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ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20οῦ ΑΙΩΝΑ

Στίς μέρες μας, οἱ Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας βρίσκονται στό
ἐπίκεντρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, τά πορίσματα τῆς ὁποίας καταγράφον-
ται ἀπό τούς ἐρευνητές σέ μελέτες καί ἄρθρα ἀλλά καί στά Πρακτικά εἰδικῶν
ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων, πού ἔχουν διοργανωθεῖ κατά τίς τελευταῖες δεκαε-
τίες στόν τόπο μας. Στό πλαίσιο αὐτό, νέα, ἄγνωστα τίς περισσότερες φορές,
ἁγιολογικά κείμενα, Μαρτύρια καί Ἁκολουθίες, τῆς μεταβυζαντινῆς κυρίως
περιόδου, βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητας, συμβάλλοντας στή μελέτη τόσο
τοῦ φαινομένου τῶν Νεομαρτύρων ὅσο καί τῆς περαιτέρω λειτουργικῆς τους
τιμῆς. Παράλληλα, στό φῶς τῆς ἔρευνας τίθεται καί ἡ εἰκονογράφηση τῶν Νε-
ομαρτύρων, ὅπως αὐτή ἀποτυπώθηκε σέ μεγάλο ἀριθμό τοιχογραφιῶν, φο-
ρητῶν εἰκόνων καί χαλκογραφιῶν, πού ἀπεικονίζουν τή μορφή τους, τό μαρτύ-
ριο ἤ τήν κοίμησή τους, καθώς καί σκηνές ἀπό τή δράση καί τά θαύματά τους.
Ἔτσι, τά πορίσματα τῆς ὁλοένα ἐντεινόμενης μελέτης τῆς εἰκονογράφησης
τῶν Νεομαρτύρων ἐμπλουτίζουν τή σχετική βιβλιογραφία, ἀκολουθώντας τόν
δρόμο πού ἔδειξαν οἱ μακαριστοί καθηγητές Μίλτος Γαρίδης καί Ἁθανάσιος
Παλιούρας1. Στή μνήμη τοῦ τελευταίου αὐτοῦ πρωτοπόρου ἐπιστήμονα, ὁ
ὁποῖος πολλάκις μᾶς εἶχε προτρέψει προσωπικῶς στό νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν
νεομαρτυρολογική εἰκονογραφία, ἀφιερώνουμε τήν παρούσα εἰσήγηση.

Ἡ εἰκονογράφηση τῶν Νεομαρτύρων εἶναι ἕνα ἀπό τά νεότερα στοιχεῖα πού
προστέθηκαν στά εἰκονογραφικά προγράμματα τῆς μεταβυζαντινῆς ζωγρα-
φικῆς. Ἡ ἔνταξή της τοποθετεῖται ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰώνα γενικεύτηκε ὅμως
κατά τόν 18ο καί 19ο αἰώνα. Ἡ εἰκονογράφηση αὐτή ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη θεμα-
τική ἑνότητα, καθώς οἱ ἀπεικονίσεις αὐτές δίνουν τή μαρτυρία τῆς ἐποχῆς,
συμβάλλουν στή γνώση τῆς ἱστορίας καί ἐμπλουτίζουν τήν πινακοθήκη τῶν
Ἁγίων. Στίς ἀπεικονίσεις αὐτές ἀποτυπώνονται ἐπίσης στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς

1. Κλασική θεωρεῖται ἡ μελέτη τῶν: Μ. Γαρίδη - Θ. Παλιούρα, «Συμβολή στήν εἰκονογρα-
φία νεομαρτύρων», Ἠπειρωτικά Χρονικά 22 (1980) 169-205.



κατά τήν ὁποία φιλοτεχνήθηκαν, ὅπως π.χ. ἡ ἐνδυμασία, πού προσαρμόζεται
στά σύγχρονα ἐνδυματολογικά δεδομένα τῆς τουρκοκρατίας. Ἔτσι, πολλοί νε-
ομάρτυρες φοροῦν ἐνδυμασίες τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπως σεγκούνι,
γιλέκο ἤ μακρύ ἐπανωφόρι μέ γούνινη ἐπένδυση. Κλασικό εἶναι τό παράδειγμα
τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις τοῦ φουστανελᾶ, ἡ χαρακτηριστική ἐνδυ-
ματολογική ἐπιλογή τῆς ἀπεικόνισης τοῦ ὁποίου ἀπετέλεσε στοιχεῖο πρωτό-
γνωρο γιά τίς ἀπεικονίσεις τῶν μαρτύρων· ἕνα στοιχεῖο πού ἐπιτρέπει στόν ἱστο-
ρικό χρόνο νά διεισδύσει μέσα στό εἰκαστικό δημιούργημα. 

Μία ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ, τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰ.,
πού φυλάσσεται στήν εἰκονοθήκη τῆς μονῆς Ξενοφῶντος παραθέτουμε στό
πλαίσιο τῆς παρούσας μελέτης. Φέρει τήν ἐπιγραφή: «Ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ
Νέος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων», ἐνῶ εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀπεικόνιση τῆς λίμνης καί
τῆς πόλης τῶν Ἰωαννίνων στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας (Εἰκ. 1). Ἁναφέρουμε
ἐπίσης τοιχογραφία τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις σέ στη-
θάριο, στόν ἐξωνάρθηκα τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου, καθώς καί ἕτερη ἀδημο-
σίευτη φορητή εἰκόνα τοῦ προστάτη τῶν Ἰωαννίνων στό χιλανδαρινό κελλί
Ἁρχαγγέλων τῶν Καρυῶν, πού φέρει τήν ἀφιερωματική ἐπιγραφή: «Δέησις
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ Δανιήλ ἱερομονάχου καί Ἰωσήφ μοναχοῦ», ἐνῶ χαρακτη-
ριστική εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τῆς λάρνακας μέ τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου, γύρω
ἀπό τήν ὁποία προσεύχονται πιστοί. Ὡς ἄλλα δύο παραδείγματα μέ χαρακτη-
ριστική τήν ἐνδυματολογική ἐπιλογή παραθέτουμε: α) ἀδημοσίευτη τοιχογρα-
φία τοῦ νεομάρτυρα Γεωργίου, πού μαρτύρησε στή Σόφια τό 1515, καί ἡ ὁποία
βρίσκεται στόν νότιο τοῖχο τῆς Λιτῆς τοῦ καθολικοῦ τῆς ἀθωνικῆς μονῆς Χι-
λανδαρίου, ἔργο τῶν Γαλατσιάνων ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Βενιαμίν καί
Ζαχαρίου τό 1803 (Εἰκ. 2) καί β) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα τοῦ νεομάρτυρα
Χριστόδουλου τοῦ ἐκ Κασσάνδρας μέ σκηνές τοῦ Βίου του, ἔργο τοῦ μοναχοῦ
Νικηφόρου τοῦ ἐργαστηρίου τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
τοῦ ἔτους 1846, στό εἰκονοφυλάκιο τῆς μονῆς Παντοκράτορος2 (Εἰκ. 3). Ὑπό
τήν παραπάνω ἔννοια, ὁρισμένες ἀπεικονίσεις Νεομαρτύρων ἀποτελοῦν πολύτι-
μο πηγαῖο ὑλικό γιά τήν κοινωνική ἱστορία καί τή λαογραφία. Ἐπιπροσθέτως,
οἱ ἀπεικονίσεις αὐτές ἀποτελοῦν ἐνίοτε σημαντικό ἁγιολογικό ὑλικό, ἐφόσον
ἀποτελοῦν τίς μοναδικές ἤ συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης γιά κάποι-
ους Νεομάρτυρες.

