μέ τά χαρακτηριστικά τού Χρυσοστόμου, καί
ακόμη ή τοιχογραφία τού ιεράρχη ώς «πηγής της σο
φίας» στό παρεκκλήσιο, εάν ή ταύτιση πού προτείνου
με είναι σωστή, οδηγούν στό ίδιο συμπέρασμα: οτι
δηλαδή ή εικονογραφική παράδοση της προσωπο
γραφίας τού οσίου στή μονή εμμένει σέ μιά ιδεαλιστι
κή απεικόνιση του μέ χαρακτηριστικά πού δανείζεται
άπό τήν εικονογραφική παράδοση της προσωπογρα
φίας τοϋ 'Ιωάννη τού Χρυσοστόμου. Γιά μιά τέτοια
θεώρηση, ό Βίος τού οσίου, όπως ε'ίπαμε, παρέχει με
ρικά επιχειρήματα. Οί παρατηρήσεις αυτές όχι μόνον
είναι ενδιαφέρουσες γιατί φωτίζουν μιά πτυχή της βυ
ζαντινής θρησκευτικής τέχνης πού παραμένει σκοτει
νή λόγω απουσίας επαρκών γραπτών μαρτυριών, άλλα
βοηθούν νά επισημανθεί μιά σειρά παρανοήσεων σχε
τικά μέ τά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά δύο ακό
μη αγίων πού ήσαν ιδιαίτερα αγαπητοί στή μονή, συ
γκεκριμένα τού 'Ιακώβου, υίοΰ τού Ζεβεδαίου καί
αδελφού τοϋ 'Ιωάννη τού Θεολόγου, καί τού 'Ιακώ
βου τού Άδελφοθέου. 'Επειδή ή προσωπικότητα τού
Λεοντίου δέν φαίνεται νά είναι άσχετη μέ αυτές τίς
παρανοήσεις, αποκαλύπτοντας έτσι, έστω καί έμμεσα,
τήν επιρροή πού άσκησε στή Μονή της Πάτμου, θά
σταθούμε γιά λίγο σέ αυτές.
' Η σπουδαιότερη 'ίσως βυζαντινή εικόνα στή Μονή τής
Πάτμου, πού έχει σωστά τοποθετηθεί κοντά στίς τοι
χογραφίες τής Sopocani ώς προς τή χρονολογία καί τή
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μνημειακή πνοή πού διακρίνει τή ζωγραφική της, έχει
θεωρηθεί ότι παριστάνει τόν άγιο 'Ιάκωβο τόν Ά δ ε λ φόθεο 2 4 9 . Π α ρ ' όλο πού δέν διατηρείται ή επιγραφή μέ
τό όνομα τού αγίου, ή ταύτιση αυτή προσκρούει στό
οτι ή μορφή δέν έχει τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστι
κά τού 'Ιακώβου τού Άδελφοθέου ούτε καί φέρει επι
σκοπική ενδυμασία, όπως απαιτεί ή εικονογραφική
παράδοση τής προσωπογραφίας του, ή οποία ακολου
θείται καί στην τοιχογραφία τού παρεκκλησίου τής
Πάτμου (Είκ. 13). Ό 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος, όπως
δείχνει καί ή τοιχογραφία μέ τό πορτραίτο του στό
παρεκκλήσιο, παριστάνεται συνήθως σέ γεροντική
ηλικία καί μέ σχετικά μακριά ατίθασα μαλλιά, ενώ
στίς απεικονίσεις του τονίζεται ή επισκοπική του ιδιό
τητα, άφοΰ άλλωστε δέν υπήρξε ένας άπό τους αποστό
λους. 'Αντίθετα, ό άγιος τής εικόνας τής Πάτμου πρέ
πει νά ταυτισθεί μέ τόν απόστολο ' Ιάκωβο, τόν υίό τοϋ
Ζεβεδαίου καί αδελφό τοϋ 'Ιωάννη τού Θεολόγου,
όπως δείχνουν τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, ή
αρχαία ενδυμασία καί τό ειλητάριο πού κρατεί στά
χέρια του. Τό εύρωστο πρόσωπο μέ τά κοντά καστανά
μαλλιά καί τό γένι αναγνωρίζονται σέ οποιοδήποτε
πορτραίτο τοϋ αποστόλου 'Ιακώβου στή βυζαντινή τέ
χνη. "Ισως μέ τήν προτεινόμενη ταύτιση νά γίνεται
πιό δύσκολη ή εξήγηση τοϋ ευχαριστιακού ποτηριού
στό αριστερό χέρι τού Χριστού, πού εικονίζεται σέ
προτομή στην επάνω δεξιά γωνία, έάν ή λεπτομέρεια
αύτη ανήκει στην αρχική παράσταση. Ή εικόνα αυ
τή, πού πρέπει νά ήλθε στην Πάτμο άπό έξω, πιθανό
τατα άπό τήν Κωνσταντινούπολη, αποτελεί μιά σχετι
κά πρώιμη μαρτυρία γιά τή μάλλον συχνή παρουσία
τού πορτραίτου τοϋ αποστόλου 'Ιακώβου στή Μονή
τής Πάτμου. Συγκεκριμένα, σέ μιά σειρά εικόνων τής
μεταβυζαντινής εποχής, πού πρέπει νά παραγγέλθη
καν γιά τή μονή επειδή περιλαμβάνουν προσωπογρα
φίες τοϋ 'Ιωάννη τοϋ Θεολόγου καί τού οσίου Χριστοδούλου, εμφανίζεται καί τό πορτραίτο τοϋ 'Ιακώ
βου 2 5 0 . Οί σωζόμενες επιγραφές (πάντοτε Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑ
ΚΩΒΟΣ, καί όχι ό άγιος 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος,
όπως συμβαίνει όταν έχουμε απεικονίσεις τοϋ δευτέ
ρου), καθώς καί τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά,
δέν αφήνουν αμφιβολία οτι πρόκειται γιά τόν απόστο
λο 'Ιάκωβο καί όχι γιά τόν 'Ιάκωβο τόν ' Αδελφόθεο.
' Ο λόγος τής παρουσίας του στίς εικόνες αυτές πρέπει
νά αναζητηθεί στή συγγένεια του μέ τόν 'Ιωάννη τόν
Θεολόγο. Ώ ς προς τόν 'Ιάκωβο τόν 'Αδελφόθεο δέν
μπορούν νά γίνουν ανάλογες διαπιστώσεις γιά τή δη
μοτικότητα του στή μονή, παρ' όλο πού καί τό λεγό
μενο παρεκκλήσιο τής Παναγίας μέ τήν προνομιακή
θέση τής προσωπογραφίας τοϋ 'Ιακώβου τοϋ Άδελ
φοθέου καί τήν παρουσία τόσων άλλων πορτραίτων
επισκόπων τής εκκλησίας τών Ιεροσολύμων θά μπο-
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πού αναφέρθηκε, μέ τήν πιό εδραιωμένη στή μονή λα
ρούσε νά είχε αποτελέσει κίνητρο γιά περισσότερες
απεικονίσεις του αγίου αύτοΰ στη μονή. Ή προτίμη τρεία τοΰ ' Ιακώβου, υίοΰ τοΰ Ζεβεδαίου καί αδελφού
ση σε προσωπογραφίες του Ιακώβου του Άδελφοθέ- τοΰ 'Ιωάννη τοΰ Θεολόγου. Αυτή ή σύγχυση εξηγεί
ίσως γιατί στην εικόνα-προκάλυμμα τής λάρνακας τοΰ
ου θά αποκάλυπτε καί τυχόν στενότερους δεσμούς της
μονής μέ τά ' Ιεροσόλυμα, ένα ενδιαφέρον ζήτημα πού οσίου Χριστοδούλου ό Λεόντιος (Είκ. 55 καί 56) έχει
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φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά πού πλησιάζουν πε
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα . 'Ωστόσο, ή μεγάλη
συλλογή εικόνων της μονής περιλαμβάνει μιά αξιόλο ρισσότερο στον εικονογραφικό τύπο τοΰ αποστόλου
'Ιακώβου.
γη φορητή εικόνα τής κρητικής σχολής, πού εικονίζει
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Έ ά ν ή κρητική εικόνα μέ τό πορτραίτο τοΰ 'Ιακώβου
τόν 'Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο (Είκ. 57) .
