
ΤΑ Τ�Ι��ΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΡΕΚΚΛHΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ TΩN ΚΑΥΣ�ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Μ�ρ�ς Α� (17�ς-18�ς α�.)

Τ� περισσ!τερα #π$ τ� %ργα τ�'νης π�, /υλ3σσ�νται σ4µερα στ5ν
6γι�ρειτικ5 Σκ4τη :Αγ;ας Τρι3δ�ς τ=ν Καυσ�καλυ>;ων1 κα@ τ5ν εAρBτερη
περι�'4 της, πρ��ρ'�νται #π$ τ$ν 18� κυρ;ως α�Dνα, Eπως FG3λλ�υ συµ-
>α;νει κα@ στ$ σBν�λ� τIς #θωνικIς 'ερσ�ν4σ�υ. Τ5ν Fπ�'5 Kλλωστε αAτ5
Lστ�ρ4θηκαν µM τ�ι'�γρα/;ες τ!σ� O Κυριακ$ς να$ς (δεBτερ� µισ$ 18�υ α�.)
Eσ� κα@ τ� παρεκκλ4σια τ=ν Καλυ>=ν τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ (1759)
κα@ τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ (1777).

:Η Vωγρα/ικ5 αAτ5 δραστηρι!τητα θ� πρ�πει ν� συνδεθεW µM τ5 γενι-
κ!τερη πνευµατικ5 Kνθηση, κατ� τ$ δεBτερ� κυρ;ως µισ$ τ�S 18�υ α�. στ$
XΑγι�ν YOρ�ς, [ Oπ�;α #νι'νεBεται κυρ;ως κατ� τ5ν περ;�δ� τIς /ιλ�κα-
λικIς #ναγ�ννησης π�, FκδηλDθηκε µM #/�ρµ5 τ$ νε�ησυ'αστικ$ κ;νηµα
τ=ν Κ�λλυ>3δων (#ρ'5 τ$ 1754)2.

Παρ3λληλα Eµως δυτικ;V�υσες καλλιτε'νικMς Fπιρρ�Mς #κ!µη κα@ στ5ν
Fκκλησιαστικ5 τ�'νη Kρ'ισαν ν� #νησυ'�Sν τ5ν UΕκκλησ;α κα@ �δια;τερα τ$
πλ��ν µα'!µεν� τµIµα της, τ�,ς µ�να'�Bς. :� συντηρητικ$ς 'αρακτ4ρας
τIς µετα>υVαντινIς τ�'νης συνυ/α;νεται µM τ5 διδασκαλ;α τ=ν Lερ�πρεπ=ν
Κ�λλυ>3δων, [ Oπ�;α /α;νεται τελικ� ν� FπικρατεW. Θ� πρ�πει Fπ;σης ν�
^π�γραµµ;σ�υµε Eτι τ5ν Fπ�'5 π�, Lστ�ρ4θηκαν �L περισσ!τερ�ι να�@ τ=ν
Καυσ�καλυ>;ων _ταν σM πλ4ρη FG�λιGη [ διαµ3'η γBρω #π$ τ� Vητ4µατα
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1. :Η σκ4τη, aς bργανωµ�ν�ς µ�ναστικ$ς ��κισµ!ς, LδρBθηκε στ@ς #ρ'Mς τ�S 18�υ α�.
#π$ τ$ν Eσι� UΑκ3κι� τ$ν Καυσ�καλυ>;τη (1630-1730). UΕπ;σηµη 'ρ�ν�λ�γ;α συστ3σεως
τIς Σκ4της µπ�ρεW ν� θεωρηθεW τ$ 1746, %τ�ς Eπ�υ [ κυρ;αρ'η µ�ν5 Μεγ;στης ΛαBρας
FG�δωσε Fπ;σηµ� %γγρα/� πρ$ς τ5 σκ4τη, π�, θεωρεWται aς τ$ συστατ4ρι� %γγρα/� αA-
τIς.

2. Γι� τ$ Lστ�ρικ!, ��κ�ν�µικ$ κα@ πνευµατικ$ περι>3λλ�ν, στ$ Oπ�W� καλλιεργ4θη-
κε [ τ�'νη στ$ XΑγι�ν YOρ�ς κα@ κατ’ Fπ�κταση στ� Καυσ�καλB>ια κα@ τ5ν εAρBτερη πε-
ρι�'4 τ�υς, κατ� τ$ν 18� α�., >λ. µ�ν. Πατ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της, «Μετα>υVαντιν5 τ�'νη
στ5 Σκ4τη Καυσ�καλυ>;ων. YΑγνωστες /�ρητMς ε�κ!νες ∆ι�νυσ;�υ τ�S Fκ Φ�υρνf», Πρα-
κτικ� τ�	 Β� ∆ιεθν�	ς Συµπ�σ��υ «�Αγι�ν �Oρ�ς. Πνευµατικ�τητα κα� �Oρθ�δ���α – Τ"-
#νη», $Εταιρε�α Μακεδ�νικ'ν Σπ�υδ'ν, Θεσσαλ�ν�κη 11-13 Ν�εµ+ρ��υ 2005, Θεσσαλ�-
ν;κη 2006, σσ. 331-377. Στ5 µελ�τη αAτ5 διατυπDν�νται παρ3λληλα κα@ �L σκ�ψεις µας γB-
ρω #π$ τ5ν τ�'νη τ�S Vωγρ3/�υ O Oπ�W�ς Lστ!ρησε τ$ν κυρ;ως Κυριακ$ να$ κα@ τ$ πα-
ρεκκλ4σι τIς ΚαλB>ης τ�S :Αγ;�υ UΑκακ;�υ στ� Καυσ�καλB>ια, Fν= παρ3λληλα πρ�σ-
δι�ρ;V�νται �L στενMς σ'�σεις π�, %'ει τ$ %ργ� τ�υ µM FκεWν� τ�S Lερ�µ�ν3'�υ ∆ι�νυσ;�υ
τ�S Fκ Φ�υρνf.
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τ=ν µνηµ�σBνων κα@ τIς συνε'�Sς µεταλ4ψεως, στ� Oπ�Wα, hς µ5 λησµ�-
ν�Sµε, πνευµατικ$ς #ρ'ηγ$ς #π$ τ5ν πλευρ� τ=ν Κ�λλυ>3δων –κατ� τ5ν
πρDτη /3ση τ�υς– _ταν O Lερ�δι3κ�ν�ς Νε!/υτ�ς Καυσ�καλυ>;της O Πε-
λ�π�νν4σι�ς O FG UΙ�υδα;ων († περ. 1784), πρ=τ�ς σ'�λ3ρ'ης τIς UΑθωνι3-
δ�ς Σ'�λIς3.

Στ5 συν�'εια θ� κ3ν�υµε µ;α περιδι3>αση στ� τ�ι'�γρα/ηµ�να πα-
ρεκκλ4σια τ=ν Καυσ�καλυ>;ων4, περι�ριV!µεν�ι στ� πλα;σια τIς παρ�Bσας
µελ�της σ’ FκεWνα τIς περι!δ�υ 17�υ-19�υ α�. Τ� παρεκκλ4σια αAτ3, Eπως
συµ>α;νει Kλλωστε σ’ Eλη τ5 Σκ4τη, εiναι #ναπ!σπαστ� τµIµα τ=ν Κα-
λυ>=ν κα@ συν4θως τ� κτ;σµατ3 τ�υς #π�τελ�Sν Fπ�κταση πρ$ς #νατ�λ�ς
τ�S κεντρικ�S κτιρ;�υ τIς ΚαλB>ης.

Στ5 µελ�τη αAτ5 γ;νεται µ;α συν�πτικ5 περιγρα/5 τ�S ε�κ�ν�γρα/ικ�S
πρ�γρ3µµατ�ς τ=ν παρεκκλησ;ων, Fν= συγ'ρ!νως Fπισυν3πτ�νται �L
^π3ρ'�υσες Lστ�ρικMς ε�δ4σεις γι� τ�,ς κτ;τ�ρες καθjς κα@ τ�,ς Vωγρ3-
/�υς π�, τ� Lστ!ρησαν. :� ^π�γρ3/ων τ5ν παρ�Bσα µελ�τη θ� εiναι εAτυ-
'4ς, F�ν τ$ #π�τ�λεσµα τIς π�λυετ�Sς αAτIς %ρευν3ς τ�υ σταθεW κ;νητρ�
kστε τ� #Gι!λ�γα αAτ� µετα>υVαντιν� µνηµεWα ν� τB'�υν µελ�της #π$ ε�δι-
κ!τερ�υς Fπιστ4µ�νες.

Τ/ παρεκκλ4σι τ7ς $Υπαπαντ7ς τ�	 Κελ��υ τ�	 $Αγ��υ Νε�λ�υ

Στ� #νατ�λικ� τ=ν Καυσ�καλυ>;ων, στ5ν περι�'5 τ�S Κελ;�υ τIς Κ�ι-
µ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ, γνωστ!τερ�υ aς τ�S «:Αγ;�υ Νε;λ�υ», κα@ σM µικρ5
#π!σταση #π$ τ$ >ασικ$ κτ;ρι� τ�S Κελ;�υ, >ρ;σκεται τ$ Fντ$ς µεταγεν�-
στερ�υ κτιρ;�υ ναlδρι� τIς :ΥπαπαντIς τ�S �ριστ�S.

Στ$ Fσωτερικ$ τ�S στεν!'ωρ�υ αAτ�S παρεκκλησ;�υ σDV�νται σπα-
ρ3γµατα τ�ι'�γρα/ι=ν, π�, κατ� τ5ν παρ3δ�ση #π�δ;δ�νται στ$ν κτ;τ�ρα
τ�S ναϋδρ;�υ, Eσι� ΝεWλ� τ$ν Μυρ�>λBτη (†1651)5, O Oπ�W�ς #σκ4θηκε σM
παρακε;µεν� σπ4λαι�. ΣBµ/ωνα µM τ$ν Β;� τ�υ, O X�σι�ς κατεW'ε τ5 Vωγρα-
/ικ5 τ�'νη, τ5ν Oπ�;α FGασκ�Sσε κα@ πρ@ν %λθει στ$ν YΑθω. YΑλλωστε στ$
Lερ$ ΒIµα τ�S παρεκκλησ;�υ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ, στ$ nδι� Κελ;,
/υλ3σσεται ε�κ!να τIς Θε�τ!κ�υ :�δηγ4τριας, π�, #π�δ;δεται κι αAτ5
στ$ν Eσι� ΝεWλ� (ε�κ. 1). ΜεταG, τ=ν σπαραγµ3των τ=ν τ�ι'�γρα/ι=ν δια-
κρ;νεται σα/�στερα [ Γ�ννηση τ�S �ριστ�S (ε�κ. 2).

Στ5 θ�ση τ�S σηµεριν�S παρεκκλησ;�υ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ
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3. Περ@ τ�S Νε�/Bτ�υ >λ. Fνδεικτικ3: µ�ν. Πατ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της, «Λ!γι�ι τIς
Σκ4της τ=ν Καυσ�καλυ>;ων κατ� τ$ν 18� αL.», Θε�δρ�µ�α 8 (2000) 73-78.

4. Γι� τ$ν Vωγρα/ικ$ δι3κ�σµ� τ�S Κυριακ�S να�S τIς Σκ4της, rτ�ιµ3V�υµε αAτ�-
τελ5 µελ�τη.

5. Βλ. Fνδεικτικ3: µ�ν. Πατ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της, «X�σι�ς ΝεWλ�ς O Μυρ�>λBτης»,
�Αθων�της 47 (2004) 8-9.



π�, κτ;στηκε τ$ 19086, ^πIρ'ε παλαι!τερ�ς να$ς π�, καταστρ3/ηκε #π$
τ$ν σεισµ$ τ�S 1905, κα@ _ταν κατ3γρα/�ς. ΣBµ/ωνα µM #π�τει'ισµ�νη
µαρµ3ρινη Fπιγρα/47, O να$ς #νηγ�ρθη #π$ τ$ν Lερ�µ!να'� Πελ3γι�8 τ$
1745. :Η Fπιγρα/5 Eµως δMν #να/�ρει κ3τι σ'ετικ� µM τ5ν 6γι�γρ3/ηση.
ΣBµ/ωνα π3ντως µM τ$ν Fπ;σκ�π� Π�ρ/Bρι� �Aσπ�νσκι, O να$ς Lστ�ρ4θη-
κε τ$ 17529. sΑς δ�Sµε π=ς περιγρ3/ει τ$ν να$ O ρ=σ�ς περιηγητ5ς κα@
Lστ�ρικ!ς:

Π"ρασα µ�α ν;κτα στ< σκ4τη [τ=ν Καυσ�καλυ>;ων] κα� τ/ πρω= �εκ�-
νησα γι� τ< Λα;ρα. Σ? µισ< @ρα AθBσαµε στ/ κελλ� τ�	 Cσυ#αστ7 Νε�λ�υ.
DE FδελA�� µ? π7γαν στ<ν Gκκλησ�α τ�υς, C Hπ��α κτ�στηκε πρ�ν τ/ 1744
(Lταν τ<ν εMδε H ΜπBρσκυ) κα� καθαγιBστηκε στ< µν4µη τ7ς Κ�ιµ4σεως τ7ς
Θε�τ�κ�υ. $Η µικρ< Gκκλησ�α εMναι QωγραAισµ"νη τ/ 1752. Στ/ν τ�R#� εM#ε
QωγραAιστεR H Sγι�ς ΝεRλ�ς, κρατTντας Uνα #αρτ� π�V λ"ει: «FδελA��, τ�
Lπλα τ�	 µ�να#�	 εXσ�ν C µελ"τη, C πρ�σευ#4, C διBκρισις, C ταπειν�Aρ�σ;-
νη κα� C κατ� Θε/ν Yπακ�4....»10.
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6. ΣBµ/ωνα µM τ5ν #δηµ�σ;ευτη Fπιγρα/5 σM ^π�ρθυρη κ!γ'η: DΥΤDΣ D ΘΕΙDΣ
ΚΑΙ ΙΕΡDΤΑΤDΣ ΝΑDΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ∆Ι Ε\D∆ΩΝ ΜΕΘD∆ΙDΥ ΤDΥ ΙΕΡD-
ΜDΝΑ^DΥ ΚΑΙ ΤDΙΣ ΣΥΝD∆ΙΑΣ ^ΑΡΙΤΩΝ ΝΙΛDΥ ΑΝΤΩΝΙDΥ ΤΩΝ ΜΙΤΥ-
ΛΙΝΑΙΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1908 ΕΙΣ ΜΝΗΜDΣΥΝDΝ ΓDΝΕΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓ-
ΓΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.

7. :Η Fπιγρα/5 αAτ5 σηµειDνει: $Υπ/ Πελαγ��υ θ;τ�υ 
′
αψµε′.

8. :� Lερ�µ!να'�ς Πελ3γι�ς († 1788) καταγ!ταν #π$ τ� YΑγρα/α, #π$ τ$ 'ωρι$
UΑσπρ!πυργ�ς, τ!π� καταγωγIς κα@ τ�S :Oσι�µ3ρτυρ�ς Ρωµαν�S τ�S Καυσ�καλυ>;τ�υ
(† 5 UΙαν�υαρ;�υ 1694). :Υπ�τακτικ$ς τ�S παπα-UIωνf τ�S Καυσ�καλυ>;τ�υ († 1765), %γι-
νε #ργ!τερα [γ�Bµεν�ς τIς Μ�νIς Πρ�υσ�S, τ5ν Oπ�;α κα@ #νακα;νισε, κτ;V�ντας τ$
1754 τ$ ν�� Καθ�λικ$ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ, τ$ Oπ�W� κα@ /ρ!ντισε ν� Lστ�ρηθεW
τ$ 1785, #π$ τ�,ς µαθητMς τ�S Lερ�µ�ν3'�υ ∆ι�νυσ;�υ τ�S Fκ Φ�υρνf ΓεDργι� Γεωργ;�υ
κα@ ΓεDργι� UΑναγνDστ�υ.