Ὁ ὅρος «νέος μάρτυς» μαρτυρεῖται ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰώνα καί ἡ χρήση του
συνεχίζεται μέχρι καί τόν 17ο αἰώνα, ὁπότε ἀρχίζει νά ἐπικρατεῖ ὁ σύνθετος τύ-
πος «νεομάρτυς». Ἡ καθιέρωση τῆς τιμῆς τῆς μνήμης τῶν Νεομαρτύρων,
ἀμέσως μετά τό μαρτύριό τους, βεβαιώνει τήν ἀποδοχή τῆς θυσίας τους ἀπό
τήν Ἐκκλησία (ἔστω καί σιωπηρή γιά εὐνόητους λόγους) καί τήν ἀναγνώριση

2. Εὐχαριστίες στή μονή Παντοκράτορος γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης τῆς εἰκόνας.
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τῆς σημασίας της γιά τό Γένος. Τό μαρτύριο τῶν περισσότερων ἀπό τούς Νεο-
μάρτυρες ξεπέρασε, σχεδόν ἀμέσως, τά τοπικά ὅρια καί ἡ φήμη του ἀπέκτησε
εὐρύτατο νόημα γεγονός πού καθιέρωσε τούς Ἁγίους αὐτούς στή συνείδηση
τῶν πιστῶν. Συχνά ἡ εἰκονογράφηση τῶν Νεομαρτύρων γίνεται σχεδόν ἀμέ-
σως ἤ λίγο ἀργότερα ἀπό τό μαρτύριό τους καί, ὁπωσδήποτε, πρίν τήν ἐπίσημη
ἀναγνώριση τῆς ἁγιότητάς τους. Ἡ ἀναζήτηση ἐπίσης ἀπό τούς ἁπλούς πι-
στούς ὑποδειγμάτων ἁγιότητας πρός μίμηση ὑπῆρξε καθοριστική. Τά παραπά-
νω ἀποτελοῦν τούς κύριους λόγους, γιά τούς ὁποίους οἱ τοπικοί ἁγιογράφοι, τά
εἰκονογραφικά ἐργαστήρια, ἀνάμεσά τους καί τά ἁγιορειτικά, ἀλλά καί τά
ἀντίστοιχα κέντρα παραγωγῆς χαλκογραφιῶν δέν περίμεναν τήν ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξη, προκειμένου νά εἰκονογραφήσουν τίς ἱερές μορφές τους.
Ἐμβληματικό εἶναι τό παράδειγμα τοῦ ἀνώνυμου λαϊκοῦ ζωγράφου πού ἱστό-
ρησε τόν Ἁγιορείτη ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό (†1779), σχεδόν ἀμέσως
μετά τήν ταφή του, σέ τοιχογραφία, πάνω ἀπό τόν τάφο του στό Κολικόντασι
τοῦ Φίερι, στόν εἰκονογραφικό τύπο τοῦ ὁσίου μοναχοῦ. Ἁναφέρουμε ἐπίσης τήν
περίπτωση τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, πού ἁγιογραφήθηκε μόλις
δεκατρεῖς μέρες μετά τό μαρτύριό του ἀπό τόν χιοναδίτη ζωγράφο Ζήκο Μι-
χαήλ. Στή συνάφεια αὐτή, θά πρέπει ἐπίσης νά ἀναφέρουμε ὅτι πρῶτα παρα-
δείγματα Νεομαρτύρων πού ἱστορήθηκαν σέ χρόνο κοντινό μέ τό μαρτύριό τους,
διευρύνοντας τήν ἕως τότε θεματολογία τῆς μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς,
ἀποτελοῦν οἱ ἅγιοι: Ἰωάννης ὁ ἐκ Τερόβου Ἰωαννίνων ( μαρτύριο 1526 - εἰκο-
νογράφηση 1548), Δαμιανός ἀπό τό Μυρίχοβο τῆς Θεσσαλίας (†1568) ὁ Ἁγιο-
ρείτης καί ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐκ Μετσόβου ( μαρτύριο 1617 - εἰκονογράφηση
1637). Κατευθυνόμενοι ὅμως σιγά σιγά πρός τό Ἅγιον Ὄρος, θά πρέπει νά ὑπο-
γραμμίσουμε ὅτι, οὐσιαστικά, οἱ ἀπεικονίσεις Νεομαρτύρων ἀκολουθοῦν τό πα-
ράδειγμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, πού μαρτύρησε στή Σόφια τό 1515 καί εἰκονο-
γραφήθηκε γιά πρώτη φορά ἤδη τό 1537 στό Ἅγιον Ὄρος, καί συγκεκριμένα
στή Μολυβοκκλησιά τῆς περιοχῆς τῶν Καρυῶν.

Ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα κέντρα εἰκονογράφησης τῶν ἁγίων Νεομαρτύ-
ρων ἀλλά καί σχεδιασμοῦ καί ἀναπαραγωγῆς χαλκογραφιῶν πού τούς ἀπεικο-
νίζουν εἶναι καί τό Ἅγιον Ὄρος. Ἄλλωστε, τουλάχιστον τό ἕνα τρίτο ἀπό τούς
νεοφανεῖς αὐτούς Ἁγίους εἶναι Ἁγιορεῖτες ἤ πνευματικά τέκνα Ἁγιορειτῶν πα-
τέρων, ἀπό τούς ὁποίους καθοδηγούμενοι πνευματικά ἀξιώθηκαν τοῦ Μαρτυρί-
ου. Μία μάλιστα ἀπό τίς πιό συγκινητικές μαρτυρίες τῆς διαμονῆς τους στό
Ἅγιον Ὄρος θεωροῦνται ἡ εἰκόνα τῶν Ἁρχαγγέλων στό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ
τῆς μονῆς Διονυσίου, πού ἱστόρησε ὁ διονυσιάτης ὁσιομάρτυς Ἰωσήφ ὁ Ζωγρά-
φος (†1819), καί τά παρεκκλήσια τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Παναγίας
στήν κορυφή τοῦ Ἄθω καί λίγο χαμηλότερα στήν πλαγιά, τά ὁποῖα ἔκτισε ὁ
ἁγιαννανίτης ὁσιομάρτυς Δαβίδ (†1813). 

Παρόλα αὐτά, θά πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι στόν ἁγιορειτικό χῶρο δέν ἔχει γίνει
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συστηματική ἔρευνα καί μελέτη τῶν τοιχογραφιῶν, τῶν φορητῶν εἰκόνων ἀλλά
καί τῶν χαλκογραφιῶν πού συνδέονται μέ τούς Νεομάρτυρες· ἔργα τά ὁποῖα σέ
ἀρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλο εἰκονογραφικό ἐνδιαφέρον. Τό περισ-
σότερο ὑλικό παραμένει ἄγνωστο καί ἀνερεύνητο καί ἡ ὅποια δημοσίευση κάποι-
ων ἀπό τά παραπάνω ἔργα τέχνης ἔχει γίνει εὐκαιριακά καί ὄχι μέ σκοπό μεθο-
δικῆς παρουσίασης τοῦ θέματος. Θά πρέπει, κατά τή γνώμη μας, πρῶτα νά δεῖ
τό φῶς τῆς δημοσιότητας τό περιεχόμενο τῶν συλλογῶν τῶν ἔργων αὐτῶν, προ-
κειμένου στή συνέχεια νά καταστεῖ ἐφικτό νά ἐκτιμηθεῖ καί νά ἀξιολογηθεῖ τό
ὑλικό μέ καλλιτεχνικά, ἱστορικά, λειτουργικά καί λαογραφικά κριτήρια. 

Ὡς συμβολή στή μελέτη τῆς εἰκονογράφησης τῶν Νεομαρτύρων στό Ἅγιον
Ὄρος, κυρίως κατά τόν 19ο καί τήν πρώτη περίοδο τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἄς θεωρηθεῖ
ἡ παρούσα μελέτη. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐν ἐξελίξει ἐρευνητικῆς μας προσπά-
θειας, ἐπιχειρεῖται μία ἐπιλεκτική παρουσίαση εἰκαστικῶν νεομαρτυρολογικῶν
ἔργων –τά περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀδημοσίευτα– πού βρίσκονται στόν
ἀθωνικό χῶρο καί τονίζεται ἡ σημασία τους. Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται σ᾿ ἐκεί-
νους τούς Νεομάρτυρες, τῶν ὁποίων ἡ ἐξιστόρηση τοῦ μαρτυρίου τους (πού συν-
τάχθηκε κυρίως ἀπό Ἁγιορεῖτες λογίους) διαδόθηκε γρήγορα καί εἶχε βαθύτα-
τη ἀπήχηση και στήν εἰκονογραφησή τους στά ἁγιορειτικά ἐργαστήρια, ὅπου
συνεχίζεται ἡ εἰκονογραφική παράδοση. Σέ γενικές γραμμές, ἀκολουθοῦνται
παλαιότερα μεταβυζαντινά πρότυπα, τά ὁποῖα ἐμπλουτίζονται μέ λεπτομερει-
ακά ἀφηγηματικά στοιχεῖα. Θά μποροῦσε, ἑπομένως, νά γίνει λόγος γιά μετα-
βυζαντινή τέχνη ἀκόμη καί κατά τήν περίοδο πού ἐξετάζουμε, καθώς τό νεότε-
ρο χρονικό ὅριο τῆς ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ μεταβυζαντινῆς τέχνης γιά τόν μακεδονικό
χῶρο, στόν ὁποῖο ἀνήκει καί τό Ἅγιον Ὄρος, θά πρέπει νά διευρυνθεῖ μέχρι τήν
ἀπελευθέρωση τῆς περιοχῆς μέ τούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους τοῦ
1912-1913. Μάλιστα μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἡ
ἐκκλησιαστική ζωγραφική διατηρεῖ ἀρκετά ἀπό τά μεταβυζαντινά της χαρα-
κτηριστικά, στό μεγαλύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς της3.