' Η εικόνα αυτή, πού μπορεί νά χρονολογηθεί στό δεύ τοΰ ' Αδελφοθέου αποτελεί ίσως ένδειξη οτι ή λατρεία
τερο μισό του 16ου αιώνα, παρουσιάζει ορισμένες τοΰ οσίου Λεοντίου ήταν ακόμη ζωντανή στή μονή
τόν 16ο αιώνα, ή κάλυψη τοΰ παλαιότερου στρώματος
ιδιομορφίες οί όποιες, κατά τή γνώμη μου, φωτίζουν
τό θέμα τής λατρείας του οσίου Λεοντίου στή μονή. τοιχογραφιών, πού παρουσίαζε πολύ καλή διατήρηση,
καί ή δημιουργία ενός νέου είκονογραφικοΰ προγράμ
Ή εικόνα βρίσκεται σέ δεύτερη χρήση στην ποδιά
του τέμπλου τοΰ 1607 στό παρεκκλήσιο πού μας εν ματος μέ σαφώς διαφορετικό περιεχόμενο στό παρεκ
διαφέρει. Ή παρουσία τής εικόνας στον χώρο αυτό κλήσιο, τό 1745, δείχνει οτι ό αρχικός ζωγραφικός
διάκοσμος ήταν τουλάχιστον ακατανόητος γιά τους
είναι αξιοσημείωτη, παρ' ολο πού, κατά τή μαρτυρία
αδελφούς τής μονής εκείνη τήν εποχή 2 5 5 . ' Η πιό αλη
τοΰ Σμυρνάκη, οί δύο μεγάλες εικόνες τοΰ 'Ιακώβου
θοφανής εξήγηση γιά τή λήθη, πού, όπως φαίνεται,
τοΰ Άδελφοθέου καί τοΰ 'Ιεροθέου στην ποδιά τοΰ
τέμπλου αποσπάσθηκαν άπό άλλα παρεκκλήσια τής
248. Γιά τίς θέσεις τής προσωπογραφίας τοΰ τιμώμενου αγίου σέ
μονής καί τοποθετήθηκαν στή σημερινή τους θέση
εικονογραφικά προγράμματα βυζαντινών ναών τοΰ 12ου αιώνα βλ.
άπό τόν ' Ιάκωβο Παντελάκη καί τόν ' Ιερόθεο Φλωρί- καί S vet la na Tom e ko vie, Les répercussions du choix du saint
δη αντίστοιχα 2 5 3 . Ό 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος εικονί patron sur le programme iconographique d'églises du 12e siècle en
ζεται μέ αρχιερατική ενδυμασία καί ανοικτό κώδικα, Macédoine et dans le Péloponnèse, Zograf 12 (1981), σ. 25-26 (οπού
καί παλαιότερη βιβλιογραφία).
όπου αναγράφεται ενα χωρίο άπό τήν επιστολή τοΰ
249. Βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες, αριθ. 4 σ. 50 πίν. 3 καί 82.
αποστόλου 'Ιακώβου (1, 19-21). Στην κάτω δεξιά γω 250. "Ο.π., αριθ. 10 σ. 61 πίν. 12: "Ο 'Ιάκωβος είναι ή συμμετρική
νία έχει ζωγραφισθεΐ μία παρέμβλητη εικόνα μέ τή
μορφή τοΰ οσίου Χριστοδούλου στίς επάνω γωνίες τής εικόνας τής
Χειροτονία τοΰ 'Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου: ό Χρι ενθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας τοΰ 'Ανδρέα Ρίτζου. 'Αριθ.
17 σ. 69 πίν. 84: ό 'Ιωάννης ό Θεολόγος καί ό 'Ιάκωβος εικονίζο
στός μέ αρχιερατική ενδυμασία χειροτονεί ό ίδιος τόν
νται στίς επάνω γωνίες τής εικόνας τοΰ οσίου Χριστοδούλου.
' Ιάκωβο, πού είναι γονατισμένος καί φέρει επίσης αρ
'Αριθ. 110 σ. 148 πίν. 160: ό 'Ιάκωβος εικονίζεται στην επάνω δεξιά
χιερατική στολή. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι καί στίς
γωνία τής εικόνας τοΰ 'Ιωάννη τοΰ Θεολόγου.
δύο παραστάσεις ό 'Ιάκωβος ό ' Αδελφόθεος δέν εικο 251. Οί σχέσεις τής Μονής τής Πάτμου μέ τά ' Ιεροσόλυμα χρειάζε
νίζεται μέ τά χαρακτηριστικά πού αποδίδει σέ αυτόν ή
ται νά γίνουν αντικείμενο διεξοδικής έρευνας στά αρχεία τής Βι
βλιοθήκης τής μονής. 'Ενδεικτικά θυμίζουμε οτι ή μονή ακολουθεί
παράδοση, άλλα μέ εκείνα τοΰ 'Ιωάννη τοΰ Χρυσοστό
μου. Ειδικότερα μάλιστα, ή μνημειακή μορφή τοΰ έν- τό τυπικό τοΰ ' Αγίου Σάββα, σύμφωνα μέ τή θέληση τοΰ κτήτορα
τής μονής. 'Επίσης, ότι διάφορες προσωπικότητες τής μονής (μέ
θρονου επισκόπου φαίνεται οτι αντιγράφει πιστά τή
κύριο παράδειγμα τόν όσιο Χριστόδουλο) επισκέφθηκαν σέ κάποια
μικρή παλαιολόγεια εικόνα τοΰ οσίου Λεοντίου (Είκ.
φάση τοΰ βίου τους τους ' Αγίους Τόπους. 'Από τά εικονογραφημέ
254
53) . Μιά άλλη λεπτομέρεια πού αξίζει νά συγκρατή να χειρόγραφα στή Βιβλιοθήκη τής μονής ορισμένα υποδηλώνουν
σχέσεις μέ τήν Παλαιστίνη, όπως, γιά παράδειγμα, ό κώδικας 45 μέ
σουμε είναι οτι τό κείμενο στό βιβλίο πού κρατεί ό
τίς ' Ομιλίες τοΰ Γρηγορίου όπου γίνεται αναφορά οτι τό χειρόγρα
'Ιάκωβος ό 'Αδελφόθεος ανήκει στον απόστολο 'Ιά
φο άνηκε μιά εποχή στή Λαύρα τοΰ 'Αγίου Σάββα στην Παλαιστί
κωβο. "Ολα αυτά τά στοιχεία επιτρέπουν νά διατυπω
νη. Βλ. Ν τ ο ύ λ α Μ ο υ ρ ί κ η καί Nancy Sevcenko, Εικονογραφη
θεί ή υπόθεση οτι ή εικόνα έχει κάποια σχέση μέ τήν
μένα χειρόγραφα, στό Θησαυροί Πάτμου, σ. 287. Τόΐδιο ισχύει γιά
προσωπικότητα τοΰ Λεοντίου. ' Η παρουσία τής προ τόν κώδικα 75, ένα τετραευαγγέλιο τοΰ 12ου αιώνα μέ παραστάσεις
σωπογραφίας τοΰ 'Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου σέ προ των ευαγγελιστών, τό όποιο γράφηκε στή Μονή τοΰ 'Αγίου Θεονομιακή θέση στον ζωγραφικό διάκοσμο τοΰ παρεκ κτίστου στην κοιλάδα τοΰ 'Ιορδάνη. Γιά τό χειρόγραφο βλ. G.
J a c o p i , Le miniature dei codici di Patmo, Clara Rhodos 6-7 (1932κλησίου αποτελούσε γιά τους μοναχούς διαρκή ενθύ
1933), σ. 577, 581, είκ. 55-58.
μηση γιά τή σχέση τοΰ Λεοντίου καί κατά προέκταση
252. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες, αριθ. 98 σ. 139-140 πίν. 147 καί 148.
όλης τής μονής μέ τόν 'Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο καί
253. Πρβλ. ό.π., σ. 139.
254. "Οτι τό πρότυπο ήταν μιά παράσταση σέ προτομή υποδηλώνε
κατ' επέκταση μέ τήν εκκλησία των 'Ιεροσολύμων.
ται καί άπό τόν αδέξιο τρόπο μέ τόν όποιο έχει αποδοθεί ή μορφή
Ή λατρεία τοΰ 'Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου, πού,
όπως φαίνεται, συνδέεται άμεσα μέ τόν Λεόντιο, συγ τοΰ ιεράρχη άπό τή μέση καί κάτω.
255. Στην κτητορική επιγραφή γιά τήν τοιχογράφηση τοΰ 1745 γί
χεόταν ορισμένες φορές, όπως στην κρητική εικόνα νεται σαφές οτι τό παρεκκλήσιο αφιερώνεται στην Παναγία. Ή
255
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τύλιξε τη μνήμη τοΰ οσίου Λεοντίου στη Μονή της
Πάτμου, είναι ασφαλώς τό γεγονός ότι ό όσιος δέν
ετάφη στή μονή καί συνεπώς δέν υπήρχε ευχέρεια γιά
τήν αμεσότερη επικοινωνία τών αδελφών μέ τό σκήνος τοΰ οσίου, καθώς καί γιά τήν πραγματοποίηση
θαυμάτων. ' Υπάρχει δμως καί μιά βαθύτερη αΐτία πού
θά μπορούσε νά δικαιολογήσει τό φαινόμενο αυτό.