9. Π�ρ/Bρι�ς �Aσπ�νσκι, $Η ^ριστιανικ< �Ανατ�λ4. �Αθως, :Αγ;α Πετρ�Bπ�λις
1892, σ. 414. :� nδι�ς µfς πληρ�/�ρεW Fπιπλ��ν: Τ/ν dδι� #ρ�ν�, τ/ 1752, στ< σκ4τη τ7ς
$Αγ�ας �Αννας Eστ�ρ4θηκε τ/ Κυριακ/ Fπ/ τ/ν Κωνσταντ�ν� Fπ/ τ<ν Κ�QBνη [σ.σ. #π$
λ3θ�ς O �Aσπ�νσκυ %γραψε Κ�V3νη, #ντ@ γι� Κ�ρυτσ3] κα� στ<ν Κερασι� Eστ�ρ4θηκε C
Gκκλησ�α τ7ς Κ�ιµ4σεως, στ/ µεγBλ� κελ� τ�	 $Αγ��υ Νε�λ�υ. Γι� τ$ν να$ κα@ τ5ν ε�κ�-
ν�γρ3/ησ4 τ�υ #να/�ρει κα@ O Γερ3σιµ�ς Σµυρν3κης (τ$ πιθαν!τερ� >ασισµ�ν�ς στ5ν
περιγρα/5 τ�S Π. �Aσπ�νσκι): $Η Gκκλησ�α Gκτ�στη τ/ 1744 σεµνυν�µ"νη Gπ� τe7 µν4µeη
τ7ς «Κ�ιµ4σεως τ7ς Θε�τ�κ�υ» κα� Eστ�ρηθεRσα τ/ 1752. �Εν τινι τ��#fω αgτ7ς εMναι Eστ�-
ρηµ"ν�ς H Sγι�ς ΝεRλ�ς µετ� hλ�γµατ�ς #Bρτ�υ Gν #ερσ�ν, GA’ �i γ"γραπται: «�ΑδελA��,
τ� Lπλα τ�	 µ�να#�	 εXσ�ν C µελ"τη, C πρ�σευ#4, C διBκρισις, C ταπειν�Aρ�σ;νη κα� C
κατ� Θε/ν Yπακ�4» [Γερ. Σµυρν3κης, Τ/ �Αγι�ν �Oρ�ς, UΑθIναι 1903 (#νατBπωση, Κα-
ρυMς 1988), σ. 403].

10. Pervoe putesestvie v afonskie monastyri i skity archimadrita, nyne episkopa, Por-
firija Uspenskago v 1845 godu, cast’ Ija, otdelenie pervoe, Kiev 1877, σ. 293 (:Η πρωτ�δη-
µ�σιευ!µενη µετ3/ραση τ�S κειµ�ν�υ #π$ τ� ρωσικ� %γινε #π$ τ$ν ρ=σ� rλλην�µαθ5
συνεργ3τη µας δι3κ�ν� UΙγκ$ρ Μαγκν;τσκι). Στ$ κε;µεν� µM τ5 λ�Gη σκ4τη θ� πρ�πει ν�
Fνν�4σ�υµε τ5 Σκ4τη τ=ν Καυσ�καλυ>;ων, Fν= O [συ'αστ5ς ΝεWλ�ς πρ�πει ν� ταυτι-
στεW µM τ$ν Eσι� ΝεWλ� τ$ν Μυρ�>λBτη π�, #σκ4θηκε στ$ κ�ντιν$ µM τ$ Κελ@ τIς Κ�ι-



Στ$ν σηµεριν$ να$ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ >ρ;σκ�νται τρεWς /�-
ρητMς ε�κ!νες, %ργα τ=ν Oπ�;ων πρ�τε;ναµε τ5ν #π!δ�ση στ$ν εAρBτερ� κB-
κλ� τ�S Lερ�µ�ν3'�υ Παρθεν;�υ τ�S Fκ Φ�υρνf τ=ν UΑγρ3/ων11 κα@ τ=ν
µαθητ=ν τ�υ. �L ε�κ!νες αAτMς πρ��ρ'�νται #π$ τ$ τ�µπλ� τ�S κατεδα/ι-
σµ�ν�υ να�S π�, Fπανατ�π�θετ4θηκε στ$ ν�� παρεκκλ4σι.

Εiναι π�λ, πιθαν$ν O Vωγρ3/�ς τ=ν παραπ3νω /�ρητ=ν ε�κ!νων ν�
Lστ!ρησε κα@ τ�,ς τ�;'�υς τ�S κατεδα/ισθ�ντ�ς να�S, Eπως %'ει συµ>εW κα@
µM τ@ς Kλλες περιπτDσεις %ργων τ=ν Oπ�;ων πρ�τε;ναµε τ5ν #π!δ�ση στ$ν
παραπ3νω Vωγρ3/� κα@ τ$ Fργαστ4ρι! τ�υ, Eπως O κυρ;ως να$ς τ�S Κυ-
ριακ�S τ=ν Καυσ�καλυ>;ων, τ$ παρεκκλ4σι τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ
τIς ΚαλB>ης τ�S :Αγ;�υ UΑκακ;�υ στ5ν nδια σκ4τη, τ$ παρεκκλ4σι τ�S :Αγ;-
�υ Στε/3ν�υ τ�S OµDνυµ�υ Κελι�S – FGαρτ4µατ�ς τIς µ�νIς :Αγ;�υ Παντε-
λε4µ�ν�ς στ5ν περι�'5 τ=ν Καρυ=ν κα@ τ$ πιθαν!τερ� τ�S παρεκκλησ;�υ
τ�S Τιµ;�υ Πρ�δρ!µ�υ (γνωστ$ κα@ aς «Πρ�δρ�µ3κι») στ$ν περ;>�λ� τIς
δεBτερης ('ρ�ν�λ�γικ�) UΑθωνι3δ�ς Σ'�λIς, στ@ς Καρυ�ς.

ΣBµ/ωνα µM διηγ4σεις τ�S γ�ρ�ντ�ς Μεθ�δ;�υ π�, µ!νασε στ$ κελ@ αAτ$
(%γινε µ�να'$ς τ$ 1927), τ� σπαρ3γµατα τ=ν τ�ι'�γρα/ι=ν µαV@ µM τ�,ς σ�-
>3δες #π$ τ$ν κατεδα/ισθ�ντα να!, �L παλαι!τερ�ι Πατ�ρες συγκ�ντρωσαν
κα@ %θαψαν σM τ!π� κ�ντ� στ$ κ�ιµητ4ρι τ�S Κελ;�υ. Στ$ σηµεριν$ Κελ;, �L
FκεW πατ�ρες /υλ3σσ�υν µικρ$ σπ3ραγµα τ�ι'�γρα/;ας (τµIµα πρ�σDπ�υ),
#π$ τ� πρ�ανα/ερθ�ντα σπαρ3γµατα. �ρει3Vεται περισσ!τερη µελ�τη γι� ν�
διαπιστωθεW [ συγγ�νεια τIς τ�'νης τ=ν σπαραγµ3των αAτ=ν µU Fκε;νη τ�S
Fργαστηρ;�υ τ�S Lερ�µ�ν3'�υ Παρθεν;�υ τ�S FG UΑγρ3/ων.

Τ/ παρεκκλ4σι $Αγ��υ �ΙωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ κα� H QωγρBA�ς τ�υ
µ�να#/ς Μητρ�ABνης H ^R�ς

:Η καλB>η τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ (ε�κ. 3) εiναι µ;α #π$ τ@ς
Lστ�ρικ!τερες στ5 σκ4τη Καυσ�καλυ>;ων. Τ5ν καλB>η π�, πρ@ν κατεW'ε O
Lερ�µ!να'�ς Παρθ�νι�ς :Αγι�αρτεµ;της O πνευµατικ$ς12 #νεκα;νισε O Fπ;-
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µ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ σπ4λαι� w µM κ3π�ι�ν [συ'αστ5 µ�να'$ π�, %/ερε τ$ xν�µα τ�S
:�σ;�υ.

11. Περ@ τ�S Lερ�µ�ν3'�υ Παρθεν;�υ >λ. µ�ν. Πατ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της, «:Ιερ�µ!-
να'�ς Παρθ�νι�ς O Fκ Φ�υρνf τ=ν UΑγρ3/ων, O Πνευµατικ$ς κα@ Vωγρ3/�ς, O Σκ�Sρτ�ς.
Μ;α σηµα;ν�υσα πνευµατικ5 κα@ καλλιτε'νικ5 µ�ρ/5 τ�S :Αγ;�υ YOρ�υς», Γρηγ�ρι�ς H
Παλαµjς 809 (2006) 563-624 (στ$ rGIς: «:Iερ�µ!να'�ς Παρθ�νι�ς O FG UAγρ3/ων»). �L
#να/�ρMς στ@ς ε�κ!νες τ�S Κελ;�υ τ�S :Αγ;�υ Νε;λ�υ στ@ς σσ. 600-601.

12. Στ$ #ρ'εW� τIς Μεγ;στης ΛαBρας σDVεται τ$ Oµ!λ�γ� π�, '�ρηγ4θηκε στ$ν
Παlσι� τ$ 1776. Παραθ�τ�υµε τ$ παρακ3τω #π!σπασµα: ...τ<ν Καλ;+ην τ�	 Θε�λ�γ�υ
Hπ�	 εM#εν H παν�σιTτατ�ς Sγι�ς πνευµατικ/ς παπα κVρ παρθ"νι�ς H kγι�αρτεµ�της, τ<ν
δεδTκαµεν µετ’ εgλ�γ�ας #Bριν τf' παν�σι�τBτfω παπα κVρ Παϊσ�fω, m#ει δ? κα� συν�δε�-
αν τ/ν Gν µ�να#�Rς γερ�+ενιαµ�ν, κα� τ/ν παν�σιTτατ�ν παπα κVρ Θε�δ�σι�ν... Π3ντως



σης Lερ�µ!να'�ς κα@ πνευµατικ$ς Παlσι�ς Καυσ�καλυ>;της #π$ τ5ν :Αγι3-
σ� τIς Λ�σ>�υ13 τ$ 1766. :� Παlσι�ς, 'αρισµατικ5 /υσι�γνωµ;α µM π�λλMς
κα@ σηµαντικMς γνωριµ;ες στ5ν Κωνσταντιν�Bπ�λη, εi'ε bργανDσει κ�ιν�-
>ιακ� τ5 δεκαµελ5 συν�δε;α τ�υ, hν κα@ V�Sσε σM σκ4τη. �ωρ@ς ν� Fγκατα-
λε;ψει τελε;ως τ� Καυσ�καλB>ια, >ρ�θηκε στ5 Σκ!πελ�, Eπ�υ τ$ 1770 [
��κ�γ�νεια ΕAαγγελιν=ν τ�S δDρησε –τ$ πιθαν!τερ� µM παρ!τρυνση τ�S
γνωστ�S στ$ν Παlσι�, λ�γ;�υ µ�να'�S Καισ3ρι�υ ∆απ!ντε (1713/4-1784)14–
τ5ν Fρειπωµ�νη τ!τε σταυρ�πηγιακ5 µ�ν5 Μεταµ�ρ/Dσεως τ�S ΣωτIρ�ς15,
Eπ�υ κα@ Fγκατ�στησε γυναικε;α #δελ/!τητα, τ5ν Oπ�;α κα@ bργ3νωσε κ�ι-
ν�>ιακ�16 ^π$ τ5ν [γ�υµ�νη Μελ3νη µ�να'5 Μεσ�λ�γγ;τισσα17. Τ$ 1784
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O Lερ�µ!να'�ς Παlσι�ς >ρισκ!ταν {δη στ5ν ΚαλB>η π�λ, πρ@ν τ$ 1776, #/�S σBµ/ωνα
µM τ5ν κτιτ�ρικ5 Fπιγρα/5 στ5ν Oπ�;α θ� #να/ερθ�Sµε «#νεκα;νισε» τ$ν να$ τ�S :Αγ;�υ
UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ στ� 1766.

13. Τ$ FπDνυµ! τ�υ _ταν Παλαι�λ!γ�ς. ΣM %ντυπ� τIς Βι>λι�θ4κης τIς µ�νIς |ε-
ν�/=ντ�ς ([ Λ�γικ< τ�S ΕAγεν;�υ Β�υλγ3ρεως), ^π3ρ'ει [ µισ�σ>ησµ�νη FνθBµηση: Πα-
λαι�λ�γ�υ Gκ τ7ς $Αγ�ας Σιnν (>λ. UI. Φ�υντ�Bλης, «Τ$ π3ντιµ�ν λε;ψαν�ν τ�S Θε�δD-
ρ�υ...», $D Νε�µBρτυς Θε�δωρ�ς H ΒυQBντι�ς π�λι�	#�ς Μυτιλ4νης. Πρακτικ� Gπιστη-
µ�νικ�	 Συνεδρ��υ. 17-19 Φε+ρ�υαρ��υ 1998, Μυτιλ4νη 2000, σ. 244) κα@ µM τ$ nδι� '�ρι,
#ργ!τερα: Παϊσ��υ Eερ�µ�νB#�υ. Τ!σ� [ καταγωγ5 Eσ� κα@ τ$ FπDνυµ� τ�S Lερ�µ�ν3'�υ
Παϊσ;�υ Fπι>ε>αιDνεται #π$ τ$ γεγ�ν$ς πDς, Eταν FκεWν�ς σπ�BδαVε στ5ν UΑθωνι3δα,
^π�γραψε µαV@ µM Kλλ�υς µαθητ�ς, Fπιστ�λ5 σ'ετικ5 µM τ$ν ΕAγ�νι� Β�Bλγαρη, σ'�λ3ρ-
'η τ!τε τIς UΑθωνι3δ�ς, ^π$ τ$ xν�µα Παλαι�λ�γ�ς G� $ΑγιBσ�υ (πληρ�/�ρ;α Oσι�λ�γ.
Πρ�'!ρ�υ µ�να'�S Παντ�κρατ�ριν�S).

14. Περ@ τ�S Καισαρ;�υ >λ. UAθ. Καραθαν3σης, «:O Καισ3ρι�ς ∆απ!ντες κα@ [ κ;νη-
ση τ�S >ι>λ;�υ στ5ν Β!ρει� :Ελλ3δα», ΠραγµατεRαι περ� Μακεδ�ν�ας. Μελ"τες κα� oρθρα
γι� τ<ν πνευµατικ< κ�νηση κα� Qω< τ7ς Νε�τερης Μακεδ�ν�ας, Θεσσαλ�ν;κη 1990, σσ.
220-235~ E. Σ�υλ�γι3ννης, «Καισ3ρι�ς ∆απ!ντες (1714-1874). :Η Vω4, [ µ!ρ/ωση κα@ �L
γνωριµ;ες τ�υ», Θησαυρ�σµατα 34 (2004) 447-457, Eπ�υ κα@ [ σ'ετικ5 µM τ$ν ∆απ!ντε >ι-
>λι�γρα/;α~ M. ∆. Π�λυ>;�υ, «:O Καισ3ρι�ς ∆απ!ντες κα@ �L #πεικ�ν;σεις Νε�µαρτBρων
στ$ Καθ�λικ$ τIς Μ�νIς |ηρ�π�τ3µ�υ», $Ελληνικ� 46/1 (1996) 115-125~ O nδι�ς, «:Η Vη-
τε;α τ�S Καισ3ρι�υ ∆απ!ντε γι� τ5ν #ν�ικ�δ!µηση τ�S Καθ�λικ�S τIς Μ�νIς |ηρ�π�-
τ3µ�υ», Κληρ�ν�µ�α 24 (1992) 183-203.

15. Γ. Σιγ3λας, «Συµ>�λ5 ε�ς τ5ν Lστ�ρ;αν τIς µ�νIς Μεταµ�ρ/Dσεως τIς Σκ�π�-
λ�υ», �Επετηρ�ς $Εταιρε�ας ΒυQαντιν'ν Σπ�υδ'ν (1949)~ UAδ. Σ3µψων, Να�� κα� Μ�να� εXς
τ<ν ν7σ�ν Σκ�πελ�ν, UΑθIναι 1974, σσ. 207-209.