Στήν ἐντοίχια ζωγραφική τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνήθως οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες
εἰκονογραφοῦνται στόν χῶρο τῆς Λιτῆς ἤ σέ περίοπτες πλευρές τῶν πεσσῶν σέ
ἄλλους χώρους τοῦ ναοῦ. Το γεγονός έχει συμβολικό χαρακτῆρα, πού ὑπο-
γραμμίζει τήν ἰδιαίτερη τιμή πρός ἐκείνους πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τήν προβολή τους ὡς «στύλων τῆς Ἐκκλησίας»,
ὡς στυλοβατῶν τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ὡς προτύπων καί στηριγμάτων γιά
τούς μοναχούς και, κατ᾿ ἐπέκταση, γιά τούς ὑπόδουλους χριστιανούς. Ἐνδια-
φέρον γιά τό θέμα πού διαπραγματευόμαστε παρουσιάζει ἐπίσης καί ἡ ποικιλία

3. Ν. Νικονάνος, «Ἡ μεταβυζαντινή ζωγραφική τῆς Μακεδονίας», Ἡ νεότερη καί σύγχρο-
νη Μακεδονία, Ἱστορία-Οἰκονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, τ. Α΄, Ἡ Μακεδονία κατά τήν τουρ-
κοκρατία, Θεσσαλονίκη 1992, 182.
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στίς προσωνυμίες πού ἀποδίδονται στούς νεοφανεῖς αὐτούς ἁγίους: Νεομάρτυς,
Ὁσιομάρτυς, Ἅγιος. 

Σέ γενικές γραμμές, ἀπό εἰκονογραφική ἄποψη, οἱ μορφές ἀποδίδονται σύμ-
φωνα μέ τίς περιγραφές τῶν φυσιογνωμικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἁγίων πού
παρέχονται ἀπό τά νεομαρτυρολόγια. Ἔτσι, ἡ συμβατότητα τῆς μορφῆς τους
ἔχει διαφυλάξει ὁρισμένα τουλάχιστον ἀπό τά προσωπογραφικά χαρακτηριστι-
κά τους, πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά ἀπεικονίσεις σύγχρονες μέ τό μαρτύ-
ριο τῶν ἁγίων αὐτῶν. Βλέπουμε, γιά παράδειγμα, ἕνα χρόνο μετά τό μαρτύριο
τοῦ ὁσιομάρτυρα Λουκᾶ τοῦ Ἁγιαννανίτου (†1802), νά ἔχουμε τήν πρώτη ἀπει-
κόνισή του σέ φορητή εἰκόνα τοῦ ἔτους 1803, πού βρίσκεται στή σκήτη Ἁγίας
Ἄννης, ἔργο πιθανώτατα τοῦ Νικηφόρου Α΄ τῆς συνοδείας τῶν Καρπενησιωτῶν
ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἕνα ἔτος ἀργότερα, τό 1804, ὁ ἴδιος ζωγράφος
φαίνεται ὅτι ἱστόρησε τόν παραπάνω ἅγιο συνδιαλεγόμενο μέ τόν ἕτερο ἁγιαν-
νανίτη ὁσιομάρτυρα Ἱλαρίωνα (†1804). Ἡ πρώτη, λοιπόν, ἀπεικόνιση τοῦ ὁσιο-
μάρτυρα Λουκᾶ γίνεται μόλις ἕνα ἔτος ἀπό τό μαρτύριό του, ἐνῶ τοῦ δεύτερου
γίνεται τήν ἴδια χρονιά κατά τήν ὁποία μαρτύρησε. Σέ ἕνα ἄλλο παράδειγμα,
ἕνα μόλις χρόνο μετά τό μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἁγα-
ρηνῶν (†1819), ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει καί βαπτιστεῖ χριστιανός στή σκήτη Καυ-
σοκαλυβίων, ἔχουμε τήν πρώτη ἀπεικόνισή του ἀπό τόν, γνωστό καί ἀπό ἄλλα
ἔργα του πού ἡ ἔρευνά μας ἐντόπισε, μοναχό Προκόπιο. Στή φορητή αὐτή εἰκό-
να πού φυλάσσεται στήν καυσοκαλυβίτικη καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου, ὁ ζωγράφος ἐμφανίζεται πιό παραδοσιακός, ἐνδύοντας τόν ἅγιο ἀρχαι-
οπρεπῶς, μέ χιτώνα καί μανδύα.

Στό Ἅγιον Ὄρος, κατά τήν ἐξεταζόμενη περίοδο, ἀπό τήν μελέτη τῆς νεο-
μαρτυρολογικῆς εἰκονογραφίας καί μέ βάση τά μέχρι σήμερα ἐξετασθέντα
δείγματα, ὅπως αὐτά ἀποτυπώνονται στίς ἐπιφάνειες τοιχογραφιῶν, φορητῶν
εἰκόνων καί χαλκογραφιῶν, διακρίνουμε ὁρισμένους βασικούς εἰκονογραφικούς
τύπους, πού ἐντάσσονται σέ δύο κύριες ὁμάδες: ἐκείνη τῶν μεμονωμένων ἁγίων
καί τήν πιό σύνθετη, αὐτή τῆς Συνάξεως ἁγίων. 

Στήν πρώτη περίπτωση, οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες παριστάνονται συνήθως ὁλό-
σωμοι, μέ τό δεξί χέρι τους, λυγισμένο στό ὕψος τοῦ στήθους, νά κρατοῦν λεπτό
ἀκόσμητο σταυρό καί μέ τό ἀριστερό συνηθέστερα κλαδί φοίνικα, σύμβολο δό-
ξας καί ἀθανασίας, ἤ ἀνοικτό εἱλητάριο μέ ὁρισμένες ἐπικλήσεις. Χαρακτηρι-
στική εἶναι ἡ φορητή εἰκόνα τοῦ νεομάρτυρα Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης, πού φυ-
λάσσεται στήν καυσοκαλυβίτικη καλύβη Ἁγίου Εὐσταθίου4, καθώς καί ἡ ἀδη-
μοσίευτη φορητή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἁποστόλου τοῦ Νέου, πού φυλάσσεται στό

4. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., «Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης. Συμβο-
λή στή μελέτη τῆς εἰκονογραφίας καί συναξαριογραφίας του», Ἠπειρωτικό Ἡμερολόγιο ΛΕ΄
(2016),  193-208.
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λαυριωτικό κελλίο Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στίς Καρυές. Φέρει τήν ἐπιγραφή:
«Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἁπόστολος ὁ μαρτυρήσας ἐν ἔτει 1685» (Εἰκ. 4). Στίς πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, οἱ ἱερομάρτυρες εἰκονίζονται μέ τήν ἱερατική ἤ τήν
ἀρχιερατική τους περιβολή, ὅπως, γιά παράδειγμα, στήν ἀδημοσίευτη φορητή
εἰκόνα τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰ. τοῦ ἁγίου Σεραφείμ Φαναρίου, πού βρίσκεται
στήν καυσοκαλυβίτικη καλύβη Ἁγίου Γεωργίου (Εἰκ. 5). Ὁρισμένες φορές, οἱ
ἅγιοι αὐτοί εἰκονίζονται ἐνδεδυμένοι μέ τή μοναχική τους ἀμφίεση καί κρατών-
τας κομποσχοίνι, ἐφόσον βέβαια πρόκειται γιά Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες. Ἁνα-
φέρουμε ἐνδεικτικά τήν ἀδημοσίευτη τοιχογραφία τοῦ ὁσιομάρτυρα Νικοδήμου,
στή Λιτή τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου, ἔργο τῶν Καρπενησιωτῶν
ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1841 (Εἰκ. 6), τήν ἀδημοσίευτη φορητή
εἰκόνα τοῦ ἴδιου ὁσιομάρτυρα, τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ., πού βρίσκεται στό πα-
ρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στόν πύργο τοῦ Τσιμισκῆ τῆς Μεγίστης Λαύ-
ρας, καθώς καί τήν τοιχογραφία τοῦ ὁσιομάρτυρα Ἁγαθαγγέλου τοῦ Ἐσφιγμε-
νίτου στή Λιτή τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου, ἔργο τοῦ 1841 τῶν Καρ-
πενησιωτῶν ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἰωάσαφ, Νικηφόρου, Γερασίμου καί
Ἁνθίμου.

Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ δεύτερη βασική ὁμάδα ἀπεικονίσε-
ων τῶν Νεομαρτύρων, ἐκείνης πού οἱ ἅγιοι αὐτοί συνεικονίζονται μέ ἄλλους
ἁγίους. Πρόκειται γιά εἰκονογραφικό τύπο, πού ἰδιαίτερα στό Ἅγιον Ὄρος, τόν
συναντᾶμε σέ διάφορες ἐκδοχές. Στήν ἁπλούστερη περίπτωση ἔχουμε τήν συ-
ναπεικόνιση τοῦ νεομάρτυρα μέ ἁγίους πού δέν εἶναι Νεομάρτυρες, ὅπως εἶναι,
γιά παράδειγμα, α) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα στή μονή Καρακάλλου ὅπου ὁ
ὁσιομάρτυς Γεδεών ὁ «μαρτυρήσας ἐν ἔτει ᾳωιη΄ δεκεμβρίου Λ΄», σύμφωνα μέ
τήν ἐπιγραφή, συνεικονίζεται μέ τόν Τίμιο Πρόδρομο, β) ἀδημοσίευτη μικρή φο-
ρητή εἰκόνα πού εἶναι προσαρμοσμένη στόν ὀρειχάλκινο χορό τοῦ πολυελαίου
τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Καρακάλλου, ἔργο τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγρά-
φων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου συνεικονίζονται οἱ νεομάρτυρες Θεόδωρος ὁ Βυ-
ζάντιος καί Πολύδωρος ὁ ἐν Νέᾳ Ἐφέσῳ μέ τόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν Πέρση
(Εἰκ. 6) γ) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ. στήν εἰκονοθή-
κη τῆς μονῆς Ξενοφῶντος, ὅπου ὁ νεομάρτυς Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος συνεικονί-
ζεται μέ τούς ὁμώνυμούς του ἁγίους Θεόδωρο Τύρωνα καί Θεόδωρο Στρατηλά-
τη καί δ) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα μέ σλαβονικές ἐπιγραφές ἀπό τήν εἰκονο-
θήκη τῆς μονῆς Χιλανδαρίου, τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ., ὅπου ὁ νεομάρτυς Γεώρ-
γιος ὁ ἐν Σόφιᾳ συνεικονίζεται μέ τόν ὅσιο Ἰωάσαφ βασιλέα τῶν Ἰνδιῶν.

Σέ μία ἄλλη ἐκδοχή ἔχουμε τήν κοινή ἀπεικόνιση μικρῆς ὁμάδας Νεομαρ-
τύρων, πού εἶτε συνδέονται μεταξύ τους μέ κοινό μαρτύριο εἴτε ὄχι. Χαρακτη-
ριστικά εἶναι τά ἑξῆς παραδείγματα: α) τοιχογραφία τοῦ μαρτυρίου τῶν Ζω-
γραφιτῶν ὁσιομαρτύρων ἐπί Βέκκου στή Λιτή του καθολικοῦ τῆς μονῆς Ζω-
γράφου, ἔργο τοῦ 1817 τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπό
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τόν μοναχό Μητροφάνη τόν ἐκ Βιζύης, β) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα τοῦ ἔτους
1892 πού φυλάσσεται στήν εἰκονοθήκη τῆς μονῆς Ξενοφῶντος, ὅπου συνεικονί-
ζονται, σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή, «Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος / ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος / ὁ
ἅγιος Ἁκάκιος / Οἱ Νεομάρτυρες», οἱ ὁποῖοι ἀσκήθηκαν στήν ἰβηριτική σκήτη
Τιμίου Προδρόμου. γ) ἀδημοσίευτη φορητή εἰκόνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ. τῶν
ἰδίων ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καί Ἁκακίου, μέ σλαβονικές ἐπιγρα-
φές, στήν εἰκονοθήκη τῆς μονῆς Χιλανδαρίου (Εἰκ. 7). δ) φορητή εἰκόνα τῶν
παραπάνω ἁγίων μέ σκηνές ἀπό τόν βίο τους, ἔργο τοῦ ἔτους 1818 τοῦ μοναχοῦ
Δοσιθέου ἀπό τό Ὑπέκιο τῆς Σερβίας, πού βρίσκεται στήν ἰβηριτική σκήτη Τι-
μίου Προδρόμου. Νά σημειωθεῖ ὅτι τήν εἰκόνα παρήγγειλε στόν ζωγράφο ὁ με-
τέπειτα νεομάρτυρας Ὀνούφριος ἀπό τήν ἴδια Σκήτη, ε) ἀδημοσίευτη φορητή
εἰκόνα τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰ. στήν καυσοκαλυβίτικη καλύβη Ἁγίου Μεθο -
δίου, ὅπου συνεικονίζονται οἱ νεομάρτυρες Ἁργυρή, Σταμάτιος καί Μαρκέλλα.
στ) φορητή εἰκόνα τοῦ 1886 στήν κουτλουμουσιανή σκήτη Ἁγίου Παντελεήμο-
νος μέ τούς ἰβηροσκητιώτες ὁσιομάρτυρες Εὐθύμιο, Ὀνούφριο καί Ἁκάκιο καί
τόν ἅγιο Γρηγόριο Ε΄ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Καί μιά πού ἀναφερό-
μαστε στόν ἱερομάρτυρα πατριάρχη τοῦ Γένους, τοῦ ὁποίου οἱ ἀπεικονίσεις σπα-
νίζουν, παραθέτουμε μία ἀδημοσίευτη ἐλαιογραφία σέ μουσαμᾶ, ἔργο τῶν ἀρ -
χῶν τοῦ 20οῦ αἰ. τοῦ ἐργαστηρίου τῶν Ἰωασαφαίων τῆς σκήτης Καυσοκαλυ-
βίων (Εἰκ. 8). Στό εἰλητάριο πού κρατᾶ ὁ καθήμενος στό γραφεῖο του Ἅγιος
γράφεται: «[ ]ΛΑΜΠΗ ΘΕΟΝ ΣΕΒΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΡΕΟΝ Τ᾿ ΑΠΑΥΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΙΜΑ» καί ἀποτελεῖ συρραφή ἀπό κείμενα τῶν Μενάνδρου, Αἰσχύλου (Ἱκέτιδες
στ. 574) καί Στοβαίου5. Τό ἔργο φέρει πολλές ὁμοιότητες μέ ἀνάλογη ἐλαι-
ογραφία πού βρίσκεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὅπως καί στά περισσό-
τερα ἔργα τῶν Ἰωασαφαίων, ἐντυπωσιάζει ἡ καλλιτεχνικώτατη ἀπόδοση τῆς
ἔκφρασης τοῦ προσώπου.

Συνεχίζουμε τήν ἀναφορά μας μέ τόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς Συνάξεως
Πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Ὁσίων Πατέρων, πού ὑπῆρξε πολύ δημοφιλής στήν
ἁγιορειτική ζωγραφική τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως τεκμαίρεται ἀπό τίς πολυάριθμες
ὁμόθεμες εἰκόνες πού φυλάσσονται σέ ἀθωνικά καθιδρύματα. Στή σύνθεση
αὐτή, ὅπως εἶναι φυσικό εἰκονίζονται καί Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες. Νεομάρτυ-
ρες εἰκονίζονται καί σέ φορητές εἰκόνες μέ Συνάξεις Ἁγίων πού τιμοῦνται ἰδιαί-
τερα σέ ὁρισμένα ἀθωνικά καθιδρύματα. Παραθέτουμε ἐνδεικτικά τά ἑξῆς πα-
ραδείγματα: α) φορητή εἰκόνα μέ τή Σύναξη τῶν Φιλοθεϊτῶν Ἁγίων, τοῦ ἔτους
1845, πού βρίσκεται σέ προσκυνητάρι τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Φιλοθέου. Ἁνά-
μεσα στούς ἁγίους τῆς Μονῆς εἰκονίζονται οἱ νεομάρτυρες Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
καί Δαμιανός ὁ Νέος († 1568). Οἱ ἴδιοι ἅγιοι εἰκονίζονται καί σέ νεότερη εἰκόνα
μέ τούς Φιλοθεΐτες ἁγίους, τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, β) σέ ἕνα δεύτερο πα-