"Ολες οί ενδείξεις πείθουν οτι ή λατρεία τοΰ οσίου
Λεοντίου στή μονή υπήρξε έργο ενός καί μόνου προ
σώπου, τοΰ καθηγουμένου ' Αρσενίου καί πνευματικού
τέκνου τοΰ Λεοντίου. Είχαμε τήν ευκαιρία νά αναφερ
θούμε αρκετές φορές στην πνευματική σχέση ανάμεσα
στίς δύο αυτές προσωπικότητες της Μονής τής Πά
τμου, όπως φωτίζεται μέσα άπό τόν Βίο τοΰ Λεοντίου.
'Εξάλλου, τό κείμενο αυτό άλλα καί άλλες μαρτυρίες
βοηθούν νά διαμορφώσουμε μιά πληρέστερη εικόνα
γιά τόν χαρακτήρα τού 'Αρσενίου καί γιά τό έργο του
στή μονή.
Ό 'Αρσένιος, κατά κόσμον 'Αντώνιος, Κρητικός
στην καταγωγή, πέρασε πολλές δεκαετίες στή Μονή
τής Πάτμου, όπως συνέβη καί στην περίπτωση τού
Λεοντίου. ' Οδηγείται άπό τήν Κρήτη στην Πάτμο άπό
τόν ίδιο τόν Λεόντιο καί άπό τότε γίνεται μαθητής του
πού διατηρεί στενή σχέση μέ τόν πνευματικό του πατέ
ρα, οχι μόνον όταν ό Λεόντιος είναι καθηγούμενος τής
Μονής τής Πάτμου, άλλα καί όταν εγκαταλείπει τό
νησί μέ τήν προχείρισή του ώς πατριάρχη ' Ιεροσολύ
μων. Οικονόμος τής μονής ορίζεται ό 'Αρσένιος άπό
τόν ίδιο τόν Λεόντιο, όταν ό τελευταίος φεύγει γιά τά
' Ιεροσόλυμα, ενώ ηγούμενος τής μονής προχειρίζεται
τό 1183 άπό τόν Λεόντιο, εξόριστο πιά πατριάρχη " Ιε
ροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη 2 5 6 . ' Η τελευταία
μνεία τοΰ 'Αρσενίου ώς ηγουμένου ανάγεται στό 1203,
ενώ άπό τό 1206 μνημονεύεται άλλος ηγούμενος, ό
Ευθύμιος 2 5 7 .
Οί συχνές αναφορές στον 'Αρσένιο πού συναντούμε
στον Βίο τοΰ Λεοντίου όδηγοΰν στό συμπέρασμα οτι
πρόκειται γιά ένα δραστήριο μοναχό, ό όποιος φέρει
μέ πολύ ζήλο εις πέρας δ,τι αναλαμβάνει. Ή αγάπη
πού τρέφει γιά τόν Λεόντιο δείχνει, εξάλλου, οχι μό
νον ευγνωμοσύνη γιά τόν πνευματικό του οδηγητή,
τόν άγιο άνθρωπο πού, ανάμεσα σέ τόσες άλλες θαυματουργίες, θεράπευσε καί τόν 'ίδιον κάποτε άπό μιά
τρομερή ασθένεια πού τοΰ είχε αφαιρέσει τήν ομιλία,
άλλα καί μιά συνεχή προσπάθεια γιά πνευματικούς
αγώνες. Ό 'Αρσένιος αγαπά τή μονή του καί μέ διά
φορους τρόπους φροντίζει τά · συμφέροντα της. Ή
διαπίστωση αυτή γίνεται μέσα άπό τόν Βίο, δταν, λόΕίκ. 53. Σκενοφυλάκιο Μονής Πάτμου. Φορητή εικόνα.
"Αγιος Λεόντιος.
Είκ. 54. Σινά, Μονή 'Αγίας Αικατερίνης. 'Ιωάννης ό Χρυσό
στομος. Αεπτομέρεια φορητής εικόνας.

γου χάρη, θλίβεται πού ό Λεόντιος αποποιείται τόν
αρχιερατικό θρόνο τής Κύπρου καί έτσι δέν θά ωφε
ληθεί ή μονή ή δταν παρακαλεί τόν Λεόντιο νά μεσο
λαβήσει στον αυτοκράτορα γιά τήν απαλλαγή τοΰ
πλοίου τής μονής άπό τή δεκατεία 2 5 8 . 'Από τό 'Αρ
χείο τής μονής προκύπτουν στοιχεία πού ενισχύουν
τίς μαρτυρίες τού Βίου τοΰ Λεοντίου. "Οπως ήδη ση
μειώθηκε, καί τό 'Εγκώμιο τοΰ οσίου Χριστοδούλου
άπό τόν μοναχό Θεοδόσιο Γουδέλη άλλα καί ό Βίος
τοΰ Λεοντίου άπό τόν ίδιο συγγραφέα συντάχθηκαν
προφανώς κατά τήν ήγουμενία τού 'Αρσενίου καί
καθ' ύπόδειξίν του 2 5 9 . Είναι επίσης βέβαιο οτι μέ δική
του φροντίδα έγινε τό 1200 ό γνωστός κατάλογος βι
βλίων, ιερών σκευών κτλ. τής μονής 2 6 0 . Στον κατάλοέπιγραφή έχει δημοσιευθεί στό Σ. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , 'Επιγρα
φές "Ι. Μονής 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (Δημοσιεύματα
τοΰ 'Αρχαιολογικού Δελτίου, αριθ. 9), 'Αθήναι 1966, σ. 40 αριθ. 76.
' Από τίς άποτοιχισμένες τοιχογραφίες τού νεότερου στρώματος καί
όσες έχουν μείνει in situ γίνεται φανερό οτι τό νέο εικονογραφικό
πρόγραμμα παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές άπό τό παλαιό, μέ
στόχο κυρίως νά εξαρθεί τό πρόσωπο τής Παναγίας. "Ετσι ή οροφή
είχε καλυφθεί μέ τήν προτομή τής Παναγίας σέ κύκλο στό κεντρικό
σταυροθόλιο καί άπό στηθάρια προπατόρων στίς καμάρες. Στους
τοίχους υπήρχε ό κύκλος τοΰ 'Ακάθιστου. Μέρος τών τοιχογραφι
ών αυτών εκτίθεται στην τράπεζα τής μονής. Γιά τίς τοιχογραφίες
βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , είκ. 93. Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 6, 7 καί 8.
256. Βίος Λεοντίου, σ. 428.
257. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα, σ. *60, *85, 91.
258. Βίος Λεοντίου, σ. 413 καί 428.
259. Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά έγγραφα, σ. 110.
260. "Ο.π., σ. *80.
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γο αυτό μάλιστα ενα βιβλίο, τά 'Απανθίσματα του
Χρυσοστόμου, φέρεται οτι έγράφη άπό τόν καθηγού261
μενο μοναχό κύρ 'Αρσένιο . 'Ωστόσο, σημαντικό
τερες μαρτυρίες γιά τίς δραστηριότητες του 'Αρσε
νίου αποτελούν τά αρχιτεκτονικά έργα καί ό ζωγραφι
κός καί λοιπός διάκοσμος πού πραγματοποιήθηκαν
στη μονή άλλα καί σέ μετόχια της στην Πάτμο καί σέ
άλλα νησιά κατά τήν περίοδο πού, σύμφωνα μέ όλες
τίς ενδείξεις, συμπίπτει μέ τήν ήγουμενία τοϋ 'Αρσε
νίου.