16. Μ3λιστα, µM /ρ�ντ;δα τ�S Παϊσ;�υ, Fκδ!θηκε στ� 1778, ν�� σιγιλι=δες γρ3µµα
π�, Fπι>ε>αιDνει Eτι [ Μ�ν5 εiναι σταυρ�πηγιακ4. Μετ� τ5ν κ�;µηση τ�S Παϊσ;�υ aς
[γ�υµ�ν�υ πλ��ν τIς µ�νIς |εν�/=ντ�ς, [ µ�ν5 Μεταµ�ρ/Dσεως περιIλθε στ5ν κυρι!-
τητα τIς µ�νIς |εν�/=ντ�ς (#/�S #νIκε στ$ν Παlσι�) κα@ %κτ�τε λειτ�υργεW aς µετ!'ι
της [+λ. $Ιερ� Μ�ν< Μεταµ�ρATσεως τ�	 Σωτ7ρ�ς Σκ�π"λ�υ (πρ�σκυνηµατικ$ς Oδη-
γ!ς), Σκ!πελ�ς, '.'. Fκδ., σ. 9]. :Η µ�ν5 π�, bργ3νωσε O Παlσι�ς στ5 Σκ!πελ� θ� µπ�-
ρ�Sσε ν� θεωρηθεW [ πρDτη πρ�σπ3θεια, µετ� τ� 'ρ!νια τIς Oσ;ας Φιλ�θ�ης τIς UΑθη-
να;ας, κ�ιν�>ιακ� bργανωµ�νης γυναικε;ας #δελ/!τητας στ$ν rλλαδικ$ '=ρ�. ΣM %ντυπ�
ΜηναW� τIς µ�νIς Μεταµ�ρ/Dσεως Σκ�π�λ�υ π�, τDρα /υλ3σσεται στ5 µ�ν5 |ε-
ν�/=ντ�ς ^π3ρ'ει σηµε;ωση τIς τ!τε [γ�υµ�νης στ5ν Oπ�;α γ;νεται λ!γ�ς γι� π�λυµελ5
συν�δε;α, περ;π�υ 15 µ�ναV�υσ=ν.

17. sΑν κα@ [ παρ�υσ;α τIς Μελ3νης –hν δMν πρ!κειται γι� συνωνυµ;α– µαρτυρεWται,



#ν�λα>ε (µετ� #π$ αnτηση τ=ν |εν�/ωντιν=ν κα@ σ'ετικ$ σιγ;λι� τ�S Πα-
τρι3ρ'�υ Γα>ρι5λ ∆�) τ5ν [γ�υµεν;α κα@ τ5ν κ�ιν�>ιακ5 bργ3νωση τIς
µ�νIς |εν�/=ντ�ς18 (τIς πρDτης π�, Fπανακ�ιν�>ι�π�ι4θηκε κατ� τ5ν τε-
λευτα;α #θωνικ5 περ;�δ�), Fν= µεταG, τ=ν Fτ=ν 1794-1796 διετ�λεσε [γ�B-
µεν�ς τIς Μεγ;στης ΛαBρας19. UΕκ�ιµ4θη τ$ 1801.

Π3νω #π$ τ5 δυτικ5 θBρα ε�σ!δ�υ τ�S να�S τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S
Θε�λ!γ�υ π�, #νακαιν;στηκε στ� 1766 κα@ Lστ�ρ4θηκε στ� 1777, ^π3ρ'ει
[ rGIς Fπιγρα/4, σκαλισµ�νη σM µαρµ3ριν� ^π�ρθυρ�, γραµµ�νη σM δB�
στIλες:

(#ριστερ3) ΩΣ ΠΡDΣΕ∆Ε\Ω ΚΥΡΙΕ ΤDΥ ΑΒΕΛ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ, /

DΥΤΩ ΚΑΜDΥ ΤDΥ ∆DΥΛDΥ ΣDΥ ∆Ι ΑΚΡΑΝ ΕΥΣΠΛΑΓ^ΝΙΑΝ / ΤDΝ

ΝΑDΝ ΤDΝ∆Ε ΤDΝ ΣΕΠΤDΝ, ΤDΝ ΕΠΙ ΤΩ ΤΙΜΙΩ / DΝDΜΑΤΙ ΤΙΜΩ-

ΜΕΝDΝ ΕΝ ^ΡDΝΩ ΑΙΩΝΙΩ / ΤDΥ ΙΩΑΝΝDΥ ΜΑΘΗΤDΥ, ΦΙΛDΥ, ΗΓΑ-

ΠΗΜΕΝDΥ, ΤDΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΘΙDΥ ΣDΥ, Κ[ΑΙ] ΜΥΣΤDΥ, Κ[ΑΙ] ΠΑΡ-

ΘΕΝDΥ

(δεGι3) DΝ ΣDΙ ΠΡDΣΦΕΡΩ ∆DΥΛΙΚΩΣ Κ[ΑΙ] ΓΕ Ε∆ΑΦΙΑΙΩΣ /

ΠΑΙΣΙDΣ D ΕΥΤΕΛΗΣ, ΘΥΤΗΣ. ΜΙΤΥΛΗΝΑΙDΣ, ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΝ ΤΩΝ
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σM µαρµ3ρινη Fπιγρα/4, #π$ τ$ 1743 (>λ. $Ιερ� Μ�ν< Μεταµ�ρATσεως τ�	 Σωτ7ρ�ς Σκ�-
π"λ�υ, L.π., σ. 15). :Η Μελ3νη π3ντως #πε>;ωσε στ� 1784, σBµ/ωνα µM �δι!γρα/η σηµε;-
ωση τ�S Καισ3ρι�υ ∆απ!ντε στ$ν κDδ. 334, /. 8> τIς Μ�νIς |ηρ�π�τ3µ�υ:

�
αψπδ�...

�Απριλ��υ... �Απ"θανε κα� C Μεσ�λ�γγ�τισα καλ�γρα�α ΜελBνη, Cγ�υµ"νη εXς τ/ τ�	
Σωτ7ρ�ς µ�ναστ4ρι�ν. Βλ. Σ. Καδfς, «�ειρ!γρα/� µM αAτ!γρα/ες σηµειDσεις τ�S Και-
σ3ρι�υ ∆απ!ντε», «�ΑAι"ρωµα στ/ν �Εµµαν�υ<λ ΚριαρB», Πρακτικ� �Eπιστηµ�νικ�	 Συ-
µπ�σ��υ, Θεσσαλ�ν�κη 3 �Απριλ��υ 1987, Θεσσαλ�ν;κη 1988, σ. 219.

18. ΚDδ. |εν�/=ντ�ς 220 (#ρ. 517 Συµπληρωµ. Καταλ!γ�υ Μαν�Bσακα) %τ�υς
1784, /. 3: Πρ�θεσις τ�	 Eερ�	 Κ�ιν�+��υ \εν�A'ντ�ς, τ/ τιµTµεν�ν Gπ’ rν�µατι τ�	 kγ�-
�υ Gνδ���υ µεγαλ�µBρτυρ�ς Γεωργ��υ κα� ∆ηµητρ��υ, συνεγρBAη δ? Gν fs καιρf' συνε-
στ4θη κ�ιν�+ι�ν Yπ/ τ�	 µεγBλ�υ πατρ/ς Cµ'ν Gν Eερ�µ�νB#�ις κα� πνευµατικ�	 κυρ�-
�υ Παϊσ��υ κα� τ'ν διαδ�#ων αgτ�	 καθε�7ς / /. 2>: �Εν mτει σωτηρ�fω 

�
αψπδ� [1784] �Ια-

ν�υαρ�fω ιQ� συνεστ4θη κ�ιν�+ι�ν @σπερ Fντ�κρυ δεδ4λωται (Πρ>λ. κDδ. |εν�/=ντ�ς
253).

19. Στ$ν κDδ. ΚαλB>ης UΙωασα/α;ων Καυσ�καλυ>;ων 92, /. 39α ^π3ρ'ει Fπιστ�λ5
τIς 15ης Μαl�υ 1794 τ�S Παϊσ;�υ aς [γ�υµ�ν�υ πρ$ς τ5 Σκ4τη Καυσ�καλυ>;ων, περ@ πα-
ρα'ωρ4σεως ΚαλB>ης ε�ς τ$ν γερ�-UΑκ3κι�ν. Στ$ τ�λ�ς ^π�γρ3/ει aς $D καθηγ�;µεν�ς
τ�	 Eερ�	 Κ�ιν�+��υ τ7ς µεγ�στης Λα;ρας Παtσι�ς Eερ�µ�να#�ς κα� �E σVν Gµ�� Gν ^ρι-
στf' FδελA��. Στ$ν κDδ. 3, σσ. 213-215 τ�S UΑρ'ε;�υ τIς :Ιερfς Κ�ιν!τητ�ς, ^π3ρ'ει Oλ�-
σ/ρ3γιστ� γρ3µµα τIς Μεγ3λης Συν3Gεως πρ$ς τ5 µ�ν5 Μεγ;στης ΛαBρας (3 Φε>ρ.
1794) #π$ τ$ Oπ�W� πληρ�/�ρ�Bµαστε Eτι [ Μ�ν5 #π�δε'!µενη τ5ν πρ!ταση τ�S µητρ�-
π�λ;τ�υ Θεσσαλ�ν;κης Γερασ;µ�υ, FπανIλθε στ5ν κ�ιν�>ιακ5 Vω4, Fν= aς [γ�Bµεν!ς της
εi'ε FπιλεγεW O παπα-Παlσι�ς |εν�/ωντιν!ς, Fπειδ5 µεταG, τ=ν Λαυριωτ=ν δMν ^πIρ'ε
κατ3λληλ� πρ!σωπ� γι� ν� #ναλ3>ει τ5ν [γ�υµεν;α. Στ$ γρ3µµα Fκ/ρ3Vεται ταυτ!'ρ�-
να [ Fκτ;µηση κα@ [ Fµπιστ�σBνη τIς Συν3Gεως πρ$ς τ$ πρ!σωπ� τ�S Παϊσ;�υ. Βλ. X.
Γ3σπαρης, �Αρ#εR� ΠρωτBτ�υ. �Επιτ�µ?ς µετα+υQαντιν'ν GγγρBAων, UΕθνικ$ XΙδρυµα
UΕρευν=ν, UΑθIνα 1991, σσ. 81-82.



ΕΠΕ\ΕΡΓΑΣΘΕΝΤΑ / ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ ΑΨ\ΣΤ [1766] / ΜΗΝΙ

∆ΕΚΕΜΒΡΙDΥ Κ (ε�κ. 4).
Στ5ν Fπιγρα/5 αAτ5 µετα/�ρεται πιστ� τ$ κε;µεν� Fπιγρ3µµατ�ς π�,

συν�θεσε O µ�να'$ς Καισ3ρι�ς ∆απ!ντες, /;λ�ς τ�S κτ;τ�ρ�ς τ�S να�S Lε-
ρ�µ�ν3'�υ Παϊσ;�υ20. �L µ!νες δια/�ρMς εiναι στ5ν πρDτη σειρ� τ�S δευ-
τ�ρ�υ τµ4µατ�ς π�, τ$ Fπ;γραµµα λ�ει: ν	ν κα� GδαAια�ως, #ντ@ γι� Κ[ΑΙ] ΓΕ

Ε∆ΑΦΙΑΙΩΣ, καθjς κα@ στ$ τ�λ�ς τIς Fπιγρα/Iς π�, στ$ Fπ;γραµµα λ�ει:
�Απ/ ^(ριστ�)	 γενν4σεως εXς #ρ�ν�υς τ�Vς #ιλ��υς rκτn Gπ� h�4κ�ντα κα�
γε hπτακ�σ��υς. Σ'ετικ� µM τ$ν Βενιαµ@ν π�, στ5ν Fπιγρα/5 #να/�ρεται Eτι
«FπεGεργ3στηκε» (Fδ= θ� πρ�πει ν� Fνν�4σ�υµε Eτι Fργ3στηκε 'ειρ�να-
κτικ=ς στ5ν #νακα;νιση τ�S να�S) τ$ν να!, πρ!κειται γι� τ$ν µ�να'$ Βε-
νιαµ@ν π�, τ$ xν�µ3 τ�υ #να/�ρεται aς συν�δε;α τ�S Παϊσ;�υ µαV@ µM τ$ν
Lερ�µ!να'� Θε�δ!σι�, στ$ Oµ!λ�γ� π�, δ!θηκε στ$ν Παlσι� τ$ 1776 #π$ τ5
Μεγ;στη ΛαBρα21.

Στ$ Fσωτερικ$ τ�S να�S, π3νω #π$ τ5 δυτικ5 πBλη ε�σ!δ�υ, >ρ;σκ�υµε
τ5ν rGIς Fπιγρα/4, γραµµ�νη σM δB� σειρ�ς:

Η ΤDΥ ΠΑΡDΝΤDΣ ΘΕΙDΥ ΝΑDΥ ΙΕΡΑ ΙΣΤDΡΙΑ ΠΕΡΑΣ ΕΙΛΗΦΕ ∆ΙΑ

ΣΥΝ∆ΡDΜΗΣ ΚΑΙ Ε\D∆ΩΝ ΤDΥ ΠΑΝDΣΙΩΤΑΤDΥ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚDΙΣ

ΠΑΤΡΑΣΙ ΚΥΡΙDΥ ΠΑΙΣΙDΥ ΤDΥ ΛΕΣΒΙDΥ, κα@ στ5ν κ3τω σειρ� µM δια/�-
ρετικ�S 'ρDµατ�ς γρ3µµατα: ∆ΙΑ ^ΕΙΡDΣ ∆Ε ΤDΥ DΣΙΩΤΑΤDΥ ΕΝ

ΜDΝΑ^DΙΣ ΚΥΡ ΜΗΤΡDΦΑΝDΥΣ ^ΙDΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ΜΕΝ, ΑΨDv [1777] ��,
ΜΗΝΙ ∆Ε ΝDΕΜΒΡΙDΥ 1 (ε�κ. 5).

$D QωγρBA�ς Μητρ�ABνης µ�να#/ς H ^R�ς

ΣBµ/ωνα µM τ5ν Fπιγρα/4, O Vωγρ3/�ς π�, Lστ!ρησε τ$ παρεκκλ4σι
τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ εiναι O µ�να'$ς Μητρ�/3νης O �W�ς.
YΕργα τ�S nδι�υ Vωγρ3/�υ (/�ρητMς ε�κ!νες) #να/�ρ�νται σM να�,ς τ�S
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20. Τ$ Fπ;γραµµα δηµ�σ;ευσε O λ!γι�ς πρωτ�πρεσ>Bτερ�ς Κων. Καλλιαν$ς #π$ τ$ν
κDδικα Βατ�παιδ;�υ 1038, /. 235> [Πρωτjτ�ν 27 (1991) 20-21]. Τ$ Fπ;γραµµα /�ρει τ$ν
τ;τλ�: ΕXς τ/ν Gν τf' Καυσ�καλ;+wη να/ν τ�	 κελλ��υ τ�	 παπj Παϊσ��υ Μυτηληνα��υ. :Η
σ'�ση τ�S ∆απ!ντε µM τ$ν Παlσι� /α;νεται κα@ σM �δι!γρα/η σηµε;ωση τ�S πρDτ�υ στ$ν
κDδ. |ηρ�π�τ3µ�υ 344, /. 10α, σBµ/ωνα µM τ5ν Oπ�;α, Eταν τ$ν Σεπτ�µ>ρι� τ�S 1776
_λθαν #π$ τ$ Μπρασ$> π�ντε σεντ�Bκια µM #ντ;τυπα #π$ τ$ >ι>λ;� τ�S ∆απ!ντε �Εγκ�λ-
πι�ν Λ�γικ�ν, %δωσε, #ν3µεσα σM Kλλ�υς, Τf' κVρ Παϊσ�fω τf' Καψ�καλυ+�τeη xν [>ι>λ;�ν].
UΕπ;σης στ$ν nδι� κDδικα O ∆απ!ντες #να/�ρεται κα@ σM δB� ^π�τακτικ�,ς τ�S Παϊσ;�υ:
/. 5>: Τ/ πρBσιν� µικρ/ [>ι>λ;�] περι"#�ν GπιταA��υς yµν�υς εXς τ<ν Παναγ�αν, κα� oλλα
εXς τ/ν �ΑκBκι�ν καλ�γηρ�ν Παϊσ��υ τ�	 Καψ�καλυ+�τη / /. 10α: ΕXς τ/ν �Aνθιµ�ν καλ�-
γηρ�ν τ�	 Παϊσ��υ xν [>ι>λ;�ν] δι� τ/ κελλ��ν τ�	 kγ��υ �Αθανασ��υ, δι� ν� FναγινT-
σκεται καθ’ hκBστην Gπ’ Gκκλησ�ας [τ@ς σηµειDσεις τ�S κDδικα αAτ�S δηµ�σ;ευσε O
Καδfς, L.π., σσ. 207 κα@ 223-224].