5. Εὐχαριστίες στόν καθηγητή Δημ. Γόνη γιά τήν ἀνάλυση τοῦ κειμένου.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 385



ράδειγμα ἔχουμε τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό νά ἱστορεῖται μαζί μέ τόν ἁγιαν-
νανίτη ὁσιομάρτυρα Νικόδημο (†1722) σέ φορητή εἰκόνα τῶν τελῶν τοῦ 19ου
αἰώνα πού βρίσκεται στό ἰβηριτικό κελλί Ἁγίας Ἄννης στίς Καρυές. Ἡ ἀπό
κοινοῦ ἀπεικόνιση δύο νεομαρτύρων πού τιμοῦνται ἰδιαίτερα στήν Βόρειο Ἤπει-
ρο ὑποδηλώνει τόν βαθύ σεβασμό τῶν χριστιανῶν τῆς δύσκολης αὐτῆς πε-
ριοχῆς πρός αὐτούς, καθώς ἀποτελοῦσαν ὑποδείγματα πρός μίμηση σ᾿ ἕνα
ἀλλόπιστο αὐταρχικό περιβάλλον. γ) Στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς βα-
τοπαιδινῆς σκήτης Ἁγίου Δημητρίου ὑπάρχουν οἱ ἀπεικονίσεις τῶν ὁσιομαρτύ-
ρων Μακαρίου, Ἰωάσαφ καί Νικοδήμου τοῦ Ἁγιαννανίτου, καθώς καί τοῦ νεο-
μάρτυρα Ἁναστασίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (†1794), σλαβοφώνου Μακεδόνα
ἀπό τή Στρώμνιτσα. Πρόκειται γιά τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1806, ἱστορημένες
ἀπό τούς Γαλατσιάνους ζωγράφους τοῦ Ἁγίου Ὄρους Βενιαμίν καί Ζαχαρία. δ)
Φορητή εἰκόνα μέ τή Σύναξη τῶν Ἁγιαννανιτῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ πλειονό-
τητα εἶναι Ὁσιομάρτυρες.

Ἁξίζει βέβαια νά σημειώσουμε ὅτι πρώτη ἀπόπειρα συλλογικῆς ἀπεικόνισης
Νεομαρτύρων στό Ἅγιον Ὄρος ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τήν περίοδο πού ἐξετάζουμε,
κατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 18ου αἰώνα. Πρόκειται γιά τόν εἰκονογραφικό
κύκλο τῶν Νεομαρτύρων στή Λιτή τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Ξηροποτάμου, πού
ἱστορήθηκε τό 1783 ἀπό τούς ἀδελφούς Κωνσταντῖνο καί Ἁθανάσιο ἀπό τήν
Κορυτσᾶ.6 Ἡ ἀπεικόνιση ἑνός συνόλου τριάντα τεσσάρων Νεομαρτύρων βασί-
στηκε στά συναξάρια τῶν ἁγίων αὐτῶν καί ἀπετέλεσε ἀπό μόνη της μία εἰκο-
νογραφική καινοτομία, πού ἀποκαλύπτει τή μεγάλη σημασία πού ἀπέδιδαν οἱ
Ἁγιορεῖτες πατέρες τῆς ἐποχῆς στή σπουδαιότητα τῶν Νεομαρτύρων στή ζωή
τῆς Ἐκκλησίας, ἀπόρροια τῆς ὁποίας ἦταν ἡ συγγραφή ἤ ἡ συλλογή τῶν βίων
τους καί ἡ εἰκονογραφησή τους.

Κατά τήν περίοδο πού ἐξετάζουμε, ἕνα ἐνδιαφέρον παράδειγμα, παρόμοιο μέ
τό προηγούμενο, ἀποτελοῦν οἱ ἀπεικονίσεις δώδεκα νεομαρτύρων στή Λιτή τοῦ
Κυριακοῦ τῆς σκήτης Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, ἔργο τοῦ ἔτους
1820, τοῦ μοναχοῦ Μητροφάνη τοῦ ἐκ Βιζύης, τῆς συνοδείας τῶν Καρπενη-
σιωτῶν ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους7. Στόν ἴδιο χῶρο, ἀπεικονίζονται οἱ νεο-
μάρτυρες: Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Σεραφείμ ἀρχιεπίσκοπος Φαναρίου, Εὐθύμιος,

6. Γ. Τσιγάρας, «Ἡ νεομαρτυρολογική συλλογή τοῦ Καισαρίου Δαπόντε καί οἱ ἀπεικονίσεις
τῶν Νεομαρτύρων στό καθολικό τῆς μονῆς Ξηροποτάμου», στό: Σ. Πασχαλίδης: Ἡ αὐτόγραφη
νεομαρτυρολογική συλλογή τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Θεσσαλονίκη
2012, 127-166, 371-404.

7. Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., «Τό ἐργαστήριο τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων στίς
Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Καυσοκα-
λυβίων (1820)», Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου: Τά Ἄγραφα στή διαδρομή τῆς ἱστορίας (Ἄγραφα 8-
10 Αὐγούστου 2008), Ἁθήνα 2009, 37. Φωτογραφίες τῶν τοιχογραφιῶν βλ. στό: Πατάπιος
Καυσοκαλυβίτης, μον.-Μ. Βαρβούνης, Καυσοκαλυβίτικα Νεομαρτυρολογικά, ἔκδ. Ἠρόδοτος,
Θεσσαλονίκη 2003, 280-284.
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Ἰγνάτιος, Ἁκάκιος, Ἁγαθάγγελος, Μᾶρκος ὁ ἐν Σμύρνῃ (Εἰκ. 9), Δούκας ρα-
φεύς Μυτιληναῖος, Λουκᾶς, Μιχαήλ ὁ ἐξ Ἁγράφων καί Νικόλαος ὁ ἐξ Ἁγρά-
φων. Ἁπό τίς παραστάσεις αὐτές, ἄς σταθοῦμε σ᾿ ἐκεῖνες τῶν ἰβηροσκητιωτῶν
ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου, Ἁκακίου, πού μαρτύρησαν στά 1814, 1814,
1815 ἀντίστοιχα, πέντε χρόνια δηλ. πρίν τήν ἱστόρηση τῆς Λιτῆς, τοῦ ὁ -
σιομάρτυρα Ἁγαθαγγέλου τοῦ Ἐσφιγμενίτου, πού μαρτύρησε τό 1818, δύο
μόλις χρόνια πρίν ἀπό τήν ἱστόρηση τῆς Λιτῆς, καί κυρίως στίς δύο σκηνές ἀπό
τό μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἁγαρηνῶν, πού βαπτίστηκε
στή Σκήτη καί μαρτύρησε τό 1819, ἕνα χρόνο δηλ. πρίν τήν ἱστόρηση τῆς
Λιτῆς.

Ἁξιζει νά ὑπογραμμιστεῖ ἡ μεγάλη σπουδαιότητα τῶν παραπάνω τοιχογρα-
φιῶν, καθώς ἀπό τήν ἀπεικόνιση τῶν ἁγίων αὐτῶν διαπιστώνεται ἐκεῖνο πού
ἀναφέραμε στήν ἀρχή τῆς εἰσήγησής μας, ὅτι δηλαδή ἡ καθιέρωση τῶν Νεο-
μαρτύρων στή συνείδηση τῶν πιστῶν ὡς Ἁγίων συμβαίνει ἀμέσως μετά τό
μαρτύριό τους. Οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις στό Κυριακό τῆς σκήτης τῶν Καυ-
σοκαλυβίων ἀντανακλοῦν ἀσφαλῶς τήν ἱσχυρή νεομαρτυρολογική παράδοση
πού ὑπῆρχε στή Σκήτη, ἀφενός μέν γιατί ἐκεῖ ἀσκήθηκαν τέσσερις ἅγιοι Νεο-
μάρτυρες καί ἀφετέρου γιατί ἀπό τόν κτίτορα τοῦ Κυριακοῦ ναοῦ, ἱερομόναχο
Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτη, συντάχθηκε μιά πολλή σημαντική χειρόγραφη νεομαρ-
τυρολογική συλλογή, στήν ὁποία, ὅπως ἔχουμε δείξει σέ παλαιότερη ἀνακοίνω-
σή μας, βασίστηκαν οἱ συντάκτες τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου ἅγιοι Νικόδημος
Ἁγιορείτης καί Μακάριος Νοταρᾶς.