Ή μονογραφική μελέτη της αρχιτεκτονικής καί των
τοιχογραφιών της μονής άπό τόν 'Αναστάσιο 'Ορ
λάνδο, καθώς καί ή τελευταία συνοπτική δημοσίευση
262
τοΰ Χαράλαμπου Μπούρα σχετικά μέ τήν αρχιτε
κτονική τής μονής δημιουργούν τίς προϋποθέσεις γιά
μιά πληρέστερη γνώση τών οικοδομικών φάσεων τοΰ
μοναστηριακού συγκροτήματος. Καί οΐ δύο ερευνητές
διακρίνουν δύο οικοδομικά προγράμματα, εκείνο πού
ανάγεται στην εποχή τοΰ κτήτορα, στά τέλη τοΰ 1 Ιου
αιώνα, καί εκείνο πού ολοκληρώθηκε μέσα στον 12ο
αιώνα. Ή δεύτερη οικοδομική φάση, τήν οποία ό
'Ορλάνδος τοποθετεί στό πρώτο μισό τοΰ 12ου αιώνα,
περιλαμβάνει, κατά τή γνώμη του, τό λεγόμενο παρεκ
κλήσιο τής Παναγίας καί τόν έσωνάρθηκα τοΰ καθολικοΰ, καθώς καί τήν αναμόρφωση τής τράπεζας 2 6 3 . Τό
παρεκκλήσιο τοΰ οσίου Χριστοδούλου τό θεωρεί έργο
τής Τουρκοκρατίας 2 6 4 . Ή φάση τοΰ 12ου αιώνα δέν
έχει συνδεθεί άπό τόν 'Ορλάνδο μέ πρωτοβουλία συ
γκεκριμένου ηγουμένου τής μονής. 'Από τό άλλο μέ
ρος, ό Μπούρας προτείνει τή χρονολόγηση τοΰ δεύτε
ρου οίκοδομικοΰ προγράμματος γενικότερα στον 12ο
αιώνα, άλλα σέ αυτό τό πρόγραμμα εντάσσει, νομίζω
σωστά, καί τό παρεκκλήσιο τοΰ οσίου Χριστοδού
λου 2 6 5 . Τώρα, ώς προς τόν ζωγραφικό διάκοσμο πού
έχει σωθεί στή μονή, οί τοιχογραφίες ειδικά τοΰ πα
ρεκκλησίου τής Παναγίας, ή τοΰ οσίου Λεοντίου,
όπως υποστηρίζουμε, χρονολογήθηκαν άπό τόν 'Ορ
λάνδο στή δεκαετία μεταξύ 1185 καί 1195 καί αποδό
θηκαν σέ πρωτοβουλία τοΰ δραστήριου ηγουμένου
'Αρσενίου. 'Επειδή τά αρχιτεκτονικά έργα τοΰ 12ου
αιώνα χαρακτηρίζονται άπό κοινά στοιχεία, συγκε
κριμένα, ελαφρώς οξυκόρυφα τόξα καί καμάρες, κα
θώς καί άπό έναν ιδιότυπο τρόπο στήριξης τών θόλων
μέ τή βοήθεια στηριγμάτων (κιόνων ή πεσσών), πού
τοποθετοΰνται σέ επαφή μέ τους τοίχους, ό Μπούρας
καταλήγει στό συμπέρασμα οτι οφείλονται στον 'ίδιο
πρωτομάστορα 2 6 6 . Πιστεύουμε ότι τό οικοδομικό πρό
γραμμα τοΰ 12ου αιώνα πρέπει νά τοποθετηθεί ειδικό
τερα στή διάρκεια τής ήγουμενίας τοΰ 'Αρσενίου, δη
λαδή μεταξύ 1183 καί 1206 περίπου. "Ετσι θά έβρισκαν
πιό ικανοποιητική εξήγηση στοιχεία όπως τά οξυκό
ρυφα τόξα καί καμάρες, «οπωσδήποτε απροσδόκητα
258
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?,-*» σέ τόσο πρώιμη εποχή», όπως σημειώνουν ô 'Ορλάν
δος καί ό Μπούρας 2 6 7 . ' Η προτεινόμενη χρονολόγηση
ενισχύεται καί άπό τη μαρτυρία της ζωγραφικής τόσο
στό νότιο παρεκκλήσιο οσο καί στό παλαιότερο
στρώμα της τράπεζας (Είκ. 43). "Ετσι τά οικοδομικά
έργα, μαζί μέ τόν ζωγραφικό διάκοσμο των νέων κτι
ρίων, έρχονται νά εδραιώσουν τό πνευματικό κύρος
της μονής μέσα άπό τήν έξαρση τής προσωπικότητας
καί του έργου των αγίων πού προήλθαν άπό τους κόλ
πους της. Ή κατασκευή παρεκκλησίων τοΰ οσίου
Χριστοδούλου καί τοΰ οσίου Λεοντίου βρίσκει αντι
στοιχία στή συγγραφή του 'Εγκωμίου τοΰ πρώτου καί
τοΰ Βίου τοΰ δευτέρου, δραστηριότητα πού οφειλόταν,
όπως συχνά τονίσθηκε, σέ πρωτοβουλία τοΰ ηγουμέ
νου 'Αρσενίου.
Είναι αναγκαίο, νομίζω, νά εξετασθούν ώς προς τή
σκοπιμότητα τους οί οικοδομικές δραστηριότητες τοΰ
Είκ. 55. "Αγιος Αεόντιος. Λεπτομέρεια τής Είκ. 56.
Είκ. 56. Πάτμος. Μουσείο Μονής Θεολόγου. Ζωγραφιστό
θύρωμα τής λάρνακας τοΰ οσίου Χριστοδούλου.

'Αρσενίου, γιά νά φανεί τό κλίμα μέσα στό όποιο
αποφασίσθηκε ή αφιέρωση τοΰ νότιου παρεκκλησίου
σέ ενα νέο άγιο τής μονής, ό όποιος, σχετικά πρόσφα
τα, είχε τελευτήσει τόν βίο του στην Κωνσταντινού
πολη. Είναι κοινός τόπος ότι τό οικοδομικό πρόγραμ
μα τής μονής στην πρώτη φάση τής δημιουργίας της
ήταν καί λιτό καί ελλιπές, έτσι ώστε ή βελτίωση τοΰ
υπάρχοντος ίστοΰ άλλα καί νέες προσθήκες νά άποτελοΰν αναγκαιότητα σέ μιά εποχή μάλιστα πού, όπως
φαίνεται άπό τίς πηγές, ό αριθμός των μοναχών είχε
αυξηθεί σημαντικά 2 6 8 . Τό νότιο παρεκκλήσιο, έφαπτό261. "Ο.π., σ. *79, *81.
262. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , 'Αρχιτεκτονική, στό Θησαυροί Πάτμου, σ. 2534.
263. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , σ. 70 καί σποραδικά.
264. "Ο.π., σ. 91-92.
265. Μ π ο ύ ρ α ς , ο.π., σ. 27 καί 28.
266. 'Ό.π., σ. 27.
267. "Ο.π.
268. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η . Βυζαντινά έγγραφα, σ. *45. Τό 1196, σέ δέηση
των μοναχών τής Πάτμου στον αυτοκράτορα ή μονή αναφέρεται ώς
πολυάνθρωπος μέ 150 μοναχούς.
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Ευλαβή . Μέσα σέ αυτό τό πνεύμα πρέπει 'ίσως νά
μενο στην αντίστοιχη πλευρά του ίεροΰ καί του κυ
αντιμετωπισθεί ή προσπάθεια τοΰ 'Αρσενίου νά ενι
ρίως ναοϋ του καθολικού, θά εξασφάλιζε περισσότερο
σχύσει τό κύρος τοΰ κτήτορα καί θαυματουργού αγίου
χώρο, ώστε νά εκκλησιάζονται άνετα οι μοναχοί. Ώ ς
τής μονής μέ τό νά παραγγείλει στον Κωνσταντινουπρος τό παρεκκλήσιο του οσίου Χριστοδούλου, τοΰτο
πολίτη λόγιο μοναχό Θεοδόσιο Γουδέλη τή συγγραφή
πρέπει νά θεωρηθεί μιά πιό μνημειακή διαμόρφωση
ενός νέου ' Εγκωμίου τοΰ οσίου Χριστοδούλου. Τό 'έρ
ενός προϋπάρχοντος κτίσματος εφόσον τό σκήνος τοΰ
γο αυτό, πού έχει χρονολογηθεί κοντά στό 1195, είναι
οσίου πρέπει νά στεγαζόταν σέ παραπλήσια θέση καί
πολύ πιό δοξαστικό γιά τήν προσωπικότητα καί τό
σέ παλαιότερη εποχή. Ή θέση αυτή είχε άλλωστε
θαυματουργό έργο τοΰ οσίου σέ σχέση μέ τά παλαιό
επιλεγεί καί μέ γνώμονα τίς ανάγκες των προσκυνητών
272
τερα αγιολογικά κείμενα γιά τόν όσιο . Είναι φυσικό
της μονής, οί όποιοι μπορούσαν άνετα νά διέρχονται
ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου νά ακολούθησε χρονικά τό
άπό τόν χώρο ή νά παραμένουν σέ αυτόν χωρίς νά
'Εγκώμιο. Ή αναφορά στον αυτοκράτορα 'Αλέξιο
παρακωλύουν τή διεξαγωγή τών ακολουθιών στον κυ
Γ ' "Αγγελο ώς «κατάρξαντα» στον Βίο αποτελεί τό
ρίως ναό. Τέλος, σέ ανάγκη δημιουργίας χώρων μέ
κύριο επιχείρημα γιά τή συγγραφή τοΰ κειμένου αυτού
μεγαλύτερη λειτουργικότητα καί μνημειακότερη εμφά
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λίγο μετά τό 1203 . 'Υπενθυμίζεται ότι ό 'Αρσένιος
νιση πρέπει νά αποδοθούν ή αλλαγή τοΰ αρχιτεκτονι
μνημονεύεται γιά τελευταία φορά σέ έγγραφο ώς ηγού
κού τύπου της τράπεζας καί οί αισθητικές βελτιώσεις
μενος τής μονής τό 1203, ενώ άπό άλλο έγγραφο γίνε
στον κυρίως ναό τοΰ καθολικού 2 6 9 .