21. Βλ. παραπ3νω σηµ. 12.



ΜεταG�'ωρ;�υ :Αγιfς Λαρ;σης22. Θ� πρ�πει Fπ;σης O Μητρ�/3νης O �W�ς
ν� ταυτιστεW µM τ$ν «Lστ�ρι�γρ3/� Μητρ�/3νη» π�, µαV@ µM τ$ συνεργεW�
τ�υ Lστ!ρησε τ5 /ι3λη τIς µ�νIς ∆�'ειαρ;�υ στ$ XΑγι�ν X�ρ�ς στ� 1773-
177423. Τ$ µικρ$ αAτ$ #λλ� κατ3γρα/� ��κ�δ!µηµα #νηγ�ρθη τ$ 1765, µM
%G�δα τ�S Fπ;σης �;�υ Πρ�ηγ�υµ�ν�υ UΙωσ5/ ∆�'ειαρ;τη, σBµ/ωνα µM σω-
V!µενη κτιτ�ρικ5 Fπιγρα/4. Τ$ xν�µα τ�S Vωγρ3/�υ δMν #ναγρ3/εται στ5ν
Fπιγρα/4. Μfς εiναι Eµως γνωστ! –Eπως Kλλωστε κα@ τ$ κ!στ�ς τIς δ�υ-
λειfς τ�υ– #π$ κατ3στι'� «ληψ�δ�σι=ν» τIς µ�νIς ∆�'ειαρ;�υ, γραµµ�ν�
#π$ τ$ν τ!τε σκευ�/Bλακα ΚBριλλ�. ΣU αAτ$ #να/�ρεται Eτι τ$ν ∆εκ�µ>ρι�
τ�S 1774, δ!θηκαν στ$ν Μητρ�/3νη γι� τ� «Lστ�ρικ� τ�S /ιαλι�S» 254 γρ!-
σια, Fν= Kλλα 5 γρ!σια δ!θηκαν στ�,ς «^πηρ�τες» τ=ν «Lστ�ρι�γρ3/ων»,
δηλαδ5 τ�S Vωγρ3/�υ κα@ τ�S συνεργε;�υ τ�υ24.

Πρ!σ/ατα Fπ;σης #π�δDσαµε στ$ν nδι� Vωγρ3/� τ@ς παρακ3τω /�-
ρητMς ε�κ!νες τIς συλλ�γIς τ�S Κυριακ�S Καυσ�καλυ>;ων καθjς κα@ τ=ν
Καλυ>=ν :Αγ;�υ ΕAσταθ;�υ κα@ :Αγ;ων UΑπ�στ!λων τIς nδιας σκ4της.

Πρ!κειται γι� τ@ς rGIς ε�κ!νες:
1) T�S Oσ;�υ ΜαG;µ�υ τ�S Καυσ�καλB>η (#ρ. ε�κ�ν�θ4κης Κυριακ�S

25). :� X�σι�ς παριστ3νεται xρθι�ς Oλ!σωµ�ς /�ρDντας τ$ µ�να'ικ! τ�υ
σ'Iµα κα@ µανδBα. Στ$ δεG; τ�υ '�ρι κρατf σταυρ!, Fν= #π$ τ$ν καρπ$ τ�S
#ριστερ�S τ�υ κρ�µεται κ�µπ�σ'�;νι. Τ$ >3θ�ς εiναι στ$ π3νω τµIµα τIς
ε�κ!νας κυαν�Sν, Fν= στ$ κ3τω τµIµα κυριαρ'�Sν #π�'ρDσεις τIς �'ρας.

2) T=ν 6γ;ων Κ�σµf κα@ ∆αµιαν�S τ=ν UΑναργBρων (#ρ. ε�κ�ν�θ. 10).
�L XΑγι�ι παριστ3ν�νται xρθι�ι στ5 γνωστ5 ε�κ�ν�γρα/ικ5 σBνθεση. :� κ3-
µπ�ς εiναι γαλ3Vι�ς, Fν= στ$ κ3τω µ�ρ�ς λαδ�πρ3σιν�ς.

3) T=ν 6γ;ων UΑθανασ;�υ κα@ Κυρ;λλ�υ Πατριαρ'=ν UΑλεGανδρε;ας τ�S
%τ�υς 1777 (#ρ. ε�κ�ν�θ. 18). :� κ3µπ�ς τIς ε�κ!νας εiναι #ν�ικτ$ς γαλ3Vι�ς.

4) T�S Oσ;�υ Θε�δ�σ;�υ τ�S Κ�ιν�>ι3ρ'�υ (#ρ. ε�κ�ν�θ. 26). �L XΑγι�ι
παριστ3ν�νται xρθι�ι. :� κ3µπ�ς εiναι #ν�ικτ$ς γαλ3Vι�ς.

5) T=ν UΑπ�στ!λων UΑνδρ�α κα@ Λ�υκf (#ρ. ε�κ�ν�θ. 16). �L XΑγι�ι πα-
ριστ3ν�νται xρθι�ι. :� UΑπ!στ�λ�ς UΑνδρ�ας κρατf στ$ #ριστερ! τ�υ '�ρι
κλειστ$ ε�λητ3ρι�, Fν= O ΕAαγγελιστ5ς Λ�υκfς κρατf µM τ$ #ριστερ$ κλει-
στ$ εAαγγ�λι� κα@ µM τ$ δεG@ εAλ�γεW. :� κ3µπ�ς εiναι γαλ3Vι�ς κα@ στ$ κ3-
τω µ�ρ�ς κα/�.

6) T=ν Oσ;ων ΜαG;µ�υ τ�S Καυσ�καλB>η, Θε�δ�σ;�υ τ�S Κ�ιν�>ι3ρ-
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22. Βλ. ∆. UΑγρα/ιDτης, «:O �ι�ναδ;της 6γι�γρ3/�ς Μι'α5λ �Iκ�ς κα@ [ συντρ�/ι3
τ�υ στ$ ΜεταG�'Dρι :Αγιfς», �Ηπειρωτικ< $Εστ�α ΚΣΤ� (1977) 508~ Fπ;σης, M. �ατVηδ3-
κης-E. ∆ρακ�π�Bλ�υ, �Ελληνες QωγρBA�ι µετ� τ<ν �Aλωση, τ. Β�, UΑθIνα 1997, σ. 189.

23. UI. Τσι�υρ4ς, «Η /ι3λη», Παρ�υσ�α $Ιερjς Μ�ν7ς ∆�#ειαρ��υ, XΑγι�ν YOρ�ς 2001,
σ. 332.

24. �O.π., σ. 333.



'�υ κα@ UΑθανασ;�υ τ�S UΑθων;τ�υ. Κα@ �L τρεWς X�σι�ι παριστ3ν�νται xρ-
θι�ι κρατDντας #ν�ικτ� ε�λητ3ρια. :� κ3µπ�ς τIς ε�κ!νας εiναι #ν�ικτ$ς
πρ3σιν�ς.

7) T�S 6γ;�υ Νικ�λ3�υ ΜBρων σM πρ�τ�µ5 µM εAαγγ�λι� ν� εAλ�γεW
(#ρ. ε�κ�ν�θ. 18). :Η #π!'ρωση τ�S κ3µπ�υ τIς ε�κ!νας εiναι #ν�ικτ5 ρ�δ!-
'ρωµη �'ρα.

8) T=ν Ε�σ�δ;ων τIς Θε�τ!κ�υ (#ρ. ε�κ�ν. 14). Στ5ν ε�κ!να δεσπ!V�υν
τ� κτ;ρια στ$ π3νω µ�ρ�ς της. :� κ3µπ�ς εiναι nδιας #π!'ρωσης µ’ αAτ5 τIς
πρ�ηγ�υµ�νης ε�κ!νας τ�S 6γ;�υ Νικ�λ3�υ.

9) :� #>>fς �ωσιµfς κα@ [ Oσ;α Μαρ;α [ ΑAγυπτ;α. :� X�σι�ς µM µ�-
να'ικ� FνδBµατα #λλ� συγ'ρ!νως /�ρ�ντας Fπιτρα'ε;λι�, παριστ3νεται ν�
δ;νει τ5 θε;α Μετ3ληψη στ5ν :�σ;α π�, /�ρει κ!κκιν� %νδυµα τ$ Oπ�W�
#/4νει Eµως ν� /ανεW τ$ σκελετωµ�ν� #σκητικ! της σ=µα. :� κ3µπ�ς τIς
ε�κ!νας εiναι στ$ π3νω µ�ρ�ς γαλ3Vι�ς Fν= στ$ κ3τω λαδ�πρ3σιν�ς.

10) :Η 6γ;α Α�κατερ;να (#ρ. ε�κ�ν. 15). :Η :Αγ;α εiναι %νθρ�νη, /�ρ3ει
>ασιλικ� #ν�ι'τ!'ρωµα FνδBµατα, Fν= στ$ #ριστερ! της '�ρι κρατf κλειστ$
εAαγγ�λι�.

11) :� Τ;µι�ς Πρ!δρ�µ�ς. Ε�κ!να µικρ�S µεγ�θ�υς µM τ$ν �γι� UΙω3ννη
σM πρ�τ�µ4, ν� κρατf #ν�ικτ$ ε�λητ3ρι� π�, #ναγρ3/ει τ5 γνωστ5 σDV�υ-
σα πρ�τρ�π5 τ�S >απτιστ�S τ�S Κυρ;�υ: Μεταν�εRτε. �Ηγγικε γ�ρ C Βασι-
λε�α τ'ν Dgραν'ν.

Στ$ τ�µπλ� τ�S παρεκκλησ;�υ τIς ΚαλB>ης τ�S :Αγ;�υ ΕAσταθ;�υ τIς
Σκ4της Καυσ�καλυ>;ων π�, κτ;στηκε τ5ν nδια 'ρ�νι� µM τ$ν παραπ3νω
να$ τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ, ^π3ρ'�υν δB� ε�κ!νες, τ�S :Αγ;�υ
Νικ�λ3�υ κα@ τ�S :�σ;�υ UΑθανασ;�υ τ�S UΑθων;τη, π�, FµεWς #π�δ;δ�υµε
στ$ν Μητρ�/3νη τ$ν �;�, #/�S Eλα τ� στ�ι'εWα τε'ν�τρ�πικ3, σ'εδιαστικ3,
καλλιτε'νικ� καθjς κα@ �L Fπιγρα/Mς παραπ�µπ�υν στ@ς #ντ;στ�ι'ες ε�κ!-
νες τ=ν nδιων 6γ;ων π�, >ρ;σκ�νται στ$ τ�µπλ� τ�S να�S τ�S :Αγ;�υ UΙω3ν-
ν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ τ=ν Καυσ�καλυ>;ων.

UΕπ;σης, στ$ν να$ τIς ΚαλB>ης τ=ν :Αγ;ων UΑπ�στ!λων τIς nδιας Σκ4-
της ^π3ρ'ει /�ρητ5 ε�κ!να, %ργ� τ�S Μητρ�/3νη, π�, παριστf Oλ!σωµ�υς
τ�,ς 6γ;�υς ∆ι�νBσι� τ$ν Fν U�λBµπ�ω, Ν4/ωνα Πατρι3ρ'η Κωνσταντιν�υ-
π!λεως κα@ UΑθαν3σι� τ$ν Fν τ�= YΑθ�ω. Κα@ �L τρεWς τ�υς κρατ�Sν #ν�ικτ�
ε�λητ3ρια.

Στ$ν nδι� Vωγρ3/� θ� πρ�πει ν� #π�δ�θ�Sν κα@ τρεWς /�ρητMς ε�κ!-
νες τ�S σκευ�/υλακ;�υ τ�S Πρωτ3τ�υ. Πρ!κειται γι3 τ@ς ε�κ!νες α) :Η
:Αγ;α ��κ�υµενικ5 ΠρDτη ΣBν�δ�ς, µM Fπιγρα/4: ^ΕΙΡ ΜΗΤΡDΦΑ-

ΝDΥΣ ΜDΝΑ^DΥ 177025, >) :� XΑγι�ς Σ;λ>εστρ�ς π3πας ΡDµης κα@ O
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25. Θησαυρ�� τ�	 $Αγ��υ �Oρ�υς, Θεσσαλ�ν;κη 1997, σσ. 190-191.



XΑγι�ς UΙω3ννης O ∆αµασκην!ς26 κα@ γ) :Η ΣBναGις τ=ν :Αγι�ρειτ=ν Πα-
τ�ρων27.

Στ$ν �ιDτη µ�να'$ Μητρ�/3νη κα@ τ$ Fργαστ4ρι! τ�υ θ� πρ�πει Fπ;-
σης ν� #π�δ�θ�Sν �L τ�ι'�γρα/;ες τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S Γενεσ;�υ τ�S Τι-
µ;�υ Πρ�δρ!µ�υ τIς µ�νIς �ωγρ3/�υ π�, κτ;στηκε τ$ 176828 καθjς κα@ �L
τ�ι'�γρα/;ες τIς ΛιτIς τIς µ�νIς UΙ>4ρων. �L τελευταWες εiναι %ργα τ�S
%τ�υς 1768, σBµ/ωνα µM τ5ν παρακ3τω Fπιγρα/4:

ΑΝΙΣΤDΡΗΘΗ D ΠΑΡDΝ ΝΑΡΘΗΚΑΣ / ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΡDΜΗΣ ΚΑΙ

Ε\D∆DΥ ΤDΥ DΣΙΩΤΑΤDΥ / ΚΑΙ ΤΙΜΙDΥ ΓΕΡDΝΤDΣ ΚΥΡ ΑΝΑΝΙDΥ

ΗΓDΥΜΕΝ / ΕΥDΝΤDΣ ΤDΥ ΠΑΝDΣΙΩΤΑΤDΥ ΠΑΤΡDΣ ΗΜΩΝ ΚΥΡ ΑΒΡΑ

/ ΜΙDΥ / ΕΤΕΙ ΑΨ\Η [1768].
Πρ!σ/ατα Fντ�π;σαµε στ5ν #π�ναντι τ�S :Αγ;�υ YOρ�υς νIσ� Σκ!πε-

λ�29, /�ρητMς ε�κ!νες π�, θ� πρ�πει Fπ;σης ν� #π�δ�θ�Sν στ$ Fργαστ4ρι�
τ�S µ�να'�S Μητρ�/3νη τ�S �;�υ.

Συγκεκριµ�να πρ!κειται γι� τ� rGIς %ργα:
Στ5 µ�ν5 τIς UΕπισκ�πIς Σκ�π�λ�υ30 κα@ στ$ Fσωτερικ$ τ�S µικρ�S

καθ�λικ�S, >ρ;σκεται µεγ3λων διαστ3σεων /�ρητ5 ε�κ!να τ=ν Τρι=ν :Ιε-
ραρ'=ν. ΣM >αθ, κυαν$ κ3µπ� ε�κ�ν;V�νται Oλ!σωµ�ι, κα@ #π$ τ� #ριστερ�
πρ$ς τ� δεGι3, �L τρεWς Lερ3ρ'ες Γρηγ!ρι�ς O Θε�λ!γ�ς, UΙω3ννης O �ρυσ!-
στ�µ�ς κα@ Βασ;λει�ς O Μ�γας. Κα@ �L τρεWς κρατ�Sν κλειστ� εAαγγ�λια, Fν=
�L /ωτ�στ�/αν�; τ�υς /�ρ�υν #ν3γλυ/ες #ργυρMς FπενδBσεις. :� κ3µπ�ς
τIς ε�κ!νας εiναι κυαν�Sς, τ� δM /ωτ;σµατα τ=ν πλ�Bσια διακ�σµηµ�νων
Fνδυµ3των, �δ;ως τ�S �ρυσ�στ!µ�υ, %'�υν γ;νει µM τ5ν πρ�σ/ιλ5 γι� τ$ν
Μητρ�/3νη #λλ� κα@ Kλλ�υς Vωγρ3/�υς τIς Fπ�'Iς τ�υ µ�θ�δ� τIς εAρε;-
ας 'ρ4σης 'ρυσ�κ�νδυλιfς.