Ἁπο τό πολύ τολμηρό γιά τήν ἐποχή του παραπάνω βιβλίο, στό ὁποῖο ἐγκω-
μιάζονται καί ὑμνογραφοῦνται συλλογικά Νεομάρτυρες, ἐμπνεύστηκε καί ἡ
συλλογική τους ἀπεικόνιση, ὅπως συμβαίνει γιά παράδειγμα μέ τίς φορητές
εἰκόνες μέ θέμα τους τή Σύναξη τῶν Νεομαρτύρων α) τοῦ ἔτους 1823(;) στή
μονή Εὐαγγελισμοῦ Σκιάθου, ἔργο τῶν Γαλατσιάνων ζωγράφων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Βενιαμίν Α΄ καί Μακαρίου Β΄, β) τῆς μονῆς Γρηγορίου τοῦ ἔτους 1858
«Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες πάντες μετά τήν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς
διαφόρους τόπους μαρτυρήσαντες», γ) τοῦ ἔτους 1874 τῆς καλύβης τῶν Νεο-
μαρτύρων τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων, πού φέρει τόν τίτλο: «Οἱ μετά τήν
Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως διά Χριστόν ἀθλήσαντες» (ἀδημοσίευτη)
(Εἰκ. 10), δ) τοῦ ἔτους 1888 τοῦ Κυριακοῦ τῆς ἴδιας Σκήτης, πού φέρει πολλές
ὁμοιότητες μέ τήν προηγούμενη, ε) τοῦ ἔτους 1890, μέ τή «Σύναξη τῶν Νεο-
μαρτύρων» πού φυλάσσεται στήν εἰκονοθήκη τῆς μονῆς Καρακάλλου, στ) τοῦ
τέλους τοῦ 19ου αἰ. πού φυλάσσεται στήν εἰκονοθήκη τῆς μονῆς Ξενοφῶντος
καί ἡ ὁποία φέρει τήν ἐπιγραφή: «Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες, οἱ μετά τήν Ἅλωσιν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων (sic)» (ἀδημοσίευτη) (Εἰκ. 11) καί
ζ) ἄξια μνείας εἶναι καί ἡ ὁμόθεμη φορητή εἰκόνα τοῦ ἔτους 1942 μέ τόν «Θεῖο
χορό τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί καλλινίκων Νεομαρτύρων», πού ἱστόρησε στή
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μονή Ἁγίου Παύλου ὁ γνωστός μακαριστός ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχά-
ρωφ. Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει μία ἀδημοσίευτη ρωσική χαλ-
κογραφία τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγιορειτῶν Ὁσιομαρτύρων, τῶν μέσων τοῦ 19ου
αἰώνα, πού φυλάσσεται στήν καλύβη Ἁγίου Ἁκακίου τῆς σκήτης Καυσοκαλυ-
βίων, καθώς εἶναι ἡ μόνη γνωστή εἰκαστική συλλογική ἀπεικόνιση ὅσων ἐκ
τῶν νεομαρτύρων εἶχαν πρῶτα ἀσκηθεῖ στό Ἅγιον Ὄρος (Εἰκ. 12). Ἁπό τίς
ἐπιγραφές τους, γραμμένες στή σλαβονική, διακρίνουμε στήν πρώτη σειρά τούς
ἁγίους Κυπριανό Κουτλουμουσιανό, Κωνστάντιο Ρώσο, Μακάριο, Δαμιανό Φι-
λοθεΐτη, Κοσμᾶ Αἰτωλό, Δαμασκηνό Χιλανδαρινό, Δαμασκηνό Λαυριώτη,
τούς μαθητές τοῦ ὁσίου Ἁκακίου, Ρωμανό, Νικόδημο καί Παχώμιο Ρώσο, Γε-
δεών Καρακαλληνό καί Μακάριο Διονυσιάτη, ἐνῶ στή δεύτερη σειρά τούς νεο-
μάρτυρες Τιμόθεο καί Ἁγαθάγγελο τούς Ἐσφιγμενίτες, Νικήτα Σερρῶν,
Λουκᾶ Ἁγιαννανίτη, Ἰάκωβο Ἰβηροσκητιώτη καί τούς μαθητές του Ἰάκωβο
τόν διάκονο καί Διονύσιο, Ἰωάσαφ, καθώς καί Εὐθύμιο, Ἰγνάτιο, Ὀνούφριο καί
Ἁκάκιο τούς Ἰβηροσκητιώτες. Τῆς ὁσιομαρτυρικῆς χορείας προεξάρχει ὁ ἅγιος
Νήφων πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Διονυσιάτης, ὡς γέροντας τῶν νε-
ομαρτύρων Μακαρίου καί Ἰωάσαφ.

Μία ἄλλη ἐνδιαφέρουσα πτυχή τῆς εἰκονογράφησης Νεομαρτύρων στό
Ἅγιον Ὄρος σχετίζεται μέ τήν καταγωγή τῶν ἀφιερωτῶν τῶν εἰκόνων τους ἤ
τῶν ζωγράφων πού τίς ἱστόρησαν, καί ἡ ὁποία στήν περίπτωσή μας ταυτίζεται
μέ τόν τόπο καταγωγῆς ἤ τόν τόπο μαρτυρίου τοῦ εἰκονιζόμενου Νεομάρτυρα.
Ἁναφέρουμε τά παραδείγματα τῆς ἀπεικόνισης τῶν ἁγίων Γεωργίου τοῦ Χιο-
πολίτου καί Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρδανελίοις. Ὅλες οἱ εἰκόνες τους σχετίζονται
μέ τή ξενοφωντινή σκήτη Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν ὁποία ἀσκοῦνταν
μοναχοί ἀπό τίς Κυδωνίες, τή Χῖο καί τά Δαρδανέλια. Τό κυριακό τῆς Σκήτης
κοσμοῦν δύο φορητές εἰκόνες τοῦ ἁγίου Γεωργίου, πού καταγόταν ἀπό τήν πόλη
τῆς Χίου καί μαρτύρησε μέ ἀποκεφαλισμό στίς Κυδωνίες στίς 26 Νομεβρίου
1807. Στήν πρώτη ὁ Ἅγιος εἰκονίζεται ὄρθιος καί κρατᾶ στό δεξί του χέρι μικρό
σταυρό μαζί μέ κλαδί φοίνικα, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό τήν κεφαλή του. Στό πάνω
ἀριστερό μέρος τῆς σύνθεσης ὁ Χριστός ἐπί νεφελῶν εὐλογεῖ τόν Ἅγιο, ἐνῶ στό
ἀντίστοιχο δεξιό, ἄγγελος κρατᾶ τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου του. Στό κάτω μέρος
ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή τοῦ ἀφιερωτῆ: «Ἁφιέρωμα Ἐλευθερίου Μοναχοῦ Ἰβηρίτου
Κυδωνιέως εἰς τό Κυριακόν, τ. Ξενοφωντινός. 1905», ἱστορημένη διά χειρός
«Π. Μ[οναχοῦ] Κεσαρέως» (Εἰκ. 13). Στήν δεύτερη εἰκόνα, πού φέρει τήν ἐπι-
γραφή: «Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης», ἀλλά δέν φέρει ἀφιέρωση
ἤ χρονολογία ὁ Ἅγιος εἰκονίζεται μέ τήν ἴδια μορφή καί τά ἴδια ἐνδύματα, ἐνῶ
ἀπουσιάζουν ὁ εὐλογῶν Κύριος καί ὁ Ἄγγελος.