'Εάν τό οικοδομικό πρόγραμμα τοΰ 12ου αίώνα συνδε ται φανερό οτι τό 1206 τήν ήγουμενία τής μονής είχε
θεί μέ τήν ήγουμενία τοΰ 'Αρσενίου, μπορεί νά διατυ ήδη αναλάβει ό Ευθύμιος. Ό βιογράφος τοΰ οσίου,
πού υπήρξε μοναχός στην Πάτμο όταν ακόμη βρισκό
πωθεί ή υπόθεση δτι τούτο άρχισε μετά τό 1185, έτος
ταν έκεΐ ό Λεόντιος, πρέπει νά ήταν σέ προχωρημένη
τοΰ θανάτου τοΰ Λεοντίου, καί οτι συνεχίσθηκε έως τό
ηλικία κατά τήν εποχή αυτή.
τέλος περίπου τοΰ αίώνα, μέ ενδεχόμενη διακοπή στό
1187, έτος επίθεσης τών Νορμανδών εναντίον της μο Ή επόμενη ερώτηση άφορα τή χρονολογική σχέση
νής. Δέν είναι καθόλου απίθανο ή πρωτοβουλία γιά ανάμεσα στό παρεκκλήσιο καί τόν ζωγραφικό του διά
ολόκληρο τό οικοδομικό πρόγραμμα νά είχε ώς απώ κοσμο άπό τό ενα μέρος καί τή συγγραφή τοΰ Βίου
τερο κίνητρο τήν επιθυμία τοΰ 'Αρσενίου νά κτίσει άπό τό άλλο. Γιά μιά πιό εμπεριστατωμένη απάντηση
παρεκκλήσιο στή μονή, ώστε νά τιμάται ή μνήμη καί στην ερώτηση αυτή απαιτείται νέα καί εις βάθος τενά αποδίδεται λατρεία στον πνευματικό του πατέρα, χνοτροπική εξέταση τών τοιχογραφιών σέ σύγκριση
προκαθηγούμενο της μονής καί μετέπειτα πατριάρχη μέ τό ιδιαίτερα πλούσιο υλικό στή μνημειακή ζωγρα
'Ιεροσολύμων. Σέ ένα κλίμα αρνητικό ώς προς τήν φική τής εποχής τό όποιο έχει σωθεί. ' Επειδή τό εγ
καθιέρωση νέων αγίων, όπως είναι εκείνο πού χαρα χείρημα αυτό ξεφεύγει άπό τους στόχους τής παρού
κτηρίζει τόν 12ο αιώνα γενικότερα 2 7 0 , ή πρωτοβουλία σας μελέτης, ενδεικτικά μόνο θά ακολουθήσουν ορι
αυτή τοΰ ' Αρσενίου θά χρειαζόταν καί μεθοδικότητα σμένες παρατηρήσεις. "Εχει ήδη επισημανθεί ό έκλεώς προς τίς διαδοχικές κινήσεις καί υποστήριξη άπό κτικιστικός χαρακτήρας τής τεχνοτροπίας αυτών τών
τή μοναστική κοινότητα. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε οτι, τοιχογραφιών μέ στοιχεία πού ανήκουν κυρίως σέ δύο
εφόσον ό όσιος Λεόντιος είχε ζήσει μακριά άπό τή άπό τίς τρεις στυλιστικές τάσεις πού έχουν σημειωθεί
μονή τά τελευταία περίπου δέκα χρόνια τοΰ βίου του στή μνημειακή ζωγραφική τοΰ τέλους τοΰ 12ου αίώνα,
καί γιά τόν λόγο οτι δέν ενταφιάσθηκε στή μονή, ή συγκεκριμένα τή «δυναμική» καί τή «μνημειακή» τά
λατρεία του μέ τόσο εμφανή εξωτερικά δείγματα, όπως σ η 2 7 4 . ' Η δεύτερη τάση, πού έπεται χρονικά τών δύο
είναι ή ανέγερση παρεκκλησίου προς τιμήν του, επό άλλων (τής «δυναμικής» καί τής τεχνοτροπίας τύπου
μενο είναι νά μήν αντιμετωπιζόταν ώς κάτι εντελώς
«ροκοκό» ή «art nouveau»), εκφράζεται κυρίως μέσα
φυσικό γιά τή μοναστική κοινότητα της εποχής εκεί άπό τή σύνθεση τοΰ άνατολικοΰ τοίχου μέ τήν ένθρονης. "Ισως θά πρέπει νά λάβουμε υπόψη οτι ή λατρεία
νη βρεφοκρατούσα Παναγία καί τους αρχαγγέλους
τοΰ νέου αγίου, κατά κάποιον τρόπο, θά ερχόταν νά
Μιχαήλ καί Γαβριήλ (Είκ. 3-6 καί 51). 'Εξάλλου, γί
συνυπάρξει, ίσως καί ανταγωνιστικά, μέ τή λατρεία
νεται σαφές οτι πολλά πρόσωπα έχουν ξεφύγει άπό
προς τόν παλαιότερο άγιο καί κτήτορα της μονής, τόν
τόν τύπο τής μάσκας πού βλέπουμε συχνά στην ύστεόσιο Χριστόδουλο. Τίς δυσχέρειες αυτές θά πρέπει νά
ροκομνήνεια ζωγραφική. "Οχι μόνον έχουν αποκτή
γνώριζε ό 'Αρσένιος. "Ισως καί νά είχε πληροφορηθεί
σει πλάτος καί παρουσιάζουν μεγαλύτερη ελευθερία
τήν οδυνηρή θέση στην οποία οδηγήθηκε έναν αίώνα
στό πλάσιμο άλλα καί προδίδουν ενδιαφέρον γιά ψυ
περίπου νωρίτερα ό Συμεών ό Νέος Θεολόγος, όταν
χογραφική διείσδυση στην ανθρώπινη προσωπικότη
προσπάθησε νά εγκαθιδρύσει λατρεία στον δικό του τα (π.χ. Είκ. 28 καί 31). 'Ορισμένα μάλιστα πρόσωπα
πνευματικό πατέρα, τόν Στουδίτη μοναχό Συμεών τόν
(π.χ. Είκ. 34 καί 40), έξω άπό τό ευρύτερο συνθετικό
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σχήμα στό όποιο ανήκουν, θά ήταν δυνατόν νά εντα
χθούν στίς αρχές τοΰ Που αιώνα. Ή επισήμανση
μορφών πού εκφράζουν τή νέα τάση στή ζωγραφική
τοΰ τέλους τοΰ 12ου αιώνα, εκείνη πού θά αποτελέσει
τόν βασικό εκφραστικό τρόπο γιά τή ζωγραφική τοΰ
Που αιώνα, με είχε οδηγήσει παλαιότερα στό συμπέ
ρασμα ότι οί τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου της Πά
τμου διασώζουν τά πρωιμό.τερα δείγματα της στροφής
αυτής, μέ αφετηρία μιά χρονολόγηση των τοιχογρα
φιών γύρω στό 1180. Ό αποκλεισμός τοΰ Λεοντίου ώς
χορηγού τών τοιχογραφιών μετά τήν έρευνα πού
προηγήθηκε, επιβάλλει μιά μετακίνηση της χρονολο
γίας τους μετά τό 1185 καί, κατά πάσα πιθανότητα,
πολύ κοντά στό 1200. Μέ τίς νέες διαπιστώσεις εξη
γείται καλύτερα ή θέση τών τοιχογραφιών στην ιστο
ρία της μνημειακής ζωγραφικής τοΰ τέλους τοΰ 12ου
αιώνα. Μέ αυτά τά δεδομένα ώς υπόθεση εργασίας
μποροΰμε νά ισχυρισθούμε, παραδείγματος χάριν, οτι
οί τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου πρέπει νά έπονται
χρονικά τών τοιχογραφιών στό ίερό τοΰ άσκηταριοΰ
τοΰ ' Οσίου Νεοφύτου κοντά στην Πάφο τοΰ 1183 (βλ.