Στ$ν Fν�ριακ$ να$ τ�S :Αγ;�υ Παντελε4µ�ν�ς τIς �Dρας Σκ�π�λ�υ31

Fπισηµ3ναµε δB� π�λ, Fπιµεληµ�νες στ5ν τ�'νη /�ρητMς ε�κ!νες π�, θ�
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26. Κειµ4λια ΠρωτBτ�υ, τ. Β�, XΑγι�ν YOρ�ς 2004, σ. 310.
27. Θησαυρ�� τ�	 $Αγ��υ �Oρ�υς, L.π., σσ. 192-193.
28. �L τ�ι'�γρα/;ες τ�S παρεκκλησ;�υ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ (κτ;στηκε στ�

1764 #π$ τ$ν nδι� κτ;τ�ρα µ’ FκεWν�ν τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S Πρ�δρ!µ�υ κα@ Lστ�ρ4θηκε
τ$ nδι� %τ�ς) στ$ν περ;>�λ� τIς nδιας µ�νIς, π�, /�ρ�υν π�λλ� κ�ιν� τε'ν�τρ�πικ� κα@
Fπιγρα/ικ� 'αρακτηριστικ� µM τ5ν τ�'νη τ�S Μητρ�/3ν�υς τ�S �;�υ, #παιτ�Sν περισ-
σ!τερη µελ�τη. Γι� τ� δB� αAτ� παρεκκλ4σια >λ. Mihail Enev, Mount Athos, Zograph
Monastery, Σ!/ια 1994, σσ. 338-341, 352-353.

29. Γι� τ@ς σ'�σεις τIς Σκ4της Καυσ�καλυ>;ων µM τ5 Σκ!πελ� #λλ� κα@ µM τ� Kλλα
νησι� τ=ν Β�ρε;ων Σπ�ρ3δων, τ!σ� σM πνευµατικ$ Eσ� κα@ σM καλλιτε'νικ$ Fπ;πεδ�, rτ�ι-
µ3V�υµε ε�δικ5 µελ�τη.

30. UA. |υγγ!π�υλ�ς, «:� να$ς τIς UΕπισκ�πIς Σκ�π�λ�υ», �Αρ#αι�λ�γικ< �ΕAηµερ�ς
(1956) 181-198~ Σ3µψων, L.π., σσ. 211-213.

31. Π. ΛαVαρ;δης, «Μεσαιωνικ� Θεσσαλ;ας κα@ Σπ�ρ3δων», �Αρ#αι�λ�γικ/ν ∆ελ-
τ��ν 19 (1964) M�ρ�ς B′ 2-�ρ�νικ3, 275-276~ Σ3µψων, L.π., σσ. 163-164.



πρ�πει ν� #π�δ�θ�Sν στ$ Fργαστ4ρι� τ�S µ�να'�S Μητρ�/3νη τ�S �;�υ.
Πρ!κειται γι� τ5ν ε�κ!να τ�S �ριστ�S Παντ�κρ3τ�ρ�ς κα@ τIς Θε�τ!κ�υ
UΕλε�Bσσας. Βρ;σκ�νται κα@ �L δB� σM πρ�σκυνητ3ρια, σM περ;�πτες θ�σεις
Fντ$ς τ�S να�S κα@ /�ρ�υν στ� /ωτ�στ�/αν3 τ�υς #ργυρMς #ν3γλυ/ες
FπενδBσεις. Στ$ κατDτερ� τµIµα τIς πρDτης ε�κ!νας σDVεται [ rGIς #δη-
µ�σ;ευτη µεγαλ�γρ3µµατη Fπιγρα/4: «∆�ησις τ�S δ�Bλ�υ τ�S Θε�S Λ3-
µπρ�υ τIς συµ>;ας αAτ�S κα@ τ=ν τ�κνων αAτ=ν. 1774», Fν= στ$ #ριστερ$
τµIµα τIς δεBτερης εiναι γραµµ�νη [ µεταγεν�στερη µικρ�γρ3µµατη Fπι-
γρα/4: $Η Gλε�	σα32.

Στ5 µ�ν5 τIς Μεταµ�ρ/Dσεως τ�S ΣωτIρ�ς Σκ�π�λ�υ, στ5ν Oπ�;α #να-
/ερθ4καµε παραπ3νω κα@ στ$ν πρ=τ� xρ�/� τIς >�ρει�δυτικIς πτ�ρυγας,
>ρ;σκεται τ$ παρεκκλ4σι� τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ, τ$ Oπ�W� O
#νακαινιστ5ς τIς Μ�νIς, Lερ�µ!να'�ς Παlσι�ς Καυσ�καλυ>;της, �δρυσε
πρ$ς τιµ4ν –Eπως πιστεB�υµε– τ�S 6γ;�υ στ$ν Oπ�W� Fτιµfτ� O να$ς τIς Κα-
λB>ης τIς µεταν�;ας τ�υ~ δηλαδ5 τ$ν �γι� UΙω3ννη τ$ν Θε�λ!γ�.

Στ$ τ�µπλ� τ�S µικρ�S αAτ�S παρεκκλησ;�υ >ρ;σκ�νται �L /�ρητMς
ε�κ!νες τ�S �ριστ�S, τIς Θε�τ!κ�υ κα@ τ�S 6γ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ,
%ργα τ�S �δ;�υ Vωγρ3/�υ. :� κ3µπ�ς κα@ τ=ν τρι=ν ε�κ!νων εiναι γαλαV�-
πρ3σιν�ς.

:� ΚBρι�ς, στ$ν τBπ� τ�S Παντ�κρ3τ�ρ�ς, >αστf #ν�ικτ$ εAαγγ�λι�,
στ$ Oπ�W� τ$ κε;µεν� (�Εγn εXµ� τ/ A'ς τ�	 κ�σµ�υ...) εiναι σM µεταγεν�στε-
ρη µικρ�γρ3µµατη γρα/4. �L Fπιγρα/Mς εiναι γραµµ�νες Fντ$ς περ;τε'νων
µπαρ$κ µεταλλ;ων, Eπως συµ>α;νει κα@ στ5 διπλαν5 ε�κ!να τIς Θε�τ!κ�υ
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32. Σ'ετικ$ µM τ5ν rρµηνε;α τIς παρ�υσ;ας %ργων τ�S Fργαστηρ;�υ τ�S Μητρ�/3νη
τ�S �;�υ στ5 Σκ!πελ� (Fκτ$ς >�>αια #π$ τ5 γνωριµ;α κα@ συνεργασ;α τ�S Vωγρ3/�υ µM
τ$ν Καισ3ρι� ∆απ!ντε κα@ τ$ν Παlσι� Καυσ�καλυ>;τη, στ@ς Oπ�Wες #να/ερθ4καµε πα-
ραπ3νω), Eπως �L δB� αAτMς ε�κ!νες τ�S να�S τ�S :Αγ;�υ Παντελε4µ�ν�ς, πιθαν$ν ν�
εiναι κα@ τ$ γεγ�ν$ς Eτι #ν3µεσα στ�,ς π�λλ�,ς :Αγι�ρεWτες παρ�;κ�υς π�, Fγκαταστ3-
θηκαν στ5 Σκ!πελ� κατ� τ5 δι3ρκεια τIς τ�υρκικIς κατ�'Iς στ$ν YΑθω (1821-1830) _ταν
κα@ Καυσ�καλυ>;τες µ�να'�;. ΣBµ/ωνα µM πρωτ�δηµ�σιευ!µενη µαρτυρ;α: $Dπ�ταν δ?
{λθ�ν �E Τ�;ρκ�ι στ/ �Αγι�ν �Oρ�ς τ/ 1822 mAυγεν H παπα-ΓερBσιµ�ς �iτ�ς Gκ τ7ς Κα-
λ;+ης τ�υ τ/ Γεν"σι�ν τ�	 Πρ�δρ�µ�υ µ? τ�Vς παραδελA�Vς κα� συµµ�ναστBς τ�υ Gκ τ7ς
σκ4της κα� Gπ7γεν εXς Σκ�πελ�ν κα� GκεR Lλ�ι Fπ"θαν�ν, παραλα+�ντες µαQ� τ�υς π�λλ�
κινητ� πρBγµατα Gκ τ7ς Καλ;+ης, +ι+λ�α, Gκκλησιαστικ� σκε;η... ΚDδ. Καυσ�καλυ>;ων
187, σσ. 344-345 (Βλ. µ�ν. Πατ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της, ΚατBλ�γ�ς τ'ν #ειρ�γρBAων κω-
δ�κων τ�	 Κυριακ�	 τ7ς Σκ4της $Αγ�ας ΤριBδ�ς Καυσ�καλυ+�ων, Fκδ. UA. Σταµ�Bλης,
Θεσσαλ�ν;κη 2005, σσ. 277-279). YΙσως δMν θ� %πρεπε ν� θεωρηθεW Kσ'ετ� τ$ γεγ�ν$ς Eτι
στ5ν ΚαλB>η τ�S :Αγ;�υ ΕAσταθ;�υ ([ Oπ�;α εiναι Fπ;σης γνωστ5 κα@ aς «Τιµ;�υ Πρ�-
δρ!µ�υ», #/�S O πρ=τ�ς 'ρ�ν�λ�γικ� να!ς της _ταν #/ιερωµ�ν�ς στ$ Γεν�σι� τ�S Πρ�-
δρ!µ�υ) #πU Eπ�υ πρ�4ρ'�ντ� �L πατ�ρες αAτ�;, >ρ;σκ�νται –Eπως δε;Gαµε παραπ3νω–
/�ρητMς ε�κ!νες τ�S µ�να'�S Μητρ�/3νη. Εiναι π�λ, πιθαν!ν #ν3µεσα στ� πρ3γµατα
π�, µετ�/εραν �L πατ�ρες #π$ τ5ν ΚαλB>η τ�υς στ5 Σκ!πελ� ν� _ταν κα@ κ3π�ιες ε�κ!-
νες π�, εi'αν /ιλ�τε'νηθεW #π$ τ$ν �ιDτη Lστ�ρι�γρ3/�.



>ρε/�κρατ�Bσας, π�, εiναι Lστ�ρηµ�νη στ$ν τBπ� τIς :�δηγ4τριας κα@ /�-
ρει στ5ν κε/αλ4 της >ασιλικ$ στ�µµα.

Στ5ν τρ;τη ε�κ!να ε�κ�ν;Vεται O εAαγγελιστ5ς UΙω3ννης µM τ$ν µαθητ4
τ�υ Πρ!'�ρ�, στ5ν κλασικ5 παρ3σταση µπρ�στ� κατ� τ5ν Oπ�;α #πεικ�ν;-
V�νται στ5ν εnσ�δ� rν$ς σπηλα;�υ. :Η παρ3σταση παρ�υσι3Vει µεγ3λες
Oµ�ι!τητες µM τ5ν #ντ;στ�ι'η τ�S �δ;�υ Vωγρ3/�υ, π�, >ρ;σκεται στ$ τ�-
µπλ� τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ τIς OµDνυµης
ΚαλB>ης τ=ν Καυσ�καλυ>;ων, τ!σ� στ$ σ'�δι� κα@ τ@ς Fπιγρα/Mς Eσ� κα@
στ� τε'ν�τρ�πικ� κα@ καλλιτε'νικ� 'αρακτηριστικ3. :� ΕAαγγελιστ5ς εiναι
στραµµ�ν�ς κατ� τ� τρ;α τ�ταρτα πρ$ς τ� #ριστερ3, Fν= O Πρ!'�ρ�ς γρ3-
/ει σM #ν�ικτ$ >ι>λ;� τ5ν UΑπ�κ3λυψη, Eπως συµπερα;ν�υµε #π$ τ$ #να-
γρα/!µεν� κε;µεν�. Στ$ κ3τω δεGι$ τµIµα τIς ε�κ!νας κα@ Fντ$ς τετραγD-
ν�υ πλαισ;�υ ^π3ρ'ει %νθετη παρ3σταση µM τ5 Γ�ννηση τIς Θε�τ!κ�υ. Στ$
κ3τω #ριστερ$ τµIµα τIς ε�κ!νας δια>3V�υµε τ5ν #/ιερωµατικ5 Fπιγρα/4:
+∆"ησις τ7ς δ�;λης τ�	 Θε�	 ΜελBνης µ�να#7ς. 177933. Πρ!κειται γι� τ5ν
[γ�υµ�νη Μελ3νη τ5 Μεσ�λ�γγ;τισα (†1784), τ5ν Oπ�;α –Eπως πρ�ανα/�-
ραµε– O Παlσι�ς Fγκατ�στησε aς [γ�υµ�νη στ5 µ�ν5 Μεταµ�ρ/Dσεως.

Τ�S �δ;�υ Vωγρ3/�υ εiναι µικρ5 σM µ�γεθ�ς ε�κ!να π�, #πεικ�ν;Vει µM
παρ!µ�ι� τρ!π� τ$ν �γι� UΙω3ννη τ$ν Θε�λ!γ� κα@ τ$ν �γι� Πρ!'�ρ�, κα@
[ Oπ�;α εiναι #νηρτηµ�νη σM τ�W'� τ�S παραπ3νω παρεκκλησ;�υ.

UΕντ$ς τDρα τ�S καθ�λικ�S τIς Μεταµ�ρ/Dσεως τIς �δ;ας µ�νIς >ρ;-
σκεται #νηρτηµ�νη µεγ3λων διαστ3σεων /�ρητ5 ε�κ!να τ�S %τ�υς 1774 π�,
#πεικ�ν;Vει τ$ν �γι� ΕAστ3θι� κα@ τ5ν ��κ�γ�νει3 τ�υ καθjς κα@ σκηνMς
#π$ τ$ν Β;� τ�υς, π�, θ� πρ�πει κι αAτ5 ν� #π�δ�θεW στ$ν �ιDτη Vωγρ3/�.

Τ�λ�ς, στ$ν µ�να'$ Μητρ�/3νη θ� πρ�πει ν� #π�δ�θεW κα@ [ π�λυ-
πρ!σωπη ε�κ!να τIς Κ�ιµ4σεως τIς :Αγ;ας YΑννης π�, Fντ�π;σαµε στ$ κα-
θ�λικ$ τIς µ�νIς ΕAαγγελιστρ;ας Σκ�π�λ�υ34. :Η �δρυση τIς µ�νIς αAτIς
σ'ετ;Vεται aς γνωστ$ν µM τ5ν ��κ�γ�νεια τ�S γνωστ�S Σκ�πελ;τη λ�γ;�υ
#λλ� κα@ |ηρ�π�ταµην�S µ�να'�S Καισαρ;�υ ∆απ!ντε. :� ∆απ!ντες γνD-
ριVε τ$ν Vωγρ3/� Μητρ�/3νη, µ�σα #π$ τ$ν /;λ� τ�υ Παlσι� ΜυτιληναW�,
Eπως δε;Gαµε παραπ3νω. :Η ε�κ!να /�ρει τ5ν Fπιγρα/4: $Η κ��µησις τ7ς Θε-
�πρ�µ4τ�ρ�ς $Αγ�ας �Αννης κα@ ε�κ�ν;Vει τ5ν :Αγ;α στ5 νεκρικ4 της κλ;νη.
UΑν3µεσα στ$ πλIθ�ς #νδρ=ν κα@ γυναικ=ν π�, τ5ν περι>3λλ�υν, Gε'ωρ;-
V�υν O συµ>;�ς της �γι�ς UΙωακε;µ, [ θυγατ�ρα της Κυρ;α Θε�τ!κ�ς κα@ �νας
�γι�ς #ρ'ιερ�ας O Oπ�W�ς κα@ θυµι3Vει τ$ λε;ψαν� τIς :Αγ;ας. Στ$ π3νω µ�-
ρ�ς τIς ε�κ!νας δεσπ!V�υν µπαρ$κ ρυθµ�S ^ψηλ� κτ;ρια κα@ #ν3µεσ3 τ�υς,
διακρ;νεται �νας Fν κιν4σει Kγγελ�ς π�, >αστ3Vει τ5ν ψυ'5 τIς 6γ;ας
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33. Σ3µψων, L.π., σ. 112.
34. �O.π., σσ. 200-220.



YΑννης, [ Oπ�;α Fδ= παριστ3νεται µM τ5 µ�ρ/5 λευκ�ντυµ�ν�υ µικρ�S κ�-
ριτσι�S35.