Στό δεύτερο παράδειγμα, στό κυριακό τῆς παραπάνω Σκήτης φυλάσσονται
δύο ἀδημοσίευτες εἰκόνες τοῦ νεομάρτυρα Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρδανελίοις, πού
μαρτύρησε μέ ἀποκεφαλισμό στίς 2 Αὐγούστου 1690. Ἡ πρώτη, σέ προσκυνη-
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τάρι, φέρει τήν ἐπιγραφή στό κάτω ἀριστερό μέρος της: «Ἔργον Θέμελη Διονυ-
σίου ἐκ Καλύμνου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει / μήν Φευρ. 7 1906» (Εἰκ. 14), ἐνῶ ἡ δεύτερη,
μικρότερη σέ μέγεθος, τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰ., ἔχει χρυσό κάμπο πού φέρει πε-
ρίτεχνα ἐκτυπώματα (τσοκάνικο). Καί στίς δύο εἰκόνες, ὁ Ἅγιος εἰκονίζεται
ὄρθιος καί κρατᾶ, στό μέν δεξί του χέρι σταυρό μαζί μέ κλαδί φοίνικα, στό δέ
ἀριστερό τήν κεφαλή του. Στήν εἰκονοθήκη ἐπίσης τῆς μονῆς Ξενοφῶντος
ἐντοπίσαμε τρεῖς ἀδημοσίευτες εἰκόνες τοῦ νεομάρτυρα Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρ-
δανελίοις. Στήν πρώτη εἰκονίζεται μόνος του, κατά τόν εἰκονογραφικό τύπο τοῦ
ἁγίου Παντελεήμονος, μέ τή διαφορά ὅτι στό δεξί του χέρι κρατᾶ μικρό σταυρό,
ἐνῶ μέ τό ἀριστερό του χέρι κρατᾶ τήν κεφαλή του. Στό κάτω μέρος τῆς εἰκό-
νας διαβάζουμε στά ἀριστερά τήν ἐπιγραφή τοῦ ἀφιερωτῆ: «Μνήσθητι Ἅγιε τοῦ
Θεοῦ τοῦ δούλου σου Κυρίλλου ἱερομονάχου», ἐνῶ στά δεξιά τοῦ ζωγράφου, πι-
θανώτατα Ξενοφωντινοῦ μοναχοῦ: «Γ.Μ.Ξ. 1916». Στίς ἄλλες δύο, πού παρου-
σιάζουν μεγάλες ὁμοιότητες μεταξύ τους, ὁ ἅγιος Θεόδωρος συνεικονίζεται μέ
τόν ἅγιο Τρύφωνα καί τόν ἅγιο Γεώργιο τόν Τροπαιοφόρο. Ἡ παλαιότερη ἀπ᾿
αὐτές ἱστορήθηκε «ἐν ἔτει 1915 Αὐγούστου 20», σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή,
ἐνῶ ἡ νεότερη εἶναι τοῦ ἔτους 1919. Ὅπως σημειώνεται στό ὄπισθεν τμῆμα, ἡ
εἰκόνα ἦταν κτῆμα «Ἰωαννικίου» καί πρίν βρισκόταν στό κυριακό τῆς ξενοφων-
τινῆς σκήτης Εὐαγγελισμοῦ. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τήν περίοδο 1900-
1901 Δικαῖος τῆς Σκήτης διετέλεσε ὁ μοναχός Ἰωαννίκιος, πού καταγόταν
ἀπό τά Δαρδανέλια καί ἀσκεῖτο στήν καλύβη τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Ἐνδιαφέρον ἐπίσης παρουσιάζει ἡ ἀπεικόνιση Νεομαρτύρων σέ θῆκες πού
φυλάσσουν τμήματα τῶν ἱερῶν τους λειψάνων, τά ὁποῖα εἶναι ἀποθησαυρισμέ-
να σέ ἀθωνικές μονές. Ἁναφέρουμε, γιά παράδειγμα, τήν ὁλόσωμη μορφή τοῦ
ἐκ Καρπενησίου νεομάρτυρα «Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ παντοπώλου»
(σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή), πού ἔχει σκαλιστεῖ περίτεχνα στό ἀνοιγόμενο
τμῆμα ἀδημοσίευτης ἀργυρᾶς καί ἐπενδυμένης μέ πολύτιμους λίθους χειρό-
σχημης λειψανοθήκης μέ τή δεξιά χεῖρα τοῦ Ἁγίου, πού φυλάσσεται στό καθο-
λικό τῆς μονῆς Γρηγορίου (Εἰκ. 15). Στό κάτω μέρος τῆς θήκης ἔχει χαραχθεῖ
ἀνάγλυφη ἡ ἀφιερωματική ἐπιγραφή: «+ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΠΩΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ +
1803: 30 ΜΑΪΟΥ / ΝΗΝ ΔΕ ΕΓΚΕΚΟΣΜΙΘΗ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑ-
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΤΟΥ».

Ἰδιαίτερη, τέλος, ἀναφορά πρέπει νά γίνει καί στίς χαλκογραφίες πού τύπω-
ναν τά ἀθωνικά καθιδρύματα, τόσο γιά τή μεγαλύτερη διάδοση καί γνωριμία
τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων ὅσο καί γιά οἰκονομικούς λόγους, ἀφοῦ, ὡς γνω-
στόν, οἱ χαλκογραφίες λόγω τοῦ χαμηλοῦ κόστους παραγωγῆς τους ἀπευθύ-
νονταν σ᾿ ἕνα εὐρύτερο λαϊκό κοινό. Ἁναφέρουμε τέσσερα παραδείγματα: Τό
1838 ἔχουμε δύο χαλκογραφίες τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, πού χα-
ράσσονται καί τυπώνονται στό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τόν ἱερομόναχο Δανιήλ μέ δα-
πάνη τοῦ μοναχοῦ Χατζηπαγκρατίου, στόν εἰκονογραφικό τύπο πού καθιερώ-
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θηκε ἀπό τόν χιοναδίτη ζωγράφο Γεώργιο Ζήκο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἱστορήσει καί τίς
πρῶτες φορητές εἰκόνες τοῦ Ἁγίου. Ἡ ἀποτύπωση μάλιστα τοῦ φουστανελᾶ
ἁγίου στίς ἁγιορείτικες χαλκογραφίες θεωρεῖται ὅτι τόν καθιέρωσε εἰκονογρα-
φικά καί συνετέλεσε στήν εὐρεία διάδοση τῆς εἰκονογραφίας καί τῆς τιμῆς τοῦ
Νεομάρτυρα, μιά πού φιλοτεχνήθηκε καί πρωτοκυκλοφόρησε λίγο μετά τό μαρ-
τύριό του. Καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους στή διάδοση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς τιμῆς τοῦ νεομάρτυρος ἦταν ἀποφασιστική. Εἶναι μάλιστα
χαρακτηριστικό ὅτι γιά τίς ἐπιγραφές τῆς χαλκογραφίας αὐτῆς, ἐκτός ἀπό τήν
ἑλληνική γραφή καί γλώσσα, χρησιμοποιήθηκε καί ἡ σλαβονική. Ἁξίζει ἐδῶ νά
σημειώσουμε τίς ἀπεικονίσεις τοῦ ἁγίου Γεωργίου σέ ἀρκετά ἐκκλησιαστικά
μνημεῖα τοῦ σλαβόφωνου χώρου καί τῆς Ρουμανίας8 ἀπεικονίσεις πού ἔχουν
πρότυπο τήν ἁγιορείτικη αὐτή χαλκογραφία τοῦ 1838. Νά προσθέσουμε ὅτι ὁ
ἅγιος Γεώργιος ἀπεικονίζεται συνολικά σέ δεκατέσσερις ἁγιορείτικες χαλκο-
γραφίες, πού χρονολογοῦνται ἀπό τό 1838-1865 καί οἱ ὁποῖες φιλοτεχνήθηκαν
ἀπό τούς χαράκτες Δανιήλ (1838), μοναχό Κύριλλο (1841-1845), Γεώργιο
Στιάτη (1845), Εὐθύμιο (1856), Παναγιώτη Κωνσταντίνου (1859) καί Ἰωάν-
νη Κωνσταντίνου Καλδῆ (1865)9. Ὡς ἕνα δεύτερο παράδειγμα ἀναφέρουμε τήν
χαλκογραφία τοῦ ἔτους 1842 τοῦ ὁσιομάρτυρα Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ, πού
μαρτύρησε στόν Τύρναβο τό 1818. Ὁ ἅγιος Γεδεών ἀσκήθηκε στή μονή Καρα-
κάλλου ἐπί σαράντα ἔτη. Στά 1837 στή Μονή αὐτή μετακομίστηκε μέρος τῶν
ἱερῶν λειψάνων του καί ἀπό τότε ἑορτάζεται ἐκεῖ πανηγυρικά ἡ μνήμη του.
Πέντε χρόνια ἀργότερα, τό 1842, προκειμένου νά διαδοθεῖ περισσότερο ἡ τιμή
τοῦ ἁγίου Γεδεών, σέ κάποιο ἀπό τά ἁγιορειτικά ἐργαστήρια φιλοτεχνήθηκε ἡ
χαλκογραφία αὐτή μέ ἔξοδα τῶν ἁγιορειτῶν ἱερομονάχων Γαβριήλ καί Ἁγαπί-
ου. Ἔτσι, μέ τήν χάρτινη αὐτή εἰκόνα, ἡ μονή Καρακάλλου εἶχε πλέον τή δυ-
νατότητα νά διαθέτει στούς προσκυνητές τήν εἰκόνα μέ τή μορφή καί τό μαρ-
τύριο τοῦ Ἁγίου.