ΕΙκ. 44 καί 45), μέ τίς όποιες άλλωστε δέν έχουν εμφα
νή κοινά σημεία. 'Αντίθετα, οί τοιχογραφίες τοΰ πα
ρεκκλησίου βρίσκονται πιό κοντά σέ μνημειακά σύ
νολα τής Καστοριάς ώς προς τήν τεχνοτροπία καί τή
χρονολογική τοποθέτηση (βλ. Είκ. 46-49). 'Από τά
δύο σύνολα τοιχογραφιών στην Καστοριά πού μας εν
διαφέρουν, δηλαδή τού 'Αγίου Νικολάου Κασνίτζη
καί τών 'Αγίων 'Αναργύρων, τό δεύτερο μπορεί νά
χρονολογηθεί ευχερέστερα λόγω τής στενής τεχνοτροπικής καί εικονογραφικής του συγγένειας μέ τόν
ζωγραφικό διάκοσμο τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου στό
Kurbinovo (1191) 275 . 'Επειδή οί τοιχογραφίες τών
'Αγίων 'Αναργύρων μπορούν νά χρονολογηθούν, κα
τά τή γνώμη μου, μετά τό Kurbinovo 2 7 6 , είναι δυνατόν
νά τοποθετηθούν κοντά στή χρονολογία τους καί οί
τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου. Ή σύγκριση, τέλος,
τής Παναγίας στό παρεκκλήσιο τής Πάτμου (Είκ. 3
καί 51) μέ τήν Παναγία στην 'Ανάληψη τοΰ Kurbino
vo (1191) (Είκ. 50) καί τήν Κυριώτισσα στον ναό τής
Παναγίας στή Studenica (1208/1209) (Είκ. 52) ενισχύει
τήν τοποθέτηση τών τοιχογραφιών τοΰ παρεκκλησίου
στην περίοδο πού οριοθετούν τά δύο μνημεία τής
Γιουγκοσλαβίας.
Έχοντας καταλήξει στό συμπέρασμα οτι τό νότιο πα
ρεκκλήσιο τοΰ καθολικού τής Πάτμου, μαζί μέ τόν
ζωγραφικό του διάκοσμο, είναι έργο τοΰ ηγουμένου
'Αρσενίου, ενα κενοτάφιο, γιά νά τιμηθεί ή μνήμη τοΰ
πνευματικού του πατέρα Λεοντίου, προκαθηγουμένου
τής μονής καί μετέπειτα πατριάρχη 'Ιεροσολύμων,
έχουμε πλέον τή δυνατότητα νά αποτιμήσουμε αυτή τή
μαρτυρία γιά τήν ιστορία τοΰ πνευματικού βίου τών

Είκ. 57. Παρεκκλήσιο της Παναγίας. Φορητή εικόνα ποδιάς
τέμπλου. 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος.
269. Πρβλ. Μ π ο ύ ρ α ς , ο.π., σ. 27.
270. Βλ. M a g d a l i n o , Holy Man, σ. 52-54.
271. Πρβλ. K a z h d a n καί Epstein, ο.π. (ύποσημ. 132), σ. 91.
272. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα, σ. 159.
273. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ, ο.π. (ύποσημ. 5), σ. 97.
Β ρ α ν ο ύ σ η , ' Αγιολογικά κείμενα, σ. 159. Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά
έγγραφα, σ. *74.
274. Βλ. M o u r i k i , Stylistic Trends, σ. 116-117.
275. Γιά τόν ζωγραφικό διάκοσμο τών 'Αγίων Αναργύρων βλ. κυ
ρίως L. H a d e r m a n n - M i s g u i c h , Kurbinovo. Les fresques de SaintGeorges et la peinture byzantine du Xlle siècle, Bruxelles 1975, σ.
34-35, 563-584 καί σποραδικά.
276. M o u r i k i , Stylistic Trends, σ. 109. Ή Hadermann-Misguich
έκανε διεξοδική αναφορά στην εικονογραφική καί στυλιστική σχέ
ση τών τοιχογραφιών τών 'Αγίων 'Αναργύρων καί τοΰ Kurbinovo,
καταλήγοντας στό συμπέρασμα οτι ένας ή περισσότεροι άπό τους
ζωγράφους του μνημείου τής Καστοριάς ήταν μέλη τοΰ εργαστη
ρίου πού ολοκλήρωσε τόν ζωγραφικό διάκοσμο τοΰ Kurbinovo.
Προτείνει ωστόσο μιά χρονολογία γιά τίς τοιχογραφίες τών ' Αγίων
'Αναργύρων γύρω στό 1180, κυρίως μέ βάση εικονογραφικές παρα
τηρήσεις.
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Βυζαντινών στην αντίστοιχη εποχή. Ειδικότερα, τό
εικονογραφικό πρόγραμμα του παρεκκλησίου είναι
αποκαλυπτικό γιά την ιστορία της μονής, ή οποία καί
μέσα άπό τά οικοδομικά καί καλλιτεχνικά προγράμ
ματα της εποχής αναδεικνύεται πνευματικό κέντρο
πού διατηρεί στενή σχέση μέ τά ιδεολογικά ρεύματα
τής Πρωτεύουσας. Τό εικονογραφικό πρόγραμμα του
παρεκκλησίου, σύμφωνα μέ τή σύλληψη του 'Αρσε
νίου, καθρεπτίζει τίς δύο αντικρουόμενες τάσεις απέ
ναντι στον μοναχισμό πού χαρακτηρίζουν τήν εποχή
των Κομνηνών. Ά π ό τό ένα μέρος ή κοινωνία αποδέ
χεται μέ μεγάλη προθυμία τόν μοναχισμό, ακόμη καί
σέ ακραίες μορφές, όπως εκείνη τών σαλών, σέ μιά
περίοδο όπου είναι έντονη ή αφύπνιση του «εύσεβισμοΰ» σέ ατομικό επίπεδο. Ά π ό τό άλλο μέρος ή εκ
κλησιαστική γραφειοκρατία, πού εκφράζει σέ γενικές
γραμμές τήν επίσημη στάση τής πολιτείας τήν εποχή
πού μας ενδιαφέρει, βλέπει μέ δυσπιστία αυτά τά φαινό
μενα καί προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά τά αποθαρρύνει,
μέ απώτερο στόχο νά μονοπωλήσει τήν επιρροή σέ
όλες τίς κοινωνικές τάξεις 2 7 7 . Κατ' αρχήν καί μόνον ή
«εγκαθίδρυση» λατρείας σέ ενα νέο άγιο, πού δέν
υπήρξε μάλιστα κτήτωρ μοναστηριού, μέ πρωτοβου
λία του πνευματικού του τέκνου, ανταποκρίνεται σα
φώς στην πρώτη τάση. Τήν ίδια τάση άλλωστε εκφρά
ζει καί ενα τμήμα του εικονογραφικού προγράμματος,
πού έχει συγκροτηθεί μέ βασικό κριτήριο τόν διδα
κτικό του χαρακτήρα γιά τή μοναστική κοινότητα. Αυ
τό ειδικά τό τμήμα του προγράμματος τονίζει τήν
αντιστοιχία ανάμεσα στή ζωή καί τή δράση τοΰ Χρι
στού καί τών αγίων τής πρώτης εποχής καί σέ εκείνη
τοΰ οσίου πού υπήρξε μέλος τής μοναστικής κοινότη
τας. ' Η έμφαση στά Θαύματα τοΰ Χριστού εντάσσεται
στην'ίδια επιδίωξη. Ά π ό τό άλλο μέρος, στό παρεκ
κλήσιο τονίζεται ό ρόλος τοΰ Λεοντίου ως εκπροσώ
που τής ανώτατης ιεραρχίας τής εκκλησίας καί μάλι
στα μέσα σέ ένα πνεύμα οικουμενικότητας πού προκύ
πτει άπό τήν έμφαση στίς προσωπογραφίες τών επι
σκόπων τής εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων. Ή έμφα
ση γενικότερα στους εκπροσώπους τοΰ κλήρου, σέ βά
ρος τών εκπροσώπων τοΰ μοναχισμού, πού παρατηρή
σαμε στό εικονογραφικό πρόγραμμα, είναι ενδεικτική
γιά τή δεύτερη τάση όπως προσδιορίστηκε παραπάνω.
Ή έξαρση τής εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων αποτε
λούσε γιά τόν Α ρ σ έ ν ι ο καί ένα ισχυρό θετικό επιχεί
ρημα γιά τήν αγιοποίηση τοΰ Λεοντίου απέναντι
στους αδελφούς τής μονής. Ά π ό τό άλλο μέρος, ή
έμφαση αυτή προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στή Μονή τής
Πάτμου, άφοΰ τήν εμφανίζει νά διεκδικεί κατά κά
ποιον τρόπο τήν πνευματική κυριαρχία τοΰ Βυζαντίου
στους Α γ ί ο υ ς Τόπους στή συγκεκριμένη εποχή.