$D QωγραAικ/ς διBκ�σµ�ς τ�	 παρεκκλησ��υ τ�	 $Αγ��υ �ΙωBνν�υ
τ�	 Θε�λ�γ�υ στ� Καυσ�καλ;+ια

Τ$ ε�κ�ν�γρα/ικ$ πρ!γραµµα τ�S εAρB'ωρ�υ –σM σ'�ση µM τ�,ς πε-
ρισσ!τερ�υς Καυσ�καλυ>;τικ�υς να�Bς– παρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ UΙω3ν-
ν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ, εiναι π�λ, πλ�Bσι� κα@ O Vωγρ3/�ς Fντυπωσι3Vει µM τ�
Vωηρ� 'ρDµατα –κυρ;ως τ$ Fρυθρ!– π�, 'ρησιµ�π�ιεW καθjς κα@ τ@ς π�λυ-
πρ!σωπες συνθ�σεις τ�υ, hν κα@ λ!γ�ω τ�S µεγ�θ�υς τ�S να�S, θ� _ταν δι-
και�λ�γηµ�ν�ς hν θ� {θελε ν� τ@ς #π�δDσει λιτ!τερα.

:� να$ς εiναι τριµερ4ς. UΑπ�τελεWται #π$ τ$ Fµπρ!σθι� τµIµα π�, Gε-
'ωρ;Vει #π$ τ$ν ^π!λ�ιπ� να$ µM δB� πλ�Bσια διακ�σµηµ�ν�υς κ;�νες π�,
στηρ;V�υν �σ3ριθµες #ψ;δες (ε�κ. 6) κα@ τ$ Oπ�W� θ� µπ�ρ�Sσε ν� θεωρηθεW
aς Λιτ4, τ$ν κυρ;ως να$ καθjς κα@ τ$ �γι� ΒIµα.

Στ5 Λιτ4, κα@ στ@ς δB� #νDτερες #π$ τ@ς τρεWς V=νες τ�ι'�γρα/ι=ν τ�S
δυτικ�S, >�ρε;�υ κα@ ν�τ;�υ τ�;'�υ της, %'�υν Lστ�ρηθεW #/ηγηµατικ� σκηνMς
#π$ τ$ν κBκλ� τ�S Β;�υ κα@ τ=ν θαυµ3των τ�S 6γ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!-
γ�υ, στ$ν Oπ�W� Kλλωστε εiναι #/ιερωµ�ν�ς κα@ O να!ς. YΕτσι #πεικ�ν;V�-
νται σκηνMς π�, /�ρ�υν τ@ς rGIς µεγαλ�γρ3µµατες Fπιγρα/�ς:

DE �Απ�στ�λ�ι διαν"µ�νται τ�	 κλ4ρ�υ, $D �ΙωBννης διστBQει περ� τ�	
hαυτ�	 κλ4ρ�υ, Τ/ ναυBγι�ν τ�	 �ΙωBνν�υ / H Πρ�#�ρ�ς Fντιλαµ+Bνεται τ/ν
�ΙωBννην (ε�κ. 7), $D Xαθε�ς παρBλυτ�ς Yπ/ τ�	 �ΙωBνν�υ YπηρετεR τ/ oρι-
στ�ν, $D �ΙωBννης εYρ�σκει τ/ν παRδα σιδ4ρ�ις δεδεµ"ν�ν εXς θυσ�αν τ�	 λ;-
κ�υ, $D oρ#�ντας δακτ;λfω δε�#νων τ/ν λ;κ�ν / $D �ΙωBννης διTκει αgτ�ν, $D
�ΙωBννης GλευθερεR τ/ν παRδα, $D �Αγι�ς δεδεµ"ν�ς σιδ4ρ�ις G��ρ�Qεται, ∆ι�
πρ�σευ#7ς τ�	 �ΙωBνν�υ C θBλασσα Gπιρρ�πτει τ/ν παRδα Q'ντα GνTπι�ν
αgτ�	, $D �ΙωBννης καταστρ"Aει τ/ν +ωµ/ν τ7ς �Αρτ"µιδ�ς, $D ∆�µν�ς πνιγε�ς
Yπ/ τ�	 δα�µ�ν�ς, $Η ΡωµBνα πενθεR τ/ν θBνατ�ν τ�	 ∆�µν�υ, $D �ΙωBννης
Fναστ4νει τ/ν ∆�µν�ν, $Η ΡωµBνα πιστε;σασα αXτεR συγγνTµην παρ� τ�	
�ΙωBνν�υ, $D �ΙωBννης Xjται τ/ν θερµα�ν�ντα, $D Yδρωπικ/ς αXτεR τ<ν dασιν
GγγρBAως παρ� τ�	 �ΙωBνν�υ, $Η ΡωµBνα µισθ�	ται τ/ν �ΙωBννην σVν τf'
Πρ�#�ρfω, $Η ΡωµBνα τ;πτει τ/ν �ΙωBννην, DE EερεRς πρ�σκλαι�µεν�ι τf' Κ;-
νωπι κατ� τ�	 �ΙωBνν�υ, $D �ΙωBννης GκδιTκει τ�Vς δ;� σταλ"ντας δα�µ�νας
Yπ/ τ�	 Κ;νωπ�ς Gκ τ7ς Ν4σ�υ, $D �ΙωBννης Gν τ;πfω σταυρ�	 πρ�σευ#�µε-
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35. :Η ε�κ!να αAτ5 π3ντως δMν περιλαµ>3νεται στ$ν λεπτ�µερ�στατ� ΚTδικα τ7ς Gν
τe7 ν4σfω Σκ�π"λfω Eερjς κα� Σταυρ�πηγιακ7ς Μ�ν7ς τ�	 Εgαγγελισµ�	, τ7ς Gπ�ν�µαQ�-
µ"νης Εgαγγελιστρ�ας π�, συν�ταGε στ� 1777 O Καισ3ρι�ς ∆απ!ντες (κDδ. |ηρ�π�τ3-
µ�υ 193, //. 1α-14α).



ν�ς / Gπν�γη H Κ;νωψ Gν τe7 θαλBσσeη, $Η ΜετBστασις τ�	 Θε�λ�γ�υ, $Η �ΑνB-
+λυσις τ7ς κ�νεως Gν τf' µν4µατι τ�	 �ΙωBνν�υ.

Στ5 θ�ση τIς τραπεV�ειδ�Sς bρ�/Iς τIς ΛιτIς >ρ;σκ�υµε τ5ν κυρ;αρ-
'η σBνθεση µM τ5 ΣBναGη τ=ν ∆Dδεκα UΑπ�στ!λων, Fν= στ�,ς τ�;'�υς τIς
ΛιτIς (κατDτερη VDνη) –κυρ;ως στ$ν δυτικ!– κα@ τ� Fσωρρ3'ια #πεικ�ν;-
V�νται κυρ;ως µεγ3λες OσιακMς µ�ρ/�ς, Eπως �L Eσι�ι U�ν�B/ρι�ς, UΙω3ννης
τIς Κλ;µακ�ς, ΜωϋσIς O Α�θ;�ψ, Θε!δωρ�ς O Στ�υδ;της, Μακ3ρι�ς O
Α�γBπτι�ς, UΙω3σα/, Βαρσαν�B/ι�ς, UΑρσ�νι�ς, UΑντDνι�ς, ΕAθBµι�ς, Σ3>-
>ας, Θε�δ!σι�ς O Κ�ιν�>ι3ρ'ης, UΕ/ρα@µ O ΣBρ�ς, ∆ι�νBσι�ς (τ$ πιθαν!τε-
ρ�, O Fν U�λBµπ�ω), Πα'Dµι�ς, κα@ �L Eσι�ι ∆ανι5λ O Στυλ;της, ∆�σ;θε�ς,
:Iλαρ;ων, ∆ωρ!θε�ς κα@ Συµεjν O Στυλ;της, στ$ ν!τι� παρ3θυρ� τ�S κυ-
ρ;ως να�S. UΑν3µεσ3 τ�υς κα@ Καυσ�καλυ>;τες Eσι�ι: Μ3Gιµ�ς O Καυσ�-
καλB>ης, Ν4/ων UΑθων;της, ΝεWλ�ς Μυρ�>λBτης κα@ Π�τρ�ς UΑθων;της36

(ε�κ. 8). :Υπ3ρ'ει Fπ;σης [ τ�ι'�γρα/;α τ�S Oσ;�υ Παϊσ;�υ, πρ�/αν=ς τ�S
Μεγ3λ�υ, τ�S Oπ�;�υ τ$ xν�µα %/ερε O κτ;τ�ρας τ�S παρεκκλησ;�υ Lερ�-
µ!να'�ς Παlσι�ς.

Π3νω #π$ τ5 δυτικ5 πBλη ε�σ!δ�υ εiναι Lστ�ρηµ�ν�ς O UΑναπεσjν ΚB-
ρι�ς περι>αλλ!µεν�ς #π$ πρ!σωπα /τερωτ=ν #γγ�λων, µM τ5 Θε�τ!κ� ν�
στ�κεται δ;πλα Τ�υ (στ’ #ριστερ3) καθjς κα@ �ναν Kγγελ� (στ� δεGι3) π�,
τ�S δε;'νει τ� xργανα τ�S σταυρικ�S µαρτυρ;�υ Τ�υ (ε�κ. 9).

Στ$ν κυρ;ως να$ τDρα, O Παντ�κρ3τ�ρας στ$ν τρ�Sλ� –O Oπ�W�ς, ν�
σηµειDσ�υµε, /�ρει FπιVωγρ3/ηση κα@ #λλ�ιDσεις, τ$ πιθαν!τερ� λ!γ�ω
ε�σρ�Iς bµ>ρ;ων ^δ3των– περι>3λλεται #π$ rπτ3'ρωµη ταιν;α (ε�κ. 10).

Στ5ν rπ�µ�νη VDνη #πεικ�ν;Vεται [ Θε;α Λειτ�υργ;α π�, Fπιστ�/εται
#π$ τ5ν Fπιγρα/4:

ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΒΛΕΨDΝ Ε\ DΥΡΑΝDΥ ΚΑΙ Ι∆Ε ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨDΝ

ΤΗΝ ΑΜΠΕΛDΝ ΤΑΥΤΗΝ ΗΝ ΕΦΥΤΕΥΣΕΝ Η ∆Ε\ΙΑ ΣDΥ.

Στ5 VDνη π�, #κ�λ�υθεW >ρ;σκ�υµε τ�,ς Πρ�/Iτες π�, εiναι Vωγρα-
/ισµ�ν�ι Fντ$ς γραπτ=ν πλαισ;ων µM µπαρ$κ διακ!σµηση. Μεγ3λη εiναι [
Oµ�ι!τητα τ=ν διακ�σµ4σεων αAτ=ν π�, µιµ�Sνται τ� #ν3γλυ/α δυτικ!-
τρ�πα γBψινα κα@ π�, δ;ν�υν τ5ν ψευδα;σθηση τρ;της δι3στασης, µM τ� γB-
ψινα πλα;σια π�, περι>3λλ�υν τ� παρ3θυρα κα@ τ�,ς /εγγ;τες τ�S τρ�Bλ�υ
τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ ΕAσταθ;�υ τIς nδιας σκ4της (στ$ Oπ�W� θ�
#να/ερθ�Sµε στ$ Β� µ�ρ�ς τIς µελ�της µας) καθjς κα@ τ�S να�S τ�S :Αγ;�υ
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36. Παραδ!Gως δMν %'ει Lστ�ρηθεW O Eσι�ς UΑκ3κι�ς O Καυσ�καλυ>;της. Τ�ι'�γρα-
/;α rν$ς Oσ;�υ UΑκακ;�υ, σM Kλλη θ�ση τ�S να�S, παραπ�µπει µfλλ�ν στ$ν Eσι� UΑκ3κι�
π�, #να/�ρεται στ5ν Κλ;µακα τ�S Oσ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Σιναlτ�υ. Ε�κ�ν;Vεται Kλλωστε σM
νεανικ5 [λικ;α, σM #ντ;θεση µM τ$ν Eσι� UΑκ3κι�, Lδρυτ5 τIς Σκ4τεως τ=ν Καυσ�καλυ-
>;ων, π�, ε�κ�ν;Vεται π3ντ�τε σM γερ�ντικ4.



UΑντων;�υ στ5 Σκ4τη :Αγ;�υ UΑνδρ�α τ=ν Καρυ=ν37. X�µ�ι�ι στ�,ς τρεWς να-
�,ς εiναι κα@ �L γραπτ�@ #ν3γλυ/�ι κ;�νες (σM #π�µ;µηση µαρµ3ρινων), π�,
>ρ;σκ�νται κυρ;ως στ$ �γι� ΒIµα.

UΑκ�λ�υθ�Sν �L τ�σσερις ΕAαγγελιστMς στ� λ�/;α τ�S τρ�Bλ�υ µM τ�
σ'ετικ3 τ�υς σBµ>�λα (ε�κ. 11) καθjς κα@ �L UΑπ!στ�λ�ι Gκ τ'ν $Ε+δ�µ4κ�-
ντα, Fνδεδυµ�ν�ι aς συν4θως #ρ'ιερατικ� Kµ/ια, στ@ς #κµMς τ=ν τεσσ3ρων
τ!Gων, σM στηθ3ρια π�, τ� συνδ�ει µεταGB τ�υς κληµατσ;δα. YΑλλωστε σ'ε-
τικ5 εiναι κα@ [ κυριακ5 ρ4ση �Εγn εXµ� C oµπελ�ς YµεRς τ� κλ4µατα H µ"νων
Gν Gµ��..., π�, #ναγρ3/εται σM δB� /Bλλα #ν�ικτ�S εAαγγελ;�υ, τ$ Oπ�W�
Lστ�ρ4θηκε σM '=ρ� π3νω #π$ τ5ν πρ�σωπ�γρα/;α τ�S #π�στ!λ�υ UΙ�B-
στ�υ.

Στ� τεταρτ�σ/α;ρια τ�S >!ρει�υ κα@ ν!τι�υ τ!G�υ τ�S να�S εiναι Lστ�-
ρηµ�να θ�µατα τ�S 'ριστ�λ�γικ�S κBκλ�υ. Συγκεκριµ�να %'�υµε στ$ >!ρει�
τ!G� τ@ς παραστ3σεις τIς Μεταµ�ρ/Dσεως, τ�S UΕπιτα/;�υ Θρ4ν�υ (ε�κ.
12), Fν= στ$ ν!τι� τ!G�, τ@ς παραστ3σεις τIς :ΥψDσεως τ�S Τιµ;�υ Σταυρ�S,
τIς Ψηλα/4σεως τ�S Θωµf, τIς UΕγ�ρσεως τ�S ΛαV3ρ�υ, τIς Βαϊ�/!ρ�υ,
τIς ΣταυρDσεως κα@ τIς UΑπ�καθηλDσεως.

Στ5ν rπ�µ�νη VDνη #πεικ�ν;V�νται συνθ�σεις τ�S θε�µητ�ρικ�S κB-
κλ�υ, Eπως [ Γ�ννηση τIς Θε�τ!κ�υ, O UΑσπασµ$ς τ�S UΙωακε@µ κα@ τIς
YΑννας, O ΕAαγγελισµ!ς, [ :Υπαπαντ4, τ� Ε�σ!δια. UΑν3µεσ3 τ�υς Gε'ωρ;Vει
[ xντως Fντυπωσιακ5 παρ3σταση τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ.