Ἁξιοσημείωτη εἶναι καί χαλκογραφία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἔργο
τοῦ χαράκτη Καλλίνικου Μυτιληναίου, πού φιλοτεχνήθηκε στό Ἅγιον Ὄρος
στά 1829. Ἐνδιαφέρουσα ἐδῶ εἶναι μία σπάνια σκηνή γιά τήν εἰκονογραφία Νε-
ομαρτύρων. Πρόκειται γιά τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ἱστορημένη κατά τόν εἰκο-
νογραφικό τύπο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἤ Κοιμήσεως Ὁσίων. Παλαι-
ότερη ἀνάλογη γνωστή περίπτωση εἶναι ἡ παράσταση τῆς Κοιμήσεως τοῦ νε-
ομάρτυρα Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, σέ εἰκόνα τοῦ ὁμώνυμου ἰδιωτικοῦ πα-

8. Π. Σαμσάρης, «Ἡ εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νέου στήν ὄψιμη μεταβυζαντινή
ζωγραφική τῆς περιοχῆς τῶν Σερρῶν», Πρακτικά Β΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Οἱ
Σέρρες καί ἡ περιοχή τους ἀπό τήν ὀθωμανική κατάκτηση μέχρι τή σύγχρονη ἐποχή, τ. Β΄, Σέρ-
ρες 2013, 962.

9. Τίς χαλκογραφίες δημοσίευσε ἡ Ντ. Παπαστράτου:  Χάρτινες εἰκόνες. Ὀρθόδοξα θρη-
σκευτικά χαρακτικά 1665-1889, τ. 1.,  Ἁθήνα 1986, 215-223 (εἰκ. 225-238).
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ρεκκλησίου τοῦ ἱερομονάχου Χρύσανθου Λαϊνᾶ στήν Κόνιτσα. Ἁναφέρουμε τέ-
λος τήν χαλκογραφία τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (†1800), μία ἀπό
τίς πλέον γνωστές ἀπεικονίσεις τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ πού ἔζησε καί στό Ἅγιον
Ὄρος καί ἡ ὁποία ἀντιγράφει φορητή εἰκόνα τοῦ ἔτους 1837, πού βρίσκεται στήν
καλύβη ἁγίου Νικολάου τῆς ἰβηριτικῆς σκήτης Τιμίου Προδρόμου.

Πρίν ὁλοκληρώσουμε αὐτή τήν πρώτη συνοπτική παρουσίαση τῆς ἐν ἐξελίξει
ἔρευνάς μας, ἰδιαίτερη ἀναφορά ὀφείλουμε νά κάνουμε στήν εἰκονογράφηση τοῦ
ἁγιορείτη ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Στό Ἅγιον Ὄρος, ἡ πρωϊμότερη
τοιχογραφία τοῦ πατρο-Κοσμᾶ βρίσκεται στή Λιτή τοῦ κυριακοῦ τῆς σκήτης
Καυσοκαλυβίων. Εἶναι ἔργο τοῦ ἔτους 1820, τοῦ μοναχοῦ Μητροφάνη τοῦ ἐκ
Βιζύης, τῆς συνοδείας τῶν Καρπενησιωτῶν ζωγράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἁργότερα, στά 1854, ὁ Μανουήλ, γιός τοῦ Γωργίου ἀπό τήν Σελίτσα (Ἐράτυ-
ρα) Κοζάνης, τοιχογράφησε τόν ἅγιο Κοσμᾶ ἀνάμεσα σέ ἄλλους Ἁγιορεῖτες
ὁσίους στή Λιτή τοῦ καθολικοῦ τῆς Μεγίστης Λαύρας. Ὁ Ἅγιος παριστάνεται
μέ πλούσια ἐνδύματα, μαυρογένης, μέ στιβαρό καί αὐστηρό ὕφος. Στό δεξί του
χέρι κρατᾶ εἱλητάριο, τό κείμενο τοῦ ὁποίου συνάδει μέ μοναστηριακό περιβάλ-
λον. Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα εἶναι μία ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ μέ τόν
Ἁλῆ Πασᾶ. Πρόκειται γιά μία ἐλαιογραφία τοῦ ἔτους 1902, πού φυλάσσεται
στήν ἀθωνική μονή Παντοκράτορος, ἔργο Γεωργίου τοῦ Βερατινοῦ. Ὁ πασᾶς
τῶν Ἰωαννίνων παριστάνεται καθιστός νά κρατᾶ στό ἀριστερό χέρι τήν κάρα
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, βυθισμένος στίς σκέψεις του. Ἁπέναντί του στέκονται ὄρθιοι
ἡ κυρά Βασιλική μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στά χέρια της, στό μέσον ὁ μητροπο-
λίτης Βερατίου Ἰωάσαφ Β΄ καί ἀριστερά του ὁ σωματοφύλακας τοῦ Ἁλῆ καί
ἄλλα πρόσωπα. Ἐνδιαφέρον εἶναι καί τό κείμενο πού γράφεται στό κάτω μέρος
τοῦ πίνακα, στό ὁποῖο φαίνεται ἡ γοητεία πού ἀσκοῦσε ὁ πατρο-Κοσμᾶς στόν
Ἁλῆ Πασᾶ10.

Ἡ εἰκονογράφηση τῶν Νεομαρτύρων κατά τόν 19ο αἰώνα μέχρι καί τά μέσα
τοῦ 20οῦ, ὅπως τουλάχιστον ἀποτυπώνεται στό Ἅγιον Ὄρος, μέ τήν αὐθόρμητη
καί ρεαλιστική εἰκαστική της γλώσσα ἐνέπνεε καί διαμόρφωνε πρότυπα καί
ἀξίες στούς θεατές-πιστούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀναδεικνύεται ὁ ἰδεολογικός, δι-
δακτικός καί παιδαγωγικός χαρακτήρας τῆς εἰκονογραφικῆς τέχνης αὐτῆς τῆς
περιόδου μέ τήν εἰκαστική ἀπόδοση τῶν πνευματικῶν ἄθλων καί τοῦ ἡρωϊσμοῦ
τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, ὥστε νά παρακινοῦν τούς πιστούς πρός μίμησή τους.

Θά ἦταν ἴσως ἄτοπος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι, στό πλαίσιο τῆς ἐν ἐξελίξει ἔρευνάς
μας, καταγράφεται τό σύνολο τῶν σωζόμενων εἰκονογραφικῶν παραστάσεων
τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, πού εἴτε βρίσκονται στό Ἅγιον Ὄρος εἴτε φιλοτεχνή-

10. Τίς ἀναφερόμενες ἐδῶ εἰκόνες καί, γενικά, λεπτομερειακή παρουσίαση τῶν εἰκονογρα-
φικῶν παραστάσεων τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἀπό τό μαρτύριό του ὥς τήν ἁγιοκατάταξή του βλ. στό:
Χρ. Παντούλας, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τά Εἰκονογραφικά (1779-1961), Ἰωάννινα 2015.
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θηκαν ἐκεῖ καί στή συνέχεια μεταφέρθηκαν ἀλλοῦ. Τό ἐγχείρημα εἶναι ἰδιαίτε-
ρα δύσκολο, λόγω τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἀθωνικῶν καθιδρυμάτων καί τοῦ
εὔρους τῆς ὑπό ἐξέταση χρονικῆς περιόδου. Ἁπομένει ἡ προσδοκία ὅτι ἡ ἀνί-
χνευση, καταγραφή καί μελέτη τοῦ ἀθησαύριστου εἰκονογραφικοῦ ὑλικοῦ θά
συνεχιστοῦν σύν Θεῷ. Προκειμένου μάλιστα περί τῶν νεοφανῶν ἁγίων μαρτύ-
ρων, οἱ ὁποῖοι, κατά τόν ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ἄνθισαν ὡς ρόδα μέσα
στή βαθειά καί ψυχρή νύχτα τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Γένους, τό ταξίδι τῆς ἀνα-
ζήτησης καταλήγει πάντοτε σέ ἄσκηση αὐτογνωσίας, πού ἡ συγκυρία τῆς ὀμι-
χλώδους ἐποχῆς μας τήν καθιστᾶ ὠφέλιμη γιά ὅλους. 
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