Ανάλογη διεκδίκηση βρίσκεται βεβαίως μέσα στό
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πνεύμα τών διεκδικήσεων τής βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας, όπως εκφράσθηκαν κυρίως μέ τήν εξωτερική πο
λιτική τοΰ Μανουήλ Α ' . Είναι φυσικό νά συνυπάρ
χουν επάλληλα επίπεδα νοημάτων σέ ένα εικονογρα
φικό πρόγραμμα πού έγινε μέ τήν πρωτοβουλία προ
σώπου μέ παιδεία καί ισχυρή προσωπικότητα, όπως
πρέπει νά ήταν ό Αρσένιος, σύμφωνα μέ τίς μαρτυ
ρίες γιά τόν βίο καί τήν πολιτεία του. Μέ τήν απόπει
ρα ερμηνείας τοΰ προγράμματος πού επιχειρήθηκε
στά πλαίσια αυτής τής μελέτης δέν έχουν εξαντληθεί
τά περιθώρια γιά τήν «ανάγνωση» του, άφοΰ άλλωστε
αντανακλά καί μιά εποχή μέ πολλά αντικρουόμενα
ιδεολογικά ρεύματα. Είναι ωστόσο αδιαμφισβήτητο
οτι τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου
τής Πάτμου μέσα άπό τήν έρευνα πού επιχειρήθηκε
γιά τήν εξακρίβωση τής λειτουργίας του πλουτίζει τήν
ιστορία τών ιδεών τής εποχής φωτίζοντας καί τήν τό
σο σημαντική πτυχή τοΰ πνευματικού βίου τών Βυζα
ντινών, αυτή πού αναφέρεται στην πνευματική συγγέ
νεια. ' Η πολυδιάστατη ερμηνεία τοΰ εικονογραφικού
προγράμματος προδίδει μιά «λόγια» αντίληψη πού έρ
χεται, ας ποΰμε, σέ ηχηρή αντίθεση μέ τό περιεχόμενο
τοΰ είκονογραφικοΰ προγράμματος τοΰ χώρου τόν
όποιο διαμόρφωσε ως ταφικό του παρεκκλήσιο λίγο
νωρίτερα ό όσιος Νεόφυτος στό άσκηταριό κοντά
στην Πάφο 2 7 8 . ' Ωστόσο, καί τά δύο προγράμματα ει
κονογραφούν κατά τόν πιό σαφή τρόπο τήν πίστη στό
άτομο, μιά νέα ευαισθησία ως προς τή διερεύνηση τής
ανθρώπινης προσωπικότητας. Τό φαινόμενο αυτό δέν
είναι άσχετο μέ τίς νέες πολιτικές καί πολιτιστικές
ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο οί όποιες
διαμορφώθηκαν μέσα άπό δύο νέες παραμέτρους, τόν
δυτικό παράγοντα πού ενισχύει τήν παρουσία του, κα
θώς καί τήν επέκταση τής ισλαμικής επιρροής.
277. Βλ. τή διεισδυτική ανάλυση του M a g d a l i n o , Holy Man, σ.
54-66.
278. Γιά τήν προσωπικότητα του οσίου Νεοφύτου καί τό εικονο
γραφικό πρόγραμμα τής Έγκλείστρας βλ. C. M a n g o καί Ε. J. W.
H a w k i n s , The Hermitage of St. Neophytos and its Wall Paintings,
DOP 20 (1966), κυρίως σ. 122-185. Γιά μιά απόπειρα νά βρεθούν οί
αναλογίες στην τέχνη τής Έγκλείστρας καί στά γραπτά τοΰ Νεοφύ
του βλ. R. C o r m a c k , Writing in Gold, London 1985, σ. 215-251.
Προέλευση φωτογραφιών καί σχεδίων
Είκ. 1: ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , είκ. 31.
Είκ. 2: Κ ό λ λ ι α ς , Πάτμος, είκ. 3.
Είκ. 4-9, 14-15, 19-21, 24-25, 27-38,44,46, 48, 51: Α ρ χ ε ί ο τοΰ ζωγρά
φου καί συντηρητή Φώτη Ζαχαρίου.
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Doula Mouriki

THE WALL-PAINTINGS OF THE CHAPEL OF THE VIRGIN
AT THE MONASTERY OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN ON PATMOS
THE ICONOGRAPHIC PROGRAM, THE ORIGINAL
DEDICATION OF THE CHAPEL AND THE PATRON

1 he patronage, program and dating of the south cha
pel of the monastery of St. John the Theologian on Patmos have been addressed in the past by several scholars.
Until this time, however, the decoration has never been
understood within the context of the Monastery and its
holy men, and thus, past analyses have misinterpreted
both the donor and the intention of his decorative pro
gram. In his monographic study on the Monastery,
Anastasios Orlandos dated the wall-paintings of the
"chapel of the Virgin" on the south side of the katholikon, mainly on stylistic grounds, to the period between
1185 and 1195, during the abbacy of Arsenios. In his
conclusions regarding the patronage of the chapel, how
ever, no special attention was given to the contents of
the iconographie program. By contrast, S. Papadopoulos, in his Guidebook of the Monastery on Patmos,
made an astute observation regarding the identity of the
donor of the wall-paintings and their date. In his opin
ion, the presence of numerous portraits of bishops of
Jerusalem should be connected with the Abbot Leontios
who subsequently became Patriarch of Jerusalem. The
hypothesis has been advanced that Leontios commis
sioned the wall-paintings during the period of his patriar
chal office while he still remained head of the Monastery
of Patmos, i.e., between 1176 and 1180. This hypothesis
has been accepted by recent scholarship. The present
study based on a re-examination of the iconographie
program in conjunction with evidence provided by ha
giographie sources, mainly the Life of St. Leontios, as
well as other testimonies, leads to the conclusion that
the original decoration of this chapel was commissioned
by the Abbot Arsenios as had been originally suggested
by Orlandos. The chapel, however, was not dedicated to
the Virgin, as has been taken for granted until now due
to a dedication of the chapel to the Virgin along with its
redecoration with a new layer of paintings, in 1745, but
was intended to honor the memory of Leontios, spiritu
al father of Arsenios, and his predecessor as abbot of the
Monastery of Patmos. Leontios was the only abbot,
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other than the founder of the Monastery St. Christodoulos, to gain sainthood. On the basis of a reinterpretation
of the decorative program, the frescoes may now safely
be dated shortly after 1185, the year of the death of St.
Leontios.
The extant decoration in the chapel includes the en
throned Virgin with Child (Figs. 3, 4, and 51) between
the Archangels Michael (Fig. 5) and Gabriel (Fig. 6) on
the east wall; the Hospitality of Abraham (Figs. 7-10,
and 44) on the tympanum above the Virgin; the Presen
tation of the Virgin in the Temple (Figs. 34 and 35) on
the south wall of the sanctuary; the Meeting of Christ
and the Samaritan Woman (Fig. 36) and a variety of
Christ's Miracles (the Healing of the Paralytic, the Heal
ing of the Man Born Blind, the Healing of the Ten
Lepers, the Healing of the Bent Woman, etc.) (Figs. 26
and 37-39) in the vaults and the upper part of the west
wall, as well as an allegorical composition depicting a
church father as "source of wisdom" on the west wall,
beneath the Miracle of the Bent Woman (Figs. 39, 40
and 41). The special character of the program is deter
mined, to a large extent, by the choice of depicted saints
in which portraits of the bishops of Jerusalem predomi
nate. In the sanctuary, there is a portrait of James, the
brother of God, the first bishop of Jerusalem, as an
officiating prelate (Fig. 13), as well as portraits of two
unidentified officiating bishops. On the north and south
walls of the chapel outside the sanctuary, at least eight
more bishops of the church of Jerusalem were repre
sented in frontal poses. Among those depicted are Elijah
of Jerusalem (Figs. 12 and 15), Makarios of Jerusalem
(Figs. 11 and 42), Sallustios (Figs. 11 and 14), and prob
ably Juvenal. With a few exceptions, the remaining
hagiographie portraits are mostly those of bishops,
presbyters, or deacons. Surprisingly, there are few por
traits of monks, martyrs who were not members of the
clergy, and no military saints. In addition, there are no
prophets or patriarchs of the Old Testament. The saints
depicted in the chapel, all of them confessors of the

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

faith, who cover a wide geographical area, include the
Protomartyr Stephen (Fig. 13), Loukianos, Sabinos(?),
Theodoulos (Fig. 18), Gourias, Samonas and Abibos
(Fig. 21), Niphon (Figs. 19 and 22) and Mokios (Figs. 20
and 23), Markianos(?) (Fig. 19) and Martyrios(?) (Figs.
20 and 24), Ismael, Manuel, and Sabel (Figs. 25-27), the
Seven Sleepers of Ephesos (Figs. 26, 28-30 and 46),
Hermylos and Stratonikos (Fig. 31) Xenophon and his
sons Arkadios and Ioannis (Figs. 32 and 48), Nathanael,
Ioannikios of Olympos in Bithynia, Gordios, Epimachos and Arethas (Fig. 33).