Στ5ν κατDτερη VDνη τ�S κυρ;ως να�S, καθjς κα@ σM στηθ3ρια π3νω
#π’ αAτ4ν, εiναι Lστ�ρηµ�ν�ι, Eπως συνηθ;Vεται στ�,ς #θωνικ�,ς να�Bς,
�γι�ι Μ3ρτυρες, �L περισσ!τερ�ι µM στρατιωτικMς Fνδυµασ;ες. ∆ιακρ;ν�υµε
α) στ$ >!ρει� µ�ρ�ς τ�S κυρ;ως να�S, τ�,ς 6γ;�υς Β;κτωρα, Μηνf, ΕAστρ3-
τι�, Μαρδ3ρι�, U�ρ�στη, Πρ�κ!πι�, ∆ηµ4τρι�, Σ�ργι� κα@ Β3κ'�, Μερκ�B-
ρι�, Νε!/υτ�, ∆ηµ4τρι� τ$ν Ν��, ΕAστ3θι�, �ριστ!/�ρ�, Λ�Sπ�, Ν�στ�ρα,
∆ηµ4τρι� τ$ν Μεγαλ�µ3ρτυρα κα@ UΑγ3πι� (ε�κ. 13), >) στ$ν ν!τι� τ�W'�,
τ�,ς 6γ;�υς ΚBρ� κα@ UΙω3ννη, τ�,ς Fκ τIς '�ρε;ας τ=ν 6γ;ων UΑναργBρων
ΤρB/ωνα, :Eρµ!λα�, Σαµψjν κα@ Παντελε4µ�να, Κ4ρυκ� κα@ UΙ�υλ;ττα, UΙ3-
κω>� τ$ν Π�ρση, Θε!δωρ� τ$ν Στρατηλ3τη, Θε!δωρ� ΤBρων�ς, UΑρτ�µι�
κα@ τ$ν Μεγαλ�µ3ρτυρα ΓεDργι�.
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37. YΙσως ν� ^π3ρ'ει κ3π�ια σ'�ση τ�S Vωγρ3/�υ Μητρ�/3νη µM τ$ν Fπ;σης �ιDτη
στ5ν καταγωγ5 µ�να'$ Πα'Dµι�, τ$ν #ρ'ιτ�κτ�να τ�S να�S τ�S Σεραγι�S (>λ. σ'ετικ�
στ$ πρ�σε'Mς δεBτερ� µ�ρ�ς τIς µελ�της µας). ΠιστεB�υµε Eτι θ� πρ�πει ν� διερευνηθεW
#π$ τ�,ς ε�δικ�,ς #ρ'αι�λ!γ�υς [ πιθαν5 σ'�ση –#π$ #ρ'ιτεκτ�νικIς #π!ψεως– τ�S πα-
ρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ µM τ$ν #ρ'ιτ�κτ�να τ=ν να=ν :Αγ;�υ
ΕAσταθ;�υ Καυσ�καλυ>;ων κα@ :Αγ;�υ UΑντων;�υ Σκ4της :Αγ;�υ UΑνδρ�α, καθjς αAτ�
#νεγ�ρθηκαν τ5ν nδια Fπ�'4, Fν= παρ3λληλα O κτ;τ�ρας τ�S να�S τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ
τ�S Θε�λ!γ�υ, Lερ�µ!να'�ς Παlσι�ς O ΜυτιληναW�ς, διατηρ�Sσε π�λλMς γνωριµ;ες µM
Fπι/ανεWς Κωνσταντιν�υπ�λ;τες.



:Η #πεικ!νιση τIς Oσ;ας Θε�κτ;στης τIς Λεσ>;ας, #ν3µεσα σM Kλλες
Oσ;ες, Eπως [ Oσ;α Παρασκευ4, [ Oσ;α Μελ3νη κα@ [ Oσ;α Ε�ρ4νη [ �ρυσ�-
>αλ3ντ�υ, σ'ετ;Vεται #σ/αλ=ς µM τ5ν καταγωγ5 τ�S κτ;τ�ρ�ς τ�S να�S,
Παϊσ;�υ τ�S Λεσ>;�υ.

Π3νω #π$ τ$ν ν!τι� κ;�να τIς ΛιτIς ε�κ�ν;V�νται O Μ�γας Κωνστα-
ντWν�ς κα@ [ :Αγ;α :Ελ�νη aς στBλ�ι τIς UΕκκλησ;ας .

Τ$ XΑγι� Μανδ4λι�, στ$ κ�ντρ� τIς #κµIς τ�S #νατ�λικ�S τ!G�υ /�ρει
–Eπως κα@ O Παντ�κρ3τ�ρας τ�S τρ�Bλ�υ στ$ πρ!σωπ! τ�υ– FπιVωγρ3/η-
ση. �L FπιVωγρα/4σεις πιθαν$ν ν� %γιναν #π$ τ$ν Lερ�µ!να'� Σερα/ε@µ
Vωγρ3/�, π�, κατ�;κησε στ5ν ΚαλB>η τ�S 6γ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ,
µετ� τ5ν Fγκατα>;ωση τ�S Παϊσ;�υ κα@ τIς συν�δε;ας τ�υ στ5 µ�ν5 |εν�-
/Dντ�ς38.

Στ$ν ν!τι� κα@ >!ρει� τ�W'� τ�S κυρ;ως να�S κα@ κυρ;ως στ$ �γι� ΒIµα,
τ$ Oπ�W� Oρι�θετεW FGαιρετικIς τ�'νης Fπ;'ρυσ� Gυλ!γλυπτ� τ�µπλ� (ε�κ.
14), #πεικ�ν;V�νται �L �γι�ι Lερ3ρ'ες UΑ>�ρκι�ς, ∆ι�νBσι�ς, UΙγν3τι�ς, :Ιερ!-
θε�ς, Μ!δεστ�ς, UΑντBπας, UΙω3ννης O UΕλε4µων, UΙ3κω>�ς O UΑδελ/!θε�ς,
Πρ!κλ�ς, Μεθ!δι�ς, UΑµ>ρ!σι�ς, YAνθιµ�ς, UΕπι/3νι�ς, UΕλευθ�ρι�ς, Νικη-
/!ρ�ς, Μελ�τι�ς, ΠαSλ�ς Κωνσταντιν�υπ!λεως O :�µ�λ�γητ4ς, UΙωσ5/
Θεσσαλ�ν;κης, UΑνδρ�ας Κρ4της, Σπυρ;δων κα@ Παρθ�νι�ς. X�λ�ι τ�υς
#σκεπεWς, κρατ�Sν µM τ5ν #ριστερ3 τ�υς εAαγγ�λι�, Fν= µM τ5 δεGι3 τ�υς
εAλ�γ�Sν. Τ�,ς Lερ3ρ'ες συν�δεBει [ Fπιγρα/4: $ΙερBρ#ες µ"γιστ�ι τ7ς εg-
σε+ε�ας κα� γενναR�ι πρ�µα#�ι τ7ς Fληθε�ας.

Τ�λ�ς, στ$ �γι� ΒIµα, #πεικ�ν;Vεται στ5ν bρ�/5 (ε�κ. 15) [ :Αγ;α Τρι3-
δα –στ5 δυτικ!τρ�πη ε�κ�ν�γρα/ικ4 της Fκδ�'4– περι>αλλ!µενη #π$ #γγ�-
λ�υς, Fν= #κ�λ�υθ�Sν στ5ν π3νω VDνη δεσπ�τικMς r�ρτ�ς. UΑν3µεσ3 τ�υς [
UΑν3σταση (κι αAτ5 στ5 δυτικ!τρ�πη ε�κ�ν�γρα/ικ4 της %κ/ραση, µM τ�,ς
στρατι=τες κα@ τ�,ς #γγ�λ�υς, 'ωρ@ς Eµως τ@ς Μυρ�/!ρες), [ Πεντηκ�στ5
(µM τ5 Θε�τ!κ� στ5ν κ�ρυ/5 τ�S '�ρ�S τ=ν UΑπ�στ!λων κα@ τ$ν «Κ!σµ�»
στ5 >3ση τ�S πετ3λ�υ, #λλ� κα@ τ5ν #λληγ�ρικ5 παρ3σταση τ�S Κ!σµ�υ),
[ Β3πτιση, [ UΑν3ληψη καθjς κα@ [ Γ�ννηση µM τ5 Θε�τ!κ� κα@ τ$ν UΙωσ5/
γ�νατιστ�,ς Fντ$ς τIς /3τνης.

Στ5ν #ψ;δα τ�S Lερ�S Lστ�ρεWται [ Θε�τ!κ�ς Πλατυτ�ρα τ=ν �Aραν=ν
[ Oπ�;α συν�δεBεται #π$ τ5ν Fπιγρα/4: Τ<ν γ�ρ σ<ν µ4τραν θρ�ν�ν Gπ��-
ησε κα� τ<ν σ<ν γαστ"ρα πλατυτ"ραν �gραν'ν FπειργBσατ� π�, πρ��ρ'ε-
ται #π$ τ$ν θε�µητ�ρικ$ �µν� �Επ� σ�� #α�ρει.

Κ3τω #π$ τ5ν παρ3σταση τIς Πλατυτ�ρας #πεικ�ν;V�νται �L συλλει-
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38. Μετ� τ$ν Παlσι� τ5ν ΚαλB>η #γ!ρασε O }δη κατ"#ων hτ"ρα καλ;+η στ< Σκ4τη,
µ�να#/ς ΣεραAε�µ QωγρBA�ς Καυσ�καλυ+�της µ? συν�δ�α τ/ν µ�να#/ Στ"Aαν� κα� τ/ν
µ�να#/ ΓερBσιµ�, σBµ/ωνα µM #π!σπασµα #π$ τ$ σωV!µεν� σ'ετικ$ «Oµ!λ�γ�» π�, [
Μεγ;στη ΛαBρα παρα'Dρησε στ$ν Σερα/ε@µ στ@ς 26 UΙ�υλ;�υ 1800.



τ�υργ�Sντες Lερ3ρ'ες Γρηγ!ρι�ς O Θε�λ!γ�ς, UΙω3ννης O �ρυσ!στ�µ�ς, Βα-
σ;λει�ς O Μ�γας κα@ UΑθαν3σι�ς UΑλεGανδρε;ας (ε�κ. 16). X�λ�ι τ�υς κρατ�Sν
Gεδιπλωµ�να ε�λητ3ρια µM εA'Mς #π$ τ5 Θε;α Λειτ�υργ;α. Π3νω #π$ τ�,ς Lε-
ρ3ρ'ες αAτ�,ς ^π3ρ'ει [ Fπιγρα/4: $D τρTγων µ�υ τ<ν σBρκα κα� π�νων
µ�υ τ/ α~µα, Gν Gµ�� µ"νει κ’ Fγn Gν αgτf'.

Στ5ν κ!γ'η τIς πρ�θ�σεως #πεικ�ν;Vεται [ παρ3σταση τIς YΑκρας Τα-
πεινDσεως (ε�κ. 17). :� �ριστ$ς στε/ανωµ�ν�ς µM τ$ #κ3νθιν� στε/3νι πρ�-
>3λλει µ�σα #π$ τ$ν #ν�ικτ$ τ3/�. Στ� δεGι� κα@ #ριστερ3 τ�υ παραστ�κ�-
νται �L θρηνωδ�Sσες µ�ρ/Mς τIς Μητ�ρας τ�υ κα@ τ�S �γαπηµ�ν�υ µαθητ�S
τ�υ, 6γ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ, στ$ν Oπ�W� Kλλωστε τιµfται κα@ O να!ς.
Κ3τω #π$ τ5 σBνθεση ^π3ρ'ει [ Fπιγρα/4: ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ Η^ΘΗ, κα@ #κ�-
λ�υθ�Sν �L #πεικ�ν;σεις τεσσ3ρων 6γ;ων διακ!νων. UΑν3µεσ3 τ�υς κα@ O
�γι�ς Βενιαµ;ν, πρ$ς τιµ5ν nσως τ�S µ�να'�S Βενιαµ;ν, #π$ τ5 συν�δε;α τ�S
Παϊσ;�υ, O Oπ�W�ς #να/�ρεται στ5ν πρ�ανα/ερ!µενη κτιτ�ρικ5 Fπιγρα/5
�ς Gπε�εργασθε�ς δι� τ'ν #ειρ'ν τ�υ τ$ν να!.

Στ5 >!ρεια πλευρ� τ�S Β4µατ�ς %'�υµε τ5 γνωστ5 παρ3σταση µM τ$
X�ραµα τ�S 6γ;�υ Π�τρ�υ UΑλεGανδρε;ας (ε�κ. 18). �αρακτηριστικ$ π�, θ�
τ$ συναντ4σ�υµε στ5ν περιγρα/5 τIς #ντ;στ�ι'ης συνθ�σεως τ�S παρεκ-
κλησ;�υ τIς ΚαλB>ης τ�S :Αγ;�υ UΑκακ;�υ, εiναι Eτι τ$ κε;µεν� τIς #π�κρ;-
σεως τ�S µικρ�S �ριστ�S �Αρει�ς H oAρων εiναι σM #ν3στρ�/η γρα/4.

Στ@ς δB� Fπ!µενες ε�κ�ν�γρα/ικMς V=νες τ�S 6γ;�υ Β4µατ�ς #πεικ�ν;-
V�νται �γι�ι Lερ3ρ'ες τIς UΕκκλησ;ας µας.

Στ5 ν!τια πλευρ� τ�S Β4µατ�ς συναντ�Sµε κα@ τ$ν �γι� Ρηγ;ν� Fπ;-
σκ�π� Σκ�π�λ�υ δ;πλα στ$ν �γι� Μι'α5λ Συν3δων. :Η σM γειτ�νικ5 θ�ση
#πεικ!νιση τ=ν δB� αAτ=ν Lεραρ'=ν πρ�πει ν� σ'ετ;Vεται µM τ5ν παραµ�ν5
τ�S Παϊσ;�υ τ�S Καυσ�καλυ>;τ�υ στ5 Σκ!πελ�. :� �γι�ς Μι'α5λ %κανε
π�λλ� θαBµατα στ$ νησ;, στ$ Oπ�W� [ µ�ν5 Μεγ;στης ΛαBρας διατηρ�Sσε
µετ!'ι πρ$ς τιµ4ν τ�υ. Σ4µερα σDVεται µ!ν� O να$ς τ�S :Αγ;�υ Μι'α5λ π�,
λειτ�υργεW Eµως aς Fν�ριακ!ς39.
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39. Βλ. τ5ν κλασικ5 µελ�τη τ�S πρωτ�πρεσ>υτ�ρ�υ Κων. Καλλιαν�S, «Σ'�σεις
Σκ�π�λ�υ κα@ :Αγ;�υ X�ρ�υς (17�ς-19�ς α�.). Μι� πρDτη πρ�σ�γγιση στ$ θ�µα», �ΕAη-
µ"ρι�ς %τ. ΜΕ� (1996) 36-38. Θεωρ�Sµε x'ι Kσκ�π� ν� #να/ερθ�Sµε Fδ= σM µ;α ε�κ!να
π�, >ρ;σκεται στ$ν περικαλλ5 αAτ$ν να!, [ Oπ�;α ^π�γρ3/εται µMν #π$ Kλλ� µ�να'!,
τ$ν ∆αµασκην!, %'ει Eµως Eλες τ@ς πρ�ϋπ�θ�σεις γι� ν� θεωρηθεW %ργ� τ�S εAρBτερ�υ
κBκλ�υ τ�S Fργαστηρ;�υ τ�S Μητρ�/3νη τ�S �;�υ κα@ τ=ν µαθητ=ν τ�υ (µM 'αρα-
κτηριστικ!τερη τ$ν τρ!π� µM τ$ν Oπ�W� #ναπτBσ�νται τ� µM 'ρυσ�κ�νδυλι� /ωτ;σµα-
τα τ=ν Fνδυµ3των). Πρ!κειται γι� ε�κ!να τ�S �ριστ�S Παντ�κρ3τ�ρ�ς, [ Oπ�;α /�ρει
στ$ κ3τω µ�ρ�ς της τ5ν rGIς µεγαλ�γρ3µµατη #/ιερωµατικ5 Fπιγρα/4: ∆"ησις τ�	
δ�;λ�υ τ�	 Θε�	 Μαν�λBκη Κωνσταντ�.

�
αωγ� [1803] �Ι�υλ��υ ∆�. ^ε�ρ ∆αµασκην�	 Eε-

ρ�µ�νB#�υ [Βλ. Σ3µψων, L.π., σ. 33~ Tρ. ΠαπαV4σης, «Σ'!λια στ@ς Fπιγρα/Mς τ=ν να=ν,
µ�ν=ν κα@ ε�κ!νων τIς Σκ�π�λ�υ», Θεσσαλικ/ $Ηµερ�λ�γι�. �ΑAι"ρωµα: «$Η +υQαντιν<
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Στ�,ς πλαϊν�,ς τ�;'�υς τ�S ν!τι�υ παραθBρ�υ τ�S Lερ�S #πεικ�ν;V�-
νται �L τ5ν LερωσBνη /�ρ�ντες �γι�ι �αραλ3µπης, Σ;λ>εστρ�ς, καθjς κα@
Oµ3δα 6γ;ων Lεραρ'=ν π�, /�ρ�υν τ$ xν�µα Γρηγ!ρι�ς. YΕτσι #πεικ�ν;V�-
νται �L �γι�ι Γρηγ!ρι�ς O ∆ι3λ�γ�ς, O Νε�καισαρε;ας, O τIς Μεγ3λης UΑρµε-
ν;ας καθjς κα@ O Fπ;σκ�π�ς ΝBσσης.

ΣM κ!γ'η τ�S διακ�νικ�S εiναι Lστ�ρηµ�νη [ Θε�τ!κ�ς �ω�δ!'�ς Πηγ5
(ε�κ. 19). ΓBρω #π$ τ5ν πηγ4-συντρι>3νι ε�κ�ν;V�νται πλIθ�ς πιστ�@ Eλων
τ=ν τ3Gεων π�, πρ�σµ�ν�υν #π$ τ5ν Πηγ5 τIς �ωIς τ5 θεραπε;α τ�υς.

:�λ�κληρDν�ντας Fδ= τ5 συν�πτικ5 περιγρα/5 τ�S ε�κ�ν�γρα/ικ�S
πρ�γρ3µµατ�ς τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ UΙω3νν�υ τ�S Θε�λ!γ�υ, δMν θ�
µπ�ρ�Bσαµε παρ� ν� #να/ερθ�Sµε κα@ στ5ν #πεικ!νιση τ�S :Αγ;�υ, τ�S
Oπ�;�υ τ$ xν�µα %/ερε O Vωγρ3/�ς τ�S παρεκκλησ;�υ. :� �γι�ς Μητρ�/3-
νης Πατρι3ρ'ης Κωνσταντιν�υπ!λεως Lστ�ρεWται σM περ;�πτη θ�ση, στ5 >!-
ρεια πλευρ� τ�S Lερ�S Β4µατ�ς, περι>αλλ!µεν�ς #π$ τ�,ς 6γ;�υς Γρηγ!ρι�
Παλαµf κα@ ΚBριλλ�, καθjς κα@ τ$ν �ριστ!, στ$ π3νω τµIµα τIς σBνθεσης,
ν� τ�,ς εAλ�γεW (ε�κ. 20). Εiναι µ3λιστα 'αρακτηριστικ$ Eτι O �γι�ς Μητρ�-
/3νης εiναι O µ!ν�ς –#ν3µεσα στ�,ς Lστ�ρ�Bµεν�υς στ$ν να$ Lερ3ρ'ες– π�,
/�ρει #ρ'ιερατικ5 µ4τρα κα@ κρατf τ5ν #ρ'ιερατικ5 π�ιµαντικ5 ρ3>δ�.

Παρεκκλ4σι $Αγ��υ Μα��µ�υ τ�	 Καυσ�καλ;+η40

:� να$ς τIς OµDνυµης ΚαλB>ης εiναι O #ρ'αι!τερ�ς σωV!µεν�ς στ5
σκ4τη. ΣBµ/ωνα µM τ@ς πηγ�ς, O να$ς κτ;στηκε στ� 1732 #π$ ^π�τακτικ$ τ�S
Lδρυτ�S τIς σκ4της Καυσ�καλυ>;ων Eσι� UΑκ3κι�, O Oπ�W�ς εi'ε µεγ3λη
εAλ3>εια στ$ν µεγ3λ� αAτ$ [συ'αστ5 τ�S 14�υ α�. Eσι� Μ3Gιµ� τ$ν Καυ-
σ�καλB>η41. ΣBµ/ωνα µM τ$ν Β;� τ�S Oσ;�υ UΑκακ;�υ τ�S Καυσ�καλυ>;τ�υ,
�νας #π$ τ�,ς µαθητ�ς τ�υ «#κ�Bγ�ντας τ$ν Γ�ρ�ντα ν� διηγεWται τ!σες
π�λλMς /�ρMς γι� τ$ν Eσι� Μ3Gιµ� τ$ν Καυσ�καλB>η %νιωσε µεγ3λη εAλ3-
>εια κα@ σε>ασµ$ σU αAτ$ν κα;, #/�S V4τησε κα@ πIρε τ5 συµ>�υλ5 τ�S
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Θεσσαλ�α» (1991) 162]. Πρ!κειται γι� τ$ν Lερ�µ!να'� ∆αµασκην$ τ�S �ατVI Κωστα-
ντI O Oπ�W�ς διετ�λεσε F/ηµ�ρι�ς στ$ν να$ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ στ5 Γλ=σσα
τIς Σκ�π�λ�υ κα@ π�, %ργα τ�υ ^π3ρ'�υν στ$ν να$ τIς ΓλDσσας (>λ. M. �ατVηδ3κης,
�Ελληνες QωγρBA�ι µετ� τ<ν �Aλωση, τ. A′, UΑθIνα 1987, σ. 239~ πρωτ�πρ. Καλλιαν!ς,
L.π., 23. UΕλπ;V�υµε [ πρ�σε'5ς %ρευνα ν� /ωτ;σει τ@ς πιθαν�λ�γ�Bµενες διασυνδ�σεις
τ�S ∆αµασκην�S µM τ$ Fργαστ4ρι� τ�S Μητρ�/3νη τ�S �;�υ.

40. Στ$ πρ�σε'Mς Β� µ�ρ�ς τIς µελ�της µας γι� τ� τ�ι'�γρα/ηµ�να παρεκκλ4σια τ=ν
Καυσ�καλυ>;ων θ� #να/ερθ�Sµε στ�,ς να�,ς τ=ν καλυ>=ν :Αγ;�υ UΑκακ;�υ, :Αγ;�υ
ΕAσταθ;�υ κα@ :Αγ;ων UΑπ�στ!λων.

41. F. Halkin, «Deux Vies de St. Maxime le Kausokalybe ermite au Mont Athos
(XIVe. s.)», Analecta Bollandiana 54 (1936) 38-111. �Αγι�ς ΜB�ιµ�ς H Καυσ�καλ;+ης.
Β��ς, π�λιτε�α, θα;µατα. Πανηγυρικ< �Ακ�λ�υθ�α, (Ε�σαγωγ4-Σ'!λια-UΕπιµ�λεια, µ�ν. Πα-
τ3πι�ς Καυσ�καλυ>;της), XΑγι�ν YOρ�ς, Fκδ. ΚαλB>ης :Αγ;�υ UΑκακ;�υ, 31993.



Oσ;�υ UΑκακ;�υ», %κτισε να$ εXς τ/ �ν�µα τ�	 $Αγ��υ Μα��µ�υ µετ� δ;� #ρ�-
ν�υς, yστερ�ν Fπ/ τ<ν κ��µησιν τ�	 $Dσ��υ GπBνωθεν τ7ς καλ;+ης τ�	 γ"-
ρ�ντ�ς42.

XΕνα µεγ3λ� µ�ρ�ς τIς VωIς τ�υ O Eσι�ς Μ3Gιµ�ς #σκ4θηκε στ� Καυ-
σ�καλB>ια~ τ�π�θεσ;α π�, b/ε;λει Kλλωστε τ5ν bν�µασ;α της στ5ν πρ�σω-
νυµ;α τ�S :�σ;�υ.

Στ$ παρεκκλ4σι τIς Fρηµωµ�νης σ4µερα ΚαλB>ης κα@ π3νω στ5ν κ!γ-
'η τIς 6γ;ας Τραπ�Vης εiναι Fντ�ι'ισµ�να τρ;α σπαρ3γµατα τ�ι'�γρα/ι=ν.
Πρ!κειται, συγκεκριµ�να, γι� τµIµα τIς παρ3στασης τIς Θε�τ!κ�υ Πλατυ-
τ�ρας (ε�κ. 21) καθjς κα@ γι� κε/αλMς δB� #γγ�λων (ε�κ. 22-23) π�, περι-
>3λλ�υν #π$ τ� #ριστερ� κα@ τ� δεGι� τ5ν πρ�ηγ�Bµενη παρ3σταση. �L
διαστ3σεις τ=ν #γγ�λων εiναι δυσαν3λ�γες µM τ5 δι3σταση τIς ε�κ!νας τIς
Πλατυτ�ρας, kστε ν� #π�κλε;εται [ περ;πτωση ν� #π�τελ�Sσαν FνιαW� Vω-
γρα/ικ$ σBν�λ�.

ΣBµ/ωνα µM πρ�/�ρικ5 παρ3δ�ση, �L τ�ι'�γρα/;ες αAτMς πρ��ρ'�νται
#π$ τ$ δεBτερ� Κυριακ$ τIς Σκ4της π�, F'ρησιµ�π�ιεWτ� µ�'ρι τ$ 1916 aς
κ�ιµητηριακ$ς να!ς. :� να$ς αAτ!ς, Fπειδ5 #κρι>=ς #ρ'ικ� κτ;στηκε aς Κυ-
ριακ$ς να!ς, Fτιµfτ� κι αAτ!ς, Eπως κα@ τ$ σηµεριν$ Κυριακ!, τ$ τρ;τ� κατ�
σειρ3, στ5ν :Αγ;α Τρι3δα. Κατεδα/;στηκε τ$ 1916 κα@ στ5 θ�ση τ�υ κτ;στη-
κε (1919) O σηµεριν$ς κ�ιµητηριακ$ς να!ς, π�, τιµfται κι αAτ$ς στ$ xν�µα
τIς :Αγ;ας Τρι3δ�ς. Γι� µfς Eµως εiναι πιθαν!τερ� �L τ�ι'�γρα/;ες αAτMς ν�
πρ��ρ'�νται #π$ τ$ν δυτικ$ Fσωτερικ$ τ�W'� τ�S σηµεριν�S Κυριακ�S,
στ$ν Oπ�W� FπIλθαν #ρκετMς µετατρ�πMς λ!γ�ω τIς #νεγ�ρσεως τIς ΛιτIς,
κατ� τ$ 1810.

�L Fντ�ι'ισµ�νες αAτMς τ�ι'�γρα/;ες τ�S παρεκκλησ;�υ τ�S :Αγ;�υ
ΜαG;µ�υ /�ρ�ντας σ'εδιαστικMς κα@ τε'ν�τρ�πικMς Oµ�ι!τητες µ’ αAτMς
τ�S παρεκκλησ;�υ τIς Κ�ιµ4σεως τIς Θε�τ!κ�υ τIς γειτ�νικIς ΚαλB>ης
τ�S :Αγ;�υ UΑκακ;�υ, καθjς κα@ µ’ αAτMς τ�S κυρ;ως να�S τ�S Κυριακ�S
τIς :Αγ;ας Τρι3δ�ς τIς �δ;ας σκ4της, µπ�ρ�Sν ν� #π�δ�θ�Sν στ$ν εAρBτε-
ρ� κBκλ� τ�S Lερ�µ�ν3'�υ Παρθεν;�υ τ�S FG UΑγρ3/ων κα@ τ=ν µαθητ=ν
τ�υ43.

Βι>λι�θηκ3ρι�ς :I. Σκ4της :Αγ;ας Τρι3δ�ς Μ�ΝΑ��Σ ΠΑΤΑΠΙ�Σ ΚΑΥΣ�ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Καυσ�καλυ>;ων
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SUMMARY

Patapios monk of Kausokalyvia, The painted chapels at the Kausokalyvia
Scete. Part A (17th-19th cent.).

Most of the art work on reserve today at the Skete of Holy Trinity of
Kausokalyvia in Mount Athos and its greater area originates in the 18th
century. During this time the Kyriakon church (second-half of 18th century)
as well as the chapels of Koimisis of Theotokos (1759) and St John Theologos
(1777) were painted.

In the present study, which is composed of two parts, a concise descrip-
tion is being made of the iconographic program of the Skete chapels, while at
the same time the existing historical information regarding the founders, as
well as the painters, is being attached.

In the present part A, reference is being made first on the portions of
frescoes of the Ypapanti chapel (first half of 17th century) at the St Neilos
cell, works that are attributed according to the tradition to St Neilos Mirovlitis
(†1651), who lived an ascetic life in a cave at the area.

Reference is being made on the chapel of St John Theologos of the
homonymous hermitage of the Skete, where historical and biographical data
about the church and its founder, hieromonk Paisios of Kausokalyvia (†1801),
are being presented. The painter of the church, monk Mitrofanis of Chios
appears, through our research, to have a significant yet unknown work. A list
is being attached of the up-to-date signed or attributed to him works in Mount
Athos, as well as in the island of Skopelos in the North Sporades, Greece. In
addition, a brief description of the rich iconographic program of the St John
Theologos chapel (1777) is attached.

Finally, reference is being made on the three portions of frescoes, which
exist at the St Maximos Kausokalivis chapel of the homonymous hermitage of
the Kausokalivia Skete (half of 18th century).
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EXκ. 1. Παρεκκλ4σι K�ιµ4σεως Θε�τ�-
κ�υ Kελ��υ $Aγ��υ Nε�λ�υ. Φ�ρητ<
εXκ�να τ7ς Θε�τ�κ�υ $Oδηγητρ�ας.

EXκ. 2. Παρεκκλ4σι $Yπαπαντ7ς τ�	 Σωτ7-
ρ�ς Kελ��υ $Aγ��υ Nε�λ�υ. �Eσωτερικ�.

T�ι#�γραA�α τ7ς Γενν4σεως τ�	 Xριστ�	.

EXκ.. 3. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ.
�E�ωτερικ< oπ�ψη Fπ/ BA.
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EXκ. 4. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. ∆υτικ< εdσ�δ�ς 
(G�ωτερικB). $Yπ"ρθυρη κτιτ�ρικ< GπιγραA4. 1766.

EXκ. 5. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�. ∆υτικ<
εdσ�δ�ς. $Yπ"ρθυρη κτιτ�ρικ< GπιγραA4. 1777.
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EXκ. 7. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
Λιτ4. T�ι#�γραA�α µ? τ/ ναυBγι� τ�	 �IωBνν�υ. 1777.

EXκ. 6. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ.
�Eσωτερικ�. �EπιQωγραAισµ"ν�ς κ��νας.
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EXκ. 8. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�. ∆υτικ/ς τ�R#�ς.
T�ι#�γραA�α µ? $Oσ��υς. 1777.

EXκ. 9. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�. Kυρ�ως να�ς.
T�ι#�γραA�α πBνω Fπ/ τ< δυτικ< π;λη µ? τ/ν �Aναπεσ�ντα K;ρι�. 1777.
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EXκ. 10. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
T�ι#�γραA�ες στ/ν τρ�	λ� κα� γ;ρω Fπ� αgτ�ν. 1777.

EXκ. 11. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
$O Egαγγελιστ<ς MBρκ�ς κα� �Aγι�ι �Aπ�στ�λ�ι Gκ τ'ν $E+δ�µ4κ�ντα.

T�ι#�γραA�α στ/ B∆ λ�A�� τ�	 τρ�;λ�υ. 1777.
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EXκ. 13. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
B�ρει�ς τ�R#�ς. T�ι#�γραA�α $Aγ�ων Mαρτ;ρων. 1777.

EXκ. 12. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερι-
κ�. B�ρει� τ���. T�ι#�γραA�α τ�	 �EπιταA��υ Θρ4ν�υ. 1777.
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EXκ. 14. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
Tµ7µα τ�	 �υλ�γλυπτ�υ τ"µπλ�υ µ? τ/ν �Eσταυρωµ"ν�, τ� λυπηρ� κα� 

τµ7µα τ�	 ∆ωδεακα�ρτ�υ.
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EXκ. 15. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
$Iερ/ B7µα. �Oρ�A4. T�ι#�γραA�α τ7ς $Aγ�ας TριBδ�ς. 1777.

EXκ. 16. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ �IωBνν�υ τ�	 Θε�λ�γ�υ. �Eσωτερικ�.
$Iερ/ B7µα. T�ι#�γραA�α µ? τ�Vς συλλειτ�υργ�	ντες EερBρ#ες

kγ��υς Bασ�λει� κα� �AθανBσι� �Aλε�ανδρε�ας. 1777.
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EXκ. 21. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ Mα��µ�υ. �Eσωτερικ�. $Iερ/ B7µα.
T�ι#�γραA�α τ7ς Πλατυτ"ρας τ'ν Ogραν'ν.

EXκ. 23. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ Mα��µ�υ.
�Eσωτερικ�. $Iερ/ B7µα. T�ι#�γραA�α

(σπBραγµα) Fγγ"λ�υ B′.

EXκ. 22. Παρεκκλ4σι $Aγ��υ Mα��µ�υ.
�Eσωτερικ�. $Iερ/ B7µα. T�ι#�γραA�α

(σπBραγµα) Fγγ"λ�υ A′.