Several factors reinforce the supposition that this chapel
was not originally dedicated to the Virgin. Most obvious
is the complete absence of saints or hymnographers
connected in Byzantine theology with the Virgin and the
fundamental role played by her in the Incarnation of
Christ. In addition, there are no figures such as St. John
the Baptist that might stress the intercessory content of
the program —a concept essential for the program of a
chapel dedicated to the Virgin. On the contrary, the
choice of the saints depicted in the chapel may be ex
plained through their biographies which share a crucial
element with the biography of St. Leontios: the persist
ent struggle for Orthodoxy. Furthermore, the selection
of scenes from the public life of Christ, decorating the
vaulted roof and tympanum of the west wall, is not tied
to the Virgin, but rather, in their depiction of specific
Miracles of Christ, may be tied directly to miracles
wrought by St. Leontios. In fact, the only scene from the
life of the Virgin, her Presentation in the Temple (Figs.
34 and 35), may also be regarded as a striking parallel
for the wonderous life of St. Leontios, which acquired
flesh and blood from the moment he abandoned worldly
cares and devoted himself to God —that is, from the
moment he chose the path of the priesthood.
The hypothesis that the chapel was dedicated to St.
Leontios provides alternate interpretations for several
scenes included in the program. The Hospitality of Ab
raham (Fig. 10) was included in the program not only
because of its symbolism relating to the Eucharist, but
because it also symbolized the Holy Trinity. According
to written sources, Leontios, as Patriarch of Jerusalem
in exile in Constantinople, took part in the theological
debate concerning an aspect of the Holy Trinity that
found expression in the statement "My Father is greater
than I " (John, 14:28). Codex 187 of Patmos, which
contains the Life of Leontios, also incorporates a text
written by him with the title "Chapters Concerning the
Holy Trinity", which consists almost exclusively of a
commentary on the above passage from the Gospel
of John. A puzzling wall-painting, the allegorical

composition showing a church father as "source of
wisdom" (Figs. 39-41) may now be understood in light
of the dedication of the chapel to St. Leontios. The figure
of the church father is largely destroyed. He was sitting
before a desk with a lectern and reading a book. From
the top of the lectern stem three springs of water, forming
streams at which various ecclesiastical and lay figures
are quenching their thirst. An aged monk (Fig. 41) is
distinguished from the others by his depiction in close
proximity to the church father. Orlandos was of the
opinion that the scene represented St. John Chrysostom
as "source of wisdom", a rare subject usually found from
the second half of the 14th century onwards in icons and
wall-paintings. According to the new interpretation of
the iconographie program, the church father is Leontios,
who seems from his Life to have been a skilled orator,
and who is referred to as Chrysostom at another point of
this text. Moreover, the earliest icon of Leontios in the
Monastery of Patmos (Fig. 53) depicts him with the
distinctive features of St. John Chrysostom.
The Life of St. Leontios provides a number of important
arguments that the south chapel of the monastery was
originally dedicated to this saint. Composed by the monk
Theodosios Goudelis shortly after 1203, a few years
following the saint's death, the Life was commissioned
by Arsenios, who provided personal testimony concern
ing the life of his spiritual father. The text is preserved in
two contemporary manuscripts of the Patmos Library,
Codex 187 on parchment, and an unpublished scroll on
paper, datable to the beginning of the 13th century.
According to the Life, Leontios was born in Strumica,
Macedonia, but went to Constantinople while still a
young man. He there became a monk and lived like a
Holy Fool. He became the spiritual son of the exiled
bishop of Tiberias and accompanied him when he re
turned to Palestine. They were obliged by unfavorable
winds to disembark at Patmos, where they visited the
Monastery of St. John the Theologian, before continuing
their journey as far as Cyprus. On Cyprus, the bishop of
Tiberias urged Leontios to return to Patmos. Leontios
acquiesced to his advice and subsequently passed through
the monastic ranks until he became oikonomos, and
finally in 1158, abbot of the Monastery. Leontios per
formed miracles while still a young man, and did so with
increasing frequency later. He travelled on Monastery
business, mainly to Crete and Constantinople. In Crete,
he became acquainted with a young man named Anto
nios, later Arsenios, who became his pupil and followed
him to Patmos. On one of his visits to Constantinople
he made the acquaintance of the drougarios Andronikos Kamateros, who introduced him to Manuel I Komnenos. The emperor offered to Leontios the vacant Met265
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ropolitan See of Russia and then that of Archbishop of
Cyprus, but the latter declined both offers. In the end,
he was elevated to the Patriarchal See of Jerusalem by
the emperor.
Leontios was the only Orthodox patriarch to visit Je
rusalem in order to assume his office during the period
of the Latin occupation. On his way to Jerusalem he
performed miracles on Cyprus, at Acre and, later,
Nazareth. In Jerusalem he visited the Holy Sepulchre as
an ordinary pilgrim, since the Latins frowned upon his
presence there. He was finally discovered on account of
his miracles and their fame amongst the faithful, and was
nearly murdered by the Latins. He therefore left the Holy
Land and, on the exhortation of Manuel I, returned to
Constantinople. In the capital, the exiled patriarch
vigorously opposed the illegal union that Andronikos I
ultimately succeeded in bringing about between his
daughter Eirene and Alexios II. He also took part in the
theological debate on the aspect of the doctrine of the
Holy Trinity mentioned above. Leontios died at an old
age in Constantinople, on May 14,1185. He was interred
in the church of St. Michael the Archangel at Steirou,
where his relics continued to perform miracles.
Leontios was appointed patriarch of Jerusalem in 1176,
and from then until his death in 1185, never returned to
Patmos. However he was kept informed of the Monas
tery's affairs by his spiritual son Arsenios, whom he had
appointed oikonomos of the Monastery. Leontios re
mained head of the monastery, at least in name, until
1183, when he proclaimed Arsenios abbot. If the dona
tion of funds for the chapel on Patmos was the patron
age of Leontios, it must be assigned to the period be
tween 1176 and 1183, and preferably after the date of
Leontios' return to Constantinople at the end of 1178 or
1179. During this period Leontios could easily have
made use of the economic resources of the Monastery.
The construction of a chapel on Patmos would only
make sense if the Saint wished to be buried on the is
land, but this is not substantiated either by the Life or by
historical realities. Moreover, Leontios was by temper
ament always inclined towards spiritual and theoretical
matters rather than action. The Life fully confirms the
evidence presented by the iconographie program of the
chapel which precludes the possibility that Leontios
himself was the patron. By contrast, all the evidence
reinforces the view that the cult of Leontios in the Mon
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astery on Patmos was established by his successor as
abbot, and spiritual son, Arsenios, who remained abbot
until shortly before 1206. Arsenios was one of the most
active abbots of the Monastery of Patmos in the Byzan
tine period. All the evidence suggests that he was the
promoter of the major building program at the Monas
tery which has been assigned by scholars to the 12th
century. This program included, amongst other items,
the addition of the exonarthex to the katholikon, the
reconstruction of the chapel of the monastery's founder
St. Christodoulos, on the southwest side of the katho
likon, the erection of the Leontios chapel on the south
side, and the remodelling of the refectory. Arsenios also
coordinated the composition of the Encomium of St.
Christodoulos by the learned monk, Theodosios Goudelis, and the Life of St. Leontios by the same author.
Arsenios was himself a calligrapher and manuscript
copyist, and also coordinated the drawing up of a Cata
logue of the books, sacred vessels, and precious icons
owned by the Monastery in 1200. The fact that the wallpaintings in the Leontios chapel, in the earliest layer of
the refectory, and also frescoes in the Monastery's metochia on neighboring islands, can all be dated to the
period when Arsenios was abbot, supports our view that
it was Arsenios who provided the inspiration and locat
ed the financing for the south chapel. His desire to
create a memorial chapel to a man who was both his
spiritual father and an outstanding personality was in
keeping with the spiritual climate of the period.
The cult of St. Leontios in the Monastery of Patmos was
never very strong apart from the period of Arsenios and
perhaps also in the 19th century. A small painted icon
with a portrait of the saint which can be dated to the end
of the 14th century is preserved in the Monastery (Fig.
53). In addition, there is a frontal depiction of Leontios
next to the Dormition of St. Christodoulos on the
painted icon cover of the gilded silver revetment of the
chest that contains Christodoulos' relics (Figs. 55 and
56). The fortunes of the cult of St. Leontios on Patmos
followed the trajectory which one would expect in the
case of a 12th-century saint who was not the founder of a
monastery, and who was not buried in the Monastery
that was the center of his cult. The case of Leontios
affords ample evidence for the study of spiritual kinship,
an important aspect of the spiritual history of
Byzantium.

